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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Наслідком багатьох глобалізаційних процесів 

сучасності стало поширення впливу медій майже на всі сфери життєдіяльності 

людини. Медії стають «зовнішнім розширенням людини» (за М. МакЛюеном), 

її життєвим середовищем та формують людину нової цифрової доби — 

«людину медійну» (homo medius). Контент у своєму первинному значенні теж 

«приміряє» медійну оболонку. Дигіталізація медійного простору змінила 

принципи його генерування та канали поширення, дала життя новим 

контентним форматам і жанрам. Глобалізація змушує медії переглядати бізнес-

моделі й опановувати нові можливості, що їх відкриває мережевий 

медіапростір. Сьогодні саме тут зосереджена значна частка медіаконтенту.  

Ідучи за технологічним прогресом, медії трансформуються, збільшують 

свою присутність у цифровому медіасередовищі, використовують усі доступні 

канали та способи поширення інформації. Водночас доступність і 

лавиноподібне зростання кількості інформації знизили її цінність та призвели 

до нездатності користувачів самостійно орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Зростання кількості контенту в мережі підтверджується цифрами: 

сьогодні людина в середньому споживає 6,9 млн гігабайт інформації, а понад 

1 млн користувачів генерує та розміщує в мережі власний контент. 1  І ця 

тенденція лише зростатиме. На зміну розмаїттю інформації приходить її 

щільність і зрештою перенасичення. Лише виробництва якісного контенту 

сьогодні стає замало для повноцінного в економічному сенсі функціонування 

ЗМІ. Інформаційне перенасичення та нездатність користувачів самостійно 

орієнтуватись у медійному просторі призводить до парадоксу: у 

проголошеному міжнародною організацією ЮНЕСКО «суспільстві знань» 

                                                           
1 За даними дослідження San Diego Supercomputer Center (SDSC) Університету Каліфорнії, 2015 р. ― Доступне за 

адресою: http://ucsdnews.ucsd.edu та Доповіді Дж. Шорта «Як багато медій? 2013 Доповідь щодо 
американських споживачів» («How Much Media? 2013 Report on American Consumers»). ― Доступна за адресою: 
http://www.marshall.usc.edu.  

http://ucsdnews.ucsd.edu/
../../../Новая%20папка%20(2)/How%20Much%20Media?%202013%20Report%20on%20American%20Consumers
http://www.marshall.usc.edu/
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справжньою цінністю стає не знання, а технології відбору контенту. На цьому 

тлі зростає роль нових медіапосередників, діяльність яких зосереджена довкола 

агрегації контенту медій. Трансформується й роль журналіста як автора 

контенту. Подальшого поширення набувають безособистісні моделі створення 

контенту, що змінюють уявлення про авторство як обов’язкову ознаку 

медіатекстів. Зростання конкуренції між професійною та аматорською 

журналістикою, необхідність підлаштовуватися, з одного боку, під запити 

аудиторії, з другого, — під метрики трафіку та SЕО-технології гостро піднімає 

питання виникнення дихотомічного паліативу між якістю та технологічною 

залежністю медіаконтенту, що став магістральною темою медійного дискурсу 

останніми роками. 

Український медіаринок є відображенням вищезазначених світових 

тенденцій. Тільки за останні кілька років з’явилося безліч незалежних медійних 

ресурсів, кілька каналів громадського телебачення, на професійний рівень 

перейшли «аматорські» медіапроекти. Усталення «культури співучасті» стає 

сьогодні визначальною ознакою комунікаційного простору, а створення 

контенту аматорами без економічної мотивації підриває комерційну основу 

медіаіндустрії. Вимогливішою стала й аудиторія, що є віддзеркаленням 

громадянських і соціально-політичних трансформацій у країні. Функціонування 

сучасної журналістики більше неможливо уявити без участі аудиторії, що 

порушує проблему диференціації користувацького контенту, реалізації 

потенціалу партисипативних моделей взаємодії з користувачем.  

Окремої уваги потребує розробка ефективних механізмів регулювання 

медіаконтенту, оскільки в сучасному медіапросторі він стає не лише джерелом 

знань, а й інструментом інформаційної пропаганди, маніпулювання чи 

небезпечного впливу. Поширення концепції мультикультуралізму загострило 

проблему «міжкультурної інтерпретації» контенту, що проявляється в його 

різному тлумаченні з огляду на широку географію споживання та відмінні 
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культурні традиції, мову, ціннісні орієнтири тощо. Явище, на жаль, вже встигло 

вписати в історію трагічний приклад редакції видання «Шарлі Ебдо» (Charlie 

Hebdo).  

Цікавою видається еволюція контентних уподобань аудиторії протягом 

останніх десятиліть: від періоду інформаційного голоду, що спостерігався в 

радянський період, до інформаційного перенасичення (information overload за 

Е. Тоффлером); від хаотичного споживання до усвідомленого вибору 

інформації; від неквапливого читання великих матеріалів до коротких форматів 

і другого повернення лонгрідів. У сучасного споживача розвинувся смак, що 

підвищує його вимоги до контенту. Однак медіаіндустрії так і не вдалося до 

кінця вивчити потреби своєї аудиторії, знайти для неї «золотий стандарт» 

інформаційного пакету.  

Зазначені процеси є лише окремими пазлами складної та рухливої мозаїки 

сучасного медіаландшафту, в якій медіаконтент постає ключовим 

компонентом. Тож його дослідження має відбуватися в тісному зв’язку з 

вивченням інших процесів у суспільстві. У цьому аспекті призма соціальних 

комунікацій визначає необхідність глибшого аналізу поняття з урахуванням 

соціальних, культурних, економічних, політичних, технологічних, глобалі-

заційних та інших чинників його формування. На жаль, наукові розвідки в цій 

царині мають фрагментарний характер та покликані реагувати здебільшого на 

поточні потреби медіаринку. Необхідність глибокого теоретичного осмислення 

передумов і наслідків трансформацій медіаконтенту, перегляду принципів його 

функціонування в новому цифровому медіапросторі визначили предметне поле 

та вектори дослідження, що у фокусі роботи представлені тріадою 

«контентотворення–контентопоширення–контентообмін». 

До головних аспектів, що актуалізують дослідження можемо віднести: 

-  відсутність цілісної науково обґрунтованої теорії медіаконтенту з 

урахуванням нового цифрового медіаландшафту; 
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- необхідність інтеграції терміна «медіаконтент» у теорію 

медіакомунікацій; 

- активізацію глобалізаційних процесів, що стали рушієм змін 

медіаконтенту на організаційному, технологічному та сутнісно-

феноменологічному рівнях; 

- необхідність формулювання нової парадигми функціонування 

медіаконтенту в цифровому медіапросторі. 

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

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема дослідження продовжує наукові розвідки в межах 

фундаментальних тем науково-дослідних робіт Інституту журналістики 

№ 11БФ045-01 «Український медійний контент у соціальному вимірі» та 

№ 06БФ045-01 «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: 

методологія, термінологія і стандарти» згідно з планом наукової роботи 

Інституту журналістики. Робота відповідає навчальній та науковій 

проблематиці кафедри соціальних комунікацій. 

Мета дослідження — формування теоретичної бази для наукового 

осмислення передумов та наслідків трансформацій медіаконтенту, перегляду 

принципів його функціонування в новому цифровому медіапросторі, 

формулювання нової парадигми його функціонування в цифрову добу.  

 Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- обґрунтувати поняття «медіаконтент» у системі медіакомунікацій, 

визначити суб’єктний склад і місце медіаконтенту в комунікаційному процесі;  

- з’ясувати зв’язки між медіаконтентом та трансформаційними 

процесами медіаландшафту як середовища функціонування медіаконтенту; 

- виокремити вектори та рівні трансформацій медіаконтенту в 

цифрову добу; 

- визначити принципи та контентоформувальні складники цифрового 

медіапростору; 
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- проаналізувати еволюцію професійних практик і зміни ролі автора у 

процесах контентотворення; 

- дослідити практики впровадження партисипативних моделей у 

процеси виробництва медіаконтенту й на підставі результатів дослідження 

оцінити перспективи поширення моделей; 

- субстанціювати поняття «користувацький контент», запропонувати 

його дефініцію і типологію в системі медіакомунікацій; 

- визначити місце медіаконтенту в контент-стратегіях медій, оцінити 

потенціал краудсорсингу і краудфандингу в процесах виробництва та 

поширення медіаконтенту; 

- проаналізувати наявні моделі регулювання медіаконтенту з погляду 

їхньої дієвості та визначити механізми подальшого розвитку системи 

впорядкування цифрового медійного простору.  

Об’єкт дослідження — медіаконтент цифрової доби.  

Предмет дослідження — вектори та рівні трансформацій медіаконтенту, 

що відбуваються під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників; особливості 

його функціонування в цифровому медіапросторі, детермінанти взаємодії 

професійного та аматорського контенту.  

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Теоретико-методологічну 

базу дослідження становлять праці теоретиків масової комунікації Г. Лассвела, 

Д. МакКвейла, М. МакЛюена, соціологів Н. Лумана, М. Кастельса та 

Е. Тоффлера, а також роботи українських і зарубіжних дослідників, присвячені 

трансформаційним процесам у медіях, — Л. Землянової, І. Засурського, 

І. Дзялошинського, Г. Почепцова, О. Холода, Ю. Фінклера та ін. Проблематика 

контенту нових медій знаходить вираження в роботах Н. Дейвіса, С. Куїна, 

М. Девзе, П. Бочковскі, В. Золяк. Соціокультурні аспекти контенту 

представлено у працях Н. Зражевської, Т. Кузнєцової, М. Бутиріної                    

Б. Потятиника, А. Бойко, О. Мітчук; його, як діалогову одиницю 

комунікаційного процесу, розглядають О. Тріщук, В. Березенко та ін. Мова ЗМІ 
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є предметом дослідження О. Пономарева, Н. Шумарової, А. Мамалиги,  

К. Серажим, Л. Шевченко. Теорії медіаконтенту присвячені роботи німецької 

наукової школи (Д. Детерінг, М. Томсен, С. Вебер), а кореляція поняття із 

системою медіакомункацій здійснена М. Андінгом, Т. Гессом, С. Різом,            

Г. Бонфеделлі. Філософські підходи до вивчення медіаконтенту базувалися на 

поглядах Р. Барта, В. Беньяміна, Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, Ю. Габермаса,       

Ж. Дерріди,  В.Савчука.  

Підґрунтя дисертації також становлять роботи, присвячені 

користувацькому контенту (автори: А. Брунс, А. Герміда, Г. Орнебрінг, 

Й. Бенклер); ефективності партисипативних моделей залучення активної 

аудиторії до процесів медіавиробництва (Д. Домінго, Т. Айтамурто, 

Г. Дженкінс, Д. Тамбіні); пошуку економічних моделей монетизації контенту в 

цифровому медіапросторі (Р. Пікар, О. Вартанова, Р. Нельсон, Д. Гомері, 

Д. Тапскотт та ін.); регулюванню медіаконтенту (К. Кріч, Дж. Караганіс, 

А. Кемпбелл, Л. Філден).  

Наукова концепція медіаконтенту формувалася в річищі досліджень і 

поглядів представників наукової школи Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка В. Різуна, В. Іванова, 

О.  Мелещенка, І. Паримського, А. Чічановського, В. Владимирова, О. Гояна, 

В. Теремка, О. Чекмишева, Л. Городенко, Є. Цимбаленка та ін. 

Хронологічні межі дослідження визначені періодом «цифрової доби». 

Аналіз теоретичних та практичних напрацювань дослідників медіакомунікацій 

дозволив говорити про усталення в сучасній науці поняття «цифрова доба» 

(digital age) як детермінанти трансформаційних перетворень у медіагалузі та 

синоніма «інформаційної доби» (за М. Кастельсом). Поняття належить до 

сьогодення, що характеризує такі ознаки: 

- використання цифрових технологій у соціальній, економічній, політичній 

та інших сферах життєдіяльності сучасного суспільства;  

- розвиток високотехнологічної глобальної економіки; 
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- розбудова «суспільства знань».  

Методи дослідження. Для реалізації мети та завдань роботи були 

використані такі загальнонаукові методи: аналіз і синтез (для виокремлення 

чинників впливу на трансформації медіаконтенту), структурно-функціональний 

(для визначення місця медіаконтенту в структурі цифрового медіапростору, 

його функцій), системний (для розгляду поняття «медіаконтент» як цілісного 

явища цифрової культури, компоненти якого перебувають у взаємодії), метод 

типологізації (для розробки типології медіаконтенту за різними критеріями), 

аксіологічний метод (для з’ясування місця якісних характеристик 

медіаконтенту в його новій парадигмі), гіпотетико-дедуктивний метод (для 

з’ясування генеалогії досліджуваних явищ і прогнозування шляхів розвитку 

трансформацій медіаконтенту).  

Крім них, у роботі використано емпіричні методи: 

експертні опитування: персональні опитування представників редакцій 

українських медій (анкети з відкритими та закритими запитаннями) щодо 

практик використання партисипативних моделей у виробництві контенту та 

залучення контенту, що створюється користувачами (450 респондентів); 

експертні інтерв’ю: проводились серед представників медій, що 

обіймають посади редактора, випускового редактора, контент-редактора та 

мають вплив на контентоформування ЗМІ. Метод експертного інтерв’ю 

дозволив зробити процес отримання інформації інтерактивним і залучити 

респондентів до аналізу та інтерпретації проміжних результатів дослідження 

(200 респондентів); 

анкетування: період проведення двох етапів опитування: жовтень 2012 р. 

— грудень 2013 р.; жовтень 2014 р. — травень 2015 р.  

Анкетування «Ціннісні параметри медіаконтенту» проводилось на основі 

дворівневої вибірки. Опитано 720 респондентів обох статей (похибка ± 5 %) 

залежно від віку (6 категорій від 18+) та рівня освіти (середня, середня 

спеціальна, вища).  
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Анкетування «Поширення піратського медіаконтенту в Україні» 

проводилось у трьох вищих навчальних закладах України: Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному 

університеті культури та мистецтв, Київському національному технічному 

університеті «КПІ». Вік респондентів 18–24 роки. Кількість респондентів — 

774 особи. 

Наукова новизна дисертації. У результаті проведеного дослідження 

вперше: 

- визначено поняття «медіаконтенту» як явища медіакомунікацій; 

- обґрунтовано введення термінів «медіаконтент» і «користувацький 

контент» у терміносистему медіакомунікацій та запропоновано їх дефініції; 

- виведено значення суб’єктності в тріаді «контентотворення–

контентопоширення–контентообмін»; 

- виділено вектори й рівні трансформацій, що вплинули на медіаіндустрію 

загалом і медіаконтент зокрема;  

- на основі концепції «вторинної усності» В. Онга визначено роль контенту 

в епоху цифрової доби;  

- досліджено редакційну практику щодо контентотворення й залучення 

партисипативних моделей співпраці з аудиторією (на основі опитування та 

інтерв’ювання представників редакцій українських ЗМІ);  

- запропоновано типологію користувацького контенту й типологію 

медіаконтенту за критерієм ролі автора; 

- дано оцінку потенціалу краудсорсингу та регуляторних функцій 

медіааудиторії в контентотворенні; 

- концептуалізовано «феномен співучасті» в комунікаційному процесі в 

аспекті його впливу на моделі контентотворення та контентопоширення; 

- виявлено пріоритети політики контентоформування в медіях (на основі 

опитування редакторів, випускових редакторів, контент-редакторів та інших 

працівників медій, що мають вплив на контентоформування); 
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- виділено (на основі опитування) та зіставлено ціннісні критерії 

медіаконтенту за визначенням аудиторії та представників медій, 

охарактеризовано ступінь збігу споживацьких та редакційних контентних 

пріоритетів; 

- досліджено еволюцію поняття «квант контенту» в цифровому середовищі;  

- удосконалено модель саморегулювання в циклі контентовиробництва; 

- запропоновано модель глобалізаційної ціннісної осі. 

Удосконалено: 

- теоретико-методологічний інструментарій вивчення медіаконтенту; 

- типологію медіаконтенту; 

- моделі сучасних контентних регуляторних механізмів у медіагалузі; 

- теорію аудиторії як чинника контентних трансформацій; 

- визначення «міжкультурної інтерпретації».  

Набули подальшого розвитку: 

- концепція контентоформування медіапростору; 

- дослідження процесів комодифікації та пропертизації медіаконтенту;  

- впровадження моделей краудсорсингу в медіаіндустрії; 

- теорія якості медіаконтенту в умовах цифрових трансформацій; 

- концепція вільних джерел в аспекті її впливу на формування відкритого 

медійного простору; 

- теоретичні та практичні підходи до вивчення контент-стратегій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання положень і висновків дисертації в медійній практиці: у роботі 

редакцій, під час розробки контент-стратегії медій, впровадження 

партисипативних моделей залучення аудиторії до процесу медіавиробництва, 

вдосконалення контентних регуляторних механізмів на різних рівнях.  

Матеріали дослідження можуть бути використані в навчальному процесі: 

під час викладання дисциплін «Медіаконтент у глобальному вимірі», 

«Інформаційна політика та безпека», «Журналістська етика», «Проблеми 
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сучасної медіагалузі», «Тренди сучасної медіагалузі»; для написання 

підручників та навчальних посібників, розробки нових нормативних курсів, а 

також у тренінгах із підвищення кваліфікації співробітників медій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат й опубліковані 

наукові статті, в яких викладено основні положення роботи, виконані 

здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, викладені 

в роботі, обговорювалися на засіданнях кафедри соціальних комунікацій та 

Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні положення та результати дисертаційної праці 

було представлено у вигляді доповідей та виступів на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції: «Комунікативно-

мовні процеси в сучасному медіапросторі» (м. Київ, 27 березня 2007 р.); 

«Мультимедийная журналистика Евразии – 2007: интегрированные 

маркетинговые технологии Востока и Запада» (м. Казань, 5–6 грудня 2007 р.); 

«Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации 

социальной среды» (м. Москва, 4–6 лютого 2008 р.); «Регулирование и 

саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве» (м. Мінськ, 25–27 

травня 2009 р.); «Современное состояние и перспективы журналистского 

образования в контексте стратегии «Казахстан — 2050» (м. Астана, 3 жовтня, 

2014); «Мова. Суспільство. Журналістика» (м. Київ, 11 квітня 2014 р. та 3 

квітня 2015 р.); «Мультимедийная журналистика Евразии – 2014: 

интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в 

условиях интеллектуализации общества Востока и Запад» (м. Казань, 11–

12 грудня 2014 р.); «Гуманитарные аспекты современных массмедиа: 

проблемы, противоречия» (м. Єкатеринбург, 9–10 квітня 2015 р.); 

«Журналістыка–2014: стан, праблемы і перспектывы» (м. Мінськ 3–4 грудня 

2014 р. ); «Журналістыка–2015: стан, праблемы і перспектывы» (м. Мінськ 12–
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13 листопада 2015 р.); «Журналистика в коммуникативной культуре 

современности» (м. Новосибірськ, 30–31 жовтня 2014 р. та 29–30 жовтня 

2015 р.); «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (м. Бердянськ, 17–18 вересня 

2015 р.); «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 

розвитку» (м. Харків, 26–27 листопада 2015 р.); «Nowe media» (м. Познань, 11–

12 грудня 2014 р.); «Actual Problem of Science and Education — 2016» 

(м. Будапешт, 31 січня 2016 р.). 

Всеукраїнські наукові конференції та семінари: «Плагіат в умовах 

інформаційного суспільства: витоки явища, способи попередження та 

боротьби» (м. Київ, 9 грудня 2011 р.); «Інформаційні війни як елемент силового 

протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації» (м. Київ, 

11 квітня 2014 р.); «Українські медіа в європейському інформаційно-

комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (м. Київ, 16–17 жовтня 

2014 р.; «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття» (м. Черкаси, 15–16 

жовтня 2015 р.); «Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–

2015 рр.)» (м. Київ, 2 квітня 2015 р.); «Виховання молоді на принципах 

християнської моралі» (м. Вінниця, 19 травня 2015 р.).  

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 43 одноосібних 

публікаціях загальним обсягом 45,17 д. а.: 1 одноосібній монографії загальним 

обсягом 23,75 д. а.; 27 наукових статтях (16,22 д. а.), з яких 21 — у фахових 

виданнях (11,89 д. а.) і 6 — в іноземних наукових періодичних виданнях 

(4,33  д. а.); 15 матеріалах і тезах доповідей на наукових конференціях 

(5,2 д. а.).  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (498 позицій) і додатків. Загальний 

обсяг — 449 сторінок, з них 362 сторінки наукового тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕДІАКОНТЕНТУ 

1.1. Поняттєві та термінологічні аспекти медіаконтенту в теорії 

медіакомунікацій 

Сучасна медіасистема перебуває в постійному розвитку. Стрімка 

технологізація галузі, зміни в процесі медіавиробництва та залучення до нього 

нових суб’єктів посприяли розширенню термінології, введенню нових понять і 

категорій. Медіаконтент як об’єктна одиниця медіакомунікацій стає важливим 

предметом наукового дискурсу. При цьому необхідно зважати на 

міждисциплінарний характер його дослідження, що потребує залучення 

напрацювань різних галузей наук.  

Трансформації, що відбулись у медіагалузі протягом останнього 

десятиліття, докорінно змінили підходи до виробництва, формати, жанри, 

канали поширення. Контент набуває унікальних, притаманних цифровому 

середовищу, властивостей. Це вимагає перегляду методологічних підходів до 

вивчення медіаконтенту в умовах дигіталізації. Несталою є і терміносистема 

медіакомунікацій, збагачення поняттєвого репертуару відбувається шляхом 

запозичення термінів із суміжних сфер гуманітарного напряму. Особливо це 

можна відчути в поступовому, але впевненому входженні в науковий обіг 

понять міждисциплінарного характеру, в імплементації економічних (з огляду 

на зростання ролі комерціалізації медійної продукції), лінгвістичних (що 

випливає з її комунікативної основи), філософських (у результаті появи нового 

наукового напряму — медіафілософії), культурологічних (їхнє значення 

посилилося в умовах глобалізації інформаційного простору) й інших термінів. 

Звісно, процеси асиміляції термінів притаманні будь-якій сфері та є 

природним відображенням її розвитку. Водночас на цій ниві є кілька небезпек.  
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Насамперед, це пов’язано з необхідністю системного підходу до формування 

терміносистеми медіакомунікацій. Необхідно звернути увагу й на 

диференціацію понять термінологія та терміносистема. Перше розглядається 

науковцями як сукупність слів і словосполучень, якими  позначають професійні 

поняття. Натомість терміносистемою, на думку Б. Головіна та Р. Корбіна, вони 

стають, лише коли піддаються впорядкуванню та корекції, співвідносяться між 

собою на «поняттєвому, лексико-семантичному, словотворчому 

(дериваційному) та граматичному рівнях» [73, 77–78]. Медіаландшафт стрімко 

змінюється, а технологічні новації дають життя новим процесам, продуктам, 

явищам. У результаті, поява нових дефініцій та їх подальше функціонування в 

науці нерідко відбуваються без належного рівня їх верифікації та уніфікації. 

Залучення термінів до науки медіакомунікацій ініціюється багатьма 

науковцями та має безсистемний характер. Як справедливо зауважує 

український дослідник медіакомунікацій В. Різун, незважаючи на наявність 

накопиченого досвіду та знань у вивченні комунікаційних понять, їх 

упорядкування на рівні терміносистеми залишається невирішеним питанням 

[219]. Терміни, що мають неузгодженість визначень і різнотлумачення базових 

категорій медіакомунікації, потребують уваги науковців. 

Поняття «медіаконтент» набуло сьогодні широкого вжитку в галузі 

медіакомунікацій, воно є предметом багатьох досліджень як науковців, так і 

цілих наукових шкіл. Водночас ще більшою є потреба в науковому осмисленні 

функціонування терміна в медійному дискурсі. Наукові розвідки щодо 

дефініційного та семантичного аналізу поняття здійснені дослідниками 

М. Андінгом та Т. Гессом, Г. Бонфеделлі, його тлумачення поза системою 

медіакомунікацій подають Д. Детерінг, М. Томсен та ін. Систематизація 

основних понять медійної терміносистеми стає об’єктом досліджень 

українських лінгвістів. Їхні наукові пошуки зосереджені довкола вивчення 

питань морфологічної адаптації, узгодження норм правопису та 
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закономірностей словотворення (Л. Шевченко, М. Гонтар [74] та ін.). 

Лінгвістичний підхід асимілює поняття медіаконтенту з текстом як продуктом 

журналістської діяльності. На цій ниві варто виділити роботи українських 

авторів, представників київської наукової школи журналістики: О. Пономарева, 

А. Мамалиги, В. Різуна, Н. Шумарової, К. Серажим, В. Здоровеги; львівської — 

А. Капелюшного, Б. Потятиника, М. Яцимірської; зарубіжних дослідників — 

Ю. Лотмана, Г. Солганика, Я. Засурського, Т. Добросклонської та ін.  

Водночас варто наголосити, що галузеві термінологічні словники, які 

з’явились останніми роками, незважаючи на поширеність терміна, не містять 

його визначення, дотримуючись сепаратного підходу подання дефініцій 

термінів «медіа» та «контент» як окремих і не пов’язаних між собою. 

Наприклад, «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» [234], «Мас-

медіа у термінах і визначеннях: Короткий словник-довідник» [172], «Сучасний 

медіатекст: словник-довідник» [284], «Енциклопедія електронних мас-медіа: 

словник-глосарій термінів і виразів» [175], «Словарь медиатерминов» [232], 

«Медіалінгвістика. Словник термінів і понять» [176] «Словник термінології 

сучасної журналістики» [235] «Журналістика: словник-довідник» [97] та ін. 

Як бачимо, поняття «медіаконтент» і досі не має сталої науково узгодженої 

дефініції, а різна лексична конотація призводить навіть до енантіосемії. З 

огляду на це, вважаємо за потрібне звернутися до його глибшого 

етимологічного та морфологічного аналізу. 

1.1.1. Дефініція «медіаконтенту» в терміносистемі медіакомунікацій  

Дефініція терміна «медіаконтент» і його асиміляція в терміносистемі 

медіакомунікацій ускладнюється різнотлумаченням. Первинно медіа (від лат. 

medium) — середнє, те, що розміщене посередині, проміжне. Перші згадки 

поняття в значенні «золотої середини» (аurea mediocritas) знаходимо в 
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римського поета Горація («Оди») 2 . Однак більш наближеним до сучасного 

значення поняття є формулювання Арістотеля. Metaxu — еквівалент «медіа» у 

грецькій мові — у теорії сприйняття, розробленій філософом, постає в значенні 

посередника, проміжної ланки між людиною й об’єктами навколишнього світу. 

Згодом посередницька функція медій набуває подальшого розвитку в науковій 

школі філософії. Однак розвиток наукової думки, що йде поряд з 

технологічним розвитком, тільки розширює ареал значень «медіа». 

Тлумачення англомовного терміна, покладеного в основу українського 

термінологічного базису, зводиться до трьох визначень. Медіум (у вжитку 

також media) як засіб (інструмент, канал) для вираження та комунікації; медіум 

як людина, що заявляє про здатність підтримувати зв’язок з потойбічним 

світом; медіа як середовище, в якому перебувають речі, явища та люди [435, 

391]. 

Однаково пов’язане і з людиною, і з суспільством, і з середовищем, 

поняття набуває широкого використання в різних сферах гуманітарних 

досліджень, породжуючи нові словоформи зі складником «медіа»: 

медіареальність, медіакультура, медіатолерантність тощо. Водночас 

варіативність акцентів у новоутворених термінах простягається від належно-

галузевої («медіаекономіка», «медіаправо», «медіаетика», «медіаосвіта»), 

соціально-освітньої («медіація», «медіаекологія», «медіаграмотність»), 

інструментально-технологічної («медіаплеєр», «медіатека») до суспільно-

орієнтованої («медіакратія», «медіаплюралізм», «медіаефекти», 

«медіаспоживання»). Підтвердженням поширення поняття майже на всі сфери 

життєдіяльності людини є поява таких унікальних, сформованих 

комунікаційною культурою понять, як «медіапокоління» чи «медіанаркоманія».  

                                                           
2 Вислів «аurea mediocritas» вживається Горацієм в Оді до Ліцінія Мурене (Книга ІІ, Ода Х). 
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Безумовно, термін «медіа» є сучасне поняття, породжене XX століттям, 

чим і пояснюється його недостатня вивченість. У результаті його семантична 

несталість призводить до появи кардинально протилежних значень. Крізь 

призму культури медії розглядає В. Беньямін [48], герменевтики — 

Ф. Шлейєрмахер, нове тлумачення медії отримують у роботах теоретика 

електронних медій Ф. Кіттлера [389]. Демонстрацією суспільного підходу до 

тлумачення можуть слугувати тези «все є медіа» чи «ми — медіа» (Д. Гілмор). 

Філософський підхід до вивчення сутності медій проявляється в не менш 

категоричній медіатеоретичній аксіомі, запропонованій Л. Енгелем і Й. Воглем: 

«Жодних медій не існує» [23, 8]. Філософія природи медій закладає 

термінологічну глибинність поняття. Проте його зміст, за словами дослідника 

проблем медіафілософії В. Савчука, «розчиняється в багатоманітності 

денотатів, які важко вихопити (вловити) в одному понятті» [23, 124–125].  

Узагальнюючи підходи до визначення «медіа», можна виділити такі. З 

одного боку, складник «медіа» є вказівкою на належність контенту до 

медіасередовища, що відокремлює його таким чином від контенту інших сфер, 

будь-яких інших повідомлень вербальної та невербальної комунікації. Тож 

поняття «медіа» може вживатись у кореляції зі значенням середовища, 

ландшафту, простору, в якому відбувається побутування контенту. Сучасне 

медіасередовище, за визначенням дослідника медіафілософії А. Тарабанова, є 

«сукупністю медій, що функціонують, розмаїттям журналістів, інформаційних 

каналів, неформальної комунікації, інсайдерської та псевдоінсайдерської 

інформації, що відтворюється ЗМІ» [247]. Теоретики постмодернізму заклали 

основи для іншого сприйняття медій як суб’єктів формування 

«медіареальності» (Р. Барт, К. Метц та ін.), яку «представляють, яку створюють 

та яку — як Всесвіт — замикають медіа… — реальності, що виникає з 

розвитком нових технологій» [23, 8]. У нових умовах медії постають (за 
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Ж. Бодріяром) моделлю нового способу сприйняття дійсності [53, 208], 

«всеохопним середовищем, тобто реальністю досвіду та свідомості» [222, 10]. 

З другого боку, медії є каналом передачі повідомлень ЗМІ. Канадський 

теоретик медій М. МакЛюен використовує термін «медіа» («медії») на 

позначення різних засобів комунікації. При цьому відомі вислови науковця 

«медіа — це повідомлення» («the medium is the message») та «контент засобу 

комунікації — це завжди інший засіб комунікації» («the content of a medium is 

always another medium») також засвідчують технологічний підхід до 

тлумачення терміна [411; 412]. Технології посприяли переосмисленню поняття, 

зростанню ролі технологічного інструментарію. У результаті термінологічне 

розмежування «старих (традиційних) медій» і «нових медій» відбулося по лінії 

технології. У словнику з медіакомунікацій, випущеному в авторитетному Нью-

Йоркському видавництві, читаємо: «Медіа (media) — будь-які засоби передачі 

інформації. Різні форми, девайси та системи, що представляють масові 

комунікації як єдине ціле, зокрема й газети, журнали, радіостанції, телеканали 

та веб-сайти» [326, 192]. Аналогічне «технологічне» за суттю визначення 

подає і словник термінів з медіаосвіти: «Медіа (media, mass media) — технічні 

засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, поширення, 

сприйняття інформації та обміну нею між суб’єктом (автором медіатексту) 

й об’єктом (масовою аудиторією)» [262]. 

Бачення в медіях інструменту, засобу історично сформоване терміном 

«засіб масової інформації» (ЗМІ), що побутував у галузі не одне десятиліття. 

Основною метою ЗМІ традиційно вважалося формування громадської думки 

через єдиний монопольний канал поширення інформації. Медії постають 

засобом транспортування думок, інформації, культурних цінностей. Значне 

розширення каналів і власне ЗМІ призвело до поступового випадіння з 

терміносистеми комунікацій цього поняття в первинному його значенні. 
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Двостороння комунікація дає привід говорити про ЗМІ не лише в контексті 

інформування пасивної аудиторії.  

Сьогоднішні медії є одночасно каналом, інструментом і середовищем. Це 

дало підстави деяким ученим (наприклад, А. Кузнєцову) говорити про 

недефінітивність поняття та неможливість відділити «медіа» від «немедіа», 

оскільки жодна сутність не має імунітету проти того, щоби стати засобом для 

чогось іншого [151, 67]. Деякі вчені (наприклад, О. Вартанова), будуючи свої 

концепції на твердженнях М. МакЛюена, розглядають «медіа» як широке 

поняття, що охоплює ЗМІ. О. Силантьєва проводить межу між традиційним 

терміном «ЗМІ» та новим «медіа», порівнюючи ЗМІ з балетною постановкою 

на сцені, котру можна лише дивитися з глядацької зали, а «медіа» — з 

хороводом, до якого може долучитися кожен. Медіа — це, насамперед, поле 

суспільного діалогу, «посередник у налагодженні комунікації між людьми, 

різними соціальними та професійними групами» [229]. 

Медіа як усеприсутність. Медіа в широкому сенсі слова — це 

конститутивна одиниця нашого життя, що демонструє проникнення в усі його 

аспекти, а реальність буття без нього може бути поставлена під сумнів. За 

словами В. Савчука: «медії не лише стають самостійною, але й єдиною, чи 

навіть антологічною умовою існування людини» [222, 10]. Доречною є вже 

хрестоматійна теза німецького соціолога та дослідника теорії суспільства 

Н. Лумана з роботи «Реальність мас-медіа»: «усе, що нам відомо про наше 

суспільство і навіть про світ, в якому ми живемо, ми знаємо завдяки мас-медіа» 

[163, 24]. Наведена теза якнайвиразніше підтверджує те, що медії в сучасному 

світі постають не лише посередниками між сферами реальності, а й самі її 

конструюють. Інший німецький соціолог і філософ, один з тих, хто багато 

зробив для усталення поняття «нові медії», Д. Кампер у своїй теорії йде далі та 

заявляє, що сучасний світ приводить до демедіатизації медій — процесу, коли 

«медії, первинно будучи засобом здійснення цілей, розчиняються в повній 



24 

 

всеприсутності» [23, 201; 383]. Утім скептики можуть зауважити, що 

всеприсутність, зазначена Д. Кампером, є не більше, ніж ілюзією, тому що 

нашу присутність у мережі часто асоціюють з другим життям, що проходить в 

мережі, що з матеріального погляду не відповідає дійсності. 

Друга частина аналізованого терміна — «контент» (від англ. content — 

зміст, вміст) — первинно є змістовою категорією. Взагалі терміни «контент» 

і «зміст» у науці та практиці часто використовують як взаємозамінні, в 

значенні сутності будь-якого предмета чи явища. Проте семантичне 

забарвлення значення прямо пов’язане з особистістю його автора, осмисленням 

і відтворенням подій та явищ відповідно до його світогляду й естетичної 

програми (за Д. Григорашем) [79, 91, ст.165]. У сутнісні характеристики 

контенту в аксіологічному, ціннісному аспекті апріорі закладений позитивний 

сенс. Варто звернутися до латинських коренів поняття «контент» (від лат. 

сontentus — задоволений, задовольняти). Найвідомішою згадкою слова є вислів 

філософа Л. Сенеки в «Листах до Луція» «parvo esse contentus» («задовольняйся 

малим»). Споріднену етимологію прикметника «контентний» і дієслова 

«контентуватися» дає нам «Словник української мови» за редакцією 

Б. Грінченка. Тут знаходимо: «контентний — довольний», «контентуватися — 

годуватися, пригощатися» [233, 279]. «Поживна» цінність контенту в значенні 

задоволення інформаційних потреб, реалізації когнітивних функцій, емоційного 

підживлення також є однією з граней цього багатозначного поняття. 

Натомість, якщо взяти за відправну точку поняття «інформація», воно 

видається таким, що концептуально відповідає суті всього, що може бути 

подано в письмовій, усній, візуальній, аудіальній і цифровій формах. Поняття 

має стале визначення, що наближає інформацію до контенту як за сутнісними, 

так і за технічними характеристиками. За «Тлумачним словником сучасної 

української мови»: інформація — це «1. Відомості про які-небудь події; 

повідомлення про щось. 2. Коротка стаття, допис у газеті, що містить фактичні 
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дані. 3. Відомості у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях…» [62, 

403]. Однак конкретизація терміна в медійній сфері додає визначенню 

жанрового забарвлення (наприклад, новина, повідомлення тощо) або якісних 

характеристик професійно підготовленого продукту (стаття, радіопередача, 

відеосюжет та ін.). Поєднання цих позицій дає нам медіаконтент, який 

відповідає інформаційним потребам споживача та підготовлений професійними 

працівниками медій.  

Український дослідник В. Іванов проводить паралель між інформацією та 

знанням: «тільки інформація, яка пройшла ряд перетворень, зафіксована та 

виражена у мові (звук, жест, малюнок тощо) може розглядатись як знання» 

[107, 31]. Знання, за визначенням дослідника, можуть розглядатись як 

матеріальна форма інформації. За аналогією, інформація постає сировиною для 

контенту, що є її своєрідною формою вираження. За визначенням відомого 

філософа та письменника У. Еко, «інформація це не так те, що говориться, як 

те, що може бути сказано. Інформація — це міра можливості вибору», вибору 

надання форми інформації, оформлення її у контент [280, 53].  

Дотичним до контенту в змістовому сенсі є термін «текст» як 

«результат комунікації, його структурний складник та одночасно реалізація» 

[46, 171]. В умовах дигіталізації значення тексту розширюється до «будь-якої 

системи знаків, зрозумілих відправникові та споживачеві, для матеріалізації 

інформації». При цьому йдеться не лише про вербальний текст, а й про 

аудіальний, зображальний, телевізійний, мультимедійний [97, 132]. Розширення 

медіатехнологій призводить до підміни понять, коли контент фактично 

ототожнюється з його технологічним складником. Наслідком стають 

словникові статті на кшталт: «контент у мультимедіа — джерело інформації 

та програми, які можуть бути оцифровані для комунікаційних мереж»; 

«контент — це робочий інструмент (спосіб) та форма у якій він був 

реалізований (створений)» [326, 76]. Можливість надання цифрової форми як 
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ключової ознаки контенту сучасності ще в 1998 році запропонували дослідники 

теорії інформації К. Шапіро та Х. Варіан: «до медіаконтенту можна віднести 

все, що може бути оцифроване» [462, 3]. При цьому акцент робиться не на, 

приміром, відеозапису, а на зображеннях і звуках, з яких він складається. Не на 

книзі, а на тексті, ілюстрації, котру вона містить. «Словник медіатермінів» 

пропонує таке визначення медіаконтенту: «будь-який аудіовізуальний твір 

(фільм, програма, заставка, серіал) або інформація в доступній формі 

(репортаж, інтерв’ю, новина), а також текст, відео, аудіо та зображення, 

доступні для публічного перегляду» [232, 45].  

Український дослідник В. Теремко звертає увагу на подвійну природу 

контенту, що, з одного боку, є сутністю, емоційним або проблемно-смисловим 

наповненням, а з другого, — має цілком матеріалізовану споживчу цінність 

[248, 106]. Комодифікація інформації зумовила її сприйняття як 

інформаційного товару в теорії сучасної медіаекономіки, а відокремлення 

змісту від каналів його поширення привело до формування окремої контент-

індустрії. У результаті економіка медіавиробництва вводить у вжиток інше 

тлумачення контенту як продукту, що з погляду економічної теорії підлягає 

монетизації. Британські дослідники С. Леш і С. Ларі справедливо зауважують, 

що «медії перетворюються на речі», а «образи й інші культурні форми та 

суперструктури виявляються переможеними цією матеріальністю 

інфраструктури» [393, 7].  

Власне споживач сприймає контент невіддільно від контексту. 

Американський дослідник П. Левінсон, аналізуючи роботи М. МакЛюена, 

наголошує на необхідності переключити увагу аудиторії з контенту на 

середовище, в якому він подається (контекст), оскільки захоплення контентом 

позбавляє можливості його глибшого осмислення [401, 36–37]. В. Теремко 

звертає увагу на те, що як «полісемантичний, поліемоційний, поліструктурний 

феномен, контент наділений самодостатньою комунікаційною силою» [248, 
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106–107]. Водночас аудиторія, «пропускаючи контент через себе», формулює 

інші визначення. Так, опитування аудиторії щодо розуміння терміна 

«медіаконтент» відкриває нові його грані. Ця, без сумніву, ключова одиниця 

споживчої комунікації в аудиторії стійко асоціюється з інформацією 

(домінуванням у відповідях реципієнтів ідеї «контент — це інформація») та 

індивідуальним досвідом споживача («контент — це досвід») [429].  

З огляду на сказане вище, можемо констатувати, що через 

міждисциплінарний характер поняття «медіаконтент», його єдиного 

конвенційного визначення досі не вироблено. А жодна з наведених 

характеристик окремо не відповідатиме всій палітрі його сутнісних і 

функціональних ознак. У теорії медіакомунікацій, на наш погляд, необхідною є 

конкретизація значення медіаконтенту. Адже розуміння медій як форми 

соціальної взаємодії за допомогою контенту дає підстави співвіднести це 

поняття не лише зі сферою друкованої преси, радіо, телебачення, а й зі сферою 

кінематографу, музики та навіть мультимедійних приладів. Таке об’єднання 

відбувається на основі спільних ознак, як-то орієнтованість на широку 

аудиторію та технологічна доступність великій кількості людей. Водночас в 

аспекті суб’єктної належності безапеляційне ототожнення медіаконтенту з 

професійними комунікаційними практиками на тлі розвитку громадянської 

журналістики та блогерства видається невиправданим. Поліаспектність поняття 

синтезує поширення його вживання як на зміст певного повідомлення, так і на 

сукупність змісту певного інформаційного ресурсу, як на сутність, так і на 

форму, як на продукт, так і на середовище. 

Маючи на меті врахувати семантичні кореляції терміна зі структурними та 

функціональними характеристиками традиційних і нових медій, ми можемо 

запропонувати таке визначення медіаконтенту: змістове наповнення 

медіаресурсу, що виконує інформаційну, комунікаційну, когнітивну, виховну, 

розважальну, промоційну й інші функції, має комунікаційну інтенцію та 
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інтерпретується за рівнем здатності реципієнта до критичного аналізу; 

інформація (дані), що може бути представлена в будь-якій формі (текстовій, 

аудіальній, візуальній, мультимедійній та ін.) і поширюється ЗМІ. 

 

1.1.2. Категорія суб’єктності та функціональні характеристики áкторів 

медіакомунікацій  

У терміносистемі виробництва та поширення контенту, що визначається 

фокусом нашого дослідження, уточнення потребує і суб’єктний склад. Та сама 

одиниця (соціальна інстанція) в різних видах діяльності може бути і в ролі 

суб’єкта, і в ролі об’єкта. Унікальність сфери масової комунікації полягає саме 

в одночасному, фактично синхронному формуванні дуальних функцій 

учасників комунікаційного процесу. Для конкретизації суб’єктів звернемося до 

тлумачення цього поняття. «Нова філософська енциклопедія» визначає суб’єкт 

(від лат. subjectus — той, що лежить внизу (sub — під та jacio — кидати, 

закладати основу)) як «носій діяльності свідомості та пізнання» [188]. 

Поширений у соціології термін «áктор» (від англ. actor — діяч) у значенні 

активного суб’єкта, дія якого спрямована на інших, уточнює поняття. Це 

дозволяє диференціювати активних суб’єктів, які є учасниками 

комунікаційного процесу та беруть участь у створенні та поширенні 

медіаконтенту. Необхідно зауважити, що їх розширення сьогодні зумовлює 

мультисуб’єктність, характерна для процесів виробництва та поширення 

медіаконтенту. Далі розглянемо суб’єктів медіакомунікацій, їхні функції та 

співвіднесемо їх з етапами «життєвого циклу» медіаконтенту.  

Традиційна класифікація суб’єктів медіакомунікації (за І. Дзялошинським) 

виділяє: виробників, поширювачів, регуляторів і споживачів (див. Рис. 1). 

Однак сьогодні вона виявилася застарілою через зміну ролей і перерозподіл 

функцій між цими суб’єктами. 
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Рисунок 1. Суб’єкти медіакомунікації: традиційна класифікація 

Дослідник І. Дзялошинський одну з істотних проблем класифікації вбачає 

в тому, що на всіх зазначених етапах суб’єктами є, з одного боку, «інституційні 

групи та об’єднання (редакції, медіахолдинги, телеканали, радіостанції, 

інтернет-портали, виробничі студії, інформаційні агентства та ін.)», а з 

другого, — конкретні індивіди, що наділені різними особистісними та 

професійними особливостями [85, 49]. Він же пропонує визнавати суб’єктом 

лише «конкретного соціального індивіда чи консолідовану групу осіб, які 

свідомо та цілеспрямовано використовують медії для організації 

комунікативної взаємодії з іншими суб’єктами» [там само].  

 Медіаорганізації досі продовжують відігравати провідну роль у процесах 

медіавиробництва. Однак в їхніх функціях відбувають зміни. Приміром, агенції 

новин первинно не мали орієнтації на аудиторію. Їхня діяльність традиційно 

була спрямована на дистрибуцію новин серед ЗМІ. В умовах цифрового 

медіаринку межа між традиційними ЗМІ й агенціями новин дедалі стирається. 

Читачі охоче споживають стислу інформацію від новинарів, що змушує 

інформаційні агентства переорієнтовувати свою діяльність: паралельно 

надавати ексклюзивну інформацію медіям і забезпечувати оперативне 

інформування аудиторії. 

Окрема категорія медіавиробників — компанії, що до цього моменту не 

спеціалізувалися на виробництві медіаконтенту. Для них генерування власного 

Виробники Поширювачі Регулятори Споживачі 

Суб’єкти медіакомунікації 
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контенту, як рекламного, так і інформаційного, є новою дієвою моделлю, що 

сприяє заохоченню споживача. Традиційно компанії-виробники товару для 

його просування та реклами співпрацюють з рекламним агентством, яке 

забезпечує послуги копірайтера зі створення контенту та наповнення інтернет-

сайту, сторінок у соціальних мережах. Утім звернення до професіоналів для 

компаній не завжди є прийнятним. В умовах економічної кризи компанії 

потроху переглядають свої контент-стратегії, обираючи виробництво контенту 

власним ресурсом. Обсяги контенту, що генерується такими організаціями, 

часто вражають. Хоча велика частка медіапродукту все ж виконується в 

стилістиці рерайту, контент компаній може похвалитись оперативністю та 

інформативністю. Яскравий приклад — новий медійний ресурс Сосa Cola — 

Coca-Cola Journey. 3  Його розробники будували стратегію на можливості 

пересічного споживача отримати доступ до ексклюзивного конфіденційного 

контенту. Це дозволило компанії без сенсаційного контенту на ресурсі все ж 

підігрівати інтерес можливістю доступу до прихованої внутрішньої інформації, 

пліток, новин. У результаті контент, який первинно орієнтований на вузьку 

аудиторію колективу компанії, привернув увагу широкої аудиторії.  

Традиційно основною функцією журналістів є створення медіаконтенту. 

Водночас на тлі падіння накладів традиційних газет і журналів, нездатності 

конкурувати з великою кількістю альтернативних джерел інформації для 

виживання в нових умовах журналісти «приміряють на себе» функції 

рерайтерів, промоутерів, копірайтерів, менеджерів. Активна робота з 

«інформаційною сировиною» поповнює журналістські функції 

систематизацією, літературною обробкою, модерацією та ін. Одночасно штат 

редакції розширюється посадами сторібілдера (від англ. story builder — дослів. 

той, хто створює історію) — особи, що обирає типи контенту за допомогою 

яких буде реалізований той або той медіапродукт, і контент-менеджера, що 

                                                           
3 Українська версія сайту — http://www.coca-colaukraine.com. 
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опікується не лише створенням контенту, а й здійснює його подальше 

кураторство. Медіадиригент, стріммер, редактор-аніматор, клакер — ці й інші, 

допоки незвичні в медійних редакціях слова, поступово обростають не лише 

семантичними чи функціональними характеристиками, а й формують суб’єктну 

термінологічну базу. Їхня асиміляція нерідко ускладнена внаслідок існування 

гносеологічних розбіжностей іноземних слів та їхніх україномовних 

відповідників. 

З огляду на поширення аматорських практик контентотворення та 

необов’язковості професійної належності автора до журналістського кола, 

потребує узгодження визначення автора як суб’єкта медіакомунікації. Автор — 

особа, що бере участь у створенні контенту. При цьому його внесок може 

варіювати від власне самостійного створення унікального контенту до 

впорядкування чи розширення первинної інформації шляхом додавання 

аналітики, статистики, експертних оцінок тощо. До категорії авторів можна 

віднести як професійних журналістів, блогерів або фрилансерів, так і 

споживачів, які генерують контент; як авторів текстових творів, так і відео-, 

аудіо-, фотоконтенту тощо; як виробників первинного, так і вторинного 

контенту, що підвищують цінність уже наявних матеріалів. Однак не всі 

дослідники підтримують таку позицію, висловлюючи думку про пріоритетність 

параметру професіоналізму як важливого при виділенні суб’єктів. Утім, на наш 

погляд, набір якісних характеристик, які можуть пояснювати професіоналізм як 

визначальну категорію, не є стійким, у той час, коли відгук масової аудиторії на 

матеріали автора є безперечною ознакою його суб’єктності. Автор 

розширенням своїх функцій, на переконання А. Богоявленського, породжує 

нових суб’єктів комунікації: Я-просьюмера, Я-медії та навіть віртуала-фейка-

мульта, сферою побутування якого є задзеркалля нових медій [52, 10]. 

Аудиторія також відчула в собі сили до генерування контенту, подекуди в 

обсягах, які не поступаються тим, що їх пропонують професійні медії. У 
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контексті превалювання сьогодні суб’єкто-суб’єктного підходу до процесу 

комунікації (за Н. Луманом) та зростання ролі просьюмера як соціально 

значущого актора, про останнього також можна говорити в його суб’єктному 

значенні. Традиційне ставлення до медійної аудиторії як до об’єкта 

інформаційного впливу, на думку медіадослідника О. Короченського, «було 

закладено на поняттєво-термінологічному рівні: аудиторія зазвичай 

характеризується як певна сукупність реципієнтів інформації, або споживачів 

інформаційних продуктів. Хоча таке тлумачення комунікаційної взаємодії ЗМІ 

та реципієнтів, звичне та поширене, є по суті одностороннім процесом, 

квазікомунікацією. Повноцінна комунікація передбачає діалогічність, 

постійний зворотний зв’язок. Діалогічність масової комунікації, зауважує 

автор, — досягається тоді, коли аудиторія ЗМІ, у той або той спосіб набуває 

характеристик суб’єктності» [142, 314–315]. Сьогодні типологія аудиторії 

проходить по межі пасивної та активної аудиторії. Остання створює контент 

самостійно чи коментує контент медій. Однак незалежно від обсягів внеску, 

вона постає в статусі автора, що має творчий потенціал, вчиться та 

вдосконалює своє навички. Поширення набув й інший термін — 

медіаактивність, до якої (за І. Дзялошинським) можна віднести: пошук, 

отримання, споживання, передачу, виробництво та поширення інформації [87, 

40]. Сучасну аудиторію характеризує її активна позиція чи не на всіх із 

зазначених етапів. М. Каган з позиції філософії також визначає потребу 

суб’єкта (в нашому випадку — комуніката) у взаємодії та співучасті [119]. 

Поширення колаборативних і партисипативних практик взаємодії медій з 

аудиторією робить це питання особливо актуальним. Суб’єктність активної 

аудиторії де-факто визнається професійною журналістикою, що подекуди 

вдається до її штучного обмеження. Професор Ж. Фідалго у своїй доповіді для 

Міжнародної асоціації дослідників масової комунікації «Що є журналістикою, а 

що лише має вигляд, подібний до неї?» наводить багато аргументів проти 

суб’єктного підходу, зокрема звертає увагу на дотримання стандартів: «багато 
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нових гравців, які намагаються проникнути в цю сферу (журналістської 

діяльності — прим. авт.) — злитися з нею, — дуже часто не демонструють 

бажання поважати базові принципи й етичні вимоги, на яких заснована 

журналістика» [337]. Утім багато дослідників визнають, що рівноправності в 

цих відносинах бракує чи воно взагалі є не більше, ніж ілюзією. На думку 

В. Різуна, професійні журналісти використовують комунікатів для вивчення 

непокорності мас і будування на цій основі стратегії впливу на аудиторію як 

об’єкт їхньої професійної діяльності [220, 36]. Медії орієнтовані на 

інформаційну інтенцію (за В. Різуном), тобто зосереджують увагу на 

виготовленні інформаційних продуктів. При цьому послабленою є увага щодо 

отримувача інформації та реакції комуніката [220, 200], в якому вони вбачають 

об’єкт, а не суб’єкт. Останнім часом у науковому дискурсі ми можемо 

спостерігати перенесення уваги дослідників на споживачів як активних 

учасників. Тут варто виділити роботи Г. Дженкінса [377], А. Брунса, що 

вводить термін «produsage» (похідне від англ. production — виробництво та 

usage — використовувати), коли споживач постає і виробником, і споживачем 

водночас [308; 309]. 

Аудиторія також виявляє свою суб’єктність у поширенні контенту. 

Важливою умовою при цьому є її здатність приймати рішення та робити вибір 

(щодо обрання того чи того контенту). Функції гейткіпера (від англ. 

gatekeeper — вартовий), що їх виконує сьогодні аудиторія, закладені ще в 

роботах відомого психолога К. Левіна про контроль інформаційних процесів, у 

результаті якого відбувається добір з великої кількості об’єктів тих, які 

досягають конкретного споживача. К. Левін наводив аналогію з контролем 

домогосподарками за продуктами, що в результаті потрапляють або не 

потрапляють до обіднього столу.4  

                                                           
4 Результати експерименту, проведеного К. Левіном у роки Другої світової війни. 
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Соціальні мережі теж відіграють важливу роль у поширенні контенту та 

перерозподілі інформаційних потоків, переміщуючи дистрибуцію контенту та 

дискусійні майданчики до себе. У результаті це спричиняє втрати медіями 

професійного редакційного контролю за змістом і певну суб’єктність щодо його 

поширення. 

Заслуговує на увагу підхід до визначення суб’єктів масової комунікації, 

запропонований В. Гостеніною [78]. Дослідниця соціології масової комунікації 

пропонує визначати суб’єктів на основі того, чию потребу задовольняє той або 

той продукт діяльності. Авторка наводить приклад з виробниками авто в 

аспекті їхньої суб’єктності. Відповідно до запропонованого нею підходу, 

безпосередньо автомобілі покликані задовольняти потреби в комфорті 

пересування своїх майбутніх власників — водіїв. Водночас виробники 

автомобілів задовольняють власні потреби та є суб’єктами процесу отримання 

прибутку. Проводячи паралель з наведеним вище, медіаконтент є продуктом, 

результатом виробництва, але для різних організацій, індивідів або груп 

індивідів він покликаний слугувати задоволенню абсолютно різних, подекуди 

навіть протилежних, потреб. Для медіаорганізацій привабливою 

характеристикою контенту є його економічна цінність, а процес виробництва 

цілковито спрямований на монетизацію. Тож медіаорганізації є передусім 

суб’єктами забезпечення власних економічно мотивованих потреб. Політичні й 

інші структури, що мають у власності медіахолдинги, рівнозначними вбачають 

функції впливу медіаконтенту та формування за його допомогою громадської 

думки. Для соціальних груп та індивідів мотиваційною основою виробництва 

чи поширення медіаконтенту стає забезпечення просування власних 

світоглядних парадигм, ідей, реалізація впливу, набуття авторитету в певній 

групі, спільноті чи навіть у суспільстві [78]. 

За означеним підходом (згідно з В. Гостеніною) серед суб’єктів масово-

комунікаційного процесу можна виділити: 
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 носіїв соціальних інтересів, які реалізують за допомогою масової 

комунікації свої цілі, що полягають у впливі на масову свідомість; 

 власників засобів масової комунікації (ЗМК), які реалізують 

економічні інтереси; 

 журналістів (комунікаторів) як суб’єктів реалізації творчих і 

професійних інтересів (з економічно-мотиваційним складником); 

 масову аудиторію як сукупність суб’єктів, які мають спільну мету — 

отримання інформації для орієнтації в середовищі існування [там само].  

Розширюючи цей підхід, можна стверджувати, що як власне масова 

аудиторія, так і певний індивід є суб’єктами комунікації. Однак не всі індивіди 

здатні до генерування унікального медіаконтенту та надання йому форми. 

Багато з них є ретрансляторами чужих поглядів, ідей, текстів.  

Функції поширення контенту також сьогодні беруть на себе різні суб’єкти 

комунікації. Якщо порівнювати підходи до дистрибуції незалежного автора 

(блогера), інтернет-видання та традиційного ЗМІ, вони докорінно різняться. Не 

всі автори, що генерують контент на власних ресурсах, надають значення 

дистрибуції. Інтернет-видання здійснюють просування продукту (нехай не в 

його класичних формах): підвищують рейтинги відвідуваності сайту (чи блогу), 

інтенсифікують перехресні посилання з іншими ресурсами, через SMM у 

соціальних мережах тощо. Усі ці дії спрямовані на розширення аудиторії та, 

відповідно, донесення контенту до якомога більшої кількості споживачів. Отож 

поширення медіаконтенту сьогодні можна однаково віднести як до функцій 

авторів, так і до функцій медій та аудиторії. 

Редагування як регуляторна функція також перестає бути прерогативою 

виключно медій. Первинно редактори — особи, що сприяють підготовці 

матеріалів. Якщо виходити з широкого тлумачення функцій редактора (не 
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маємо на увазі літературного редактора чи коректора) його обов’язки 

передбачають верифікацію фактів, здійснення кураторства матеріалів. 

Дотичними до редакторських функцій в сенсі редакційної фільтрації контенту є 

його добір і ранжування за популярністю в аудиторії. Споживач, звертаючись 

до тих або тих матеріалів, підвищує їхню популярність і за допомогою 

технологічних можливостей ресурсу «виводить» на першу сторінку сайту. 

Таким чином традиційна функція редакції з добору матеріалів частково 

переходить до аудиторії. 

Загалом необхідно наголосити на популярності сьогодні явища 

кураторства, під яким часто розуміємо діяльність з тематичної агрегації. Її може 

здійснювати як уже згадана аудиторія, так і редактор, до функцій якого 

належить добір цікавих матеріалів, що перебувають «у топі» соцмереж, 

медійних ресурсів тощо. Ці ж дії можуть здійснюватись автоматично за 

допомогою комп’ютерних програм. 

Не можна не згадати й безсуб’єктні моделі, де роль професійного 

виробника контенту відіграють програми. Сьогодні за допомогою роботів-

журналістів нерідко ведуться спортивні трансляції або готуються деякі 

інформаційні добірки, статистичні звіти (наприклад, Associated Press, Forbes та 

ін.), генеруються автоматичні тексти про ситуацію на дорогах (наприклад, 

«Яндекс»). За логікою класифікації ми маємо відносити й генераторів цих 

продуктів технологічного прогресу до суб’єктного складу. 

У контексті нашого дослідження інтерес становить суб’єктний склад не так 

учасників комунікаційного процесу, як тих з них, хто є виробниками 

медіаконтенту та (чи) задіяний у процесі його виробництва й поширення. До 

всіх чотирьох наведених нами вище суб’єктів медіакомунікацій (за класичною 

моделлю) так або так можуть бути віднесені й автори, й медіаорганізації, й 

аудиторія. У медіаорганізацій ще зберігається контрольна функція, хоча її 

активно опановує аудиторія. Функція поширення стає доступною багатьом 
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суб’єктам медіакомунікацій. Виділяючи їхні пріоритетні функції в сучасному 

медіапросторі, можемо виявити зв’язки між сьогоднішніми áкторами та 

традиційною класифікацією, заснованою на функціональних характеристиках 

суб’єктів у формі схеми (див. Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Співвідношення функцій суб’єктів  

медіавиробництва з етапами «життєвого циклу» контенту 

 

1.1.3. Обґрунтування поняття в комунікаційному процесі 

Дослідження медіаконтенту має починатися з визначення його місця в 

процесі комунікації. Ми не маємо на меті аналізувати всі розроблені моделі 

комунікації, проте зупинимося на деяких з них. Варто згадати одну з перших 

моделей, що була запропонована ще Арістотелем у його відомій праці 

«Риторика». Давньогрецький філософ розділяв мовлення на три елементи: 

оратора, предмет промови й слухачів. Проводячи паралель з 

медіакомунікацією, можна виділити три ключові елементи: автора, контент, 
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аудиторію. Звісно, останні технологічні новації внесли докорінні зміни в цю 

модель.  

 Найбільш популярною є модель комунікації, що була запропонована в 

1948 році американським дослідником Г. Лассвелом [397]. Він виділяє п’ять 

запитань, які послідовно виникають і відтворюють процес комунікації. 

Водночас медіаконтент у цій моделі має фактично дотичне до арістотелівського 

значення предмета мовлення, змісту (див. Рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Процес масової комунікації за Г. Лассвелом 

 

В інших відомих моделях комунікації контент переважно відіграє роль 

повідомлення (К. Шеннон та В. Вівер; В. Шрамм та Ч. Осгуд). Український 

дослідник професор В. Іванов звертає увагу на розмаїття підходів до розгляду 

процесу комунікації, з яких можна виділити ті, що безпосередньо пов’язані з 

контентоформуванням і поширенням: цензура, особливості продажу контенту, 

право на донесення власної точки зору, критерії відбору інформації тощо [107, 

87]. 

Хто говорить? Комунікант 

Що говорить? Медіаконтент 

Через який канал? Медії 

Кому? Аудиторія 

З яким ефектом? Ефекти 
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С. Квіт наголошує на провідній ролі журналіста, що «постійно веде певну 

інтелектуальну гру — з політиками, свідками подій, джерелами інформації, 

агентами впливів, у результаті якої формується медіаконтент для аудиторії» 

[128, 125]. 

Загалом серед елементів процесу комунікації традиційно виділяють 

кодування, передачу, декодування інформації. Журналіст здійснює кодування 

інформації, орієнтуючись на внутрішні установки, аудиторію та мету 

повідомлення. Те, як сприйме інформацію комунікат, значною мірою залежить 

від обрання «правильного» коду. За цим підходом медіаконтент цілком можна 

розглядати як код, функція якого полягає в «пакуванні» інформаційної 

сировини. Полікодовість контенту пов’язана з його негомогенною структурою. 

Його елементи належать до  різних семіотичних систем (інфографіка, відео та 

аудіоконтент, текст, фотографії), що робить його цікавим та одночасно 

складним за кодуванням. Поєднання кількох елементів (наприклад, візуального 

та текстового), що виконані різними авторами (журналістом та фотографом) 

зумовлює поєднання кількох кодів та нову інтерпретацію контенту.  

В. Різун звертає увагу на диференціацію ролі контенту в масовій і 

медіакомунікаціях. Так, для представників медій створення інформаційних 

продуктів, на думку автора, «розглядається як основна мета й завдання», 

натомість для, приміром, маркетологів або піарників, контент є засобом  

реалізації контент-стратегії чи «створення позитивного іміджу організації в 

свідомості громадян» [220, 36]. Утім, попри те, що здебільшого журналіст не 

ставить перед собою завдання впливати на громадську думку та змінювати її, 

він все одно обирає теми для підготовки матеріалів, звертає увагу на певні 

факти та явища, подає інформацію фрагментарно та цим зумовлює штучну 

актуалізацію певних тем, суб’єктивну інтерпретацію картини світу. Контент 

завжди характеризує невіддільність від поглядів і думок автора, а об’єктивність 

викладу інформації не відміняє суб’єктивізму її добору. 
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Питання формування медіями контентних пріоритетів аудиторії покладено 

в основу теорії порядку денного (Agenda-setting theory), запропонованої 

М. МакКомбсом та Д. Шоу. Суголосна в аспекті ролі журналістів щодо добору 

інформації і вже згадувана нами теорія гейткіпера К. Левіна.  

У багатьох теоріях пріоритетними категоріями є не так зміст контенту, як 

його декодування й інтерпретація (наприклад, у двоступеневих моделях 

комунікації, де повідомлення спрямовується на аудиторію, але не прямо, а 

через «лідерів думок» (від англ. «opinion leaders», термін введений Г. Тардом)). 

В. Різун також виділяє модель хвилі (Р. Геберт, Д. Унгурейт, Т. Бон), за якої 

контент зазнає впливу кодування, гейткіпера, ретранслятора, регулятора, 

фільтрів і аудиторії [220, 222].  

За моделлю Р. Якобсона комунікаційний процес містить шість чинників 

спілкування: адресант, контекст, повідомлення, контакт, код, адресат. 5 

Дослідник виокремлює шість функцій, що їх виконують повідомлення: 

емотивну, поетичну, конативну, референтну, металінгвістичну та фатичну. 

Структура й характер повідомлення залежать від їхньої ієрархії, превалювання 

тих або тих функцій. Таким чином, якщо в контенті переважає одна функція 

над іншою, то можна говорити про превалювання в цьому повідомленні, 

наприклад, комунікаційної мети над інформаційною. 

Необхідно наголосити й на тісному зв’язку контенту (повідомлення у 

структурі масової комунікації) з іншими ланками процесу комунікації. Зокрема, 

багато дослідників наголошують на впливі каналу поширення контенту на його 

характер, формат і особливості формування. 

Теоретики інформаційного суспільства значну увагу приділяють ролі 

контенту у формуванні культури. Відомий іспанський дослідник масової 

комунікації М. Кастельс виявляє її залежність від комунікацій [127], а 

                                                           
5 Див. у роботі Р. Якобсона «Лінгвістика та поетика», 1960 р. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwins5yV_Y7MAhWFlSwKHYq1CUQQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAgenda-setting_theory&usg=AFQjCNHuN5dhKawy_z8x-qw_EMQqadND-A&sig2=Ihf6F7htw0MqxGRAnOd3Dg&bvm=bv.119408272,d.bGg
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Дж. Гербнер та Л. Гросс, прихильники теорії культивації, вбачають у 

медіаконтенті інструмент формування споживацьких поглядів6. Медіаконтент 

відіграє важливу роль у формуванні системи цінностей, а його аксіологічні 

характеристики підтримуються культурою. Дослідниця аксіології медій 

Т. Кузнєцова наголошує, що «ціннісна ієрархія може змінюватися, вона 

достатньо рухлива, адже кожна людина, кожний тип культури створює власну 

ієрархічну ціннісну систему, специфіка якої визначається ступенем важливості 

її елементів, їх роллю в житті індивіда чи соціуму» [153, 16]. Але медії 

відіграють тут важливу роль.  

     Популяризація ідеї формування суспільства знань, проголошеної ЮНЕСКО 

в доповіді «До суспільств знань», стимулює популяризацію освітнього 

контенту [4]. Теоретики цієї концепції розглядають інформацію як інструмент 

знання, а не власне знання, а інформаційне суспільство — як засіб створення 

справжнього суспільства знань. О. Калмиков та Л. Коханова серед пріоритетів 

визначають інтелектуалізм і розвиток інформаційної культури, трансформацію 

етики та моралі особистості, що усвідомлює себе як виробника знань. На цьому 

тлі медії поступово відмовляються від односторонньої моделі комунікації та 

відводять журналістові роль навігатора в інформаційно-освітньому просторі 

[123, 26–27]. Медії сьогодні відіграють важливу роль у світі, особливо в 

результаті стрімкого розвитку мультимедійних технологій та інтернету, що 

розширюють можливості самоосвіти. Споживачі дедалі прагнуть самостійно 

отримувати знання. Саме тут потенціал освітнього контенту медій проявляється 

більше, а  широке залучення медіаконтенту до навчальних процесів дає 

підстави говорити про зростання когнітивної функції медіаконтенту в останні 

десятиліття. Освітні характеристики контенту проявляються в його 

                                                           
6  Див. G. Gerbner, L. Gross, M. Morgan & N. Signorielli Living with Television: The Dynamics of the CuItivation Process 

// Media effects: advances in theory and research / Jennings Bryant & Doli Zillmann, editors-2nd ed. ― 2002. ― P.43–

68. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiH48bRh-7NAhVCWSwKHUFACFkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.asc.upenn.edu%2Fgerbner%2FAsset.aspx%3FassetID%3D1591&usg=AFQjCNH9OZwALXmRjlGbxmfZg5ofezuYag&cad=rjt
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технологічних можливостях: інтерактивності, візуалізації інформації, ігрових 

інструментах, які дозволяють створити привабливе для споживача 

інформаційно-освітнє середовище. У контексті популяризації медіаграмотності 

в суспільстві освітній контент також має великий потенціал.  

Не можна ігнорувати і значення контенту в комунікаційному процесі між 

державою та громадянами, де він постає, за визначенням К. Виноградової:  

 джерелом інформації, механізмом добору фактів, «фабрикою» 

препарування й редукції актуалізованої інформації та інструментом 

політичних технологій; 

 сигналом, який звертає увагу на проблеми, що потребують втручання 

органів влади, складності в подоланні адміністративних бар’єрів; 

 інструментом оприлюднення й опублікування тих або тих політичних 

рішень, формує лояльність населення до влади тощо [67, 64–66].  

Узагальнюючи значення медіаконтенту в сьогоднішньому медійному 

просторі, необхідно ще раз повернутися до організації процесу комунікації. 

Якщо взяти за основу чотири елементи комунікації (джерело, повідомлення 

канал передачі, отримувач), медіаконтент характеризує формування 

повідомлення, що побудоване на вербалізації інформації, наданні йому форми 

(візуальної, текстової тощо) та обранні каналу його передачі. В цифровому 

медіасередовищі відбувається наближення повідомлення та каналу як 

структурних елементів комунікаційного процесу. Адже, крім того, що контент 

(за формою, жанром тощо) зумовлює канал передання, сучасні медіаплатформи 

одночасно постають і майданчиком для створення контенту, й каналом його 

поширення.  
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1.2. Трансформації медіаландшафту як середовища функціонування 

медіаконтенту  

Процес становлення глобального інформаційного суспільства 

супроводжувався істотними трансформаціями в структурі сучасного 

медіапростору. З одного боку, розвиток цифрових інформаційних технологій 

посприяв демократизації процесів генерування та поширення інформації, 

спрощенню доступу до неї, а з другого, створив передумови для посилення 

явищ «цифрової нерівності» та нерівномірності представленості різних культур 

через контент у цифровому просторі. Новий медійний ландшафт породжує 

багато проблем, серед яких протистояння, що відбувається між широкими 

можливостями доступу до інформації, котрі надає інтернет, і комодифікацією 

інформаційної діяльності; між громадськими ініціативами щодо відкритості 

комунікаційного середовища й тотальною пропертизацією медіапродукту; між 

просьюмерізацією аудиторії та негативними наслідками взаємопроникнення 

аматорських і журналістських практик. Одночасно процеси фрагментації 

медіапростору та демасифікації контенту спрямовують виробників контенту до 

пошуку нових ніш і стають стимулом для розвитку локальних та 

гіперлокальних медій.  

Поява нових каналів передачі інформації руйнує монополію традиційних 

медій, збільшує роль нових медіапосередників і переорієнтовує фінансові 

потоки галузі. Втім галузь демонструє динамічний розвиток: сукупний обсяг 

ринку медіаконтенту та розваг вже на 2015 рік становив понад 

1,93 трл дол. США, і ця цифра лише зростатиме [251]. Споживацькі пріоритети 

та формати контенту також зазнають радикальних змін. Справжніми зірками з 

армією фанатів стають автори відеоканалів на YouTube. Так, приміром, «у 

шведського відеоблогера Ф. Чельберга, відомого як PewDiePie, понад 

40 млн підписників, за 5 років з моменту реєстрації каналу його ролики 

подивилися 10 млрд разів. У 2014 році він із заробітком у 12 млн дол. США 
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став найбільш високооплачуваним блогером YouTube. Інша зірка 

відеохостингу, Р. В. Джонсон у 2011 році взагалі увійшов до Книги рекордів 

Гіннеса за кількістю підписників» [251].  

У новинному сегменті тривалий час пальму першості утримувало видання 

The Huffington Post, яке первинно будувало свою концепцію формування 

контентного наповнення винятково силами аудиторії. З 2005 року видання 

пройшло успішний шлях розвитку, а вже у 2011 році його придбала компанія 

AOL за 315 млн дол. США. Сьогодні штат обчислюється тисячами постійних 

авторів, серед яких політики, зірки шоу-бізнесу, авторитетні експерти в різних 

галузях. Контент видання формується окремо для американської, канадської, 

британської, французької, італійської та іспанської версій.7 

Вибір аудиторії здебільшого не піддається прогностичному алгоритму 

сучасних медій, що негативно позначається на розробці бізнес-моделей. Медії 

змушені діяти інтуїтивно, зокрема й у редакційній політиці.  

Намагання відчути або розширити аудиторію примушує медії звертатися 

до технологічного інструментарію, віддавати перевагу формі, а не на змісту. 

Рухливість і нестійкість трансформаційних процесів медіаландшафту, що 

безпосередньо пов’язана з технологіями, призводить до розбалансування 

стійкої медіасистеми та розпорошення зусиль працівників сфери з адаптації до 

нових умов і подолання проблем, які виникають. Утім вирішення поточних 

проблем видається можливим лише після визначення та виокремлення 

чинників, які справляють найбільший вплив на індустрію медіавиробництва та 

є рушійною силою контентних трансформацій.  

На наш погляд, процес трансформацій має як зовнішню (поза межами 

медійної структури) природу, до якої можна віднести: глобалізацію, 

демократичні процеси в суспільстві, усталення інтелектуальної економіки, 
                                                           
7 За даними сайту Huffingtonpost. Доступні за адресою: http://www.huffingtonpost.com. 
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громадянські й філософські течії щодо вільного доступу до інформації та 

колаборативного характеру комунікаційного простору тощо, так і внутрішню 

(що випливає з організації мас-медійної діяльності) — конвергенція, зміни 

професійних практик і моделей медіавиробництва, еволюція жанрів, поява 

нових контентних форматів, краудсорсинг тощо. При цьому рівень впливу 

зазначених трансформацій на медіаконтент не є однаковим, а новий 

медіаландшафт виводить на перший план такі питання, як доступ до інформації 

та інформаційна безпека, свобода слова й толерантність, співіснування 

професійних стандартів і аматорських практик. Далі розглянемо деякі з них. 

 

1.2.1. Глобалізаційні наслідки для контент-індустрії    

Глобалізацією сьогодні охоплені всі сфери діяльності — від виробництва 

до культури та комунікацій. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

інтенсифікує процеси інформаційного обміну на міжнаціональному рівні, до 

якого активно долучилися медії. Глобалізація фактично перебудовує структуру 

медіапростору та відіграє визначну роль у формуванні глобального 

інформаційного середовища. Водночас у публікації «Засоби масової інформації 

в умовах глобалізації» дослідник Є. Сергєєв медії називає «агентом 

глобалізації», її основною рушійною силою. Адже суттєві зміни в «глобалізації 

суспільного та культурного життя стають можливі в умовах найбільш 

розвинених медіасистем» [227, 119–121]. Медії та глобалізація, безумовно, 

впливають одне на одного, що призводить подекуди до неможливості відділити 

їх і оцінити роль кожного в дифузії трансформаційних процесів медіапростору.  

Для аналізу впливу глобалізаційних процесів необхідно спочатку 

звернутися до тлумачення поняття, з огляду на його міждисциплінарний 

характер. Феномен глобалізації, спираючись на економічний чинник, у роботі 

«Сучасна світ-система» («The Modern World-System») пояснював 
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американський соціолог І. Валлерстайн так: «підвищення рівня 

взаємозалежності між національними системами через торгівлю, військовий 

союз, панування та культурний імперіалізм» [493, 4]. Економісти також 

розглядають глобалізацію передусім як уособлення вільного світового ринку, 

де медіапродукт пропонується світовій аудиторії. Британський соціолог і 

теоретик глобалізації Р. Робертсон пов’язує глобалізацію з культурою та  

«компресією світу, інтенсифікацією його усвідомлення загалом» [453, 86]. 

Культурний чинник виділяє і А. Маттеларт (у роботі «Networking the World, 

1794–2000») та зауважує переваги глобалізації в установленні зв’язків між 

людьми різних культур [407]. На противагу цим тезам Н. Луман говорить про 

глобалізацію як поступове еволюціонування системи «від територіального 

суспільства до світової спільноти», що сприяє подальшому усталенню цілісного 

інформаційного простору [404, 44]. Якщо ж частково взяти за основу підхід 

Н. Лумана, можна розглядати цілісність як певний баланс процесів інтеграції та 

фрагментації, розрізнену сукупність, частки якої взаємодіють між собою. 

Водночас саме таке дихотомічне поєднання забезпечує стійкість системи до 

зовнішніх чинників. Як бачимо, глобалізаційні виклики породжують процеси, 

часто зовні протилежні, серед яких у контексті предмета нашого дослідження 

варто виділити такі.  

Концентрація медіаринку та контентна експансія. Процеси модернізації 

традиційних медій, укрупнення медіаструктур та їх концентрації, що сьогодні 

ми можемо спостерігати в медіаіндустрії, є відповіддю на стрімке зростання 

кількості інформації. На підтвердження цього Л. Лессіг, автор книги «Вільна 

культура», констатує, що сьогодні «п’ять компаній керують 85 %… 

медіаресурсів», а згодом їх може стати ще менше [396, 159–160]. Ці цифри 

свідчать про відверту неготовність медіагігантів поступитися своїми позиціями. 

Адже первинно вплив глобалізації на медіасферу й характеризується 

домінуванням імпорту медіапродукту. Явище «контентної експансії» 
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проявляється в аудіовізуальній сфері тиражуванням телевізійних форматів, що 

активно впроваджуються в різних країнах. У видавничому секторі експансія на 

ринку періодичної преси переважно відбувається шляхом франчайзингу та ко-

брендингу. В українській практиці ця стратегія завойовує все більшу 

популярність, особливо серед журналів нішевої тематики. Серед країн-

експортерів швейцарські, американські, російські та німецькі журнальні 

бренди. Масове «виробництво під копірку» спричинене не лише процесом 

монополізації медіаринку, а й недостатньою кількістю унікального 

національного контенту. Національна медіасистема без державної підтримки 

виробництва не здатна конкурувати на цьому ринку. В результаті масштаби 

глобалізації стають віддзеркаленням політико-економічної ситуації в кожній 

країні та загрожують їхній національній культурі. Водночас, доки на 

міждержавному рівні триває пошук ефективних моделей формування 

цифрового медіапростору, транснаціональні медіахолдинги стають потужними 

регуляторами виробництва та поширення медіаконтенту, спираючись на свої 

інтереси. Такі світові гіганти, як The Wall Street Journal, USA Today, The 

Financial Times, приміром, уже відіграють провідну роль в англомовному 

медійному середовищі.  

Гомогенізація медіапродукту. Однотипна реклама в різних країнах, 

однакові медійні формати, використання схожих моделей медіабізнесу, — усе 

це ознаки сучасної глобалізації. Медіаконтент також зазнає цього впливу. Різні 

ЗМІ, належні до одного медіахолдингу, звертаються до одних і тим самих 

джерел інформації, співпрацюють з одними рекламодавцями й орієнтовані на 

спільні ринки. У результаті формування картини дня відбувається на одному 

контентові та подекуди з використанням однакових форм його подачі. Саме з 

концентрацію на медіаринку часто пов’язують процеси гомогенізації 

медіапродукту. Втім дослідження деяких учених (приміром, Р. Ентмана) 

спростовують цю гіпотезу. Справді, превалювання універсального попиту на 
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медіаконтент дає змогу однаково успішно поширювати «уніфікований» контент 

у різних країнах. Однак найвагомішою мотивацією для медіаорганізацій є 

мінімізація витрат на контентне наповнення та пошук ефективних шляхів його 

монетизації. На думку економістів, саме погляд на контент як на товар 

зумовлює його гомогенізацію. Саме тому в питаннях тематичного спрямування 

медії цілковито орієнтуються на споживчі запити та модні тенденції, а у виборі 

форматів продукту віддають перевагу перевіреним рішенням. У результаті 

глядач, який проявив лояльність до, приміром, телевізійного шоу певної 

тематики, «приречений» до споживання подібних форматів від конкурентних 

медій, що швидко реагують на потреби ринку схожими програмами, 

форматами, рубриками. Хоча «чистої» гомогенізації все ж, мусимо визнати, не 

відбувається, медії продовжують іти шляхом стриманої диверсифікації. 

Контент не є однаковим, але й не є принципово різним, якщо звертати увагу на 

концептуальні та стилістичні аспекти. Довга експлуатація тематичних ніш 

зрештою призводить до поступового перенасичення в деяких контентних 

сегментах, до зниження попиту аудиторії чи поглинання більшими медійними 

ресурсами менших.  

Гальмування процесів диверсифікації. Диверсифікація контенту, що має 

зумовлюватися широким доступом до інформації в цифровому 

медіасередовищі, в реальності проявляється диверсифікацією джерел, а не 

контенту. Дослідження підтверджують, що на початку розвитку інтернету його 

контентне наповнення формувалося за рахунок нового (унікального) контенту, 

а сьогодні зростання контентних обсягів мережі — результат дублювання  

контенту. В мережі фіксують стрімке збільшення його кількості, в той час як 

унікальність зростає не пропорційно. Хоча останнім часом пошукові сервери 

вживають заходів для мотивування ресурсів до розміщення унікального 

контенту та знижують рейтинг тих, хто вдається до тиражування чужого 
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контенту, інтернет-ресурси вбачають шлях до подолання цих бар’єрів у 

технічних інструментах обходу й рерайтерських практиках.    

Водночас навіть за умови диверсифікації джерел, споживач не 

використовує цей потенціал медійного простору повною мірою. Причина 

полягає в тому, що контентне наповнення ресурсів, в першу чергу 

інформаційних, може замінюватись іншими ресурсами. Брак унікальності 

дозволяє у випадку з інформаційним контентом звертатися до обмеженої 

кількості «перевірених» (обраних споживачем) але отримувати достатні для 

задоволення потреб обсяги інформації. Звичайно, це спостереження меншою 

мірою стосується розважального контенту, що передусім покликаний 

«заповнити» вільний часовий простір споживача. У цій ситуації навіть 

однотипний контент різних медіаорганізацій лише доповнює один одного. 

Втім, незважаючи на це, більшість користувачів віддають перевагу десятці 

улюблених телеканалів із запропонованих у телевізійному пакеті та щодня 

переглядають новини на кількох обраних інтернет-ресурсах з безлічі доступних 

у мережі. Результати досліджень підтверджують, що, приміром, збільшення 

кількості доступних каналів у пакеті, запропонованому споживачеві, не впливає 

на збільшення кількості каналів, які він обирає для перегляду8.  

Глобалізація контенту. Багато вчених оперують терміном «глобальний 

контент» та вкладають у його значення певну змістову та формну однорідність 

медіаконтенту, що має широкий ареал поширення. Особливо помітною є ця 

тенденція у чи не найбільшому контентному сегменті «світової павутини» — 

новинному. У глобалізації цього ринку визначну роль відіграли світові 

інформаційні агентства. Чотири гіганта галузі ― Associated Press, Agence 

                                                           

8 Див.: Нужно ли телезрителям много каналов // Матеріали доповіді на  конференції «Connected TV&Video». ― 

10 березня 2013. ― Режим доступу : http://www.sputres.ru/?p=2384. 
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France Press (AFP), Reuter та United Press International фактично є основними 

гравцями, що значною мірою формують контентне наповнення медій по всьому 

світу. Інформаційні агентства генерують глобальний і локальний контент, який 

надає споживачеві можливість сприйняття глобальної картини світу та 

водночас сприяє зміцненню економічних, політичних і культурних аспектів 

глобалізації. До переваг глобального контенту можна віднести його 

здебільшого нейтральність і відсутність ідеологічного забарвлення. 

Противники натомість наголошують на необхідності переосмислення 

культурної експансії та перегляду поняття свободи слова, що змінюється під 

впливом глобалізації та комодифікації (наприклад, Н. Кляйн у своєму 

«антиглобалістичному маніфесті» «No Logo») [129].  

Глобалізація позначилась і на певних етапах медіавиробництва, що 

проявляється у: 

 доборі контенту (чи тематик) відповідно до інформаційних запитів 

світової аудиторії; 

 адаптації контенту до нових світових трендів та медіаформатів; 

 просуванні контенту за межами його цільової аудиторії.  

Дещо утопічним, але не безпідставним видається прогноз щодо тотальної 

глобалізації через подолання мовної проблеми споживання контенту, що вже 

активно вирішується Google та іншими компаніями в проектах автоматичного 

перекладу інтернет-сторінок. Уже сьогодні вимогливий читач може 

переглянути ранкову сторінку The Guardian або The New York Times 

українською з мінімальною втратою якості тексту. Згодом розширення мов 

перекладу, що, безумовно, виходитиме з потреб світової аудиторії, дозволить у 

режимі реального часу переглядати, приміром, іноземні телеканали. 

Технологічна реалізація цієї стратегії може, на переконання О. Князєва, 

«посприяти втраті з боку аудиторії прихильності до інформації в межах своєї 
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країни та збільшенню інтересу до подій загальносвітового значення» [130, 23]. 

Автор переконаний, що «в ідеалі глобалізаційні процеси мають призвести до 

того, що світова спільнота матиме єдину позицію щодо найважливіших подій і 

проблем планети» [там само]. Звісно, ця теза видається нездійсненною, проте 

не можна заперечувати того факту, що продукування обмеженою кількістю 

медіахолдингів контенту та його подальше поширення неминуче посилює і, так 

звану, «глобалізацію аудиторії — концепцію, згідно з якою водночас з 

глобалізацією тематики відбувається і глобалізація смаків та вподобань 

аудиторії. Прихильники глобалізації переконані в бажанні аудиторії до 

споживання новин та інших програм медій в уніфікованому стандарті» [там 

само]. 

Розмитість аудиторії споживання контенту — інший аспект глобалізації 

та наслідок транскордонного поширення інформації. Одне й теж видання може 

функціонувати як всеукраїнське, регіональне чи навіть локальне видання. Усе 

більше медій змінюють свою контентну політику, зміщуючи вектор у бік 

зовнішньої (щодо фактичного місця локації редакції) аудиторії чи принаймні її 

потенційного розширення. Є. Сергєєв зауважує, що «більшість сайтів, зокрема 

й медійних, перебувають у режимі відкритого доступу для громадян усього 

світу. Фактор «глобалізації» аудиторії диктує не лише характер змісту та ритм 

його оновлення, але й можливість споживання інформації на міжнародному 

рівні» [227, 124]. У результаті контентні моделі медій балансують між 

універсальною тематикою та вузькою спеціалізацією, нерідко навіть в 

універсальних медіях «з’являються додаткові рубрики, цільове призначення 

яких спрямоване на створення комунікації для фрагментарної частини аудиторії 

з її особливими вподобаннями» [227, 123]. Наприклад, видання The Guardian у 

структурі сайту має рубрики «спорт» і окремо «футбол», маючи намір 

привернути до лав своїх читачів футбольних фанатів. The Times, окрім 

традиційних тематик, вирізняється рубрикою «Irish news» («Ірландські 
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новини»). Український «Кореспондент» цікавий специфічними рубриками — 

«Хороші новини» та «Чудасії». 

В аспекті контентоформування визначним наслідком глобалізації є 

паралельні процеси глокалізації медіаконтенту. Німецький соціолог У. Бек 

наголошував, що «глобалізація та регіоналізація, зв’язок та фрагментація, 

централізація та децентралізація — ось ті рушійні сили, які невіддільні одна від 

одної, як два боки однієї медалі» [47, 53] Поняття глокалізації, введене в науку 

медіакомунікацій соціологом Р. Робертсоном, сьогодні дедалі чіткіше 

проявляється в регіоналізації та зростанні популярності локальних медій, 

мережевих спільнот, об’єднаних спільними інтересами й контентними 

запитами та ін.  

Низький рівень контролю за обігом медіаконтенту в цифровому просторі. 

Важко переоцінити можливості, що їх надає медіаглобалізація. Глобальні медії 

кидають виклик односторонньому потоку інформації та дають можливість 

залучати до комунікативного процесу різні соціальні групи. Реалії 

«інформаційного села» (термін уведений канадським дослідником 

Г. М. МакЛюеном) сприяють комунікації громадян усієї земної кулі, формують 

нове відкрите інформаційно-комунікаційне середовище, що водночас 

підривають усталені механізми ідеологічного контролю в деяких державах. 

Глобалізація веде до зниження ролі національного законодавства в умовах 

розширення транскордонних інформаційних потоків. Ця свобода насамперед 

позначається на контенті, формування якого в мережі виходить за межі будь-

яких законодавчих, технологічних і зрештою етичних меж, встановлених у 

певному суспільстві, державі. Управління контентом ускладнюється 

неможливістю застосування загальних уніфікованих норм. Глобалізація в 

медіагалузі позначилася процесом конвергенції в значенні «зближення, 

сходження різних типів медій» (за визначенням І. де Сола Пула). У контексті ж 

управління інформаційними потоками нам імпонує підхід ідеолога політичної 
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конвергенції А. Сахарова, що розглядав її в ширшому значенні як певну 

«єдність законів людської поведінки незалежно від місця їх проживання та 

прошарків суспільства» [22]. В умовах глобалізації ідея вироблення єдиних 

законів і принципів управління є найбільш близькою до сутності контролю над 

контентом медій. Однак згадана А. Сахаровим взаємодія, що підпорядковується 

універсальним законам, можлива за певної «однорідності» учасників 

інформаційного простору, котрої йому, вочевидь, бракує.  

Мультикультуралізм і проблема міжкультурної інтерпретації контенту. 

Ідея мультикультуралізму, що знаходить усе більшу підтримку сьогодні, за 

словами дослідниці цієї проблематики М. Тлостанової, як і її вираження в 

медіях, «є палицею з двома кінцями, оскільки медії можуть не лише зруйнувати 

таке суспільство та посприяти відтворенню самотності атомізованого 

споживача, але й створити іншу спільноту чи групу, паралельний простір 

діалогу з альтернативними взаємозв’язками, в яких мультикультурні коаліції 

будуть відігравати не останню роль» [253, 113−114]. Звісно, це гостро ставить 

перед світовою спільнотою питання інформаційної безпеки, діалогу культур, 

свободи та вседозволеності. Після трагічного випадку в редакції французького 

видання «Шарлі Ебдо» (Charlie Hebdo) журналістська спільнота чи не вперше 

за останні роки знову заговорила про толерантність і межі, хоча, здавалося, досі 

безперечно превалювала абсолютна свобода слова. Також деякі тривожні 

тенденції несприйняття демократичних цінностей, починаючи від індивідів, 

комунікаційних спільнот і закінчуючи тоталітарними режимами в умовах 

глобалізаційних перетворень, оголили такі важливі комунікаційні зрізи, як 

расова та політична терпимість, протидія поширенню мови ненависті. 

Українське суспільство також постало перед справжнім випробуванням цих 

людських цінностей, їх збереженням в умовах протистояння іншим політичним 

позиціям, системі етичних координат чужорідних «духовних скреп». А держави 

усвідомили необхідність реалізації комплексу заходів концептуального та 
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практико-політичного характеру, які б дозволили мінімізувати ймовірні 

негативні наслідки глобалізаційних процесів. 

Зіткнення систем цінностей і знань — важлива глобалізаційна проблема, 

що посилюється та провокує сплески жорстокості. На цьому тлі особливої 

актуальності набули дослідження контенту у зрізі його толерантно-інвективних 

характеристик, систематизація та аналіз явища «патогенних текстів» (термін 

уведений українським дослідником Б. Потятиником [207], знаходимо також у 

роботах Г. Почепцова, К. Серажим [226], Л. Масімової [173] та ін.). Власне 

питанням толерантності в ЗМІ присвячені роботи В. Малькової, 

І. Дзялошинського [89]. В. Іноземцева, О. Кузнецової [152], І. Блохіна та 

багатьох інших дослідників. Ми не маємо на меті навести вичерпний перелік, а 

лише підкреслюємо актуалізацію проблеми в останнє десятиріччя, рушійним 

чинником загострення якої, безумовно, стали інтернет і глобалізація. 

Єдиний інформаційно-комунікативний простір сучасного світу та 

поліполярність сучасного світопорядку, на переконання дослідника А. Орлова, 

привернула увагу до нових проблем, які орієнтовані на культурно-

комунікативну сферу соціальної реальності. «Ідеї діалогу культур, 

етноконфесійного консенсусу, толерантності виникли у відповідь на чітко 

позначений запит щодо необхідності зняття протистояння держав, політик, 

релігій, культур і всього того розмаїття суперечностей, наявних у людському 

співтоваристві як сьогодні, так і впродовж тисячоліть» [191, 98]. Автор 

зауважує, що «мультикультуралізм є реальністю сучасного життя, що 

характеризується зростанням соціальної динаміки й імперативною 

необхідністю інтеграції конструктивних ідей, концепцій, теорій, які б сприяли 

культурному діалогу та полілогу… І саме ЗМІ як чинник значного впливу на 

масову свідомість мають взяти на себе роль підтримувачів безконфліктного 

медіапростору» [191, 102].  
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Важливою проблемою на шляху міжкультурного порозуміння є 

інтерпретація інформації. Її як класичну функцію медій ніколи не заперечували 

дослідники масової комунікації. Навіть міфотворчість медіаінформації, на 

думку В. Різуна, є очевидною, тому що медії «самостійно, на свій розсуд 

членують світ на події, факти; вони здійснюють селекцію подій за своїми 

правилами і згідно зі своїм баченням життя» [220, 51]. Аудиторія також 

інтерпретує інформацію відповідно до своїх знань, освіти, культурного рівня,  

особливостей сприйняття. Це зумовлює подвійну інтерпретацію інформації. 

Безперечно, глобалізація ускладнює сприйняття контенту з його первісними, 

закладеними автором ціннісними орієнтирами, сенсом, аксіологічною основою. 

Вона додає до цього новий рівень «міжкультурної інтерпретації». Ми 

пропонуємо цей термін на позначення явища різного тлумачення змісту 

інформації з огляду на широку географію споживання та відмінні культурні 

традиції, мову, ціннісні орієнтири тощо. Інтерпретація завжди є пошуком 

додаткових значень і прихованих сенсів.  

На думку Д. Сємейкіна, автора дослідження «Толерантність як фактор 

ефективної комунікації», семантико-семіотична інтерпретація контенту під 

впливом глобалізації та культурної відкритості полягає саме в тому, що 

«створений в одній семіотичній системі, …він усе частіше декодується в іншій 

семіотичній системі, що латентно призводить до спотворення змісту» [224, 11].  

Підсумовуючи сказане, можна виділити позитивні та негативні наслідки 

глобалізаційних процесів для індустрії контенту (див. Табл.1). 
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Таблиця 1. Наслідки глобалізації для індустрії контенту 

Глобалізаційні процеси в медіапросторі 

Позитивні наслідки глобалізації Негативні наслідки глобалізації 

Доступність контенту  Інформаційна безпека 

Диверсифікація джерел 

інформації 

 Контентна 

гомогенізація 

Міжкультурний обмін, 

міжнародна циркуляція 

медіапродуктів 

 Проблеми міжкультурної 

інтерпретації контенту 

 

Транскордонне поширення 

контенту 

 Неефективність механізмів 

контролю за поширенням 

Глобалізація ринків 

споживання 

 Розмитість аудиторії 

споживання контенту 

 

 

1.2.2. Інтеграційні та конвергентні процеси в медіавиробництві  

Інтеграційні моделі в медіях. Виробники контенту зазнають сьогодні 

впливу технологічних і соціально-економічних трансформацій, що зрештою 

спонукають їх до об’єднання різних структурних напрямів медіаіндустрії на 

базі спільних медіаплатформ. Медійні холдинги поглинають книжкові 

видавництва, відбувається злиття різних медіаресурсів (наприклад, газети та 

журналу, сайту й телекомпанії), деякі медії поширюють вплив на інтернет-

провайдерів і операторів кабельних мереж. Глобалізація лише пришвидшує ці 

процеси.  

Традиційно виділяють два типи інтеграції: горизонтальну та вертикальну. 

Горизонтальна проявляється у концентрації в межах одного власника різних 

типів медій і сфер промисловості. В аспекті контентотворення це сприяє 



57 

 

взаємодоповненню медіапродуктів та їх поширенню на різних ринках. 

Натомість вертикальна інтеграція полягає в об’єднанні медіавиробництва в 

руках одного холдингу (конгломерату компаній), що забезпечує весь цикл 

виробництва та поширення медіаконтенту (див. Додаток А2). Прикладом може 

слугувати наявність у складі медіагіганта інформаційного агентства, редакції 

ЗМІ, типографії, дистрибуторської мережі.  

Потенціал вертикальної інтеграції якнайкраще проявляється в можливості 

контролю над поширенням медіаконтенту на різних цифрових платформах. 

Якщо взяти за основу триступеневий процес «виробництво–пакування–

дистрибуція», вертикальна інтеграція може охоплювати як певні сегменти 

(наприклад, підготовка й адаптація контенту для різних платформ), так і всі 

ланки в ланцюгу. Таким чином утворюються зв’язки між виробництвом і 

поширенням контенту,  між традиційним та цифровим контентом.  

Інтеграція з комунікаційними технологіями. Технологічні перетворення 

зумовили глобальні трансформації в медіавиробництві загалом і позначилися 

на контентові медій. Оцінюючи перспективи нових медій, німецький дослідник 

Р. Стобер виділяє три етапи їх еволюції під впливом технологічної революції в 

галузі:  

1 етап — інноваційні зміни носіїв інформації, каналів поширення 

(технологічний етап);  

2 етап — уведення нових медій у соціальне та культурне середовище й 

розробка нової економічної моделі;  

3 етап — дифузія двох попередніх (нових технологій і нового 

культурного та комунікаційного середовища).  

На його думку, такі інноваційні зміни відбуваються шляхом адаптації вже 

наявних функцій до нових умов та екзаптації — еволюції характеристик і 
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виконання ними вже нових функцій [474, 488−494]. Беручи за основу підхід 

Р. Стобера, далі ми розглянемо зміни, що відбулись у медіях в контексті 

їхнього впливу на медіавиробництво. Серед найбільш помітних інтеграційних 

процесів варто назвати інтеграцію:  

 нових моделей виробництва та поширення контенту;  

 маркетингових та інформаційно-комунікаційних інструментів у 

медійні практики;  

 інтеграцію з аудиторією, що проявилась як на етапі генерування 

ідей, так і на етапі створення контенту;  

 інтеграцію з комунікаційними технологіями (див. Додаток А1). 

Власне медії за ступенем їхньої інтеграції з комунікаційними технологіями 

можуть бути представлені в новій типології. Дослідник Е. Якубенко виділяє:  

 медіа — це ЗМІ, що працюють в зоні одного з компонентів системи 

(преси, радіо, телебачення, інтернету);  

 гіпермедіа (ЗМІ, що водночас використовують різні засоби доставки 

контенту; наприклад, друковане видання та його сайт у мережі);  

 трансмедіа — нові медіа, що фактично виходять за периметр 

професійної журналістики й розширюють функції до вирішення 

немедійних завдань (бізнес, політика, освіта) [283, 344]. 

Генерування інформаційного потоку медій при цьому може відбуватися 

трьома способами: у межах власних ресурсів медій, із залученням соціальних 

мереж і контентного наповнення інших ресурсів за інтегрованою моделлю, що 

поєднує можливості двох попередніх. На думку В. Латенкової, у сфері 

аудіовізуального контенту сьогодні найбільш поширеними є три способи 

організації мовлення: система «телебачення в поєднанні з інтернет-мовленням», 
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система «відео за запитом» (Video on Demand) та інтернет-телеканал, який 

поєднує різні способи доставки контенту: архів програм, потокове відео, 

інтернет-магазин, що дозволяє придбати бажану передплату на контент [156]. 

Моделі виробництва медіаконтенту за суб’єктом. Для виробництва в 

аспекті суб’єкта генерування контенту, за професором гарвардської школи 

журналістики П. М’єль, можна виділити кілька моделей. 

Автор-центристська модель медіавиробництва набула сьогодні стрімкого 

розвитку та знаходить вираження переважно в блогах і авторських сайтах. 

Перевага моделі полягає в підвищенні авторитету та впливу ресурсу через 

персоніфіковану подачу контенту. Недолік моделі полягає в обмеженні 

контентих ресурсів автора чи колективу авторів їхніми часовими й 

інтелектуальними можливостями. Медії також звертаються до цієї моделі, 

заохочуючи коментування матеріалів на своїх сайтах. У результаті споживачі 

утворюють у розділі коментарів цілу комунікативну спільноту, що жваво 

дискутує й таким чином формує додатковий комунікаційний простір у межах 

ЗМІ, наповнений контентом користувачів. Цей шлях розширення контентного 

наповнення до певної міри привертає більшу аудиторію до ЗМІ [422, 10]. 

Видавець-орієнтована модель. Вона й досі будується довкола контенту, що 

виробляється медіакомпанією. Медії обмежують вибір для аудиторії лише 

контентом власного виробництва чи виробництва холдингу. Формати подачі та 

пакування не виходять за межі медій, за винятком можливостей пошуку за 

ключовими словами (як у межах сайту, так і за його межами) та переходу на 

майданчики партнерських ресурсів або реклами. Водночас їхні лави 

поповнюють й інші медіавидавці, наприклад, агенції новин, агрегатори (див. 

Додаток A3). 

Конвергенція як інтеграційний генератор. Традиційно, говорячи про 

конвергенцію згадують іспанського дослідника І. де Сола Пула, що розглядає її 
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як «стирання кордонів між медіями — засобами обопільної комунікації 

(телефон, пошта, телеграф) та медіями — засобами масової комунікації (преса, 

радіо та телебачення)» [96, 15]. При цьому акцент робиться саме на технічному 

розвиткові як рушійній силі явища. Однак усталеного підходу до тлумачення 

цього терміна немає. Явище конвергенції аналізується в аспекті його 

позитивних і негативних наслідків у роботах вітчизняних дослідників В. Різуна, 

В. Іванова, О. Зернецької, В. Золяк, Л. Мудрак. Російська наукова школа 

представлена в цій темі роботами О. Вартанової, О. Калмикова, Г. Качкаєвої, 

М. Луканіної та ін. Серед західних науковців, які розробляють аналогічну 

проблематику — Г. Дженкінс, С. Куїн, Т. Куандт, Дж. Сінгер. Типологію 

конвергенції вивчають норвезькі вчені А. Фагерйорд та Т. Сторсул, що 

виділяють конвергенцію мереж, терміналів, послуг, ринків, жанрів і форм, 

регулювання. Як єднальний елемент, стрижень, здатний об’єднати текстові, 

аудіовізуальні та графічні жанри матеріалів в інтегрованих інтернет-редакціях, 

іспанський дослідник Р. Салаверіа [457] називає розробку мови мультимедіа. 

Інші представники іспанської наукової школи Дж. Гарсіа Авілес [345], Б. Леон, 

К. Сандрес та Дж. Гаррісон пропонують принцип цифрової системи управління 

контентом, що дозволить редакціям зберігати будь-які матеріали в базах даних і 

робити їх доступними для кожного журналіста, щоби полегшити процес 

адаптації змісту від одного каналу чи середовища до іншого.  

Дослідниця О. Вартанова виділяє три рівні конвергенції: злиття 

технологій, різних ринків і медій. «На технологічному рівні конвергенція — це 

злиття технологій виробництва та поширення інформації, що дозволяє різним 

засобам масової комунікації — кабельним або телефонним мережам, 

бездротовому супутниковому зв’язку — постачати аудиторії однакові типи 

контенту» [59, 286]. Саме це закладає основу для їх потенційного об’єднання.  

Конвергенція здійснила технологічний прорив у роботі з медійним 

контентом. Цей процес, що на думку американського професора Північно-
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західного університету (м. Еванстон, США) П. Бочковскі, полягає у 

використанні технологічних інновацій для досягнення конкретних цілей [299] 

(економічного прибутку, розширення аудиторії, політичного та соціального 

впливу тощо), дає підстави тлумачити конвергенцію ширше. Інновації як 

двигун проведення конвергентних процесів в нових медіях розглядає і 

дослідник глобалізаційних перетворень у медіагалузі О. Калмиков. За його 

класифікацією еволюційних рівнів розвитку медій, саме інноваційний процес (в 

автора є другим еволюційним рівнем) супроводжується процесом 

конвергентним. На третьому ж етапі конвергенція, що допомагає об’єднати 

різні ЗМІ, стає необхідним атрибутом і ознакою системності [124]. Утім, на 

переконання відомого дослідника трансформацій нових медій Д. Домінго, 

конвергенцію не можна сприймати надто спрощено, як винятково наслідок 

технологічної тенденції [327]. Безумовно, саме технологічний розвиток став 

сильним стимулом для конвергентних процесів. Знецінення деяких типів 

інформації, монополізація, концентрація медіавиробництва як спосіб 

виживання в нових умовах, соціальні фактори, як-то зміни в манері споживання 

контенту користувачами та його безконтрольне (внаслідок неефективності 

регуляторних механізмів) поширення в медіапросторі, — ці явища також 

суттєво вплинули на конвергентні перетворення в медіасфері.  

Сьогоднішні конвергентні процеси можна згрупувати довкола чотирьох 

базових осей (за Д. Домінго): інтегроване виробництво, мультикваліфіковані 

фахівці, мультиплатформна доставка й активна аудиторія. Повна інтеграція всіх 

цих вимірів, на думку автора неможлива та непотрібна. Адже різні медії 

перебувають на різному рівні розвитку. Та навіть за умов їх ідеалістичного 

поєднання той або той пласт все одно залишатиметься домінантним, залежно 

від традицій медій чи обраних пріоритетних напрямів. Найбільшу небезпеку 

стратегії інтеграції багато дослідників вбачають в уніфікації особливостей, 

притаманних редакціям різних ЗМІ чи структурним підрозділам. Втрата 
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унікальності може стати чинником втрати якості контенту, чого, безумовно, не 

має на меті конвергенція. Однак усе частіше вона стає ініціативою медій, що 

прагнуть зменшити витрати на виробництво [327].  

 

1.2.3. Медіаконтент у структурі інтелектуальної економіки 

Засновник сучасної економічної теорії А. Сміт вважав лише результати 

праці важливим критерієм, за яким можна оцінити та порівняти продукти між 

собою. На значенні інтелектуальної праці наголошував один з найвідоміших 

філософів епохи Просвітництва Дж. Локк, а закладені ним основи теорії 

інтелектуальних, «моральних» прав індивіда на результати своєї творчої 

діяльності стали вагомим підґрунтям формування системи інтелектуальної 

власності. Людський капітал поступово стає важливим ресурсом 

постіндустріального суспільства, а економіка, на переконання автора концепції 

постіндустріального суспільства Е. Тоффлера, сприяє збільшенню кількості  

інформації що поширюється. Нинішня модель суспільства — суспільство знань 

— ставить перед економікою нові завдання та сприяє переосмисленню 

фундаментальних підходів, які полягають у превалюванні інформації та знання, 

розгляді їх як економічних ресурсів, на чому неодноразово наголошували 

теоретики інформаційного суспільства Ю. Хаяші, Д. Белл, Т. Стоуньєр, 

Й. Масуда та дослідники інтелектуальної економіки Ф. Махлуп [405], 

Р. Нельсон, Б. Годін [353]. Розглядаючи термінологічні засади контенту, ми вже 

говорили про тісний взаємозв’язок знання, інформації та контенту. Їхню 

субординаційну підпорядкуваність можна розглядати у ланцюгу: знання — 

інформація — контент. Водночас дослідник процесів інтелектуалізації 

економіки А. Замлєлий звертає увагу на «дуалізм субординації інформації та 

знання, їх безперервну трансформацію одне в одного, подібність їхніх 

властивостей та можливість прояву знань тільки за умови інтеракції з 

інформацією, що постає основою для їх нерозривного зв’язку» [99]. У будь-
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якому разі становлення інтелектуальної економіки, чи smart-економіки, 

безпосередньо зачіпає медіаіндустрію, і контент постає тут ключовою 

одиницею, яку визначають матеріалістичні та нематеріалістичні 

характеристики та відповідно підходи до створення та поширення.  

Якщо розглядати контент як первинно нематеріальну категорію, форму 

інформації, побудовану на знаннях, інтелекті, що в останні десятиліття 

змінився терміном «інтелектуальний капітал», саме його нематеріалістичні, 

сутнісні характеристики виходять на передній план в економіці медій. Розвиток 

інформаційних комп’ютерних технологій дозволив медіям зменшити витрати 

на виробництво та розкрив перед будь-якою людиною, що має комп’ютер, 

можливість генерувати контент. В результаті аудиторія, що може здійснювати 

виробництво самостійно, стає вимогливішою до контенту медій, формує його 

унікальні, часто не підпорядковані законам логіки чи ринку, критерії якості. 

Реагувати на ці інформаційні запити споживача стає все складніше. Для цього 

потрібне стратегічне бачення розвитку галузі. Таким чином виробництво 

контенту підпорядковується як нематеріалістичній (змістова цінність), так і 

його матеріалістичній основі (у значенні «товару»). Виробництво контенту стає 

дешевшим, але водночас потребує залучення більших інтелектуальних зусиль з 

боку медій.  

Медії більше уваги звертають на пакування медіапродукту. Доречним 

видається широковідоме порівняння Г. М. МакЛюеном контенту із «соковитим 

шматком м’яса», що має привернути увагу та відволікти водночас [167, 22]. 

Економісти як ніхто чудово усвідомлюють глибину цього образу, його 

матеріалістичну основу, важливість зовнішніх характеристик і маркетингової 

упаковки, що має приховати недоліки якості чи змістову поверховість. 

Економіка медіаконтенту — це бізнес-підрозділ економіки, значення якого 

з кожним роком зростає. Дигіталізація та конвергенція вплинули на 

медіавиробництво, розширили коло виробників контенту і способи його 
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використання. Контент є і продуктом людського інтелекту, і технологій 

водночас. Він однаково залежний як від фінансових інвестицій у продукт, так і 

від соціального та політичного впливу. З огляду на це, традиційні для 

економіки показники продуктивності та прибутку для медіаконтенту не завжди 

доречні. Вони все частіше дорівнюють впливу, ефектам, резонансу в 

суспільстві. Питанню продуктивності в медіавиробництві присвячено багато 

робіт. Американський дослідник медіаекономіки Д. Гомері [356] визначав 

критеріями продуктивності ЗМІ суспільний порядок, свободу слова, розмаїття 

контенту та доступ до інформації. Схожі критерії (свобода слова, доступ до 

інформації та соціальний вплив медіаконтенту) в роботі «Медіаекономіка: 

теорія та практика» («Media Economics: Theory and Practice», 2004) як найбільш 

важливі у фокусі медіадосліджень називають Дж. Овер, Р. Карвес та 

Е. Александер [409, 4]. Багато їхніх послідовників також розглядають 

продуктивність ЗМІ в аспекті різноманітності контенту. На думку дослідника із 

Сінгапуру В. Фу, вимірювання різноманітності контенту як показника 

продуктивності на медіаринку безпосередньо пов’язане з конкуренцією, що 

впливає на різноманітність [344, 278]. Більш категоричні погляди припускають 

взаємозамінність конкуренції та різноманітності контенту (наприклад, 

П. Наполі), інші спираються на залежність структури ЗМІ та її продуктивності  

[426; 344, 278]. Ідея впливу конкуренції на контентне наповнення медій 

підтримується в роботах американських економістів М. Портера та 

А. Стрігленда. Багато досліджень зосереджено довкола залежності контенту від 

різних форм власності та фінансових структур, які володіють медіями. 

Порівняння проходить переважно по межі «контент — власник ЗМІ та 

незалежні медії». На переконання прихильників цього підходу, структура 

власності медій впливає на медіаконтент. Дослідження, присвячені 

диференціації медій державної та приватної форм власності, 

продемонстрували, що під впливом конкуренції на ринку державні медії не 
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мають достатніх інвестицій у продукування власного контенту, що відбивається 

на його якості (наприклад, М. Едже) [331].  

Не викликає сумнівів, що контент є основою медіагалузі (розважальний, 

навчальний, новинний та ін.). Однак не менш важливе місце він посідає і в 

економіці медій. Саме його економічна вартість виводить право власності на 

контент на одну з ключових позицій у бізнес-стратегії медіакомпаній. Якщо 

раніше, наприклад, українські телеканали охоче купували зарубіжну продукцію 

та не бачили потреби інвестувати у вартісне власне виробництво, то сьогодні 

відсоток власного медіапродукту суттєво зріс. Це дозволяє компаніям бути 

більш захищеними від зовнішніх чинників ризику на ринку. Так, наприклад, 

телеканал «Інтер» свого часу провів масштабний «рейд» з упорядкування та 

юридичного закріплення прав власності на контент медіапродуктів власного 

виробництва. На важливості inhouse production (від англ. — вироблений 

усередині компанії) наголошують і такі медіагіганти, як BBC, канадська 

корпорація The Thomson Group, Times mirror Co та ін. Однак політики власного 

виробництва дотримуються не всі. Наприклад, корпорація Р. Мердока мінімізує 

виробництво власного медіапродукту, натомість активно скуповує чужий. На 

тлі подальшого зниження вартості технологій для генерування контенту 

контроль за його поширенням, на думку американського режисера П. Хірша, є 

більш пріоритетним. Це допомагає зменшити невизначеність щодо результатів 

інвестицій [367, 356].  

Багато досліджень сьогодні зосереджені довкола шляхів комерціалізації 

контенту, використання потенціалу різних форматів. Однак ціноутворення в 

умовах дигіталізації медіапростору постає чи не найболючішою проблемою 

галузі. Очевидно, що інформація є специфічним товаром і застосувати тут 

традиційні методи ціноутворення доволі важко. На думку Б. Бейтса, специфіка 

медіапродукції полягає в тому, що, з одного боку, вона є товаром, а з 

другого, — інструментом соціального чи культурного впливу контенту [294]. 
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Цієї ж думки дотримується й російський дослідник С. Гуревич, зауважуючи, що 

журналістська інформація має подвійну природу. «З одного боку, це продукт 

духовного виробництва, що створюється з метою впливу на свідомість людини, 

спонукаючи її до певної діяльності, змін в уявленнях про світ або просто до 

кращої орієнтації в тих життєвих ситуаціях, у яких вона перебуває. З другого — 

вона має споживчу вартість та є ринковим товаром» [82, 14]. Відповідно до 

позиції авторів книги «Час та медіаринки» [487], продукцію медій 

характеризують три основні аспекти:  

 медіапродукт як інформаційний товар; 

 медіапродукт як мультитовар;  

 медіапродукт як продукт духовного виробництва.  

 

Комодифікація інформації зумовила її сприйняття як інформаційного 

товару в теорії сучасної медіаекономіки. Однак сьогодні контент стрімко 

перетворюється з товару на інструмент комунікації, що важко вписується в 

економічні бізнес-моделі. Загальновідомо, ціна товару формується з огляду на 

попит. Однак попит не завжди передбачає можливість або готовність 

споживача заплатити за контент, так само як «покупка матеріальних 

артефактів, — на думку Ч. Голдфінгера, — не може бути прирівняна до 

споживання» [354, 63]. Адже багато покупок, зокрема й передплата медій, 

особливо через мобільні гаджети, зовсім не означає, що споживач буде їх 

переглядати (читати).  

Розгляд контенту як товару традиційно будувався за вертикальною 

моделлю, запропонованою М. Портером у 1985 році («Сompetitive advantage», 

1985), в якій дослідник пропонує методику розробки ефективної бізнес-

стратегії для конкуренції на ринку. М. Портер виділив важливі категорії оцінки 

собівартості продукту, витрат на запуск виробництва, порівняння витрат 

можливої ціни продажу, вартості бренда тощо. У виробництві медіаконтенту 
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можна за цією теорією виділити три етапи: на першому відбувається створення 

контенту (збір інформації, новин), на другому — «пакування продукції» 

(оформлення в газету, новинну стрічку, сторінку сайту, телепрограму тощо) та 

врешті — поширення і продаж споживачеві. Робота з контентом на всіх етапах 

(залучення фахівців різних рівнів) передбачає виникнення доданої вартості 

[444]. Однак реалії розвитку інформаційних технологій свідчать про значно 

складнішу та гетерогенну модель, за якої відбувається залучення аудиторії до 

контентотворення, а медії продають не лише контент, а й аудиторію. 

Популярна фраза про те, що «видання продають двічі, споживачу та 

рекламодавцю», як ніколи актуальна в цифровому медійному середовищі.  

На етапі створення контенту ціноутворення відбувається на основі 

фінансових витрат на залучення людського ресурсу до його творення та 

кількості контенту, виробленого медіями. Раніше періодичне видання, 

наприклад, збільшувало обсяги пропонованого споживачеві контенту через 

додатки, розширені суботні випуски тощо. І прибуток від додаткового контенту 

прогнозовано йшов від продажу цих накладів. Мультиплатформність вимагає 

від медій присутності на всіх потенційних споживацьких ринках: на 

традиційному носії (телебачення, газета тощо), на сайті, у соціальних мережах і 

різноманітних додатках для мобільних гаджетів. Технологічні новації зумовили 

конкуренцію на ринку форматів. Мультимедійний продукт дає змогу 

поєднувати різноманітний мультимедійний контент. Необхідність 

орієнтуватись одразу на кілька ринків з різними потребами на певному етапі 

зумовила ситуацію, коли редакції почали виробляти контент окремо для 

кожного ринку. Реалії інтернет-споживання, в яких хорошим тоном вважається 

контентне оновлення сайту не менше чотирьох разів на годину, а часто взагалі 

вимагає роботи фактично у режимі «стрім» (від англ. stream — потік) лише 

збільшили навантаження на людський ресурс. У процесі виробництва медії 

затиснуті в обмеження, що впливають на процес виробництва контенту:  
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 часові, коли медіавиробник обмежений у часі (необхідність постійного 

оновлення інформації в режимі онлайн);  

 кількісні, що полягають у необхідності у великій кількості контенту 

для забезпечення роботи кількох інформаційних майданчиків;  

 якісні (збереження належного рівня якості контенту).  

У результаті балансування між необхідністю суттєвого збільшення витрат 

на виробництво, підвищенням вимог до продуктивності працівників і 

прибутком, прибуток не співвідносився з витратами. Редакції, розпорошуючи 

зусилля в гонитві за продуктивністю праці та генеруванням якомога більшої 

кількості контенту, неодмінно зіштовхуються з падінням рівня якості, 

верифікації достовірності інформації. Сьогодні поширення як 

мультиплатформна діяльність закладається у вартість продукту. Щоби 

збільшити доходи, медії подрібнюють медіапродукт на послуги та контент, 

експериментують з різними форматами. У результаті — контент набуває ознак 

мультитовару.  

Залучення до співпраці в творенні контенту аудиторії також впливає на 

вартість медіаконтенту, але його цінність для аудиторії безпосередньо не 

пов’язана з витратами на цей продукт. Мінова вартість, тобто витрати 

виробника на створення контенту, мають бути співмірні з його споживчою 

вартістю, інакше таке виробництво втратить економічний сенс. Визначити 

рентабельність використання користувацького контенту не так легко, з огляду 

на складність виокремлення частки від доходу, отриманої безпосередньо від 

нього. Тож участь користувачів, комерціалізація їхнього внеску може зумовити 

корегування ціни (мінової вартості) медіапродукту, в той час як споживча 

вартість залишатиметься незмінною. 

Загальна тенденція до зниження вартості контенту через диверсифікацію 

джерел і його доступність змушує медіакомпанії будувати нові стратегії, 
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зокрема і практикувати контентну конвергенцію. При цьому визначення 

ринкової вартості контенту є дуже складним завданням, оскільки фіксована 

вартість контенту в умовах відсутності фіксованих витрат не має під собою 

підґрунтя. Хоча поняття оптимальної вартості щодо медіапродукту ніколи не 

було постійною величиною та залежало від стану медіаринку, інших 

економічних і політичних чинників, сьогодні її нестабільність посилюється 

світовою економічною кризою. За словами ізраїльського дослідника О. Шайя, 

базову вартість можна розглядати в контексті збільшення доходу від 

споживачів, які надають значення цьому конкретному продукту. Поширена 

цінова дискримінація в медіасфері пов’язана з необхідністю компаній 

виправдати інвестиції. У результаті унікальний контент може пропонуватися 

зацікавленій у ньому аудиторії за високу ціну (наприклад, аналітика, прогнози 

тощо), а масовий контент завдяки масштабам виробництва пропонується за 

помірну плату та розрахований на споживача з обмеженими матеріальними 

ресурсами [464]. І зрештою частина контенту взагалі поширюється 

безкоштовно, з промоційною метою чи завдяки монетизації аудиторії через 

рекламу. 

Однак сказане вище не відміняє економічної моделі визначення 

взаємозв’язку якості контенту та фінансових витрат на нього. Відповідно до 

базової моделі, запропонованої американським дослідником медіаменеджменту 

С. Лесі в 1989 році та доповненої дослідником медіаекономіки Р. Пікаром:  

 якість продукції медій пов’язана з фінансовими витратами на продукт; 

 кількість користувачів медіаконтенту пов’язана з якістю продукції 

[417]. 

На підтвердження своєї моделі С. Лесі наводить приклад: «Редактор медіа 

на запитання, чи є гроші гарантією якісного контенту, імовірно, це 

заперечуватиме. Але якщо запитати «чи допоможуть гроші поліпшити якість 
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контенту?», відповідь буде позитивною». Звісно, якість контенту визначається 

комплексом характеристик і критеріїв, але витрати на виробництво мають 

важливе значення. Водночас чим більше ЗМІ в цьому медіаринку 

конкуруватимуть за ціною на контент, тим менше вони змагатимуться за його 

якість і розмаїття [417, 25]. 

Етап пакування продукції в економічному сенсі сьогодні перекривається 

рівнем технічної оснащеності та володіння технологіями в редакції. Та це не 

може не позначатися на ціні. Додана вартість як термін, який застосовується до 

будь-якого обробленого продукту, яскраво проявилась у процесах пакування 

медіапродукту. Мультимедійний продукт конвергентної редакції передбачає 

залучення фахівців різного профілю: починаючи від дизайнерів і редакторів та 

закінчуючи програмістами чи системними адміністраторами. Це не може не 

впливати на збільшення вартості продукту. Інша фундаментальна економічна 

риса медіасектору — посередництво. Після створення контенту, його 

поширення може здійснювати сам автор (наприклад, блогер), медіаорганізація 

та сторонні медіапосередники (наприклад, інформаційний ресурс, кабельний 

оператор тощо). Функції пакування перебирають у медій і агрегатори, що теж 

претендують на фінансові преференції. У всіх названих випадках застосування 

бізнес-моделі породжує додаткову вартість на забезпечення інтересів особи 

(організації), що здійснює поширення медіаконтенту. Однак ефективність 

моделі в умовах цифрового медіавиробництва суттєво знижується через зміну 

каналів поширення. Ціна медіапродукту традиційних ЗМІ формувалася з огляду 

на збут, визначити який дозволяла обмежена кількість каналів дистрибуції. Їх 

різке збільшення унеможливлює контроль за подальшим поширенням 

медіаконтенту та явищем репостів. У результаті медії, що перебувають у 

пошуках ефективних моделей монетизації, змушені тимчасово миритись із 

ситуацією. Натомість економісти як прагматики у цьому аспекті дотримуються 

альтруїстичних поглядів. Так, відомий контент-маркетолог М. Стелзнер 
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закликає ділитися якісним контентом з аудиторією, нічого не очікуючи 

навзаєм. «Оскільки до хороших подарунків (мається на увазі якісний контент 

— прим. авт.) аудиторія не залишиться байдужою» [238]. На думку 

маркетолога, можливість за один «клік» поділитися контентом є унікальним 

способом розширення аудиторії. Хоча багато критиків цього підходу вважають 

поради М. Стелзенера «давно забутим старим», шалена популярність його 

інформаційних ресурсів вочевидь доводить їхні дієвість і ефективність. 

Альтруїзм автора частково заснований на теорії впливів і медіаефектів. Як 

справедливо зауважує дослідниця медіаекономіки О. Вартанова, ЗМІ 

«одночасно постають і як сектор економіки, і як важливий соціальний інститут 

сучасної демократії» [59, 37]. Продовжуючи її думку, можна констатувати, що 

контент як інструмент демократії має набагато більшу цінність з огляду на його 

можливості впливу на соціум, формування думок, переконань. Тож варто 

розглядати медіапродукт як продукт духовного виробництва заснований на 

очікуванні інших дивідендів (політичних, духовних, соціальних тощо). 

Інвестиції в ці контентні характеристики передбачають ймовірне отримання 

результату, що матиме позитивні чи можливо негативні наслідки. Передбачити 

ефект, що очікується завжди складно. Окрім того зазначені інвестиції  

окуповуються не одразу, однак їхнє значення важко переоцінити. 

Отож значення медіаконтенту як явища дуальної (матеріалістичної та 

нематеріалістичної) природи в умовах розвитку інтелектуальної економіки 

істотно посилилося. З одного боку, зростання конкуренції призводить до 

виведення на перший план якісних характеристик контенту, а з другого, 

збільшення джерел інформації для споживача та здешевлення процесу 

медіавиробництва примушують медіаорганізації шукати нові шляхи отримання 

прибутку.  
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1.2.4. Вплив концепції вільних джерел на формування відкритого 

медійного простору 

Процеси формування відкритого інформаційного простору стали стимулом 

для активної участі людей в інтеграції знань та інтенсифікації потоків 

інформації. Нові технології, своєю чергою, забезпечили прогрес у сфері 

доступності інформації. Вільний доступ до неї у глобальному інформаційному 

просторі має вирішальне значення: відіграє важливу роль у навчанні й 

особистісному зростанні людини та сприяє розвитку суспільства загалом. 

Професор Н. Нетанел та Н. Елкін-Корел звертають увагу на процеси 

комодифікації інформації та важливість її відкритості в громадянському  

суспільстві [482]. При цьому доля демократичного громадянського суспільства, 

на думку автора, значною мірою залежить від значного поширення знань. І 

свобода інформації — вільний доступ до її створення, розповсюдження та 

використання — є базовим елементом суспільства знань, забезпечує його 

демократичний характер. Будучи активними учасниками демократичних 

процесів у суспільстві та маючи можливість висловлювати свої інтереси, брати 

участь в обговоренні питань суспільного значення, громадяни повинні мати 

доступ до скарбниці багатства людства, втіленого у знаннях, ідеях, цілях [482]. 

Визначну роль у цьому процесі відіграють саме медії. Спираючись на 

комунікаційні технології, вони сприяють інтенсифікації процесу підвищення 

мобільності інтелектуальних ресурсів. За словами ідеолога вільного 

програмного забезпечення Р. Столлмана, суспільство потребує інформації, 

котру люди можуть читати, виправляти та поширювати, не запитуючи дозволу 

в правовласника [475, 7]. Саме на цьому тлі відбулися зародження та 

популяризація концепції вільних джерел. Інформація, культура та знання є 

засадничими складниками людської свободи й розвитку. Відстоювання цих 

ідей дало початок появі багатьох громадських рухів і течій, таких як «Оpen 

source movement» («Рух відкритих джерел»), «Creative Commons», «Center for 
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the Public Domain» («Центр суспільного надбання»), «Open Knowledge» 

(«Відкрите знання»), та сприяло популяризації концепції вільних джерел. Серед 

науковців «армію» борців за свободу інформації поповнили відомі теоретики 

інформаційного суспільства та дослідники масових комунікацій, поміж яких 

найбільш близькі концепції вільних джерел позиції висловлюють Дж. Бойл 

(«The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind») [301], Д. Ланге 

(«Recognizing the Public Domain»), Л. Лессіг («Free Culture») [396]. Закладена в 

ній ідея вільного обміну інформацією між авторами (творцями продукту) та 

суспільством згодом трансформувалась у цілу філософію, основою якої стали 

принципи гласності, свободи слова й інформації. Звернення до аналізу цієї 

концепції видається нам важливим з огляду на значне поширення та підтримку 

в сучасному інформаційному суспільстві.  

Ідея мережевого простору як продукту «колективного розуму» закладає 

основи колаборативної природи медіакомунікацій. Вона проявляється в 

можливості віднесення до авторів і виробників контенту всіх учасників 

комунікації та сприяє, таким чином, докорінному переосмисленню та внесенню 

змін у традиційні моделі діяльності ЗМІ. Філософським і психологічним 

корінням концепції є той факт, що інтернет як засіб комунікації став чимось 

більшим, аніж просто «всесвітньою павутиною», що поєднує людей. 

Підкріплюючись ідеями автора гіпотези Гайя Дж. Лавлока, що розглядав Землю 

як складну систему, здатну до саморегулювання, інтернет-користувачі почали 

сприймати інтернет як розумовий центр, своєрідний «мозок» або нейронну 

мережу. Її функціонування неможливе без усіх її користувачів — учасників 

комунікації, що й забезпечують скоординовану роботу цього «мозку» 9 . 

Настільки глобальний та свого часу не сприйнятий науковцями підхід, утім, має 

під собою масово-психологічне підґрунтя. Нинішня епоха — епоха «масової 

людини», що за твердженням автора книги «Психологія мас» Д. Ольшанського, 

                                                           
9 Див.: James Lovelock The Ages of GAIA, 1988. 



74 

 

під впливом масифікації ідентифікує себе шляхом «знаходження спільного для 

всіх у собі…» [190, 33]. Водночас професор В. Різун наголошує на ролі 

«свідомого авторства» як епохального явища в історії людства, що свого часу 

дало початок виникненню професіонального мовлення [220, 17]. Свідоме 

авторство полягає в усвідомленні людиною свого внеску в спільний 

комунікаційний простір, що може розглядатись як результат їхньої спільної 

діяльності. Прийняття сучасного інформаційного середовища його учасниками 

як продукту своєрідного «суспільного співавторства» перетворює принцип 

відкритості джерел на природну необхідність у глобальному інформаційному 

просторі. 

Відкритість інформаційного простору розглядають у тісному зв’язку з 

плюралізмом і демократією. Популярна концепція медіаплюралізму 

проголошує ідею розмаїття джерел інформації та доступного контенту медій. Її 

витоки деякі вчені бачать у вільному ринку ідей, чітко описаному ще в 

XVII столітті Д. Мільтоном у памфлеті «Ареопагетика», в якому автор звертає 

увагу на те, що люди «не повинні намагатися перетворити всі знання країни на 

товар» [181]. Плюралізм ЗМІ сьогодні розглядається як необхідна умова 

свободи інформації, а журналісти — як «гаранти вільного поширення 

інформації та ідей, що… мають максимально сприяти розповсюдженню 

якісного контенту» [4, 45]. На думку Д. МакКвейла потенціал медій полягає у 

вираженні ідей і думок різного культурного змісту [413]. Однак він може бути 

повною мірою реалізований тільки за умови вільного доступу до інформації. 

При цьому основним гаслом прихильники цієї концепції вважають боротьбу за 

фундаментальне право свободи слова, «шукати, одержувати й поширювати 

інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів», 

гарантоване ст. 19 Загальної декларації прав людини [17].  

Вільні медії мають визначальне значення для цілісного розвитку 

суспільства, позаяк сприяють залученню громадян до демократичних процесів 
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у суспільстві. Демократичне підґрунтя концепції повною мірою розкриває 

професор Тель-Авівського університету М. Бірнхак. Він тлумачить ідею 

відкритості джерел як прояв демократичних принципів свободи доступу до 

інформації та використання «колективного розуму» для розробки нового, для 

принесення користі в ім’я демократичних цінностей [297]. Вільний доступ до 

інформації дає можливість громадянам брати участь у демократичному процесі 

не лише в ролі пасивних глядачів, а й активних суб’єктів. Водночас їхня участь 

означає активне використання чужої інтелектуальної праці, зокрема і продукції 

медій. Це породжує закономірне запитання: чи має комерційний інтерес 

медіаіндустрії обов’язково збігатися із захистом ідеї вільних джерел, що має 

важливе значення для демократії? Відповідь на це запитання суспільству, 

вочевидь, ще належить дати.  

Широкі можливості, що відкрилися перед громадянською журналістикою, 

водночас обмежили можливості традиційних ЗМІ, що виконували функції   

регуляторів у суспільстві. Це спричинило дискусії щодо впливу нових 

інформаційних і комунікаційних технологій на можливості отримання та 

поширення інформації з багатьох джерел, доступу до альтернативної 

інформації. Адже, незважаючи на проголошення та публічну підтримку 

демократичних цінностей, превалювання пропаганди в деяких національних 

режимах досі лишається актуальною проблемою світової спільноти. У цих 

умовах інформація, що поширюється в мережі, починаючи від медій, 

інформаційних ресурсів, блогів і закінчуючи повідомленнями в соцмережах та  

інтернет-щоденниками демонструє ширший спектр думок і залишається 

подекуди чи не єдиною можливістю отримати різні погляди на події. Звісно, ми 

не можемо ігнорувати той факт, що часто альтернативні джерела інформації 

отримують більше уваги та довіри з боку споживачів, аніж вони того 

заслуговують. І цим, безумовно, користуються певні сили для досягнення своїх 

цілей, поширюючи чужі суспільству системи цінностей, що в подальшому 
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можуть працювати на підрив державності та розвитку демократичного 

суспільства. Але саме відкритість джерел відіграє визначну роль у протистоянні 

пропаганді й інформаційним війнам. Багатство в інформаційному суспільстві, 

за твердженням І. Засурського, — «це інфраструктура знання та сила 

особистості, що має легкий доступ до інформації та здатна повною мірою її 

використовувати» [101, 9].  

Ідея колаборації та масової співпраці як ефективного інструменту 

контентоформування в цифровому медійному просторі знайшла своє втілення в 

новому явищі — «вікіноміці». Згадана нами на початку гіпотеза Д. Лавлока в 

умовах процесу глобалізації набуває нового сенсу та звучить уже не так 

фантастично. Так, видання Sunday Times, фактично повторюючи тези гіпотези 

Гайа, прогнозує, що «…вікіноміка є новою силою, що дозволить об’єднати 

людей для створення гігантського мозку» [495]. Запропонований в однойменній 

книзі Д. Тапскотта та Е. Д. Вільямса [481] термін «вікіноміка» дуже швидко 

набув широкої популярності. Колаборативний підхід до співпраці найбільше 

виправдовує себе в інформацій сфері, програмному забезпеченні чи видавничій 

справі. Один з перших таких успішних проектів — поява компанії Linux. 

Засновник проекту Л. Торвальд у 1991 році розмістив на форумі для 

обговорення серед розробників програмного забезпечення версію програми 

Linux. «Компанії, що раніше повністю контролювали ринок операційних 

систем, несподівано зіткнулись із серйозною конкуренцією з боку безоплатної 

альтернативи, створеної групою програмістів, що не робили це для отримання 

прибутку» [481, 77]. Іншим відомим проектом є «Вікіпедія» (проект заснований 

Дж. Вельсом) — світова енциклопедія, «безкоштовний ресурс на відкритій 

платформі, що дозволяє кожному бути редактором. Енциклопедія містить 4 

мільйонів статей більш ніж 200 мовами» [481, 71]. Д. Тапскотт і Е. Д. Вільямс 

звертають увагу на те, що «тисячі користувачів мережі жертвують свій час і 

знання для реалізації мети із забезпечення всіх людей у світі високоякісною 
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енциклопедією рідною мовою», виробляють контент, добирають 

ілюстративний матеріал [там само]. Звісно, в ідеї колаборації є і свої 

супротивники. Американський письменник Н. Карр у книзі «Невігластво 

натовпу» («The ignorance of сrowds», 2007) ставить під сумнів чистоту ідеї 

створення інтелектуального продукту спільними зусиллями та звертає увагу на 

те, що така модель співучасті не є демократичною: «Успіх «Linux» забезпечила 

не лише участь великої кількості людей, але й те, що результати роботи 

натовпу проходили через керівництво, що володіє всією повнотою влади у 

прийнятті рішень», — стверджує дослідник [268]. Не секрет, що матеріали, які 

не пройшли «редакційну перевірку» керівництвом ресурсу, в результаті 

видаляються. За таких умов говорити про співпрацю на рівних видається 

некоректним.  

Сфера ЗМІ під впливом глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних 

технологій як економічна галузь, діяльність якої передусім побудована на 

отриманні прибутку, перебуває в пошуку нових моделей ведення бізнесу та 

співпраці. Головною проблемою на цьому шляху постає асоціювання поняття 

«вільне джерело» із «безкоштовне». Останнє, з огляду на первинно 

економічний характер інформаційної діяльності, вносить у тлумачення суттєві 

корективи. Зазвичай, левовий внесок у розвиток культури відкритих джерел 

належить активним користувачам і дописувачам інтернету, блогерам, 

активістам соціальних мереж, діяльність яких часто межує з аматорством. 

Ф. Г. Ластовка та Д. Хантер [374] виділяють сучасний соціальний феномен, 

який вони називають «аматори для аматорів», маючи на увазі людей, що 

самостійно створюють і безкоштовно поширюють відео, аудіо й текстовий 

контент. Прикладом аматорської участі в авторському процесі можуть 

слугувати і блоги, твіти та повідомлення в соцмережах. Звісно, не всі 

дописувачі беруть участь у масових комунікаціях і не можуть бути віднесені до 

представників мас-медіа чи громадянської журналістики. Повноцінних 
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медіаресурсів, які будуються на засадах відкритих джерел, значно менше, бо 

основною метою їхньої діяльності все ж є отримання прибутку, що неможливо 

за умови вільного використання контенту медій.  

Цікавим прикладом може стати південнокорейське видання OhmyNews 

International (Іnternational.ohmynews.com). Контент інтернет-видання 

формується виключно дописувачами, що цікавляться темою громадянської 

журналістики, гарантують достовірність джерел і на добровільних засадах 

розміщують матеріали мінімум двічі на місяць 10. Звісно, це не хрестоматійний 

приклад, але показовий, один з багатьох. Адже через неможливість повної 

монетизації медіаконтенту видання все частіше виробляють два види 

контенту — з відкритим доступом і з обмеженим.  

На думку головного редактора The Gardian А. Расбриджа, є суперечність 

між зусиллями все більшої кількості газет вводити плату за доступ до свого 

контенту, що викликана необхідністю отримання доходу, та філософським 

підходом до журналістики, який передбачає відкритість й інтерактивність як 

засадничі ознаки нових медій. Та навіть The Gardian, які завжди позиціонували 

себе як ідеологічні супротивники платного контенту, визнають, що пропонують 

безкоштовний медіапродукт лише тому, що не бачать достатнього потенціалу в 

певних напрямах монетизації [424]. 

На думку дослідника медіаекономіки Р. Пікара, переваги медіапродукту 

полягають у тому, що він постає не лише товаром, а й посередником, який 

пов’язує рекламодавців та аудиторію [442]. Саме цю перевагу варто активніше 

використовувати ЗМІ як суголосну з концепцією вільних джерел.  

Очевидно, що інтернет постав глобальною платформою для інформаційної 

співпраці. Це середовище стало оптимальним для зародження та популяризації 

концепції вільних джерел. Адже комерційна модель традиційних ЗМІ 
                                                           
10 Див. інформацію про ресурс, доступну за адресою: іnternational.ohmynews.com. 



79 

 

похитнулася від широкого залучення до медіасфери аматорів. Однак, як 

бачимо, найрадикальніші погляди на тлумачення концепції все ж не знайшли 

підтримки в медіаіндустрії. Зокрема, це стосується й ідеї безкоштовного 

медіаконтенту. Вільний контент у медіасфері залишився вільним у трактуванні 

цього поняття ідеологом концепції Р. Столлманом, який жартома пояснював 

свою позицію: «вільно — це як свобода слова, а не як безкоштовне пиво» [475, 

3]. Мотиваційний аспект продовжує залишатися ключовим у побудові співпраці 

в мережевих медіях. Роботу волонтерів починають оплачувати навіть ті 

проекти, що первинно замислювались як безкоштовні. А деякі проекти 

(наприклад, Вікіпедія) збирають гроші для оплати роботи своїх фрилансерів 

серед інтернет-користувачів. Таким чином, організації визнають внесок 

аудиторії, визнають, що користувач легко змінює ролі зі споживача на творця 

інформації, співавтора. Можливо, настав час і ЗМІ подивитися на цю модель 

уважніше, що може стати початком для побудови нової моделі взаємовигідної, 

економічно обґрунтованої співпраці, синергії ЗМІ з користувачами й іншими 

новинними організаціями, щоб залучити їх на бік своїх партнерів.  

 

1.3. Субстанціювання нової парадигми медіаконтенту: іманентні 

характеристики та дисперсна природа чинників  

Зміни, що їх ми можемо спостерігати сьогодні, в контексті розвитку 

інформаційного суспільства свого часу передбачали Д. Белл, Е. Тоффлер, 

М. Кастельс, Г. М. МакЛюен, Ф. Фукуяма; конвергентні процеси окреслив І. де 

Сола Пул, Г. Дженкінс, експансію аматорів у журналістику — Д. Гілмор, 

П. Міллер та ін. Осмислюють ці процеси крізь призму національного ринку й 

вітчизняні дослідники В. Іванов, Г. Почепцов, В. Різун, В. Владимиров та ін. 

Хоча багато прогнозів Е. Тоффлера [254] та Г. М. МакЛюена справдилися, 

сучасники традиційно скептично ставляться до нових підходів. Праці 

Г.М. МакЛюена [167], приміром, почали перечитувати лише десятиріччя 
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потому, коли його «глобальне село» нарешті набуло в дигіталізованому 

суспільстві реальних граней. Узагалі, будь-які тенденції часто настільки 

швидкоплинні, що застарівають уже у процесі їх усвідомлення наукою 

медіакомунікацій. Так, ще кілька років тому про контент нових медій говорили 

як про концептуально інший, короткий за формою, стислий за змістом, 

фрагментарний і неглибокий за суттю, як і власне цифрова споживча манера 

«людини цифрової доби». Утім аудиторія й досі не втратила інтересу до 

серйозної аналітики, емоційно глибоких і стилістично вивірених історій, до 

довгого неквапливого чтива, хай і з екрану мобільного. У протистоянні якості й 

технологій, вічного та швидкоплинного поступово відвойовують свої позиції 

традиційні постулати й ціннісні орієнтири. Навіть гаджети демонструють зміну 

позицій лідера, поступово адаптуючись під контент. А деякі матеріали чи 

хроніка (як це було з подіями на Майдані 2014 року) перетворюються на сайти 

однієї історії. Після сходження ейфорії від технологічних можливостей 

приходить усвідомлення сутнісних характеристик. Цифрове середовище 

вносить кардинальні зміни в медіаіндустрію та ставить перед нею актуальне 

запитання: яким бути контенту майбутнього? Субстанціювання його нової 

парадигми відбувається під впливом різновекторних чинників та має 

формуватися, зважаючи на відчутні перетворення, що відбуваються на різних 

рівнях його функціонування та стають рушієм структурних змін. 

 

1.3.1. Вектори та рівні трансформацій медіаконтенту 

Контентні трансформації пролягли по всій площині його функціонування. 

В основі одних ― технологічні інновації, на інші справили вплив еволюційні 

процеси в суспільстві, переосмислення ціннісних і функціональних 

характеристик контенту. Аналіз контентних перетворень останніх десятиліть і 

сучасні тенденції медіаринку дають підстави виділити два вектори 

трансформацій: ті, що зосереджені довкола медіаконтенту як продукту (його 
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сутнісних і феноменологічних характеристик, типології, форм, властивостей) та 

ті, що вплинули на процес виробництва й поширення медіаконтенту (моделі 

виробництва, канали поширення, медіапосередництво та ін.) (див. Додаток Б1).  

Варто наголосити, що трансформації медіаконтенту характеризують 

декілька особливостей: 

 взаємопроникнення трансформацій, що мають нематеріальний 

характер, і трансформацій, зумовлених технологічно-

організаційними інноваціями;  

 підміна поняття «інновації» трансформаціями. Оскільки специфіка 

медіасфери передбачає пошук нових підходів і форм подачі 

контенту, на різних етапах медіавиробництва ми можемо 

спостерігати запровадження інновацій. Проте більшість з них має 

швидкоплинний характер і в результаті не зумовлює трансформацій 

в глибшому сенсі цього слова;  

 формування міцних причиново-наслідкових зв’язків між різними 

рівнями трансформацій, що зумовлюють нові сутнісні 

характеристики контенту (див. Додаток Б3).  

При цьому власне зміни відбуваються на різних рівнях — технологічному, 

організаційному та сутнісно-феноменологічному (див. Додаток Б2). 

Технологічний рівень. Трансформації медіаконтенту дуже залежні від 

технологічних інновацій галузі. На цьому рівні можна виділити демократизацію 

процесів контентовиробництва, що проявилась у появі великої кількості 

медійних платформ, котрі спрощують опублікування та поширення контенту в 

мережі. Демонополізація каналів поширення контенту позначилась їх легкою 

доступністю для використання як професійними медіями, так і самими 

авторами. В результаті можна виділити: появу нового інструментарію для 

створення контенту, формування медіамайданчиків для його розміщення в 

мережі, зміни каналів поширення контенту.  
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Загалом технологічний рівень трансформацій контенту зумовлює такі його 

нові характеристики, як нелінійність (можливість звернення до контенту, 

незалежно від часу), інтерактивність (наявність функціоналу активної взаємодії 

з аудиторією), гіпертекстуальність (можливість розширення контенту через 

його складну структуру побудови), мультимедійність (поєднання різних 

знакових систем), модульність (фрагментація контенту для адаптації в мережі), 

інноваційність (запровадження новітніх технологічних розробок) та ін.  

Організаційний рівень. Трансформації цього рівня стали наслідком 

процесів конвергенції, мультиплатформності та багатоканальності поширення, 

моделей агрегації та дистанційного поширення, медійних технологій 

генерування й агрегації контенту, дали поштовх моделям автоматизованого 

створення. 

Модель дистанційного контентовиробництва. Конвергенція з ідеологією 

відкритого офісу не лише перетворили роботу редакції на своєрідний гамірний 

мурашник, а й позбавили процес творчості притаманної йому сакральності, 

інтимності, таїнства натхнення. Перехід від видавничого ремесла до сфери 

торгівлі та надання послуг відбувся з появою журналістського виробництва за 

новою схемою, коли контент немовби на виробничій лінії добирають, 

формують, пакують, присвоюють ім’я та «відправляють» до споживача. Далі — 

отримання прибутку, збирання скарг і пропозицій, розширення дистрибуції, 

оптимізація виробничих потужностей. Усе сказане вище про медіаконтент так 

само могло би стосуватися випуску йогуртів або електричних прасок. Медії 

зробили для себе несподіване відкриття, усвідомивши, що процес виробництва 

успішно накладається на усталені виробничі схеми та бізнес-моделі, але має 

одну беззаперечну перевагу — усе це може відбуватись як у великому, 

обладнаному за останнім словом техніки офісі, так і у скромному приміщенні 

(згадати хоча б мовлення телеканалу «Дощ» з орендованої квартири) чи взагалі 

без нього (стосується численних інтернет-видань). Узагалі виробничому 
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процесу генерування контенту цифрової доби притаманна віддалена робота. І 

хоча повністю віртуальні редакції на українському медіаринку поки що не 

стали поширеною практикою, численні зовнішні фактори, аж до недешевої 

орендної плати за офіси, роблять їх прийнятним компромісним варіантом для 

медійних стартапів і ресурсів, які працюють у сегменті агрегації. Такі зміни 

поступово приводять до того, що як справедливо зазначає О. Мельник, чи не 

єдиною незмінною ознакою редакцій (як традиційних, так і нових медій) 

лишається сьогодні… кава [180].  

Сутнісно-феноменологічний рівень. Зміна сутнісних характеристик 

медіаконтенту позначилася вживанням прикметників «вторинний», 

«персоналізований», «інтерактивний», «розумний», «мультимедійний» та ін.  

Персоналізація. Персоналізація контенту є найвиразнішою ознакою 

сучасного контенту. Автори медіаконтенту пройшли шлях від тренду 

деперсоналізації до блогерських практик, які демонструють суб’єктивний 

персоніфікований контент, з яскраво вираженою авторською позицією, 

зведеною до внутрішньо-особистісного бачення реальності, реальності 

медійної, якщо не відступати від консонант сучасної медіафілософії. І ось 

рішення Е. Салівана, засновника ресурсу The Daily Dish, відмовитися від 

ведення блогу багатьма дослідниками було сприйнято як ознаменування кінця 

ери блогерства [466]. Унікальна особливість блогу як майданчика з 

виробництва власного контенту та формування закритої аудиторії навколо 

нього застаріває та не знаходить втілення в середовищі глобальних 

комунікаціями. Нішева контентна спрямованість блогів почала витіснятись 

аналогічним інструментарієм Facebook, Twitter або Instagram, що, на відміну від 

блогів, не ізолюють споживача та дозволяють тримати аудиторію в одній 

медіареальності. Показовим є приклад The New York Times: видання зробило 

все, щоб інтегрувати свої блоги в цілісну структуру видання [380]. Український 

ринок робить лише перші кроки у формуванні медійних мультиплатформ, але 



84 

 

блоги, повністю інтегровані в медійний ресурс, стають їхнім важливим 

компонентом.  

Окремо хотілося б звернутися до суб’єктивності. Безперечно, медіаконтент 

формується багатьма факторами: економічними, технологічними, соціальними, 

культурними тощо. Він є віддзеркаленням реальності, але виникає запитання: 

наскільки воно є об’єктивним? Контент орієнтується на споживача, але вбирає 

позицію, цінності, погляди авторів контенту. У результаті важливий тренд 

медіакомунікацій — персоналізація контенту — отримує подвійний вектор 

розвитку. Персоналізований підхід до добору та подачі контенту споживачеві 

ніяк не пов’язаний із суб’єктивним (особистісним) підходом автора до його 

створення.  

Продовжуючи тему персоналізації, потрібно сказати, що ця тенденція 

значно менше позначилася на телевізійному контенті. Ми маємо на увазі 

традиційне телебачення, мовлення якого орієнтоване передусім на масовий 

контент. Незважаючи на появу численних нішевих каналів, персоналізація на 

них проявляється лише на тематичному рівні. Натомість, так зване, 

інтерактивне телебачення задає тренд персоналізації, надаючи можливість 

самостійного добору контенту в межах сітки мовлення (наприклад, за 

режисерами, жанром, анонсами) або участі у формуванні рейтингів передач для 

показу. Хоча на думку М. Воробйова, заступника генерального директора 

компанії «ЕР-Телеком», «понад 80 % українських глядачів орієнтовані на 

пасивний перегляд телеканалів (оскільки глядач просто не хоче думати перед 

телевізором), ця тенденція потроху змінюється в бік інтерактивності» [202, 50].  

Мобільне ТБ — також перспективний з погляду персоналізації напрям. Він 

має всі шанси стати самостійним сегментом мовлення з достатньо великою 

аудиторією завдяки своїм беззастережним перевагам. Водночас мобільні 

технології дозволяють розширити можливості споживання телевізійного 

контенту з різних мобільних гаджетів та в різних географічних районах (навіть 
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тих, де традиційне мовлення недоступне, на природі чи навіть у 

важкодоступних районах). Інша тенденція споживання відеоконтенту — 

паралельний перегляд або звернення до інших джерел під час перегляду для 

отримання додаткової інформації. Дослідження, проведене компанією Nielsеn у 

США в 2012 році, продемонструвало, що принаймні 43 % американських 

споживачів використовують планшет і 46 % ― смартфон під час перегляду 

телебачення. Українська статистика скромніша: за даними опитування TNS, 

«другий екран» використовують 27 % телеглядачів [117]. Технологія 

подвійного екрана, що активно пропонувалась телеканалами, не отримала 

відгуку в телевізійної аудиторіїі. Для споживача такий спосіб отримання 

додаткової інформації виявився незручним і не здобув популярності. Натомість 

дедалі популярності набуває паралельний перегляд, коли одночасно з 

переглядом телебачення споживач активний в соціальних мережах, шукає 

інформацію на мобільному. Телевізійний контент стає фоном у прямому сенсі 

цього слова для сприйняття іншого контенту, приміром з мобільних гаджетів. 

Це звісно ускладнює завдання з підготовки контенту для медійників, що тепер 

повинні орієнтуватися не лише на картину, а й на аудіальне сприйняття 

споживачем інформації. 

Натомість, дедалі популярнішою на ринку стає послуга, за якої варто лише 

обрати новину та моментально отримати добірку пов’язаного з нею контенту — 

відео, фото, матеріалів і постів у соціальних мережах. Такий глибокий рівень 

персоналізації та адаптивності контенту під формат, платформу й уподобання 

споживача поступово вводить в обіг новий термін «розумний контент». При 

цьому створюється він усе частіше без залучення людини взагалі.  

 

1.3.2. Медіаконтент як авторська категорія  

Значення ролі автора в комунікаційному процесі та повідомленні завжди 

було високим. Однак технологізація й дигіталізація комунікаційного простору 
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вносять суттєві корективи в усталену парадигму авторства. З одного боку, 

масовий обіг безособистісного інтелектуального продукту у всесвітній мережі 

зменшує значення імені автора, передусім для споживача. За цим підходом 

інформація є первинною категорією, а джерело (ми маємо на увазі автора як 

джерело повідомлення) — вторинним. Ми дедалі менше звертаємо увагу на 

традиційний підпис наприкінці матеріалу, віддаючи всю свою увагу цікавим 

заголовку та ліду. Більше того, саме власне ім’я нерідко «втрачається» в 

процесі багаторазового репосту контенту на різних медійних ресурсах. 

Водночас зростання кількості джерел, зокрема з ідентичним контентом, гостро 

ставить питання верифікації інформації, встановлення першоджерела 

(наголосимо насамперед на представниках професійних медій) і тим самим 

підвищує значення авторизованого контенту для легшої його ідентифікації. 

Необхідно звернути увагу й на інший цікавий тренд — формування з імені 

автора бренда. Не лише блогери, а й професійні журналісти звертаються до 

цього способу створення власного іміджу, актуалізуючи питання авторства. 

Так, можемо спостерігати дві паралельні тенденції: небажання автора до 

самоідентифікації та популярність самопромоції. В обох випадках автори в 

цифровому медіапросторі зіштовхуються з проблемами реалізації свого права 

(авторства чи анонімності). Розглядати питання авторства на медійний контент 

(тексти, фото, відео тощо) можна в кількох аспектах: філософському, 

технологічному, текстологічному, правовому чи соціальному. І саме різні 

підходи зумовлюють різні варіанти вирішення проблем і змушують дослідників 

знову та знову повертатися до проблеми.  

Первинно процес лавиноподібного наповнення інтернету неавторизованим 

контентом пов’язувався з технологічними особливостями його розміщення та 

подальшого функціонування в мережі. Складність ідентифікації автора в 

мережі і справді криється в структурі гіпертексту, що розміщується в інтернеті. 

Звернемося до визначення гіпертексту, що його подають науковці теорії 
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новітніх медій. М. Лукіна тлумачить гіпертекст як «текст, що складається з 

потенційно нескінченної множини текстів, які об’єднані системою вбудованих 

гіперпосилань, що дає змогу читати його не тільки горизонтально, як на папері, 

а й за допомогою внутрішніх та зовнішніх посилань переглядати «углиб» [113, 

341]. М. Візель вбачає в гіпертексті «подання інформації як пов’язаної (linked) 

мережі гнізд (nodes), у яких читачі вільні прокладати шлях нелінійним 

способом. Він припускає можливість «значної кількості авторів, розмиття 

функції автора та читача, розширення роботи з нечіткими межами й багатьма 

шляхами читання» [66]. У наведених визначеннях провідною ознакою 

видається інтертекстуальність, що власне й ускладнює ідентифікацію автора. 

Це поняття вперше було запропоноване теоретиком постструктуралізму 

Ю. Крістевою в 1967 році на позначення спектру міжтекстуальних відносин. 

Під інтертекстуальністю розуміємо включення одного тексту до складу іншого. 

Найбільшого поширення інтертекстуальність набула саме в мережі. Адже 

власне мова програмування html передбачає наявність внутрішніх посилань, 

цитат тощо. Серед характерних ознак інтертекстуальності варто виділити 

децентралізацію, нелінійність і деперсоналізацію автора. Децентралізація 

тексту проявляється в поданні його у формі фрагментів. Читач може звернутися 

до контентної структури з будь-якого місця. Він також обирає послідовність 

перегляду чи прочитання матеріалів. На думку Ю. Крістевої це приводить до 

ситуації, коли читач змінює структуру тексту та стає фактично його автором. 

Саме ця позиція щодо втрати ролі автора в тексті становить для нас найбільший 

інтерес. Ідея деперсоналізації та втрати індивідуальності автора — популярна 

філософська концепція кінця XX століття. Її зародження знаходимо в теоретика 

постструктуралізму Р. Барта. У творі «Смерть автора» він заявляє тезу про те, 

що «письмо — первинно безособистісна діяльність», в такий спосіб  

намагається відділити автора від тексту. Ми на думку філософа не 

ототожнюємо тест з автором. «Що стосується Тексту, то в ньому немає записів 

про батьківство», — стверджує філософ, таким чином намагаючись 
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спростувати класичну інтерпретацію тексту як твору, створеного автором. 

Звісно, основна мета цієї ідеї первинно була пов’язана з питанням трактування 

авторських текстів і залежності їх сприйняття від особистості автора. 

«Приписати текст Автору — означає загальмувати текст, надати йому 

остаточного значення», — стверджує Р. Барт [45]. Утім нас цікавить саме 

принципова позиція відокремлення тексту від його автора. С. Дацюк 

стверджує: «власне факт нашого входження в мережу зобов’язує нас приймати 

принципи первинної відмови від наших ідей і творів. Не те, щоб вони нам 

більше не належали, просто з моменту публікації в мережі вони нам належать 

не більше, ніж усім іншим їх читачам-письменникам» [83]. Існує й інша, більш 

категорична, позиція: у тексту взагалі не може бути конкретного автора. Ця 

теза ґрунтується на переконанні, що «кожен текст є проміжним відносно 

якогось іншого тексту, але цю інтертекстуальність годі було розуміти так, що у 

тексту є походження; … текст утворюється з анонімних, невловимих і водночас 

вже прочитаних цитат ― з цитат без лапок» [45, 417−418]. М. Ядранський 

розширює цей погляд, продукуючи на сферу медій. «Журналіст, уперше 

подаючи в медіапростір певну інформацію про певну подію, не є власником цієї 

інформації, він цілком може бути транслятором симулякра, що створений 

іншими (власність на реальну інформацію належить тим, хто створив певну 

подію). Більше того, сам симулякр є лише складником симулякра більшого 

порядку, який буде згенерований на підставі узагальнення декількох 

фрагментів інформації, штучно відібраних у медіапросторі» [282, 119]. 

Видатний письменник У. Еко в есе з антології «Come si scrive un romanzo» 

(«Як написати роман») пропонує «відсканувати сотню романів, не менше 

наукових текстів, Біблію, Коран, кілька телефонних довідників», потім закласти 

це у комп’ютерну програму, перемішати та внести зміни, наприклад, прибрати 

літери «А». Отримаєте роман-ліпограму [280, 136]. Звісно, видатним майстром 

слова це сказано радше для жарту, втім у можливості написання літературного 
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твору за допомогою комп’ютера сьогодні вже ніхто не сумнівається. С. Дацюк 

проводив подібний експеримент ще в 1998 році, підтверджуючи тезу про 

зменшення ролі автора. Він наводив приклад створення тексту за допомогою 

програми, що шляхом незначної підчистки орфографії давала можливість 

кожному читачеві створювати на основі оригінального тексту тисячі нових. 

Експеримент мав на меті довести повну відсутність ролі автора у створенні 

тексту чи принаймні можливість такої відсутності [83].  

Сьогодні такі програми стали не лише реальністю, а й поступово займають 

усе більшу нішу в сегменті творення медіапродукту. Тривалий час провідною 

країною, що впроваджувала робот-технології в журналістиці, залишалися 

США. Наприклад, Аssocisted Press використовує програми для написання 

фінансових матеріалів-оглядів, багато видань залучають автоматизовану працю 

для обробки великого масиву статистичних та інших даних. Forbes.com 

використовує штучний інтелект для генерування оновлених новин на основі 

попередніх статей. Один із засновників Narrative Science, компанії розробника 

таких технологій, К. Хаммонд оптимістично бачить у 2017 році до 90 % 

майбутніх новин, генерованих американськими медіями як продукти робот-

виробництва [470]. Ці перспективи могли б здатися примарними, проте восени 

2015 року на китайському ресурсі Tencent.com була опублікована стаття, 

написана роботом компанії під назвою Dreamwriter. Матеріал містив 1000 слів і 

був створений роботом за 1 хвилину. 11  На переконання редакції, машина 

покликана допомагати журналістам у роботі, може аналізувати інформацію та 

писати прості новини, що не дуже відрізняються від журналістських. Інший 

цікавий експеримент належить шведському досліднику цифрових медій 

Ч. Клеволлу [314]. Він запропонував аудиторії два тексти, один з яких 

написаний автором, а інший — роботом. Результати його дослідження 

                                                           
11 Більше інформації:  End of the road for journalists? Tencent's Robot reporter 'Dreamwriter' churns out perfect 

1,000-word news story – in 60 seconds // Chine Tech. – 11.09.2015. Доступно за адресою: 
http://www.scmp.com/tech/china-tech/article/1857196/end-road-journalists-robot-reporter-dreamwriter-chinas-
tencent. 
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показали, що текст, створений людиною, за враженнями учасників фокус-групи 

має крашу стилістику написання та є «приємним для читання» (за відповідями 

респондентів). Натомість автоматично створений текст позначився, на думку 

читачів, чіткістю та викликав більше довіри. Звісно, ніхто не применшує 

суб’єктивності підходу до описаного аналізу. Однак результати дослідження 

підводять до думки, що автоматичне генерування контенту роботами привчає 

нас до певних форматів і стандартів текстів, що згодом може вплинути на нашу 

свідомість. Насамперед занепокоєння викликає запитання: а чи не зазнала 

негативного впливу система стандартів якості, на які ми орієнтуємось у 

сприйнятті медійного контенту? Результати проведеного нами опитування 

аудиторії щодо ціннісних критеріїв контенту наведені в підрозділі 1.3.4.  

Популяризація робототехнологій у медіях дала старт хвилі активізації 

дискусії щодо майбутнього людської праці в журналістиці. Науковий дискурс 

поповнили нові терміни на позначення явища створення та поширення 

автоматизованого контенту. «Обчислювальна журналістика» ― як поєднання 

алгоритмів, даних і знань (термін пропонують Дж. Гамільтон і Ф. Тернер [360]), 

«алгоритмічні новини» (C. Леві [402], К. Андерсон [291]). Ще більш 

поширеною є назва «робот-журналістика», яку запропонували Р. Доусон [324], 

В. Дален [323]. Явище значною мірою завдячує своїм розвитком поширеній 

теорії мережевого нейтралітету. В її основі розуміння контенту як продукту, 

вільного від редакторського втручання, що може проявлятися не лише в цензурі 

чи впливі редакційної політики, а й у доборі та впорядкуванні контенту. 

Сьогодні мережевий нейтралітет проявляється нейтралітетом технології. 

Наприклад, у команді Facebook News Feed (стрічки новин, яку для своїх 

користувачів запустила компанія Facebook) неодноразово наголошували на 

тому, що вони є лише платформою, нейтральною від впливу на аудиторію. 

Цього ж підходу дотримуються й у іншому комунікаційному гіганті — Google. 

Google News (безкоштовний агрегатор новин), що формує та поширює контент 
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без участі людини, за задумом його розробників має унеможливити вплив 

політичних, економічних та інших зовнішніх факторів на контентоформування 

на ресурсі. 

Повертаючись до проблеми ідентифікації автора контенту в мережі, 

необхідно порушити питання прогресування процесів псевдонімізації 

комунікаційного простору. Якщо поглянути на проблему глибше, тенденція 

псевдонімізації контенту закладається власне сформованою культурою 

зазначення імені автора. Вважається, що вона була не відома мешканцям давніх 

країн, зокрема й на батьківщині книги — у Стародавньому Єгипті. Однак 

науковці доводять, що це не так. У більшості повчань — популярних тоді 

творів — автор зазначався на початку тексту чи в колофоні, що також містив 

відомості про переписувача та дату відтворення авторського оригіналу. Однак 

взірцем для авторів залишалися їх попередники, тож наступні покоління 

авторів намагались їх наслідувати не лише за стилем, а й за змістом. Тож 

автори, щоб підвищити інтерес до своїх творів і власне «продовжити їхнє 

життя», свідомо приписували власні твори богам або правителям, зазначаючи 

їхнє ім’я на текстах. 

Як і в давні часи, сьогодні право автора на зазначення свого імені є 

невіддільним від постаті творця. Автор не може передати це право іншим 

особам, продати, заповісти, як не може й відмовитися від нього. Спираючись на 

це право, автор може самостійно обирати спосіб зазначення свого імені 

й «вимагати від інших зазначення належним чином свого імені на творі та його 

примірниках або згадування під час кожного публічного використання твору, 

якщо це практично можливо» [2]. Існує три способи реалізації права на ім’я: 

 зазначення справжнього імені;  

 зазначення вигаданого імені (псевдоніма);  

 незазначення імені (анонімне використання).  
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Анонімні (або під псевдонімом) публікації були характерні для 

радянського періоду, коли, побоюючись цензури, автори не зважувалися 

зазначати справжнє ім’я. Широко використовувалися псевдоніми також через 

невпевненість молодих авторів в успіху, а інколи з бажання приховати 

належність до цього непристойного для високопосадовця заняття — 

письменництва. Сьогодні багато з наведених причин використання псевдонімів 

не актуальні. Сучасна практика анонімних публікацій переважно обмежується 

стислими інформаційними повідомленнями. До визначення мотивації авторів, 

які обирають псевдоніми, все частіше долучаються психологи. Внутрішня 

самотність особистості, її страх перед соціумом змушують до переходу у 

віртуальну реальність, де індивід генерує контент анонімно чи під вигаданим 

ім’ям. Водночас заміна реальної комунікації віртуальною зумовлює іншу 

тенденцію поступової відмови від анонімності. Процес «девіртуалізації» 

підтверджується тим, що у віртуальному просторі широко представлені дані 

профілю, статусу, місця роботи чи навчання та навіть прив’язки до місця 

перебування безпосередньо в момент комунікації. Цей додатковий масив 

фонової інформації дає уявлення про автора як у межах, так і за периметром 

мережевої комунікації.  

Якщо ж говорити про правовий складник проблеми авторства — тут думки 

науковців різняться. Одні стоять на позиції того, що ефективний захист прав 

автора, зокрема його права на ім’я, право авторства, можна здійснювати на 

основі чинного законодавства. Інші переконані в тому, що охороняти права в 

мережі не потрібно, тому що автор з розміщенням твору автоматично відчужує 

свої права на користь численних відвідувачів мережі. Основна проблема — 

масове передруковування матеріалів. Нерідко в процесі такого безперервного 

відтворення ім’я автора просто вилучається як зайва інформація чи свідомо 

замінюється іншим іменем. Використання ж псевдоніма в цьому випадку лише 

погіршує ситуацію та практично унеможливлює доведення авторства твору. 
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Твір після розміщення в мережі може з легкістю копіюватися всіма охочими, 

відсутність належного захисту лише полегшує ситуацію. Оскільки контроль за 

поширенням контенту в мережі здійснювати складно, автори змушені 

використовувати технічні засоби захисту творів, встановлювати пошукові 

слова-маркери тощо. Серед поширених засобів: саморуйнування електронного 

документа при його несанкціонованому копіюванні; нанесення водяних міток; 

використання кодових слів і обмеженої функціональності твору тощо.  

Узагалі підходи до проблеми захисту авторства в Україні та світі поки що 

кардинально різні. Світова спільнота головну проблему вбачає саме в 

нестандартній формі цифрового контенту. Особливість її полягає в можливості 

нескінченного відтворення та розповсюдження. У цьому випадку, аналогічно до 

згаданої позиції Р. Барта, можна констатувати, що створений продукт перестає 

належати авторові в мережі. Американський поет Дж. Барлоу наводить влучну 

метафору та порівнює цифровий медіапродукт з вином без пляшки. Раніше, 

коли форма мала значення, ми купували пляшку, а сьогодні, коли звичної 

матеріальної форми, як-то пляшка, книга, диск, касета, немає — ми отримуємо 

лише її вміст (контент) [44]. Технології, безсумнівно, впливають на 

трансформацію поняття авторства в мережі, і суспільству ще доведеться 

вирішувати цю проблему як на законодавчому, так і на соціокультурному 

рівнях шляхом формування відповідної громадської думки в суспільстві та, 

можливо, винайдення нових способів забезпечення авторства в умовах 

розвитку мережевих комунікацій. 

 

1.3.3. Кореляція культурологічної та соціалізаційної функцій контенту    

в медіатизованому суспільстві 

Медіатизація суспільства як поняття, що активно обертається у сучасному 

науковому дискурсі, первинно має соціологічну природу. Теорію медіатизації 

розробляли американські соціологи Д. Елcейд та Р. Сноу, що вбачали сутність 
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досліджень в аналізі соціальних інститутів, які трансформуються під впливом 

медій [290]. Сучасні ЗМІ не можуть розглядатись у відриві від соціуму та 

культури. В основу концепції медіатизації покладено розуміння важливості 

медій для культури та соціуму. Її розуміння як соціального та культурного 

процесу знаходимо в роботах В. Шульца та Ф. Кротца. Суспільство, культура 

та медії як незалежний інститут, який стоїть між ними, за визначенням 

данського дослідника С. Хьярварда координують свою взаємодію та 

зумовлюють медіатизацію культури [368].  

 Культурологічна функція медіаконтенту. Безумовно, медіаконтент 

щільно переплетений з культурою. Численні дослідження культурних 

тенденцій, ступеня розвитку суспільства, його естетичних смаків здійснюються 

крізь призму контенту медій. З одного боку, контент є дзеркалом культури 

суспільства, а з другого, — сам може впливати на нього та формувати потрібні 

погляди. Свого часу американський дослідник Г. Лассвел виділив три функції 

медій: знайомство із сучасним світом, кореляція компонентів суспільства та 

передача соціокультурної спадщини [397]. Саме через контент медії реалізують 

свою культурологічну функцію, що проявляється не лише в ознайомленні з 

культурою та мистецтвом, а й формує пріоритети збереження культурних 

традицій, спадковості культур. З огляду на це, мусимо виділити тенденції, що 

характеризують контентне спрямування медій в аспекті їхнього культурного 

впливу.  

Зміни в культурі медіаспоживання. «Можливість множити численні копії 

вбиває поняття мистецтва та підміняє справжню культуру новою — медійною». 

Ця теза німецького філософа й теоретика культури В. Беньяміна, висловлена в 

есе «Твори мистецтва в епоху технічної відтворюваності» в далекому 1936 році, 

сьогодні, в умовах віртуалізації інформаційного простору, не лише не втрачає 

своєї актуальності, а й набуває нових глибинних значень. На думку 

В. Беньяміна, речі, простір і час зазнали змін, а такий важливий фізичний 
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складник мистецтва вже не піддається осягненню та використанню, як раніше 

[48, 111]. Більшість науковців погоджуються, що технології ХХ століття стали 

революційними та внесли докорінні зміни в життя цілого покоління. Зв’язок, 

телебачення, радіо, кінематограф фактично змінили простір нашого існування, 

мислення, темп життя тощо. Медіаконтент нової доби стає новим виробником і 

транслятором культурних кодів, формує нову манеру його споживання. Якщо 

раніше залучення до прекрасного реалізовувалося через відвідування музею, де 

зберігались оригінали творів мистецтва (матеріальні речі), то сьогодні 

віртуальний тур музеєм цілком замінює акт спілкування з прекрасним. 

«Реальний зв’язок» уже втрачається, а ось установлення стійкого віртуального, 

здатного його замінити, ще не забезпечується. Медіаконтент, використовуючи 

всі технологічні засоби, починаючи від гіпертексту, мультимедіа та закінчуючи 

штучною медіареальністю, стає інструментом формування згаданої 

В. Беньяміном медійної культури.  

Масовий контент як рушій масової культури. Медійне часто 

ототожнюють з масовим, а поширення масової культури пов’язують з 

розвитком медій. Багатосуб’єктність медіавиробництва, множинність каналів 

поширення контенту, їх взаємопроникнення та багатовекторність найбільш 

повно відображають сучасний розвиток масової культури. Якщо йти за 

продуктивною концепцією полів П. Бурдьє, на полі культури відбувається 

конкуренція між тими гравцями, що прагнуть нав’язувати культурні цінності, 

концепти. Культура стає полем боротьби за «монополію на легітимний спосіб 

виробництва культури» [56, 233]. Питання масової культури в позитивному та 

негативному значеннях розглядали культурологи, соціологи, філософи 

(Х. Ортега-і-Гассет, Д. Белл, Г. М. МакЛюен, Р. Арон, Т. Адорно та ін.). Ми не 

будемо піддавати глибшому аналізу погляди науковців на явище масової 

культури, адже в неї є супротивники та прихильники. Зазначимо лише, що 

перші (наприклад, В. Степанов) апелюють до наближеності культури до 
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масових потреб людини, що зумовлюється спрощенням у процесах 

виробництва медіаконтенту [239]. Другі сприймають масову культуру як 

прийнятну форму, характерну для суспільства, в якому рівень освіти та життя є 

високим, а система масової комунікації розвиненою [55, 13]. Дослідниця 

Н. Соколова наголошує на необхідності розмежовувати масову та популярну 

культуру. Популярна культура за визначенням автора «є  комерційною за своїм 

змістом (її артефакти масово виробляються, масово розподіляються та 

споживаються на масовій основі), проте цей зміст актуалізується в живому 

людському досвіді, у культурних практиках рецепції, інтерпретації. …Однак 

вона не є і автентичною «народною» культурою, відмінна від культури 

фольклорної; вона постає як специфічний, пов’язаний з комерційною масовою 

культурою шар «низового» аматорського досвіду, що пов’язаний з 

безпосередньою, самодіяльною, аматорською діяльністю» [237]. Популярна 

культура продукується медіями та громадянською журналістикою, 

представлена в медіапросторі як через аматорський, так і через професійний 

медіаконтент.  

Таблоїдизація. Інша контентна тенденція в призмі культури — це процеси 

гламуризації та таблоїдизації масової свідомості, що, за словами 

В. Буряковської, знаходять відображення в переважанні «глянцевої» та 

«жовтої» продукції, контентне наповнення якої «характеризується профанним 

началом, скандальністю, сенсаційністю, насильством». Постійне відтворення та 

дублювання його здійснюються через різні канали трансляції (телебачення, 

інтернет, газети тощо), а «також завдяки налагодженим механізмам подачі 

матеріалу: багаторазовому повторенню, серійності, стислості, спрощеності» 

[55, 152]. Залежність від комерційного складника, за словами В. Буряковської, 

«примушує виробників медіапродукції орієнтуватися, на середню семіотичну 

норму, максимальну простоту, видовищність, невибагливість, які обов’язково 

поєднуються з інтенсивною розкруткою продукту» [там само]. Незважаючи на 
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загалом негативне ставлення до таблоїдів у науковій журналістській спільноті, 

популярність цих медій продовжує зростати, чому сприяє і тематичний добір 

контенту, що розрахований на основні людські запити, і стилістична 

особливість подачі контенту, намагання наблизити його до аудиторії. 

Таблоїдизація медій через вплив контенту та масовість його поширення 

визначила появу ще одного поняття — таблоїдизація культури.  

Універсалізація культурного контенту. Не можна не оминути увагою те, 

що й власне культура зазнає змін. Стереотипне твердження, що національна 

культура під впливом глобалізаційних процесів втрачає своє обличчя, 

знаходить продовження в численних суспільних і державних ініціативах щодо 

її збереження. Однак розбудова нації на державному рівні наштовхується на 

необхідність культурної гомогенізації населення. Медії в цьому процесі 

відіграють визначну роль. Формування культурних універсалій — «норм, 

цінностей, правил, традицій і властивостей, що притаманні всім культурам 

незалежно від географічного розташування, історичного часу та соціального 

устрою суспільства» [147, 30−31] — меншою мірою актуальне для українського 

народу, натомість стає істотною проблемою для багатоетнічних культур, з яких 

намагаються побудувати однорідне ціле. Американський антрополог К. Віслер 

виділив дев’ять універсальних патернів, притаманних усім культурам: «мова; 

матеріальні риси; мистецтво; міфологія та наукове знання; релігійна практика; 

родина й соціальна система; власність; уряд; війна» [147, 32−33]. 

Універсалізація культурного контенту довкола цих базових одиниць вплинула й 

на його споживання та посилила роль медій як посередників.  

Та все ж потрібно визнати, що чужі культурні коди не обов’язково є 

чужорідними. Так, скажімо, поширення англосаксонської культури, на 

переконання В. Буряковської, пов’язане з «позитивним життєвим настроєм 

представників цієї культури, що яскраво проявляється в їхній комунікативній 

поведінці, та може бути названо важливою комунікаційною цінністю… 
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Усміхненість, позитивне мислення є культурно специфічними явищами 

англомовної культури, що мають конкретне мовне та комунікативне втілення» 

[55, 110]. Наведений приклад частково пояснює популярність серед аудиторії 

смішних фотографій, веселих історій, емоційних відео-сюжетів — усього того, 

що можна охарактеризувати як «позитивний контент». При цьому феномен 

позитивного контенту, що його часто ототожнюють з розвагою, далеко не 

завжди є таким за своєю суттю. 

Роль аудиторії у формуванні контентної культури. Важливо й те, 

що споживач масової культури бере сьогодні участь у її виробництві, 

формуванні трендів, перебуває в постійному діалозі з медіаконтентом, корелює 

медійну діяльність через оцінку контенту. Залучення аудиторії підкріплюється 

аналогічними тенденціями в культурі. Як справедливо зауважує О. Геніс, 

«сучасне мистецтво також тяжіє до співтворчості. Всіма силами намагається 

втягнути нас у свою орбіту. Комп’ютери, інтерактивні розваги, навіть театри 

нав’язують нам більш активну роль співучасті, а мистецтво зводиться до 

провокації нашої уяви» [72, 221–222]. Інтенсифікація внеску споживача 

спричиняє процеси, що проявляються в превалюванні в медійному контенті 

розмовного жанру. Серед причин можна виділити збільшення непрофесійних 

суб’єктів медійної комунікації, активність використання інструментів 

зворотного зв’язку, бажання наслідувати за стилістикою аудиторію. 

Твердження однаково справедливе й для телеефіру: «прямий ефір, на 

переконання М. Ремневої, — вивів на офіційний екран спонтанне усне 

мовлення з неминучими помилками, що призвело не лише до їх поширення 

серед населення, але й до їх санкціонування» [217, 6]. Безумовно, такі аспекти 

наближення до споживача аж ніяк не сприяють поширенню культури, зокрема 

культури мовлення. Проте ці практики успішно інтегрувались у комунікаційну 

стратегію медій. На думку Ю. Ринковича, «у сучасних ЗМІ розмовні стратегії 

відіграють провідну роль. Умисне наповнення публіцистичного стилю рисами 
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розмовної мови має на меті привернути увагу та розширити коло читачів» [221, 

73]. Дослідник зазначає, що поширеними явищами стали «контактне 

підлаштування» як спосіб «стати подібними до аудиторії», «конформізм», який 

використовуються для наближення мовного простору, та зрештою «мовна 

мімікрія», що для наближення до стилю мовлення споживача допускає навіть 

використання просторічь і жаргонізмів [там само].  

Медіаконтент як ретранслятор культурних кодів. Як відомо, не кожне 

мистецтво однаково сприймається різними соціальними прошарками 

населення. І від медій, як від культурних посередників, залежить подача, 

позиціонування, контекст. Головний редактор журналу «Мистецтво кіно» 

Д. Дондурей розмірковує над споживанням культурних продуктів аудиторією 

так: «коли ми говоримо про виробництво та споживання культури, ми маємо на 

увазі не лише творців та аудиторію, але й посередників — всю багаторівневу 

інфраструктуру, що значною мірою визначає зміст, якість, просування та, 

безумовно, економіку. Культура завжди коштувала грошей. І коли 

Мікеланджело розписував Сікстинську Капеллу в Ватикані» і сьогодні, коли 

світові зірки поп-індустрії вирощують армії фанів. «…Культура — це 

універсальний та багатофункціональний продукт. Вона опановує вільні ніші в 

будь-яких сферах — осягнення життєвих смислів, отримання задоволення, 

позбавлення комплексів, поширення суспільних настроїв. Окрім того, культура 

ще й основний постачальник іншої реальності, в якій, власне люди й існують» 

[211]. В. Малахов у статті «Національна культура в епоху глобалізації» звертає 

увагу на те, що медії як дистрибутори товарів культури встановлюють правила 

продажу та впливають на формування і зміну культурного простору. Вони 

постають не лише поширювачами культурного товару з певною фіксованою 

цінністю, а й самі є «учасниками процесу визначення цієї цінності». «Щедрі 

вливання в розкрутку того чи того продукту роблять його привабливим для 

споживача», для якого визначальними критеріями стають не якісні переваги, 
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а популярність [168, 16]. Українська дослідниця медіакультури Н. Зражевська 

підтверджує цю тезу: «людина часто не помічає, що не вона вибирає той 

чи  інший «культурний продукт», а він вибирає її» [105, 27].  

Простим рішенням було б сказати, що свідоме та сплановане поширення 

контенту, який пропагує вічні людські цінності, культурний спадок нації, буде 

успішно протистояти негативній, аморальній, «низькокультурній» інформації. 

У цьому контексті естетичні риси медіаконтенту виходять на передній план. 

«Сучасні медії, як старі, так і нові, — за словами віце-президента Гільдії 

видавців періодичної преси В. Гатова, — несуть у собі як зерна вічних 

цінностей, вихідного, базового культурного коду, так і вірус цих симулякрів» 

[71]. Статус соціального інституту надає їм особливого культурного статусу. 

«Те, що написане в газеті чи журналі, оприлюднене по радіо чи телебаченню, 

набуває саме завдяки минулим заслугам перед суспільством особливого 

статусу. Аудиторія звикла уважніше ставитись до повідомлень медій, але самі 

вони, далеко не завжди «відповідальні за тих, кого приручили» [там само]. 

Ототожнення розважального та культурного контенту. Культурний 

продукт, який поширюється через медії, зазнає впливу багатьох докорінно 

різних чинників: соціальних, політичних, маркетингових, фінансових і навіть 

географічних. У гонитві за прибутками медії поступово відмовляються від 

функції поширення культурних цінностей. Натомість, більшу прихильність 

аудиторії та фінансовий прибуток, на думку медій, легше отримувати 

не шляхом повчання, а через розваги. У результаті всі тематичні ніші 

формуються за допомогою інструменту утримання аудиторії ― розважальних 

складників медіапродуктів: починаючи від навчального контенту та закінчуючи 

новинним. Культура під впливом цього тренду в дзеркалі медій все частіше 

прирівнюється до розваги. Традиційні тематичні рубрики «культура» в нових 

ЗМІ — це у переважній більшості поради щодо проведення вихідних, культурні 

перфоманси й івенти. Варто сказати, що вжите нами слово «традиційні» є 
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радше надією, ніж реальністю. Натомість усе частіше тематичні розділи 

«культура» замінюють рубрики «світське життя», «таблоїд» тощо. Культура в 

своїх високих естетичних стандартах виявляється незатребуваною споживачем, 

і це залежить від медій також. Декодувати сенси, адаптувати культурні 

концепти та не втратити ціннісного складника — це завдання для багатьох 

журналістів видається складнішим за відгук зі світського заходу. В результаті 

культура, різноманітна та багатогранна, представлена в контенті медій 

уривчастими безсистемними локусами. Цікавий аналіз спеціалізованої 

театральної періодики подає В. Талалай у матеріалі «Театральна періодика в 

сучасній Україні: особливості контенту». Автор звертає увагу на «вибірковість 

у висвітленні мистецьких явищ (у гонитві за прибутками «комерційно 

непривабливі» аспекти театру, зазвичай, лишаються без уваги редакції видань), 

маргіналізації творчих особистостей, що нехтують інтересами цільової 

аудиторії» та браком гострої театральної критики [246, 181]. Висвітлення 

трендів у літературі, мистецтві, кіно потребує значно глибших знань, аніж їх 

може надати поверховий пошук за допомогою Google. Тож швидкість 

медіавиробництва відкидає культурний контент у бік нішевого ринку. Медії 

постають перед вибором між невеликою аудиторією тих, хто знається на 

культурі та потребує цього контенту, й тими, хто, не маючи знань у цій царині, 

просто не знає, що втрачає. Не варто й говорити, що вибір медій очевидний. А 

ось результат не такий однозначний: відтік інтелектуальної аудиторії може й не 

статися (адже до спеціалізованого джерела завжди можна звернутися 

індивідуально). При цьому масова аудиторія продовжить обирати ресурс, який 

задовольняє її інформаційні й естетичні потреби. Проте необхідність і 

перспективність культури як складника медіапростору не повинна піддаватися 

сумнівам. Попри тези деяких критиків про те, що «культура, як гомеопатія, має 

торкатися не всього організму, а лише його частини, необхідної, але 

невеличкої», тільки від медій залежить, який відсоток споживачів буде готовий 

сприймати культурний продукт [192].  
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Функція соціалізації споживача. Сучасною тенденцією у трансформаціях 

медіаконтенту є посилення його функції соціалізації. Питання впливу медій 

на соціалізацію індивіда в сучасному суспільстві дедалі частіше опиняються 

в центрі уваги науковців різних напрямів. Варто виділити праці В. Мудрик, 

C. Семчук, С. Савченко, Я. Гошовського, Г. Лактіонової, В. Плешакова та ін. 

Це посприяло введенню в науковий обіг нового терміна — медіасоціалізація — 

на позначення складника соціального «входження» людини в суспільство. 

Медії є важливою частиною соціокультурного середовища, в якому перебуває 

людина та з якого вона отримує інформацію. Через них власне індивід 

й інтегрується в суспільство. Якщо для підлітків важливими інститутами 

соціалізації залишається родина, навчальний заклад, коло спілкування, то для 

дорослішої аудиторії потужним інструментом соціалізації стають медії. Таким 

чином відбувається протиставлення персональної комунікації в процесах 

соціалізації та масової комунікації, що стає чинником впливу. Їхні соціальна та 

соціалізаційна функції, на думку Т. Пивоварчик, є сьогодні особливо 

актуальними. Нині «людина одночасно включена в різні типи соціальних 

відносин, пристосовується до різних систем та норм… Епоха розвитку 

глобальних систем комунікації створила ситуацію аксіологічної невизначеності 

та кризи ідентичності, водночас загострюючи проблему соціалізації, 

насамперед соціокультурної ідентифікації молоді» [196]. Очевидно, що 

отримання нових знань є ключовим механізмом формування особистості. За 

словами С. Колбишевої, «роль зовнішніх структур в організації процесу 

отримання нових знань є визначальною». Водночас комунікаційні процеси 

потребують не лише природного, а й штучно створеного культурного 

середовища, що «актуалізує та прискорює процеси наділення знання новими 

потенційними смислами та знаковими конструкціями» [132, 356]. Залежність 

від ідеального світу медій у процесі медіасоціалізації індивіда відбувається, на 

переконання А. Тадаєвої, через невдоволення навколишньою реальністю 

(особистісний, міжособистісний, професійний, матеріальний аспекти). «І чим 
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менше людина соціально розвинена, загартована, тим більше посилюється 

ця залежність. Своєю чергою, це призводить до того, що особистість починає 

віддавати перевагу саме світові медій, де можна за допомогою незначних 

зусиль «досягти» того, що є омріяним у реальному житті» [245, 333]. Якщо 

створена телебаченням та інтернетом віртуальна реальність, на думку 

С. Семчук, є цілком конкурентоспроможною альтернативною дійсності, то для 

молодшої аудиторії контент, який пропагує жорстокість і насилля, є ще більш 

актуальною проблемою. «Телевізійне насилля: бойовики, трилери, фільми 

жахів, жорстокі мультфільми — зараховуються зазвичай до окремої групи і 

кваліфікуються як «соціально небезпечні», бо саме вони пропагують культ 

насилля, жорстокості, розпусти, істотно деформують дитячу психіку» [225, 

322].  

Фрагментація контенту за соціальною ознакою. Нині ми можемо 

спостерігати збільшення розриву між контентом різних медій за соціальною 

ознакою. Орієнтація кожного медіа на різні соціальні прошарки населення, так 

само як й ігнорування деяких соціальних груп, мають однаково негативний 

вплив. У першому випадку наслідком стає фрагментація інформаційного 

простору, де локальні спільноти формуються за спільними темами й 

інтересами. У другому — недостатня репрезентація певних соціальних 

прошарків робить контент медій не цікавим для них, що спричиняє відтік 

аудиторії. Саме цим частково пояснюється популярність масової культури, що 

стала, за словами Г. Костіної, «тією знаковою системою, що була однаково 

доступна всім членам суспільства поза залежністю від соціального статусу та 

ступеня залучення до професійної системи знань, і змогла здійснювати ту 

циркуляцію смислів та значень, яка становить основу суспільної єдності та 

стабільності…» [139]. Не можна ігнорувати й той факт, що індивідові 

доводиться грати кілька соціальних ролей одночасно, що, безумовно, 

позначається й на його контентних потребах. Спектр їх надзвичайно широкий 
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— від інформації для батьків, здоров’я, вирішення поточних комунальних або 

правових питань до потреб у розважальному контенті, духовному зростанні 

особистості. Більшість цієї інформації людина черпає з контенту медій.  

Роль медіаконтенту в процесах соціалізації та десоціалізації. Дослідник 

А. Орлов наголошує, що необхідність постійно спілкуватися в мережі, 

порівняння власних ціннісних орієнтирів з орієнтирами спільноти зрештою 

справляють руйнівний вплив на людину. Оскільки навколо неї формується 

віртуальний світ, де вона може відчувати свою рівність з представниками 

інших соціальних груп тощо [191, 99–100].   

Таким чином соціалізація індивіда відбувається через масовий контент 

медій, створену ними медіареальність, яка нерідко суттєво відрізняється 

від реальності немедійної. Ці процеси змушують споживача, що заплутався між 

реальним та віртуальним, повертатись у привабливий світ медіареальності та 

зрештою можуть призводити до зворотних процесів десоціалізації. На думку 

І. Акімової, сьогоднішнє суспільство є менш залежним від умовних статусних 

характеристик (соціального статусу, статі, місця проживання, віросповідання), 

оскільки індивід в процесі віртуальної комунікації здобуває власні, важливі для 

нього та певної спільноти. Статусна реалізація через мережеву активність 

набуває небачених масштабів, що викликає занепокоєння за кількома 

аспектами. Занурення у віртуальний світ провокує явище самотності індивіда в 

мережі, а власне мережевий індивідуалізм за всіма ознаками дуже нагадує 

егоцентризм [18, 13]. Якщо взяти до уваги, що хоча б частина соціально 

активних авторів, яких сьогодні налічують кілька мільярдів, об’єднує навколо 

себе спільноту однодумців, то їхній внесок у процес десоціалізації індивідів 

доволі суттєвий.  

Медії сьогодні стають об’єктом звинувачень у формуванні через свій 

контент соціальних стереотипів, виконанні ролі інструменту інформаційних 

війн і пропаганди. Теорія стереотипів свого часу була розроблена 
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В. Ліппманом, що в цілому розглядав їх позитивно, як механізм допомоги 

аудиторії у формуванні їхньої оцінки предметів та явищ 12 . Однак у цього 

підходу є і критики. Так, на думку О. Соколової, автори повинні уникати 

стереотипів і намагатися вхопити «те нове, що характеризує епоху» й самі 

створювати «коректні відповіді на явища та відносини» в сучасному житті [236, 

77].  

Ще більш актуальною сьогодні є політична соціалізація індивіда. 

Українське суспільство протягом останніх років демонструє дуже високий 

рівень заполітизованості. У сучасних медіях, на думку дослідника цієї 

проблематики К. Леонова, єдина модель політичної соціалізації досі відсутня, 

а кожен соціум орієнтується на різні вимоги соціальних і вікових груп. 

Водночас медії відіграють важливу роль в процесах політичної соціалізації 

через медіаконтент актуалізують ті чи ті політичні проблеми, посилюють 

інтерес до певних тем, забезпечують доступ до політичної інформації та 

зрештою впливають на політичну ситуацію чи формують нові політичні течії, 

політичні погляди індивідів та суспільства в цілому [158].  

У цьому ж ключі водночас небезпечним і корисним є вірусний контент. 

За допомогою, приміром мемів, можуть культивуватися «актуальні суспільні 

ідеї, закріплюватися в масовій свідомості соціально значущі інформаційні коди, 

суспільні норми» [131]. У такий спосіб, на думку А. Кожаринової, на поверхню 

виводяться важливі суспільні проблеми, що тривалий час були позбавлені уваги 

громадськості. «На рівні індивіда меми стають будівельним матеріалом 

для його власної свідомості, на рівні людства — формують свідомість 

суспільства» [131]. Через контент медії сприяють актуалізації та підтримці 

соціальних інтересів, потреб і стають акторами громадянської соціалізації, 

соціальним орієнтиром. На думку дослідника Є. Суслова, «інтегративною 

                                                           
12 Walter Lippmann «Public opinion», 1922. 
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властивістю громадянської свідомості, що формується під впливом ЗМІ 

в процесі громадянської соціалізації особистості, є її здатність адекватно 

оцінювати дійсність на основі забезпечення прав і свобод особистості, 

принципів соціальної справедливості, нести відповідальність перед законом 

в умовах рівних можливостей». І саме медії сприяють набуттю масовою 

аудиторією громадянських рис [243]. 

Процес соціалізації — не однобічний, тому звинувачувати в негативних 

тенденціях соціалізації лише медії не можна. За визначенням О. Безпалько, 

«соціалізація — це процес, який містить, з одного боку, засвоєння індивідом 

соціального досвіду в результаті адаптації до соціального середовища, системи 

соціальних зв’язків, з другого, — активне відтворення індивідом системи 

соціальних зв’язків під час життєдіяльності, входження в соціальне 

середовище» [245, 332]. Аудиторія все більше демонструє потребу в засвоєнні 

соціального досвіду та водночас сама охоче ним ділиться. Це якнайкраще 

демонструють поширення рубрик «поради», форматів «історії з життя». Участь 

у генеруванні такого контенту непрофесіоналів, з одного боку, ускладнює 

роботу медій, а з другого, допомагає їх наближенню до аудиторії через 

емоційну, стилістичну та мовну схожість. Затребуваним також стає жанр 

пояснення. Деякі ЗМІ, наприклад The New York Times, Bloomberg, виділяють 

для такого контенту цілі розділи. Креативна варіація жанру розроблена Vox 

Media — це формат «карток» — добірок простих запитань і відповідей за 

різноманітними темами, що дозволяє швидко ввести в суть справи 

непідготовленого читача [70]. 

Громадська активність українців посприяла пришвидшенню процесів 

створення громадського телебачення, іномовлення. Ознакою «оздоровлення» 

суспільства завжди була увага до людей з обмеженими можливостями. 

А справді позитивною тенденцію можна назвати вектор контенту в бік 

соціалізації цієї аудиторії. Наприкінці 2016 року планується запустити 
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інтернет-телебачення для людей із проблемами слуху, що надасть можливість 

дивитись інформаційні програми з використанням мови жестів. Контент 

телеканалу зосереджуватиметься довкола питань праці, змін у законодавстві, 

культурних і спортивних подій, що цікавлять глядачів з проблемами слуху 

[241]. 

Як бачимо, соціокультурні трансформації в суспільстві пролягли від його 

закритості до відкритості, від превалювання матеріальних до цінності духовних 

потреб, від обмеження до свободи вибору. За цих умов важливим є підвищення 

соціальної відповідальності авторів і приділення уваги медіаосвіті як соціально-

культурному підґрунтю для формування якісних стандартів медіаконтенту.  

 

1.3.4. Дихотомічний паліатив якісних і технологічних характеристик 

Який контент подобається аудиторії? На це одвічне запитання намагається 

знайти відповідь не одне покоління представників медіаіндустрії. Британський 

медіагігант BBC у своїй доповіді під назвою «Майбутнє новин» («The Future 

of  News») конкретизує проблему: «необхідно запобігти ситуації, за якої якісна 

журналістика втратить свою актуальність у нових умовах цифрової 

журналістики» [24, 11].  

Нові технології стрімко увірвались у медіасферу, змінили як технічний 

арсенал журналіста, так і його ціннісні орієнтири. Контент ЗМІ при цьому 

зазнав найбільших потрясінь, балансуючи між стандартами якості 

й технологічними експериментами, як між молотом і ковадлом. 

На початковому етапі науковці з оптимізмом сприймали новації, зосереджуючи 

дослідження довкола основного запитання: як встигати за технологічними 

розробками (Дж. Павлік [440], Дж. Сінгер, С. Куїн [449])? Конфлікт технологій 

та якості, що виник, дуже швидко перевів ці дискусії в річище, «як зберегти 

стандарти якісного контенту під тиском нових технологій» (Р. Томсон, 
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Р. Стобер, А. Брунс [305] та ін.). Багато дослідників визнали, що медіаконтент 

в умовах глобалізації та масовізації суттєво втрачає в якості. Сучасний стан 

ринку медійної продукції доволі влучно описує вчений О. Калмиков: «масова 

культура вимиває з ринку культуру елітарну, «попса» підмінює собою класику 

та примушує останню, щоб вижити, приміряти на себе «попсову» обгортку, 

називаючи її популяризацією та риторикою постмодерну» [124]. Т. Лильо 

звертає увагу на інший аспект: «у сучасних комунікаційних умовах домінантою 

стають власне функціональні цінності, кількісно-інформаційні параметри яких 

витісняють на узбіччя якісно-фундаментальні вартості, за котрими стоїть 

знання, тобто тексти «високого порядку» [159, 58].  

За таких умов актуальним постає вирішення дихотомічного паліативу 

між якістю та технологічною залежністю медіаконтенту.  

Одразу необхідно звернути увагу на саме поняття якості як субстанції, 

що важко піддається вимірюванню. Досі журналістика не сформувала 

усталених критеріїв. На підтвердження цього зауважимо, що навіть 

найвідоміша нагорода у сфері журналістики — Пулітцерівська премія — 

їх також не має. Проте можна виділити два домінантних підходи до оцінки 

якості. Перший випливає із запитів аудиторії та концептуалізації параметрів, 

які вона вкладає в поняття «якісний контент». Другий є кристалізацією поглядів 

професіоналів на рівні редакції, медій, галузі. Він знаходить своє вираження 

в різноманітних журналістських кодексах і корпоративних правилах.  

Ще в 1968 році американський дослідник Дж. Меррілл запропонував п’ять 

критеріїв якісного періодичного видання: незалежність, власна думка 

й інтерпретація, орієнтація на певну тематику (політика, міжнародні відносини, 

економіка, соціальний добробут, культура, освіта та наука), 

висококваліфіковані співробітники, амбіції щодо глобального впливу й широкої 

впізнаваності бренда в світі [421]. Процеси глобалізації частково підкріплюють 

окреслені дослідником параметри. Втім популяризація масового контенту, 
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упевнена таблоїдизація медій змушує говорити про їх поступову 

трансформацію.  

Економічні чинники в еволюції ціннісних параметрів. На тлі зростання 

економічної цінності контенту та побудови бізнес-стратегій, заснованих 

на рентабельності й окупності медіапродукту, необхідно детальніше розглянути 

магістральні напрями наукових і практичних дискусій щодо цієї теми. Свого 

часу відомий дослідник медіаекономіки С. Лесі з позиції економічної науки 

обґрунтував залежність якості від обсягів циркуляції медіаконтенту. Підтримує 

цю позицію і Ф. Мейєр, що, проте, не береться стверджувати наявності 

причиново-наслідкового зв’язку між якісним контентом і бізнес-успіхом 

конкретного ЗМІ [410].  

Економічний аспект впливу технологій на виробництво контенту 

пов’язаний зі спрощенням і розширенням доступу до них. Цифрові гаджети 

в поєднанні з поширенням медіаплатформ дозволяють кожному користувачу, 

що володіє бодай базовими знаннями щодо поводження із смартфоном 

і комп’ютером, відчути себе справжнім ньюзмейкером, центром спільноти, 

підвищити повагу до себе, свій статус і нарешті просто реалізувати потребу 

самовираження. Поява нового потужного конкурента для ЗМІ на медіаринку 

в особі власної аудиторії змусили їх переглянути підходи до принципів роботи. 

Якщо у традиційних медіях контент і його економічний складник були чітко 

відокремлені, то проблеми монетизації контенту в нових медіях вивели 

економічну основу діяльності на передній план. Масове безкоштовне 

виробництво аматорського контенту призвело до часткового знецінення 

контенту медійного. Неупередженість як журналістський стандарт якості 

контенту сьогодні нехтується відвертим суб’єктивізмом громадянських 

журналістів, матеріали яких сприймаються аудиторією з більшою довірою. 

Близькість до читача (за мовою, поглядами) на практиці стає вагомішим 

аргументом аніж вивірені факти та стилістично бездоганні мовні звороти 
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професійного тексту. Зростання потоку різнопланової інформації, котру 

з легкістю можна отримувати, не звертаючись до медій, змушує останніх 

збільшувати свої продуктивні потужності. Оскільки обсяги інформації, що їх 

здатна генерувати редакція, не можуть конкурувати з контентним наповненням 

мережі, медії запроваджують альтернативні моделі — обробку інформаційних 

масивів партнерських ресурсів, контентну конвергенцію із соціальними 

мережами й інтернет-сервісами на кшталт YouTube, рерайт і навіть відвертий 

плагіат. У цих умовах економічна модель нових медій почала будуватися на 

основі принципу «більше та дешевше». Експансія «масового» контенту на 

ринку та, головне, запит на нього з боку публіки змушують журналістів 

підвищувати продуктивність, нерідко на шкоду якості.  

Універсалізація професійних функцій виробників контенту. Дигіталізація 

та конвергенція також позначились і на виробництві медіаконтенту, особливо 

щодо зміщення вимог до журналістських компетенцій з аксіологічних у бік 

маркетингових і технологічних. Універсальний журналіст, за Д. Рендаллом, 

«повинен вміти інформувати та розважати, редагувати, макетувати, знатися 

на тонкощах оформлення та вміти керувати редакцією, здатний сприймати нові 

технології, а також створювати і продавати» контент медій [218, 4]. Однак 

редакційна практика нових медій не дає впевненості в тому, що одна людина 

може уособлювати такий широкий набір рис і компетенцій. Технологічні 

інновації змушують працівників ЗМІ адаптуватися до нових викликів. 

Опанування нових гаджетів і лікнепи з використання соціальних мереж 

як джерела для отримання інформації — ось цілі, що їх ставить перед собою 

кожен репортер, який прагне утриматися на посаді в нинішній нелегкий для 

медіаіндустрії період. Одвічний конфлікт поколінь у редакції, що раніше 

пролягав по лінії «досвід — інновації» сьогодні перейшов у площину «якість — 

знання технологій». Старий кістяк журналістів, які вже зробили собі ім’я 
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та здобули повагу читача, сьогодні потребує технічної допомоги, щоб «вийти» 

на нову мережеву аудиторію.  

Вплив екранної культури. Ґрунтовна аналітика та публіцистика, яку 

споживач міг неквапливо споживати у вільний час, нині втрачає свої переваги в 

умовах динамічного життя та мобільних гаджетів. Звісно, якась частина 

споживачів, що звикла до газет, буде потребувати цього підходу до читання. 

Саме тому можемо спостерігати конфлікт поколінь ― «газетного читача» та  

нового покоління «цифрових» людей, що хочуть споживати інформацію 

швидко та оперативно, а естетика читання асоціюється не з папером, а зі 

звуками оновлення стрічки в соціальних мережах чи клацанням клавіатури 

компьютера. Нова екранна культура споживання інформації ― це 

оперативність, «читання на ходу», що диктує свої умови для написання 

матеріалів. Фрагментарність подачі, велика кількість картинок, інтерактивні 

елементи та відеоряд — усі ці невід’ємні атрибути сучасної мультимедійної 

публікації спрямовані на зацікавлення аудиторії та залучення її до 

інтерактивного діалогу. Водночас такі загравання зі споживачем, які подекуди 

нагадують гру, призводять до ситуації, в якій ЗМІ, потураючи читачеві, свідомо 

обмежують інформаційний потік неглибокою, розважальною, неаналітичною  

інформацією. Як приклад добровільної залежності від аудиторії О. Вартанова 

згадує зростання ролі краудфандингу, що покликаний фінансувати аудиторією 

журналістські проекти, насамперед цікаві читачам, а не професійним редакціям 

ЗМІ [58]. На думку О. Калмикова, «оскільки головним критерієм 

журналістського продукту є можливість його потенційного продажу, 

медіаспільнота буде зацікавлена у зниженні вимогливості споживача», при 

цьому «чим нижчий культурний рівень споживача, тим нижчою може бути 

якість продукції» [124]. Д. Лойд, директор Ройтерського інституту вивчення 

журналістики, пояснює зниження запиту аудиторії на якісний контент тим, що 

справді глибокий матеріал, написання якого потребує багато часу, так само 
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«багато часу вимагає і від аудиторії, щоб (його — прим. авт.) прочитати чи 

подивитись та, крім того, зрозуміти» [92]. 

Говорячи про новинний контент, професор журналістики І. Костера 

Мейхер констатує, що він втратив свою монополію. Популяризація новини 

стала завданням маркетологів. Незалежність і достовірність як стандарти якості 

сьогодні дискутуються, а контент, орієнтований на проблеми соціуму, 

поступається зоною впливу «видовищному» як за змістом, так і за 

мультимедійністю подачі на нових мультимедійних платформах. Це змушує 

журналістів експериментувати з формою, використовуючи увесь можливий 

технологічний арсенал. У результаті симбіоз оперативності, ексклюзивності, 

інтерактивності та розваги — характеристики, що на перший погляд не можуть 

органічно поєднуватися, має орієнтацію і на інтелектуальні еліти, і на масового 

читача водночас [419]. Співвідношення якості та популярності, що досягається 

в нових медіях здебільшого через технологічну парадигму, багатьма 

медіаекспертами сприймається як дихотомія, за якої збільшення уваги до 

одного з компонентів неодмінно призведе до втрати позицій іншого. Якість 

медіаконтенту кожна редакція розуміє по-своєму, а усталені стандарти якісної 

журналістики втратили свою виняткову роль як суспільного вихователя [419]. 

Мас-культура підмінює елітарну, а тривіалізація та навіть «мильнізація» 

контенту подається на думку І. Костера Мейхер як нова «культурна концепція 

демократичного суспільства». Дослідниця вживає термін «суспільна якість» як 

індикатор ступеня, в якому контент медій дає аудиторії розуміння демократії як 

«культурної та політичної системи норм, цінностей і практики» [420].  

Однак далеко не всі фахівці поділяють такий песимістичний погляд 

на подальшу технологічну експансію в медіях. Я. Засурський визнає 

технологічний детермінізм ЗМІ, проте наголошує, що «власне технічні засоби 

не визначають змістовий бік комунікацій», натомість дають розвиток медійного 

аспекту комунікаційної діяльності [102]. Очевидно, що якісна журналістика 
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без грошових інвестицій у процес медіавиробництва неможлива. Засилля ж 

масового контенту призводить до перенасичення ним частини аудиторії, 

особливо тієї що потребувала й потребуватиме інтелектуального чтива. 

Розуміння того, що від якості медіатекстів залежить і рівень медійної сфери 

стає мотивацією саме для продукування якісної журналістики.  

Сьогоднішній споживач має унікальні можливості для організації свого 

медійного простору. Це видається можливим у форматі традиційного 

отримання інформації від ЗМІ, що має масовий характер, і підтримки 

інтерактивного діалогу з медіями через коментарі, зворотний зв’язок тощо. 

Вибір на користь того чи того контенту зумовлюється багатьма факторами, 

серед яких якість продовжує відігравати не останню роль. Проблеми точності, 

достовірності інформації та професіоналізму лишатимуться слабкою ланкою 

аматорської журналістики, а отже, споживач хоча для того аби отримувати 

потрібний контент серед інформаційного перенасичення та перевантаження 

непотрібним контентом, буде віддавати перевагу якісному професійно 

підготовленому контенту засобів масової інформації.   

Медіаконтент і його виробництво змінюються під впливом економічних, 

технологічних та суспільних чинників. Забезпечення основної функції 

інформування нині перебирають на себе інші учасники медіаринку. 

В результаті журналістика змушена стрімко змінюватись, аби не втратити свою 

аудиторію та задовольняти її інформаційні потреби. Дилема визначення 

оптимального балансу синергії якості та нових медійних технологій кожною 

редакцією вирішується по-своєму. Одні роблять акцент на вірності традиціям 

професіоналізму, інші вбачають подальші перспективи нових медій 

у широкому використанні технологічних можливостей представлення 

інформації.  

Д. Старкмен зауважує, що спроби підпорядкувати журналістську 

діяльність маркетингу так і не «змогли зламати закон журналістики фізики: 



114 

 

щоби робити свою роботу якісно, журналісту потрібний час на роздуми» [471]. 

Він критично оцінює вислови деяких авторів (наприклад Дж. Джарвіса) щодо 

того, що єдине, що справді може зробити традиційна журналістика, — це піти 

та залишити місце новому поколінню блогерів і аматорів. Маркетинговий 

складник дедалі більше штовхає журналістику в бік економіки. Однак 

перенасичення ринку примушує шукати для продажу щось кардинально нове, 

що за своєю суттю є  віддаленим від традиційного визначення товару. Деякі 

науковці замислюються над тим, що є справді дефіцитом, чи залишився він 

взагалі в сфері інформації? За яких умов дефіцитом називають довіру 

аудиторії? 

Дослідниця економіки медій О. Вартанова висловлює свій погляд 

на цінність контенту для аудиторії. «Виробництво цінності, закладене в товарі 

та послугах, — це основне завдання діяльності будь-якої фірми. На перший 

погляд, поняття цінності в цьому контексті абстрактно, але… для споживача 

воно має конкретне значення. Для того аби вижити на ринку, будь-яка фірма 

повинна приваблювати покупців певною «цінністю» продукту, що вона 

виробляє» [59, 101−102]. «Водночас на практиці, — зауважує дослідниця — 

створення цінності товару є багатоступеневим процесом. На кожному етапі 

додається проміжна його цінність. О. Вартанова визначає цінність 

медіапродукту для аудиторії за формулою: цінність постачальника  + цінність 

виробника + цінність поширювача [там само]. В умовах цифрового 

медіапростору ЗМІ самі виробляють і поширюють власний контент, тож саме 

від них залежить цінність каналів поширення, цінність пакування та подачі 

продукту, цінність зручності його споживання тощо. Всі зазначені «цінності» 

і складатимуть загальне рішення аудиторії щодо вибору того чи того 

медіаконтенту. 

На жаль, вибір аудиторії часто не піддається декодуванню медіями. 

Лінгвіст буде звертати увагу на мовний складник, в той час як професійна 
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журналістика цінуватиме достовірність, вивіреність фактів. Аудиторія, своєю 

чергою, ставитиме за пріоритет довіру й авторитетність медіаресурсу. Оцінка 

медіаконтенту з погляду культурної цінності має охоплювати значно ширше 

коло параметрів. У гонитві за технологічними інноваціями якість як основна 

одиниця набуває багатьох граней. Ціннісна категорія піддається суттєвим 

трансформаціям.  

Ми провели експертне опитування представників ЗМІ для того, щоб 

визначити, якими критеріями при створенні медіаконтенту вони 

послуговуються. Запропоновані критерії на основі аналізу теоретичної та 

практичної літератури зарубіжних і вітчизняних дослідників, в результаті 

двоступеневої вибірки були виокремлені нами та зіставлені з пріоритетами 

(на основі опитування аудиторії), що зумовлюють вибір контенту аудиторією. 

Результати продемонстрували, що журналісти продовжують мислити 

стереотипно й обирають параметри відповідно до усталених журналістських 

стандартів.  

Важливими складниками поняття «якісний контент» за результатами 

опитування представники медій вважають: актуальність теми (72,4 %), 

достовірність інформації (67,5 %), наявність професійних коментарів (61,8 %), 

стиль написання (61 %), оперативність (59,8 %), об’єктивність (47,3 %), 

використання інтерактивних технологій (38,9 %), зручний формат (34,6 %), 

аналітичність (26 %), мультимедійність (24,9 %), інформативність (20,2 %), 

професійність (19,3 %), можливість адаптації до мобільних гаджетів (14,9 %), 

корисність інформації (9,1 %) (див. Додаток Д1).  

Ціннісними параметрами контенту, що визначають вибір аудиторії, 

споживачі назвали: здатність контенту викликати довіру (53,9 %), достовірність 

(51,4 %), актуальність теми (43,2 %), корисність інформації (47,1 %), стиль 

написання (44,6 %), оперативність (34,6 %), інформативність (29,3 %), 

об’єктивність (23,3 %), аналітичність (18,2 %), можливість адаптації для 
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мобільних пристроїв (14,2 %), наявність професійних коментарів (13 %), 

зручний формат (11 %), використання інтерактивних технологій (10,1 %), 

мультимедійність (10,5 %) (див. Додаток Д3).  

Об’єктивність і достовірність. У контексті розвитку громадянської 

журналістики параметр об’єктивності зазнає змін. Однак суб’єктивний підхід 

до подачі матеріалу зовсім не применшує цінності контенту та зацікавлення 

в ньому з боку аудиторії. Аудиторія постає однодумцем із працівниками ЗМІ 

щодо пріоритетності достовірності інформації. Цей параметр обрали 51,4 % 

респондентів серед аудиторії та 71,7 % працівників медій; 47,3 % медійників 

зауважують важливість критерію об’єктивності при подачі інформації. 

Водночас аудиторія готова миритися з необ’єктивністю: значно менше уваги 

аудиторія (лише 23,3 %) звертає на наявність у матеріалі різних позицій, 

неупередженої інформації, нейтральних оцінок подій.       

Довіра аудиторії як критерій якості. Якщо порівнювати медіаконтент 

з товаром, то, на відміну від останнього, оцінити його якісні характеристики 

перед покупкою чи споживанням не видається можливим. Тільки, приміром, 

перегляд телевізійного сюжету дозволить споживачеві констатувати його 

низькі технічні властивості, неактуальність, неглибоке висвітлення проблеми 

чи невідповідність очікуванням споживачів. Дослідник Г. Почепцов виділяє 

довіру як критерій ефективності комунікації [209]. Серед української аудиторії 

понад 53 % респондентів також надають важливого значення тому, чи викликає 

матеріал довіру. Важливість того, щоби матеріал поділяв погляди та 

переконання зазначили 24 % респондентів. 

Корисність. Ще один цікавий параметр для визначення якості. Він може 

проявитись уже під час споживання контенту (приміром, коли мова йде про 

новини) або лише за кілька місяців потому. Швидкість, з якою контент втрачає 

свою інформаційну цінність, безпосередньо залежить як від професіоналізму 

його подачі, так і від жанру та характеру повідомлення. Наприклад, 
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аналітичний прогноз журналіста можна оцінити, лише коли він справдиться 

чи не справдиться. При цьому варто зазначити, що переважна більшість 

аудиторії медій (47,1 %) вважає корисність інформації дуже важливим 

критерієм. Ця цифра суперечить журналістським уявленням про корисність 

(9,1 %) (див. Додаток Д4). 

Рівень використання інформаційних технологій. Сучасний медіаконтент — 

це передусім синергія оригінальної стилістики та видовищності технологій. 

Експериментування з різними форматами, жанрами дає подекуди несподівані 

результати. Представники медій приділяють багато уваги візуалізації 

та інтерактивним формам подачі контенту. Експертні інтерв’ю 

з представниками редакцій ЗМІ засвідчили їх намагання відповідати сучасним 

трендам. Багато з них пробують свої сили на ниві мультимедійних історій, 

ширше застосовують можливості подкастів. Ці відповіді більшою мірою 

належали представникам нових медій у мережі, в той час як, скажімо, 

журнальні видання більше уваги приділяють новим жанрам, а телекомпанії 

розвивають інтерактивний складник, активуючи зворотний зв’язок 

з аудиторією. 

Утім варто сказати, що такі параметри, як мультимедійність, є менш 

важливими для аудиторії. При цьому важливість прогнозовано демонструє 

негативну динаміку за віковою шкалою. Не більше ніж 5,3 % аудиторії 65+ 

звертає увагу на мультимедійні характеристики контенту. 

Натомість адаптивність контенту до мобільних гаджетів однаковою мірою 

постає в спектрі інтересів і медій (14,9 %), і аудиторії (14,2 %). Ринок 

мобільного контенту активно розвивається й те, що обидві сторони приділяють 

увагу цьому критерію, відповідає загальній тенденції ринку. 

Досягнення мети. В умовах розвитку рекламного контенту, де, приміром, 

оперативність або фактаж не має суттєвого значення, на передній план 
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виходить мета, з якою і створювався цей контент. Якщо проводити паралель з 

функціями та призначенням медій, за аналогією можемо виділити: когнітивну, 

розважальну, інформаційну, промоційну, виховну та ін. У цьому аспекті якість 

може поставати важливим елементом досягнення цілей (соціальної, культурної, 

політичної тощо).  

Відповідність очікуванням аудиторії. Відповідність споживчим запитам — 

ще одне нагальне питання медій. Українські інтернет-медії проявляють 

вражаючу єдність, демонструючи небажання цілковито потурати аудиторії. 

Головний редактор газети «Сегодня», С. Панюшкіна зізнається: «ми постійно 

відстежуємо, як змінюється поведінка наших відвідувачів і, виходячи з 

отриманих даних, адаптуємо і дизайн, і контент під поточні запити аудиторії. 

Якщо ми бачимо, що глобально впав попит на негативні новини, а користувачі 

хочуть більше позитиву, лайфу, ми оперативно даємо історії успіху про те, як 

люди долають труднощі, знаходять нові можливості у кризові часи. Звісно, ми 

не тільки потураємо читачеві, а й самостійно визначаємо ключові теми, 

підтримуючи баланс між користувацькими запитами і важливим контентом, 

який відповідає картині дня» [112].  

Експерименти з контентними форматами. Керівник проекту «Новое 

время» О. Лисенко: «спецпроекти, лонгріди й інші контентні нововведення 

дуже важливі. Вони створюють імідж сайту в очах читачів і рекламодавців, самі 

працюють на маркетинг, і створюють те враження якості й інноваційності, що 

дає можливість читачам асоціювати себе зі своїм сайтом як з успішним 

проектом» [112]. Іншої думки дотримується більд-редактор інтернет-видання 

«Студвей» А. Чернуха: «експериментувати з форматами і жанрами завжди 

доволі небезпечно, оскільки можна втратити певний відсоток аудиторії і більше 

її не повернути. Тому ми намагаємося виставляти лише те, у чому впевнені на 
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100%» 13 .  На думку більшості опитаних респондентів експерименти з 

форматами пов’язані з ризиком, а неможливість одразу отримати відгуки 

аудиторії ускладнює оперативне реагування на споживацькі запити. Ті медії, 

що зважуються на експерименти переконані, що читачам потрібно дати час 

звикнути до нових форматів і лише згодом можна буде оцінити позитиви та 

негативи новацій.  

Як бачимо, найбільші різночитання критеріїв аудиторією та працівниками 

ЗМІ проходять за такими лініями (див. Рисунок 4).  

 Актуальність теми, значення якої медії вочевидь переоцінюють, є 

не настільки важливою для аудиторії. Ця тенденція може бути 

пов’язана з бажанням медій визначати порядок денний і нав’язувати 

контент, що на їхній погляд є актуальним. Натомість аудиторія, що 

отримала нині широкий доступ до різноманітної інформації, відчуває 

себе вільною йти в споживанні контенту за власними уподобаннями. 

 Важливість наявності професійних коментарів, на які звертають 

увагу медії, не зазначає аудиторія. Вочевидь, цей результат 

опитування свідчить про небажання аудиторії отримувати поради та 

нав’язані погляди, недостатню довіру до авторитету обраних 

медіями експертів. Найбільшу потребу в професійному роз’ясненні 

висловили респонденти з вищою та середньою освітою, в той час як 

потреба у професійних коментарях для аудиторії із середньою 

спеціальною освітою була меншою (див. Додаток Д3).   

 Об’єктивність як важливий критерій обрало значно менше 

представників аудиторії, порівняно з працівниками ЗМІ. Визначним 

чинником, який зумовлює тенденцію, можна назвати розвиток 

                                                           
13 Див. Текст експертного інтерв’ю з більд-редактором інтернет-видання «Студвей» Анастасією Чернухою. —

Доступний за адресою: www.copyright-literacy.org.ua. 
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громадянської журналістики та продукування стилістики 

суб’єктивізму в подачі контенту. 

 Корисність інформації. Істотна розбіжність між поглядами медій і 

аудиторії в цьому питанні може бути зумовлена низьким рівнем 

орієнтації журналіста на споживача під час написання матеріалу та 

незнанням потреб аудиторії. Натомість відповіді споживачів яскраво 

підтверджують тезу про сьогоднішнє «суспільство споживання». 

 Цікавим критерієм є мультимедійність. Експерименти з форматами 

та підготовка мультимедійного продукту знаходить відгук у серцях 

лише молодої аудиторії, в той час як споживач від 45+ звертає менше 

уваги на ці характеристики контенту. 
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Рисунок 4. «Лінія розколу» в критеріях  

якісного контенту для аудиторії та медій 

Адаптувати контент під смаки аудиторії чи формувати в неї нові 

уподобання? Це запитання щоденно постає перед керівниками медій. На 

запитання «Чи варто повністю потурати споживачеві?» контент-редактор  

новинного порталу «Буковинська правда» Д. Ковальчук переконує: «потурати 
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точно не варто. Потрібно старатися «виховувати» аудиторію, як би це цинічно 

не звучало. Аудиторія не завжди готова до наших експериментів, навіть коли 

вони дійсно якісні. Стабільність значна частина аудиторії цінує більше, аніж 

спроби чогось нового» 14.   

На жаль, лише одиниці обирають шлях поступового та невідступного 

пропонування аудиторії своїх поглядів на контент та його формат. Натомість 

більшість керівників чуйно ставляться до контентних споживчих запитів, що 

подекуди призводить до відвертого дисбалансу. Інколи ЗМІ навіть змушені  

переглядати власну концепцію. Медії усвідомлюють, що йдучи за споживачем 

можна втратити власне «обличчя», стиль, почати фактично обслуговувати їх 

потреби та потурати егоцентричному споживачеві. Так само як у реальному 

соціумі неминуче відбувається кореляція поглядів людини з поглядами 

соціуму, контент медій іде за модними тенденціями, підлаштовується та 

балансує між стратегічними цілями компанії та споживчими пріоритетами.  

Натомість у віртуальному середовищі, якщо в комунікації з певною 

спільнотою її цінності, світоглядні орієнтири піддаються сумніву, можна… 

просто змінити спільноту. Егоцентризм самозакоханого суспільства доби 

якнайкраще підтверджується яскравим фактом: в Оксфордському словнику 

англійської мови у 2013 році словом року визнано «селфі» (від англ. selfie). 

Більшість людей хочуть, щоб їх підтримували, звеличували, з ними 

погоджувалися. Медіаіндустрія не має іншого шляху, ніж потурати 

егоцентричній орієнтації аудиторії. Так само, як захоплення, приміром 

органічною їжею чи дорогими авто, попит на певний медіаконтент продовжує 

задовольняти потреби аудиторії. Звісно, передчуваємо, що багато хто з цим 

твердженням не погодиться, зауваживши що ті ж самі виробники органічної 

продукції чи автоіндустрія вміло маніпулюють свідомістю споживачів, 

                                                           
14 Див. Текст експертного інтерв’ю з контент-редактором новинного порталу «Буковинська правда». — 

Доступний за адресою: www.copyright-literacy.org.ua. 
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нав’язуючи їм уподобання, що нібито йдуть від споживачів. Ці ж 

спостереження можна поширити й на медії, що експериментують з 

контентними форматами, експлуатують жанр «бріф-матеріалів» (від англ. 

Brіef — короткий), оскільки їх виробництво є швидшим і дешевшим. У 

результаті такі новації формують звичку в аудиторії та зумовлюють поширення 

тренду для задоволення потреб усе більшої та більшої кількості споживачів. 

Таке хвилеподібне поширення тенденції позначилось і на процесах споживання 

контенту. Споживачі все частіше у формуванні інформаційного простору 

орієнтуються на свій смак. У телевізійному контенті це дало розвиток поняттю 

«егомовлення» (від англ. — egocasting — ego (егоїстичне, персональне) та 

casting (мовлення)). Термін уперше був введений у 2004 році американською 

дослідницею та письменницею К. Розен, яка тлумачить його як споживання 

(читання, перегляд, прослуховування) медій, контент яких є ретельно 

персоналізованим і безпрецедентно вузьким, оскільки відображає наші 

персональні смаки чи погляди [455, 52].  

Далі К. Розен зауважує, що сьогоднішнє споживання контенту з екранів 

телевізора має приблизно такий вигляд: людина займається канал-серфінгом, 

затримуючи погляд лише на кілька секунд на картинках, що її зацікавили; при 

цьому увагу можуть привертати не лише завершені історії, а й епізоди, уривки. 

Авторка вживає термін «grazing», що первинно використовувався для 

позначення випасу тварин, а сьогодні означає швидке перемикання каналів в 

хаотичному порядку. Зазначений термін вживається спеціально, додаючи 

характеру споживання контенту в такий спосіб негативного забарвлення. 

Певною мірою людина послуговується інстинктами пошуку того, що може 

задовольнити саме її у саме цей момент. Тож споживач очікує від телевізора 

передусім виконання своїх забаганок: розважити, розслабити, навчити, 

відволікти тощо. Телеканали вже опанували методику маніпулювання такою 
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аудиторією (наприклад, намагаючись розважити людину під час перегляду, 

утримати увагу навіть при переході до рекламного блоку тощо) [455, 53−64]. 

Ця тенденція викликає занепокоєння в багатьох науковців. Так, 

італійський дослідник теорії медій Ф. Коломбо вбачає в ній обмеження шляхів 

участі людини в соціалізації, авторка роботи «Егомовлення: феномен та 

ідентичність» М. І. Вілена де Кунья звертає увагу на втрату індивідом досвіду 

орієнтації в медійному просторі. Технологія дала нам всесвіт, у якому ми 

керуємося не досвідом, а інтуїцією, де «будь-який незнайомець уривком тексту, 

зображення чи музики може перевернути наш світ і примушує обрати те, що ми 

ніколи не обрали б для себе». Навіть власне культура за цим принципом 

формується або на основі вподобань вузьких спільнот, або є безособистісною 

субстанцією для мас, які не мають індивідуалістичних ознак [491]. Ми живемо 

в експериментальний час. «Цей непослідовний і широковідомий простір 

перетворився на місце, де індивідуальність може рекламуватися й 

експонуватися через егопублікації та самосвідомість» [491, 2]. 

Взагалі, як наголошує О. Проніна, головним предметом дослідження 

сьогодні стає людина, особистість. Багато філософських шкіл і відомих 

громадських діячів вивчають її роль у розвитку історичного процесу, 

постраціоналістичну концепцію «розумного егоїзму». Саме сконцентрованість 

особистості на собі, власних інтересах, уподобаннях примушує і 

медіавиробників реагувати на ці особливості психічної структури сучасної 

людини. Потурання ним лише переконує людину-егоїста у своїй правоті та 

спонукає підвищувати вимоги до медіаконтенту [212, 160]. 

Орієнтація на егоцентричного споживача на початку зводилася до 

нішевізації контенту. Її, на думку В. Теремка, використовують, оскільки це 

дозволяє «різноваріантне використання технологій концентрованого та 

індивідуалізованого маркетингу». Сучасна людина, на думку дослідника, ― 

«переживає важкоподолану втому від тиску на її свідомість та емоційну сферу 
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наративів, які зводять драматичну картину світу до банальних сюжетів, 

примітивних типів, дріб’язкових пристрастей і гламурних витребеньок. 

Одноманітно спримітизоване віртуальне відторгається її буттєвим досвідом і 

екзистенційним екраном незалежно від глибини індивідуального усвідомлення 

його неприродності» [248, 259–260]. Та навіть у часи тотальної уніфікації 

індивідуалістичні потреби людини все одно різноманітні і це лише ускладнює 

завдання медій. Водночас використання нішевого контенту не лише виходить з 

людських запитів, а є подекуди чи не єдиним шансом позиціонування для 

медіакомпанії, особливо тієї, що тільки починає свою діяльність у медіагалузі. 

Такі зміни можуть виявитися лише початковим процесом більш серйозних 

незворотних змін як у манері споживання аудиторії, так і в подальшому 

розвитку суспільства, що, йдучи за метатеорією маніпуляції пропонованою 

українським дослідником О. Холодом, є процесами інмутації [269]. Говорячи 

про негативні тенденції медійної культури для соціалізації індивіда, журналіст 

та блогер Е. Саліван був ще категоричніший: «Суспільство вмерло, ми 

відступили в iWorld», констатував він ще в 2005 році [477]. Можливо, сьогодні 

фахівці (і Е. Саліван також) уже не будуть такими песимістичними. Однак 

варто звернути увагу на відтерміновані загрози. Небезпечним є те, що аудиторія 

егоспоживання є одночасно й еговиробником. Споживач-виробник продукує 

контент, який корелює з його світосприйняттям та зрештою сам стає 

генератором нових культурних і соціальних тенденцій. 

Очевидно, що боротьба за читача продовжиться й надалі. В умовах 

перенасичення інформацією та безкоштовної журналістики розуміння якості 

контенту потребує переосмислення, щоб ідеологічні радянські перекоси в 

контентному балансі не змінилися новими економічними, заснованими на 

бажанні медій виробляти якомога більше контенту з мінімальними витратами.  
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1.3.5. Концепція контентоцентризму в комунікації епохи «вторинної 

усності» 

Важливою передумовою формування контенту в його сьогоднішньому 

вигляді є процеси зміни вектора функціонування суспільства від 

інформаційного до комунікаційного чи інформаційно-комунікаційного. 

Останній термін найбільше відповідає всьому спектру його характеристик. 

Ознаками інформаційності є зростання ролі інформаційно-комунікаційних 

технологій, глобалізація, дигіталізація, віртуалізація таких категорій, як 

культура, політика, економіка. Комунікаційні характеристики суспільства стали 

логічним продовженням еволюції інформаційного суспільства та проявились у 

мережевій культурі, переході від суб’єктно-об’єктної до суб’єктно-суб’єктної 

комунікації, дифузії та взаємопроникненні різних рівнів комунікаційного 

простору. Ці процеси детально описуються в роботах І. Казанської [120], 

С. Тихонової [250], І. Мальковської [169]. Як зауважує український дослідник 

С. Демченко, «утвердження наприкінці ХХ століття інформаційного 

суспільства, що супроводжувалося появою глобальних засобів поширення 

інформації, як тепер видається, не означало безперечного домінування 

інформації як контенту, смислу, змістовного наповнення. У цьому процесі 

практично рівноправними та рівнозначними виявились як інформаційний, так і 

комунікаційний компоненти, що, на думку багатьох теоретиків, у нових умовах 

зажили власним, незалежним від об’єктивної інформації, життям» [91, 34]. 

Ця теза закладає новий вектор майбутніх дискусій. Наближення інформації 

до комунікації мало б сприйматись у позитивному сенсі. Адже комунікація 

передусім полягає у формуванні комунікантами спільних смислів, їх 

генеруванні через обмін інформацією. Так, комунікація, за визначенням 

О. Горошко, є «процесом створення певної спільності, в якій осмислюється 

будь-яка інформація та потім співвідноситься зі смислами всіх учасників 

комунікативних взаємодій, створюючи таким чином, певний ступінь 
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взаєморозуміння, а також спільне смислотворення та смислогенерування» [77, 

95].  

Однак занадто стрімкий перехід від споживання до просьюмеризму, від 

інформаційного голоду — до інформаційного перенасичення проявився 

насамперед у неготовності учасників комунікації до розуміння пріоритетних 

функцій контентотворення. Можливість ділитися з навколишнім світом 

інформацією, можливість власне факту комунікації переважала над 

усвідомленням того, чи потребує аудиторія цього контенту взагалі. Це 

зумовлювалося мотиваційною основою контентотворення. Дослідження 

тематичного та стилістичного аспектів контенту блогосфери засвідчило, що 

бажання висловитися абсолютно домінує над бажанням бути почутими. В 

результаті безадресні меседжі, спрямовані в інформаційний простір, 

залишалися там терабайтами контенту, в ланцюгу функціонування якого 

споживання як клас було повністю відсутнє. 

На підтвердження цієї тези можемо назвати мотиваційну основу створення 

медіаконтенту активною аудиторією. Результати дослідження фінських 

науковців Дж. Метікайнен та М. Віллі визначили пріоритет таких мотивів 

виробництва контенту:  

 бажання брати участь у розвитку інтернету, навчатися; 

 самовираження — люди, особливо молоді, хочуть діяти самостійно та 

вільно в інтернеті поділитися фактами зі свого життя; 

 об’єднання в спільноти, бажання належати до онлайн-спільноти та 

взаємодіяти одне з одним [408, 37−38]. 

У книзі «Мотиви та поведінка блогерів: Модель» К. Хуанг виділяє п’ять 

мотивів для контентотворення блогерами: шукати інформацію, коментувати, 

брати участь у житті спільноти, документувати повсякденне життя, 
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самовиражатися [373, 474]. Подібні мотиваційні категорії висуває і К. Наксол: 

самовираження, обмін, комунікація та співпраця [428]. Інші численні 

дослідження також зосереджені довкола цих параметрів. І тільки прихід 

професійних журналістів у блогосферу та досягнення колишніми аматорами 

рівня професіоналів дало привід говорити про поступове звернення уваги на 

інтереси аудиторії, її смаки, пріоритети, що позначилося на змістовому 

складникові контенту. 

Інший яскравий аргумент: більше ніж половина опитаних учасників 

соціальних мереж діляться контентом, не читаючи його. У межах проекту 

Upworthy було досліджено взаємозв’язок між «лайками» та глибиною 

переглядів текстового контенту. Результат продемонстрував, що люди, які 

репостять (повторно публікують; від англ. repost; re — знову, post — 

повідомляти) контент, читають лише 25 % матеріалу. Аналогічне дослідження 

проекту BuzzFeed засвідчило: основна кількість публікацій у Twitter і Facebook 

фіксується після перебування відвідувача на сторінці більше 3,5 хвилин для 

настільного приладу (планшету, ноутбука, стаціонарного комп’ютера) та понад 

2 хвилини — для мобільного [376]. Тобто більшість користувачів за цей період 

просто фізично не встигатимуть прочитати обрані ними для репосту матеріали. 

Результатом навіть стали введені в комунікаційний обіг своєрідні мітки на 

позначення контенту, що потребує більшого часу на ознайомлення. Хештеги 

«багато літер» і «не подужав» почали проставляти на довгих публікація, що 

водночас ніяк не вплинуло на подальшу практику їх поширення, не читаючи. 

Можливо, саме тому текстовий контент не переважає серед матеріалів для 

перепосилань. За результатами дослідження, проведеного компанією 

BuzzSumo, найбільш популярним типом контенту, що ним обмінюються 

користувачі в соціальних мережах, несподівано стали… тести. Друге місце з 

великим відривом (15 527 репостів проти 51 968 у тестів) посіли текстові 

повідомлення, а відео отримало четверте місце [121]. 
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Формування цієї унікальної культури обміну контентом безвідносно від 

його тематичного чи змістового наповнення позначилось і на ставленні не 

лише до його споживання, а й до творення.  

Процес комунікації у віртуальному середовищі цілком можна порівняти з 

авторством контентотворення. Технології відкрили двері дистанційним 

моделям комунікації, в яких комунікативний акт між комунікантом і 

комунікатом, які розділені географічним розташуванням, часовими поясами, не 

втрачає характеристик, притаманних традиційному акту спілкування. 

Ліквідація дистанції, швидкість мережевого процесу комунікації через обмін 

повідомленнями дозволяє прирівнювати його до усного мовлення. В контексті 

формування нової парадигми медіаконтенту нам імпонує підхід В. Онга, який 

свого часу ввів поняття «вторинної усності» (secondary orality) для позначення 

комунікації, що заснована на використанні інформаційних технологій. У своїй 

роботі «Усність і грамотність: технологізація слова» (Orality and Literacy: The 

Technologizing of the Word, 1982 р.) він зауважує, що поширення телефонного 

зв’язку, радіо, телебачення привели до того, що  комунікативний акт, маючи всі 

ознаки традиційного усного, водночас базується на необхідності 

використовувати писемність і друк [431, 2]. В. Онг простежує еволюцію 

способів комунікації від усної культури до письмової та медіакультури. 

Переважання в постіндустріальному суспільстві усних каналів мовлення, на 

думку дослідника, веде до вторинної усності, що характеризує сучасна 

високотехнологічна культура [431, 10]. Звичайно, дослідник у 1982 році ще не 

розглядав вплив інтернету на ці процеси. Водночас комунікація в мережі, на 

нашу думку, дала розвиток ідеї В. Онга.  

Вона за своєю суттю імітує усну комунікацію та дає можливість швидкого 

спілкування як між окремими людьми, так і між великими групами. Соціальна 

взаємодія відбувається без необхідності безпосереднього спілкування, при 

цьому основною одиницею комунікації, так званим, квантом комунікації         
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(за аналогією з концепцією Д. Кудрявцева) постає контент. Більшу частину 

свого життя людина витрачає на спілкування. Однак «нову» усну комунікацію, 

що відбувається та вдосконалюється за допомогою технологічних інновацій, за 

В. Онгом, можна назвати «другою усністю». Сучасній людині в процесі 

спілкування через соціальні мережі, інструменти зворотного зв’язку на 

медійних ресурсах потрібно постійно оперувати контентом. Його генерування, 

використання чужого, поширення й обмін контентом зі співрозмовниками 

стають важливим складником комунікаційного процесу, предметною одиницею 

«діалогу», його смисловим ядром і в певному сенсі невід’ємною частиною 

нашого існування. У цьому контексті його значення важко переоцінити.  

На всіх означених етапах оперування масивами контенту в мережевій 

комунікації спрямоване на компенсацію таких аспектів невербальної 

комунікації, як приміром, емоція, інтонація, міміка. Адже контент не лише 

повинен відповідати очікуванням, а й дивувати водночас, не лише розважати, а 

й примушувати плакати, не лише вчити, а й радити, рекомендувати. На цьому 

тлі деякі вчені наголошують на посиленні ролі паралінгвальних характеристик 

медіаконтенту.  

Брак інструментарію письмової комунікації поступово відновлюється 

через засоби вираження емоцій в системі знаків (наприклад, емодзі), що стають 

стійкою частиною комунікації та структури медіаконтенту зокрема. Емоції 

відіграють важливу роль у виборі контенту. На думку C. Коростової, 

«вербалізація емоцій — це процес, який об’єднує механізми свідомості, що 

сприяють породженню мови, й акти несвідомого, інстинктивного вираження 

емоційних переживань. Знання про емоції, їхні маркери, якими можна вважати 

емотивні ситуації та реакції їхніх учасників… дозволяють комунікантам 

ідентифікувати будь-який прояв емоцій, і необов’язково вербалізованими… 

паралінгвальні засоби — жести, міміка — конкретизують суб’єктивне 

ставлення ведучого телепередачі до змісту висловлювання» [143, 224]. У 
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результаті емоційна інтенція, що виявляється найбільш близькою до 

споживача, й буде зумовлювати його контентний вибір.  

Обсяги циркуляції контенту також відіграють визначальну роль у 

формуванні мережевого медійного простору. Ефективність функціонування 

комунікаційних технологій в інтернеті прямо залежить від обсягів контенту 

мережі. Чим більше контенту в мережі, тим краща контентоорганізація, 

оптимізація пошуку контенту, персоналізація за запитами, релевантність, 

ранжування. При цьому унікальність контенту, що генерується, має другорядне 

значення, що не могло не проявитись у продукуванні в мережевих 

комунікаціях, так званої, культури «копі-паст».  

Усе сказане вище підтверджує центральне значення обігу контенту в 

процесі медіакомунікацій, що дає підстави говорити про контентоцентризм як 

концепцію, що обґрунтовує роль медіаконтенту в медіасистемі та сучасному 

інформаційно-комунікаційному суспільстві загалом. 

 

Висновки до Розділу 1 

Усталення терміносистеми медіакомунікацій відбувається в умовах 

глобальних перетворень медіапростору в цифрову добу. Характерною ознакою 

стає імплементація економічних (з огляду на зростання ролі комерціалізації 

медійної продукції), лінгвістичних (що випливає з її комунікативної основи), 

філософських (у результаті появи нового наукового напряму — 

медіафілософії), культурологічних (значення якої посилилося в умовах 

глобалізації інформаційного простору) та інших термінів. 

Субстанціювання терміна «медіаконтент» охарактеризувалося 

дисперсністю тлумачень двох його складників. Так, «контент» традиційно 

утворює асоціативний зв’язок з категоріями — зміст, інформація, текст. 
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Складник «медіа» своєю чергою має значно ширший ареал значень і в умовах 

дигіталізації та появи великої кількості нових форматів і каналів передачі 

інформації дозволяє ототожнити поняття з каналом передачі повідомлень ЗМІ, 

інструментом, формою, середовищем (ландшафтом) та навіть 

усеприсутністю (Д. Кампер, Н. Луман), з огляду на широку медіатизацію 

сучасного суспільства.  

Сфера його уживання виходить далеко за межі інформації, що 

поширюється медіями на кіно, ігри й інший контент креативних індустрій та 

індустрії розваг. Утім для інтеграції терміна в терміносистему медіакомунікацій 

необхідною є його формулювання та кореляція в межах цієї системи на 

поняттєвому й лексико-семантичному рівнях. Ґрунтуючись на зазначеному, 

можемо сформулювати таке визначення медіаконтенту: змістове наповнення 

медіаресурсу, що виконує інформаційну, комунікаційну, когнітивну, виховну, 

розважальну, промоційну й інші функції, має комунікаційну інтенцію та 

інтерпретується за рівнем здатності реципієнта до критичного аналізу; 

інформація (дані), що може бути представлена в будь-якій формі (текстовій, 

аудіальній, візуальній, мультимедійній та ін.) і поширюється ЗМІ. 

Суб’єктний склад у медіакомункаціях потребує корегування через зміну 

ролей і перерозподіл функцій між цими суб’єктами. До процесу виробництва та 

поширення контенту сьогодні залучені не лише працівники ЗМІ, а й активна 

аудиторія. Самостійними суб’єктами ― учасниками медіавиробництва 

постають агрегаторами новин. Поширення набувають і безособистісні моделі 

контентовиробництва. У роботі проаналізовані найвідоміші концепції масової 

комунікації, що дозолило визначити місце медіаконтенту в комунікаційному 

процесі й уточнити співвідношення функцій суб’єктів медіавиробництва з 

етапами «життєвого циклу» контенту. 

Методологічні підходи до вивчення медіаконтенту виходять з 

міждисциплінарного характеру поняття та формуються наукою медіафілософії, 
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соціологією (контент-аналіз), дослідженнями в межах економічної науки, 

лінгвістичними підходами (когнітивна лінгвістика, зокрема традиційно-

комплексний метод, морфологічна адаптація, узгодження норм правопису та 

закономірностей словотворення) і соціальними комунікаціями.  

Усталення інтелектуальної економіки сприяло виокремленню контент-

індустрії як підрозділу економіки, що має значний потенціал розвитку. 

Водночас втрата медіями контентної монополії та посилення конкуренції 

змусили медіавиробників зосередитися на економічному складникові контенту 

та пошуках ефективних моделей його монетизації. Розгляд контенту як 

медіапродукту виявив три підходи до його тлумачення. Медіапродукт як 

інформаційний товар стає наслідком процесів комодифікації; медіапродукт як 

мультитовар розглядається в моделях багаторазового використання контенту в 

різних форматах на різних ринках і платформах; медіапродукт як продукт 

духовного виробництва, значення якого не втрачає своєї актуальності й 

сьогодні, передбачає отримання нематеріальних політичних, духовних, 

соціальних дивідендів.  

Інтеграційні процеси позначалися передусім конвергенцією, що внесла 

корективи у процес виробництва та поширення контенту, посприяла появі 

додаткових етапів виробництва, як-то «пакування», адаптація контенту для 

різних медійних платформ, оптимізація форматів. Поряд з традиційною 

видавець-центристською моделлю медіавиробництва не меншої популярності, 

переважно в блогах і авторських сайтах, набуває автор-центристська модель. 

Незважаючи на те, що потенціал моделі обмежений інтелектуальними, 

часовими та ресурсними можливостями авторів ресурсів, медії вдало 

використовують переваги моделі, зокрема персоналізовану подачу контенту: 

інтенсифікують діалог з аудиторією, активно впроваджують інструменти 

коментування матеріалів на своїх сайтах. Процеси формування відкритого 

інформаційного простору знайшли підтримку в ідеї вільного обміну 
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інформацією в мережі. Концепція, що згодом сформувалась у цілу філософію, 

визначає колаборативний характер творення медіапростору всіма його 

учасниками. Означений підхід не лише пропонує кардинально відмінний 

погляд на виробництво медіаконтенту в аспекті його майнової належності, а й 

кидає виклик традиційним моделям його монетизації.  

У сучасному медіатизованому суспільстві кореляція культурологічної 

функції контенту й функції соціалізації відбувається під впливом процесів 

таблоїдизації та універсалізації медіаконтенту, поширення масової культури за 

активної ролі медій та безпосередньої участі аудиторії у формуванні контентної 

культури ЗМІ. Також необхідно виокремити тенденцію подальшої фрагментації 

контенту за соціальною ознакою. Надмірна демасифікація контенту призводить 

до розбалансуванню контентного простору, в якому через активність певних 

соціальних груп спостерігається ігнорування інших. Такі процеси безумовно 

мають негативне значення для формування здорового демократичного 

суспільства. Хоча роль контенту в соціалізації медіаспоживача залишається 

високою, формування медіареальності як середовища для існування індивіда в 

медійному просторі, навпаки, призводить до зворотних процесів десоціалізації. 

Персоналізація медіаконтенту, з одного боку, позначилася максимальною 

адаптацією контенту до потреб, очікувань, запитів аудиторії, з другого, — 

розвиток громадянської журналістики зумовив продукування суб’єктивізму, 

зростання ролі егоцентричного автора в контентогенеруванні.   

Відбулися зміни сутнісно-феноменологічних характеристик 

медіаконтенту. Доведено, що інноваційний характер перетворень у медіагалузі, 

з одного боку, демонструє сильну залежність медіаконтенту від технологічних 

характеристик, що на початку супроводжувалася якісними перекосами 

змістового наповнення медіапродукту, а з другого, — спонукає до відновлення 

балансу в парадигмі якості та до зміцнення позицій сталих сутнісних 

характеристик. Проведене дослідження дозволило виокремити критерії якості, 
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якими послуговуються працівники медій під час створення медіаконтенту, та 

зіставити їх з ціннісними параметрами контенту, що відіграють важливе 

значення для вибору контенту аудиторією. Серед пріоритетів аудиторії, 

зокрема, можна виділити корисність інформації (47,1 % опитаних), її 

достовірність (51,4 %) і здатність викликати довіру (53,9 %). Водночас 

традиційні журналістські цінності — об’єктивність, нейтральність оцінок, 

наявність кількох позицій (23,3 %) мають для споживачів другорядне значення. 

Перенасичення інформацією штовхає аудиторію в бік унікального авторського 

контенту. Саме тому суб’єктивізм громадянської журналістки знаходить усе 

більше прихильників в аудиторії та спонукає професійних журналістів за 

стилістикою і формою подачі контенту наслідувати аматорські практики. 

Як бачимо, отримані результати підкреслили лінію розколу між 

очікуваннями аудиторії та контентною політикою медій, що має стати 

предметом глибокого аналізу з боку представників ЗМІ, які прагнуть більшої 

інтеграції своїх стратегій розвитку з аудиторією.  

В розділі також розглянуто комунікаційний процес з позиції концепції 

«вторинної усності» В. Онга, що набула в роботі подальшого розвитку з 

урахуванням специфіки цифрової доби. Висловлено тезу про те, що, за 

аналогією з наведеною концепцією, комунікація в мережі імітує усну 

комунікацію, а її квантом стає контент. У процесі нової «другої усної 

комунікації» у віртуальному просторі усність реалізується через обмін 

масивами контенту в цифровій формі. Для ефективної комунікації в новому 

цифровому комунікаційному просторі, який характеризує висока швидкість 

передання інформаці, обертання контенту (через генерування, використання, 

поширення контенту й обмін ним зі співрозмовниками) стає важливим 

складником комунікаційного процесу, що фактично замінює собою усну 

комунікацію. У цьому контексті можна говорити про контентоцентризм як 

ознаку сучасної мережевої комунікації.  
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РОЗДІЛ 2 

КОНТЕНТОТВОРЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В УМОВАХ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

 

2.1. Принципи та механізми контентоформування медіапростору  

Формування медійного простору сьогодні відбувається на тлі послаблення 

ролі професійних практик. З одного боку, доля професійного медіапродукту 

залишається доволі високою і саме він задає модні тренди та втримує 

контентний «розподіл сил». З другого, — активна аудиторія самостійно бере 

участь у його наповненні чи модерує діяльність медій через оцінку їхнього 

контенту, коментарі, участь у плануванні та доборі тематики. 

 Контентний баланс, що традиційно характеризував центральні ЗМІ 

(телеканали, загальноукраїнські періодичні видання, радіостанції), в умовах 

диверсифікації джерел зазнав суттєвих кореляцій. Навіть незважаючи на 

заявлені медіями аудиторію чи тематичну нішу, хаотичність 

контентоформування стала, на жаль, ознакою часу. Зумовлене передусім 

економічними чинниками (швидкою самоокупністю), потенційною 

рейтинговістю того чи того медіапродукту, наповнення сітки мовлення, 

видання (сайту) відбувається формально й орієнтується на поточні запити 

аудиторії, але (і це видається більш важливим) без урахування потреб 

формування людини як цілісної особистості. Ці тенденції викликають наше 

занепокоєння в контексті виконання медіаконтентом когнітивної, культурної та 

просвітницької функцій. Медії сьогодні все частіше не готові брати на себе  

відповідальність за збереження та промоцію культурних цінностей у 

суспільстві.  
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 Споживач у таких умовах має демонструвати високий рівень 

самосвідомості, здатності до аналізу, інтерпретації тощо. Саме на нього 

покладаються функції ранжування інформаційних джерел. Звісно, 

монополістична радянська модель «нав’язування» контенту, його повна 

підпорядкованість одній ідеології, на щастя, не зможе знайти місця в 

сьогоднішньому суспільстві. Однак саме перенасичення інформацією нині 

порушує питання медіаграмотності, медіакомпетентності та медіакультури 

загалом. Дослідник медіакомунікацій Г. Почепцов, визнаючи суттєвий 

цивілізаційний вплив медій, порівнює виробництво контенту з машиною з 

виробництва щастя (різних видів). Аудиторія добровільно дивиться (слухає, 

читає) та робить це для задоволення. Водночас виробництво, й тим паче 

споживання наукового знання, є щастям для значно меншої кількості людей 

[208]. Т. Фісенко наводить результати дослідження компанії Netflix, згідно з 

яким «люди охочіше вибирають для споживання масовий інформаційний 

продукт (ток-шоу, реаліті-шоу, популярні комедії, плітки, інтриги-скандали-

розслідування тощо), ніж інформацію про науку, політику, культуру, освіту 

тощо» [264, 197]. Новини та розваги (додамо ще ― фільми й серіали, що є 

лідерами українського телевізійного контенту) стають основною контентною 

стравою середньостатистичного споживача, що призводить до випадіння з його 

фокусу проблем молоді, запитів споживача-інтелектуала та ін. За таких умов 

упорядкування механізмів контентоформування цифрового медійного простору 

та збереження контентного балансу мають стати пріоритетними завданнями 

індустрії. 

 

2.1.1. Роль національного продукту в збереженні контентного балансу 

Ми вже зауважували, що характерною особливістю глобалізації є 

неминуча однорідність культурних і суспільних цінностей, нормативних 

поведінкових кордонів. Цілком виправдані в цій ситуації застереження 
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українського професора В. Шкляра про те, що «сучасна журналістика стрімко 

втрачає національне обличчя, активно впроваджуючи у свідомість аудиторії 

певні «посередні» стереотипи масової свідомості і поведінки... подаючи їх під 

гаслом «загальнолюдських цінностей» [279, 19–20]. Сьогодні багато вчених 

говорять про ризики та загрози, котрі несе в собі глобалізація. Серед небезпек 

усе частіше називають питання збереження національного інформаційного 

простору. Розгляд глобалізації медій як процесу, пов’язаного з експансією 

західних цінностей, відроджує в наукових дискусіях використання терміна 

«культурний імперіалізм», популярного в 70-х роках минулого століття. 

Зокрема, дослідник комунікації Д. МакКвейл звертає увагу на переважання 

англомовного контенту та підкреслює, що такий «дисбаланс у потоці 

медіаконтенту підриває національну ідентичність, а нерівні відносини в потоці 

новин збільшують міць великих і багатих країн, які є виробниками контенту» 

[413, 257]. Ці твердження поділяє і В. Різун, зауважуючи, що сьогоднішній 

«глобальний інформаційний світ має явно виражену проамериканську або 

прозахідну орієнтацію». Країни, що потрапляють у систему глобальної 

культури, на переконання дослідника, підпорядковуються «інтересам панівної 

нації в глобальній системі, що руйнує національні культурні цінності цієї 

країни» [220, 135]. 

Однак лунають і голоси тих, хто вважає усталення єдиної глобальної 

культури неможливим. К. Нарочницька наголошує: «майже повсюдно 

відбувається відродження і самоствердження різноманітних партикулярних 

форм спільності, ідентитет яких заснований на расових, етнічних, релігійних, 

лінгвістичних ознаках або місцево-регіональних і навіть кланових 

особливостях… Сучасні іммігрантські меншини прагнуть підтримувати тісні 

зв’язки з країною свого походження і кореневі традиції, утворюючи по суті 

новий тип транснаціональних спільнот… Все більш популярним гаслом стає 

принцип культурного плюралізму» [186].  
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Утім все більше держав, які вже відчули на собі вплив глобалізації, 

говорять про небезпеку для національних культур з боку глобальних медій. У 

таких умовах збереження національної ідентичності через інформаційний 

простір стає одним з ключових складників державної медіаполітики. Держави, з 

одного боку, обирають стратегію відмови від «ручного регулювання», 

модернізації демократичних інститутів державного регулювання. Деякі 

скептики взагалі не бачать майбутнього за національним регулюванням. З 

другого боку, очевидно, що відмовитися від національної медіаполітики, стати 

пасивним спостерігачем глобалізаційних процесів на своїй території з боку 

держави було б недалекоглядним. Отож держави як регуляторні інститути 

переважно діють у двох напрямах: захищають свій інформаційний простір і 

намагаються впливати на медіаструктури за межами власних кордонів. Захист 

на рівні держави зосереджений довкола формування «національного» 

інформаційного простору, регулювання медіаконтенту, що забезпечує вплив на 

суспільство. Вплив на поширення медіаконтенту на міжнародному рівні 

полягає у взаємодії з іншими країнами. Збереження національного 

інформаційного простору безпосередньо залежить від поваги до історичних 

особливостей, культурних традицій, соціальних орієнтирів кожної конкретної 

держави. Тож багато національних ЗМІ у своїй медіаполітиці спираються на 

культурні традиції країни. Наприклад, ВВС робить це через оригінальні 

програми у Великобританії на національному та регіональному рівнях [430]. 

Прикладом же успішної інтеграції іноземних медій в національну 

комунікаційну систему може слугувати політика медіамагната Р. Мердока. 

Власник міжнародних медіахолдингів, до складу яких входять інформаційні 

підприємства декількох країн, приділяє багато уваги локалізації контенту медій, 

що визначає успішну інтеграцію його медіапродукції в національні 

інформаційні простори.  
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Великою мірою збереження «національного» залежить від обсягів 

самостійно виробленого контенту. Тут, приміром, українські телеканали 

демонструють позитивну динаміку. Тільки за останні роки вони значно 

збільшили частку контенту власного виробництва — до 37 %. Увагу аудиторії 

стабільно привертає соціально орієнтований контент: «Говорить Україна» 

(24 % аудиторії [125], переможець конкурсу «Телетріумф») та «Відверто з 

Машею Єфросініною» — канал «Україна»; «Стосується кожного» — телеканал 

«Інтер». Розвиток нішевого телеконтенту пов’язаний з такими телеканалами, як 

«Бігуді», Zoom, «Індіго». З січня 2016 року ліцензію на супутникове мовлення 

отримав канал «Квартал ТВ», що працюватиме винятково на контенті 

виробництва студії «Квартал 95» (програм «Вечірній Київ», «Вечірній 

Квартал», «Країна У», «Чисто News», «Розсміши коміка» тощо) без перерви на 

рекламу. Розважальний контент на кшталт серіалів і шоу власного виробництва 

також має велику частку ефіру українських телеканалів. Так, телеканал 

«Україна» заявляє про 400 годин кіносеріалів власного виробництва у 2015 році 

[260]. Телеканали, що обрали пріоритетом шоу, кілька років поспіль 

випускають власні продукти: СТБ — «Х-фактор», «Україна має талант», 

«Зважені та щасливі», «Танцюють всі» та інші проекти; «1+1» — «Голос 

країни», «Битва хорів», «Вишка» тощо. Генеральний директор «Медіа Групи 

Україна» Ф. Огарков декларує, що витрати на телеконтент топ-6 каналів країни 

(серед яких «1+1», СТБ, «Інтер», «Україна») сягають понад 500 млн дол. США 

щорічно [261]. Звісно, потреба в контенті власного виробництва зросла після 

заборони на поширення аудіовізуального контенту, виробленого в Російській 

Федерації. Відповідний закон набув чинності 4 червня 2015 року [3].  

Український медіаринок демонструє дві тенденції: імпорт зарубіжних 

телевізійних форматів і виготовлення (та навіть експорту) власних. Практика 

придбання телеформатів є популярною в багатьох країнах і навіть у контексті 

збереження національного медіапростору знаходить свою нішу. У західній 
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науці навіть введене в дискурс поняття «біблія формату» — документ, який 

містить усі обов’язкові характеристики, необхідні для створення успішного 

телепроекту. А. Матвєєв у дослідженні явища глокалізації телеформатів 

наводить рецензію на книгу А. Морана та Дж. Малбона «Розуміння 

глобального телевізійного формату» («Understanding the Global TV Format»): 

«багато форматів тільки сьогодні починають набувати істинної форми, що 

постійно змінюється відповідно до того, де вони виробляються». Вони не є 

повторами, а постають по суті «однією з форм культурного обміну». Адаптація 

формату, на думку авторів, і є процесом регіоналізації та націоналізації 

контенту, тому цей процес неможливий без розуміння менталітету й 

культурних традицій нації. Тож сучасні медії мають «формувати зв’язки між 

медіями та історією, культурою і політикою місцевих глядачів, трансформувати 

події, адаптуючи контент до релевантної структури локальної аудиторії» [174, 

101]. 

Що ж до експорту українських форматів, то канали все більше уваги 

приділяють правовому оформленню, монетизації українського «форматного» 

контенту й орієнтації на експорт. Так, у Литву був проданий формат «Хата на 

тата» (виробництво СТБ, 2012 р.), свого глядача знайшло й пост-шоу 

«Пристрасті за Ревізором» («Новий канал»). Формат «Розсміши коміка» 

(виробництво студії «Квартал 95») під міжнародною назвою «Crack them up» 

був проданий у 13 країн світу, серед яких Китай, В’єтнам, Австралія та країни 

«старої Європи» — Франція, Данія, Італія, Нідерланди тощо [61].  

Український музичний радіоефір менше може похизуватися цікавим і 

якісним контентом (ми не маємо на увазі музичну частину ефіру). Здебільшого, 

це добірка жартів, експромти ведучих, зачитування повідомлень від слухачів, 

погода та компіляції новин інформаційних агентств. На цьому тлі справді 

свіжими та креативними за контентом є: франківський проект Urban Space 

Radio, орієнтований на цікаве мистецтво, культуру й урбаністику; «Громадське 
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радіо», що подає серйозний аналітичний контент, готує культурні подкасти 

(«Антена», «Громадська хвиля»), просвітницькі проекти («Філософський 

барабан», «Чайник»).   

У технологічному аспекті контенту перспективним був би перехід на 

цифрове мовлення, що дає більшу свободу в подачі контенту та розширює 

аудиторію завдяки користувачам, які слухають радіо, перебуваючи на робочому 

місці за комп’ютером. Деякі країни, як приміром Норвегія, взагалі мають намір 

відмовитися від FM-мовлення. На жаль, це поки що надто вартісні 

трансформації для українського радіоринку. Мультиплатформність як світова 

ознака радіо також використовується не повною мірою. Бажання радіослухача 

не лише слухати, а й дивитися, читати цілком реалізується через інтернет-

ресурс, розміщення на каналі YouTube або в соцмережах. Найпомітнішою 

тенденцією українського радіо є поступовий перехід в онлайн. Позитивні 

приклади персоналізації контенту та використання можливостей агрегації 

демонструють українські радіостанції «Пюре» та «Аристократи» [195].  

Зниження собівартості виготовлення аудіоконтенту дало старт розвитку 

подкастового контенту та збільшенню обсягів контенту власного виробництва. 

Ведучий онлайн-радіо «Аристократи» Я. Лодигін пояснює бум аудіоконтенту 

легкістю та дешевизною його виробництва: «Радіо «Аристократи» записує свої 

подкасти через мікрофон вартістю 200 доларів, який підключається до айфона. 

Програми, не прив’язані до подій, набирають більше прослуховувань у 

подкастах, ніж те, що є актуальним. Музика, філософія, портрети завжди в топі 

подкастів» [257]. Справжнім прикладом національно орієнтованого контенту та 

персоналізації водночас може слугувати «Молоде радіо». Це онлайн-радіо 

зробило ставку на пропонування своїм слухачам 100 % української музики [98]. 

Ринок друкованої преси намагається втримувати баланс національного 

(або локального) та глобального контенту. За результати проведеного 

опитування редакторів українських друкованих ЗМІ, переважна більшість 
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у політиці контентоформування встановлює співвідношення 60 % до 40 % 

(локального та глобального контенту) (див. Додаток Г3). Щоправда, ця цифра 

стосувалася тематичного спрямування контенту, в той час як частку контенту 

власного виробництва (не маючи на увазі агрегацію чи передрук) редактори 

визначають як невелику — від 20 % до 40 % (див. Додаток Г2). 

Окрім критерію національного в аспекті місця виробництва та культурного 

забарвлення, не менш важливим є розуміння потреб аудиторії контенту того чи 

того типу. Події останніх років в України зумовили стрімкий «злет» інтересу до 

новинного контенту. На цьому ж тлі помічаємо зростання роботи агрегаторів 

новин, які подекуди швидше, ніж ЗМІ встигають за вподобаннями аудиторії. 

Загалом щодо жанрового контентоформування, то тут контентний баланс 

яскраво продемонстрований у сітці мовлення найбільших українських 

телеканалів. Лідерами ефіру є серіали та шоу, як загалом по телеканалах, так і 

окремо на кожному з них (беремо до уваги загальноукраїнські канали). За 

даними дослідження, проведеного медіаконсалтинговою компанією Media 

Resources Management (MRM) у телеканалу «Інтер» — 34 % контенту 

становлять серіали, 16 % — шоу, для телеканалу «1+1» це співвідношення — 

23 % та 22 % відповідно, для СТБ, який позиціонує себе як розважальний 

канал, — 15 % та 45 %; ICTV — 33 % та 10 %, Новий канал має показники — 

22 % та 20 %, НТН — 53 % та 12 % (див. Додаток Г1).  

Як бачимо, виготовлення національного продукту як у сенсі належності 

виробництва, так і в національній тематичній орієнтації, демонструє в Україні 

позитивну тенденцію до зростання. Однак як в умовах економічної кризи, так і 

під впливом інтеграційних процесів національним ЗМІ ще належить виробити 

ефективні механізми взаємодії для подолання негативних наслідків і загроз 

глобалізації для національної культури та національного інформаційного 

простору, що прямо залежить від того, наскільки сильною є культура нації.  
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2.1.2. Феномен «бульбашкового фільтра» у контентній персоналізації  

Персоналізація сьогодні стає віддзеркаленням процесів егоцентричного 

споживача та поширюється на всі сфери його діяльності. Споживачі роблять 

свій вибір на основі рекомендацій, будь-то вибір фільмів для перегляду чи 

покупка в інтернет-магазині. Технологічні можливості також дозволяють 

медіям пропонувати читачеві (глядачеві) контент відповідно до його запитів і 

уподобань. Маркетологи вважають персоналізацію частиною контент-стратегії 

видання. Навколо людини формується «персоналізований світ». Однак чи не 

найбільш авторитетним і визначальним джерелом, яке на ближчих дистанціях 

фільтрує контент, є пошукові системи. Сьогодні вони виконують не лише 

посередницькі функції, сприяючи вибору споживачів, а й фактично формують 

їхній контентний простір. Ми будемо розглядати лише деякі пошукові системи, 

зважаючи на нинішню олігополію на глобальному ринку компаній Yahoo! і 

Google. Google є безумовним лідером в організації світової інформації. Це дало 

привід деяким дослідникам (С. Леві [403]; С. Кліленд, І. Бродскі [313]; 

Д. Едвардс [332]) говорити про те, що на зміну глобалізації прийшла 

«гуглізація» (Термін уведений Дж. Бателлом і А. Салкевером 2003 року). За 

твердженням автора книги «Гуглізація всього і чому ми повинні турбуватися» 

С. Вайдіанатана, вплив Google сьогодні можна порівняти з правлінням Юлія 

Цезаря в Римській імперії. Google створює ідеологію, згідно з якою інформація 

у світі перебуває в руках користувачів, спонукаючи їх шукати більше [490]. 

Однак багатство інформації в мережі не обов’язково забезпечує різноманітність 

її споживання. Традиційно користувачі віддають перевагу обмеженій кількості 

ресурсів, які відвідують надалі. Певна частка цих ресурсів належить до 

інтернет-версій традиційних ЗМІ, що не дозволяє говорити про диверсифікацію 

джерел інформації. У зв’язку з цим утвердження інтернету як території 

медіаплюралізму може бути поставлено під сумнів, оскільки за контентною 
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структурою цифрове інформаційне середовище дублює модель традиційного 

медіаринку. 

Як показують результати дослідження американського політолога 

М. Хідмана, децентралізація джерел не відбулася, і пошукові системи 

відіграють у цьому процесі не останню роль [364]. Замість розширення 

інформаційної свободи користувачів, вони сприяють зміцненню влади 

медіагігантів, таким чином стаючи певним регулятором медіаконтенту. 

Тенденцію медій до монополії підтверджує і професор Колумбійського 

університету Т. Ву. Об’єктивність і неупередженість пошуку, на його думку, 

мають стати логічним продовженням ідеї «мережевого нейтралітету» [496, 

141]. Тим часом множинні інформаційні джерела виявляються пропущеними 

через крихітне «фільтраційне кільце» пошукової системи. В результаті свобода 

доступу до інформації та вибір джерел, як одного з найбільш важливих аспектів 

інформаційного пошуку, повністю залежить від релевантних характеристик 

«інформаційного монополіста» — пошукової системи. Так, наприклад, автори 

блогів і соціальних мереж, зазвичай, не піднімаються в «топ» пошуку, що 

створює перекоси у висвітленні та позиціонуванні того чи того контенту. Це 

стається через специфіку алгоритму пошуку, що має, вочевидь, комерційний 

складник. Подібне явище, за якого пошукова система (Google) може впливати 

на політику та соціальну реальність в цілому, отримало назву «googlearchy» 

(термін уведений М. Hindman, K. Tsioutsiouliklis, J. Johnson 2003 року) 15 . 

Останнім часом питання про розширення монополії пошукових систем і 

збільшення їхнього соціального впливу на користувачів активно обговорюється 

в науці та суспільних дискусіях. Їхня неупередженість стає вирішальною, 

принципово важливою характеристикою. Британський журналіст А. Орловскі 

для опису згубних наслідків діяльності компанії Google пропонує терміни 

«Google bomb» і «Googlewashing» [434]. Алгоритм пошуку за заявами 

                                                           
15 Див. : М. Hindman, K. Tsioutsiouliklis, J.A. Johnson «Googlearchy»: How a Few Heavily-Linked Sites Dominate 

Politics on the Web // Annual meeting of the Midwest Political Science Association. — Chicago, IL. — April 3–6, 2003.  
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представників компанії працює за принципом «престижу ресурсів» на основі 

популярності посилань, що є критерієм для ранжування сайтів. Однак система 

побудована так, що в результаті популярні сайти стають ще більш 

популярними, в той час як шанси на виявлення користувачами нових ресурсів 

зводиться до мінімуму. 

Взаємні посилання також відіграють важливу роль у критеріях рейтингу. 

Виробники медіаконтенту використовують здебільшого обмежену кількість 

зовнішніх джерел. До них належать перевірені новинні ресурси чи «дружні» 

ЗМІ, на які медії дають посилання. У результаті практика взаємних посилань  

призводить до взаємного підвищення рейтингу відвідуваності. Визначення 

медіями релевантності новинних статей як єдиного способу донесення своєї 

інформації до аудиторії примушує їх підпорядковувати свою діяльність цим 

критеріям. Залежність від релевантних характеристик зумовлює структуру 

контенту та врешті не може не відбитися на якості матеріалів.  

Важливу роль у виборі інформаційного ресурсу користувачами відіграє 

психологія сприйняття сторінки за айтрекінгом (від англ. іtracking — 

дослідження поведінки людей на сайті). Численні результати досліджень 

підтвердили, що в зоні уваги користувачів опиняється ліва верхня частина 

сторінки, так званий «золотий трикутник». Цікавий приклад накладення 

«теплової карти читацької уваги» на сайт Google. Результат наочно демонструє, 

що користувачі звертають увагу на перші три позиції в пошуковому запиті та в 

більшості випадків задоволені результатом (див. Рис. 4). 
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Рисунок 5. Орієнтація користувача на сайті. 

За даними дослідження Каспер Сістемс16 

 

Компанія активно використовує цю перевагу та виводить на перші рядки 

пошуку, крім реклами, партнерські інформаційні сайти й відео з YouTube. При 

цьому першоджерело інформації може опинитися не в перших позиціях 

пошуку. Такі рекламні практики Google вже викликали кілька 

антимонопольних розглядів, зокрема і Європейською Комісією.  

Необхідно наголосити й на формуванні навколо споживача контентної 

бульбашки внаслідок роботи фільтрів. Термін «filter bubble» був 

запропонований І. Парайзером (у роботі «The Filter Bubble: What the Internet Is 

Hiding from You», 2012 рік) та використовується на позначення технології, що 

дозволяє медіаресурсу запам’ятовувати, якою інформацією цікавився 

відвідувач. Кожного разу під час наступного звернення до ресурсу користувач 

буде бачити добірку за тими самими сферами його інтересів. Здається, цей 
                                                           
16 Результати дослідження доступні за адресою: http://www.kasper.by/help/orientatsiya-na-saite-polzovatelya.  
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інструмент персоналізації контенту може сприйматися виключно позитивно. 

Однак негативним наслідком такої персоналізації стає те, що споживач навіть 

за бажання не може «вирватися» зі встановленого для нього контентного кола. 

Як зазначає сам І. Парайзер, демократія передбачає наявність кількох точок 

зору, різних поглядів [438]. Та фільтрація працює за механізмом надання 

споживачеві тільки тієї інформації, що відповідає його уподобанням, розділяє 

погляди й переконання. В результаті функція гейткіпера, що традиційно 

покладалася на журналіста, переходить до автоматизованих інструментів, які 

зрештою впливають не лише на вибір, а й на погляди та мислення аудиторії.  

 

2.1.3. Агрегатори новин як контентоформувальні складники  

Агрегаторами новин називають інтернет-ресурси, що організовують 

новинні статті, створені іншими. Вони не генерують власного контенту, проте 

добір, упорядкування й обробка (зокрема, скорочення обсягу вихідних 

матеріалів) цілком дозволяє віднести їх до категорії медіапосередників. 

Основний продукт їхнього генерування — сніппети (від англ. snippet — 

фрагмент, уривок) — уривки вихідних матеріалів медій, що надаються за 

пошуком споживача. Найбільших втрат діяльність таких медіапосередників 

завдає новинній медіаіндустрії, підриваючи економічні засади функціонування 

традиційної «фабрики контенту».  

Дослідник питання агрегації новин професор Д. Марбургер [406] пропонує 

розділяти «чистих агрегаторів» і «агрегаторів-паразитів». Якщо перша 

категорія видає з пошуку тільки заголовок і одне-два речення, то агрегатори, 

що паразитують на медіаконтенті ЗМІ, переписують матеріал. Принципи їхньої 

співпраці з виробниками медіаконтенту також різні. Наприклад, Yahoo! News 

на підставі домовленостей з виданнями отримує право на опублікування 

оригінального матеріалу. Google News іде шляхом опублікування тільки 

фрагмента статті з посиланням на основне джерело розміщення контенту. 
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Новинні агрегатори виправдовують свою діяльність тим, що рекламують сайти 

ЗМІ та роблять посилання для читача на першоджерело. Однак, як показують 

опитування інтернет-користувачів, 44 % відвідувачів Google News читають 

лише заголовки та не переходять на сайти-першоджерела [170]. І хоча час, який 

людина проводить в інтернеті, у середньому зріс, частка медіаспоживання в 

ньому знизилися через превалювання соціальних мереж. Сучасний користувач, 

підкоряючись високому ритму життя, все більше споживає інформацію «на 

бігу», в перервах між роботою. Інтернет-аудиторія, що цінує оперативність 

подачі інформації та не любить великих за обсягом текстів, у результаті 

задовольняється поверховим ознайомленням з новиною через фрагмент, 

наведений в агрегаторі. 

Медії, що повинні розширювати інформаційні горизонти суспільства, 

сприяти його більшій поінформованості та, як наслідок, широкій участі в 

демократичних процесах, в «обгортці» Google набувають іншого змісту. 

Потураючи задоволенню інформаційних потреб людей, агрегатори нав’язують 

модель «споживчої невимогливості», «інформаційного інфантилізму». Ці 

поняття ми вживаємо, маючи на увазі загрозу з боку новинних агрегаторів 

щодо здатності аудиторії мислити та глибоко аналізувати події, що 

відбуваються. На це ж вказує і головний виконавчий директор компанії News 

Corp (медіахолдинг, зокрема, володіє виданнями The Times і The Wall Street 

Journal) Р. Томсон, вважаючи, що наслідки цих явищ уже призвели до 

«помітного зниження рівня діалогу в нашому суспільстві», а самі читачі 

звикають до експансії новинної агрегації як норми [485].  

Однак, незважаючи на зазначений негативний вплив агрегації, не можна не 

визнавати й очевидні переваги, що пояснюють її широку популярність в 

аудиторії. Агрегатори застосовують новий підхід до добору контенту, що 

відбувається без традиційної участі людини. Ситуація, коли роль редактора 

беруть на себе роботи, кидає виклик журналістським принципам формування 
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картини дня. Наприклад, Google News акцентує увагу на тому, що 

автоматизований процес пошуку та генерування контенту унеможливлює  

втручання людини і, відповідно, суб’єктивізм у доборі інформації [393]. Однак 

багато дослідників скептично ставляться до «пошукової медіаутопії», за якої 

роботи можуть бути кращими за роботу редактора. Е. Голдман наголошує, що 

навіть ідеальний механізм пошукової системи залежний від редакційного 

контролю та чутливий до людських уподобань [355, 199]. Натомість нейтральне 

(без залучення людини) створення новинної стрічки агрегаторами на практиці 

виявляється нездатним до формування об’єктивного новинного простору. 

Успіх агрегаторів новин посприяв активізації дебатів щодо їхнього впливу 

на індустрію медій, особливо в питанні перерозподілу прибутку. Нині однією з 

головних проблем цифрового медійного ринку залишається монетизація 

медіаконтенту. Десятки медіахолдингів працюють у цьому напрямі, проте 

універсальної моделі отримання стабільного прибутку досі не вироблено. 

Натомість компанії Google вдалося налагодити прибуткову діяльність власних 

агрегаційних платформ. Звісно, успішний досвід монетизації значною мірою 

завдячує технологічній можливості компанії надати рекламодавцям детальний 

портрет користувача з його звичками й інтересами. Точний підбір цільової 

аудиторії для реклами робить компанію особливо привабливою для 

рекламодавців. Ринок реклами в інтернеті за останні роки істотно зріс. І 

платформи новинної агрегації активно використовують цей потенціал. Цифри 

Google демонструють успішну технологію монетизації чужого контенту через 

платформи Google News, Google Books, YouTube, і Google Places. Приміром, 

57 % інтернет-користувачів США отримують новини ЗМІ з цифрових джерел, 

з них 31 % використовує агрегатори новин, у той час як лише 8 % відвідують 

сайти газет [441]. Обсяг української інтернет-аудиторії (станом на лютий 

2014 року) становить близько 18 млн осіб, з яких 32 % користувачів декларують 

перегляд відеоновин на YouTube [122]. 
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Заробляючи на використанні контенту ЗМІ, ці популярні онлайн-

платформи часто звинувачують у паразитуванні та руйнуванні індустрії медій 

[400]. У той час, коли ЗМІ витрачають фінансові й інтелектуальні ресурси для 

виробництва первинного новинного матеріалу, для агрегаторів новин його 

використання виявляється практично безкоштовним. Крім цього, численні 

результати досліджень підтверджують, що відвідувачі інтернет-ресурсів 

здебільшого не переходять з агрегатора до первинного джерела інформації 

[498]. 

Власник медіагіганта News Corporation Р. Мердок назвав крадіжкою навіть 

відображення заголовків статей видань у новинному агрегаторі Google. 17 Цю 

стурбованість підтримали й інші представники медіасфери. Спроби 

врегулювання конфлікту спочатку відбувалися в законодавчій площині. Так, у 

2013 році Німеччина виступила з ініціативою прийняття закону «Lex Google» 

щодо індексування статей в пошукових системах. Законодавча ініціатива 

передбачала виплати пошуковим монополістом ліцензійних відрахувань за 

фрагменти змісту матеріалів медіаорганізацій. Оскільки Google контролює 

велику частку ринку інтернет-реклами в Німеччині, медії заявляли про 

непропорційність розподілу прибутків від неї. Водночас Agence France Press 

(AFP) висунуло позов на 17,5 млн дол. США як компенсацію за незаконне 

розміщення її медіаконенту в Google News, заявляючи що останній підриває 

діяльність агенції з продажу підписки на новини 18 . Через 2 роки судового 

розгляду справи Google був змушений укласти угоди про використання 

контенту найбільших інформаційних гігантів Associated Press та AFP на 

комерційних умовах. Аналогічний конфлікт компанії Google довелося 

вирішувати з бельгійськими (у 2007 році) та французькими видавцями 

                                                           
17 Див.: David Sarno Murdoch accuses Google of news «theft» // Los Angeles Times. — December 02, 2009. — 

http://articles.latimes.com/2009/dec/02/business/la–fi–news–google2–2009dec02. 

18 Див.: L'AFP assigne Google News pour non respect de copyrights // L'Atelier — Paris. — 21 mars 2005. — Доступно 

за адресою: http://www.atelier.net/trends/articles/lafp-assigne-google-news-non-respect-de-copyrights. 

../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/December%2002,%202009
http://www.atelier.net/authors/latelier-paris
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(в 2013 році), запропонувавши останнім як компенсацію 60 млн євро на 

створення фонду для підтримки цифрових ініціатив у країні 19 . Із січня 

2015 року в Іспанії набув чинності закон, який вимагає від агрегаторів новин 

сплачувати відрахування на користь видавців. Це змусило компанію закрити 

представництво Google News у цій країні 20 . Варто зазначити, що після 

прийняття таких суворих заходів представники медіаіндустрії в різних країнах 

заявили про суттєві збитки, завдані такими рішеннями, що позначилися 

передусім на падінні трафіку відвідуваності медійних ресурсів.  

Загалом і Google, і медії зайняті артикуляцією своїх інтересів у публічній 

сфері, демонструючи непримиренність та неготовність іти на компроміс. 

Google не згоден з необхідністю придбання в ЗМІ ліцензій на розміщення 

сніппетів журналістських матеріалів, вважаючи це загрозою для свободи слова. 

Супротивники Google головним аргументом свого захисту вважають 

порушення авторських прав. Р. Мердок звинувачує Google в ігноруванні 

авторських прав, а Р. Томсон побоюється, що індексація їхнього контенту 

зрештою призведе до повної залежності медій від пошукача [463]. Бізнес-

модель, яка широко застосовується Google, непрозора через засекреченість 

алгоритмів пошукової системи, не дозволяє розмежувати правомірне 

використання інформації та незаконні практики, що тягнуть за собою 

порушення прав медіавиробників. 

Слідом за зарубіжними представниками медій українські інтернет-ЗМІ 

також оголосили війну агрегаторам, особливу увагу приділяючи мобільному 

контенту. Цей напрям є найбільш перспективним для розвитку медіасфери 

                                                           
19 Див.: Schechner S. Google Settles Dispute with French Newspapers / Sam Schechner, Inti Landauro // Wall Street 

Journal. — 1 Feb. — 2013.  

20 Див.:  Mullin Joe The predictable result of Spain’s “Google tax”: No more Google News // Arctechnica. – 11 Dec 

2014. – Доступно за адресою: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/12/the-predictable-result-of-spains-google-

tax-no-more-google-news/. 

 

http://arstechnica.com/author/joe-mullin/


152 

 

сьогодні. Багато українських ЗМІ мають мобільні додатки, проте в рейтингу 

споживання серед усіх українських медіаресурсів лідерство утримують 

агрегатори (Ukr.net — 28 % та Yandex.ua — 16 %) [21]. Усього на українському 

медіаринку працюють понад 20 агрегаторів, які забезпечують наповнення за 

рахунок україномовного та російськомовного контенту ЗМІ. Тому гостра 

конкуренція розгорнулася саме за аудиторію власників смартфонів, яка станом 

на липень 2015 року сягнула 7 млн користувачів [116]. З лютого 2015 року 

українські ЗМІ виступили з пропозицією заборонити розробникам мобільних 

приладів копіювати їхній новинний контент без письмового дозволу редакції. 

Це рішення підтримали «ЛІГАБізнесІнформ», «Українська правда», «24 канал», 

UMHgroup, Gordonua.com, Подробности.UA, Обозреватель.UA та деякі 

мобільні додатки (iCenter Ukrain, Anews та ін.). Утім у діях українських 

медійників багато експертів вбачають вибірковий підхід, адже згадане видання 

«Українська правда», приміром, дозволяє вільний передрук своїх матеріалів 

іншим інтернет-сайтам [199]. Також не варто забувати, що багато українських 

ЗМІ самі починали як агрегатори. В результаті найбільш рейтингові українські 

видання, як наприклад Korrespondent.net (1-ше місце в загальнонаціональному 

рейтингу інтернет-ЗМІ з 22,6 млн відвідувачів на місяць станом на березень 

2016 року) 21  взагалі не мав у штаті репортерів. Більшість українських 

агрегаторів цю позицію не підтримують, вважаючи себе локомотивами 

інноваційного розвитку медійного ринку в країні.  

Безумовно, пошукові можливості істотно розширили інформаційні 

горизонти користувачів. Зросла кількість пропонованої інформації, що дозволяє 

аудиторії самій формувати «новинне меню», обираючи з безлічі джерел. Однак 

ці ж зміни змушують новинну журналістику адаптуватися до виживання в 

новій медіаекосистемі. Неприпустимою в сучасному суспільстві видається 

майнова належність новини, на якій наполягають великі медіахолдинги. 

                                                           
21 За даними ресурсу Bpress. – Доступно за адресою: http://www.bpress.com.ua/ru/market/653/. 
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У боротьбі за медіаринок очевиднішим стає взаємозалежність, у якій 

перебувають новинні агрегатори та медіавиробники. Користувачі 

демонструють високий рівень довіри до новинних агрегаторів, а ті, своєю 

чергою, — повну залежність від індустрії виробництва якісного унікального 

контенту. Крім цього, об’єкти їхнього економічного обігу різняться. 

Як справедливо зауважує американський дослідник інформаційних технологій 

Дж. Глейк, Google змінив інформаційну економіку, пропонуючи до продажу 

не товар, а увагу користувачів. «Ці товари мають зворотну залежність. Коли 

інформація дешева (мається на увазі процес її створення — прим. авт.), увага 

стає дорожчою» [352]. Таким чином ЗМІ, які досі займалися лише утриманням 

своїх позицій, змушені переходити до конструктивного діалогу з агрегаторами 

для побудови тривалих та взаємовигідних відносин. 

 

 

2.1.4. Первинний і вторинний контент: детермінанти взаємодії 

в сучасному медіаландшафті 

Ознака сучасного медіапростору — превалювання вторинного контенту. 

Медіахолдинги все частіше спокушаються простими та недорогими способами 

створення медіапродукту. В результаті професійний журналістський контент 

подається поряд з користувацьким, а самі репортери готують свої матеріали, не 

виходячи з редакції. Не нехтують при цьому й відвертим переписуванням 

матеріалів колег. Рерайтери як нова категорія авторів вносять докорінні зміни 

в підходи до творення медіатекстів. Традиційні пріоритети — уникання мовних 

штампів, стилістична вивіреність, пошук метафор замінюються новими 

орієнтирами: добором синонімів, широким залученням мовних штампів.  

Діяльність автора-рерайтера зводиться лише до однієї мети — щонайменша 

схожість з оригіналом будь-якими засобами. Постать автора в такому 

медіатексті спрямована як не парадоксально на… знищення постаті автора. 
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Рерайт (від англ. rewriting) — переписування шляхом зміни чи 

покращення [435]. Дослідниця явища рерайтингу О. Лащук виокремлює два 

визначення. Згідно з першим, рерайт — «це покращення тексту, приведення 

вихідної інформації до більш зрозумілого, грамотного, цікавого виду». Якщо 

перше визначення суголосне з етимологією терміна в його оригіналі 

англійською мовою, то друге, радикальніше, розглядає явище як «зміну тексту, 

що допускає навіть втрату ідентичності» [157, 12] (мається на увазі докорінна 

зміна твору, перероблений варіант якого вже не має нічого спільного 

з оригіналом). Утім не можна не наголосити на тому, що дослідниця вживає 

поняття «копіпаст» і «рерайт» як синоніми, що, на наш погляд, є помилковим, 

з огляду на абсолютно різний характер цих явищ. Копіпаст як діяльність 

з «копіювання контенту з одного або багатьох джерел», до чого апелює 

О. Лащук, не має творчого характеру. Саме ця принципова відмінність 

відрізняє його від рерайту. Втім така неузгодженість у дефініціях зрозуміла. 

Поставлене на потік медіавиробництво нині перейшло з категорії творчості до 

категорії ремісництва, інтелектуального бізнесу. На цьому тлі щодо написання 

рерайту стали можливими поради: змінювати порядок слів у реченні, додавати 

слова, ділити текст на структурні частини, добирати синоніми. Вочевидь, 

слідування цим правилам радше породжуватиме плагіат, аніж результат 

творчих зусиль автора. Виділяють два види рерайту — авторський і технічний. 

Перший здійснює професійний рерайтер, а другий — виконується 

за допомогою комп’ютерної програми, що автоматично замінює слова 

оригінального тексту на синоніми. Утім відсутність елементів творчості 

за технічної переробки тексту навряд чи справедливо вважати рерайтом.  

Можна стверджувати, що поширення цього явища зумовлюється такими 

чинниками: 

 розвитком нових медіатехнологій виробництва та поширенням 

контенту; 



155 

 

 інформаційним перевантаженням медіапростору, що зумовлює 

потребу в упорядкуванні інформації; 

 зростанням значення контент-менеджменту як складника бізнес-

моделі підприємств і організацій; 

 економічною потребою медіаринку у виробництві низьковитратного 

продукту; 

 правовою легалізацією явища. 

Однак для глибшого розуміння природи явища необхідний його 

комплексний аналіз в історико-феноменологічному, філософському, медійно-

виробничому, економічному та правовому аспектах. Письменники та 

драматурги в усі часи вдавалися до наслідування творів своїх попередників. 

Нове прочитання старих сюжетів, осучаснення застарілих текстів мало на меті 

наблизити «класику» до аудиторії, адаптувати її до широкого кола читачів. 

Водночас переробкою займалися не лише професійні літератори. Якщо 

розглядати рерайт в ширшому контексті, його можна екстраполювати на всю 

культурну спадщину людства.  

Рерайт як результат внесення змін у вже створений контент є дуже 

близьким за своєю природою до переробки, чи більш модного сьогодні терміна 

«ремікс». За словами ідеолога концепції вільних джерел інформації Л. Лессіга, 

так званий, культурний ремікс притаманний усім нам. «З давніх-давен люди 

брали участь у реміксі власної культури… Робили це простими способами: 

дивилися фільми, переказували друзям», ділилися новинами та подіями, одне 

слово, постійно використовували культуру в повсякденному житті, 

у спілкуванні з іншими людьми» [395]. І. Засурський, описуючи епоху усного 

слова, також наголошує на важливості переказів як «головного інструменту 

комунікації» та чи не «єдиного способу зберегти пам’ять» про події, досвід, 

переживання [255, 5]. Своєю чергою, письмова комунікація стала настільки 
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швидкісною, що може цілком замінити реальне спілкування. Потреба 

поділитись інформацією в цифровому комунікаційному просторі 

трансформувалась у репост (від англ. repost), ретвіт (від англ. retwitte — для 

twitter), копіпаст (від англ. copypaste) та власне рерайт. Рерайт як процес  

єдиний має творчий характер і може порівнюватися з його історичними 

аналогами, передусім спільною мотивацією — бажанням полегшити доступ 

до інформації, культурних здобутків тощо. Саме тому подальшу популярність 

рерайту багато дослідників вважають невідворотною через історичну 

глибинність коренів цього явища.  

Філософський погляд на явище рерайту певною мірою суголосний 

з попередніми підходами, втім будується на інших концептуальних баченнях. 

Концепція інформаційного суспільства, приміром, виправдовує рерайт як 

вираження творчої свободи людини. За М. Кастельсом, генерування, обробка 

та поширення інформації випливають власне з природи інформаційного 

суспільства. Водночас на зростання ролі знань у суспільстві давно звертали 

увагу дослідники теорії комунікацій (Д. Бел, Е. Тоффлер). В основу суспільства 

знань «закладено можливість знаходити, виробляти, обробляти, перетворювати, 

розповсюджувати та використовувати інформацію з метою отримання 

й застосування необхідних для людського розвитку знань» [4, 29]. 

Інтелектуалізація суспільства, зокрема і шляхом аналізу та інтерпретації 

інформації, також сприяє інтенсивному обертанню медіаконтенту серед 

аудиторії. Нові інформаційні технології відкрили необмежені можливості для 

користувачів. Автори економічних досліджень медіавиробництва Д. Тапскотт 

та Е. Вільямс наголошують на тому, що «прогресивні користувачі більше 

не чекають запрошення, щоб перетворити ваш продукт на платформу для 

інновацій» [481, 126]. За таких умов культурний рерайт стає необхідним 

складником концепції розбудови суспільства знань і фактичним відображенням 

процесу її реалізації.  
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Розгляд явища рерайту крізь призму концепції «колективного розуму» 

(Н. Л. Джонсон, П. Леві, Г. Дженкінс) як результату співпраці, спільних зусиль 

з обміну знаннями дозволяє осмислити його мотиваційний характер. На думку 

медіатеоретика Г. Дженкінса, «індивідуальні споживачі через їхню соціальну 

взаємодію з іншими» будують медійний простір з «часточок і фрагментів 

інформації, що виокремлені з потоку засобів масової інформації, 

та перетворюють їх на ресурси для використання у повсякденному житті» [378, 

3−4]. Така компіляція, впорядкування й адаптація медійного контенту часто 

відбуваються в манері рерайтингу. Якщо погодитися з відомим висловом 

про те, що журналісти пишуть першу чернетку історії, робота користувачів 

з переписування контенту ЗМІ є по суті її другою редакцією.  

Зростання потоку оперативної інформації, що має оброблятися фактично 

в режимі онлайн, не залишає журналістові часу на її осмислення й аналітику. 

Водночас медіaорганізації, як слушно зауважує П. Бочковскі, нині поступово 

втрачають свої традиційні ринки та аудиторію. Капіталовкладення в цифровий 

простір (маємо на увазі виробництво контенту для інтернет-ресурсі) себе не 

виправдовує. Наприклад, витрати з написання матеріалів для сайту не вдається 

компенсувати рекламою на сторінці чи продажами додаткових послуг. Це 

спонукає медії шукати варіанти дешевого виробництва контенту, а журналістів 

― під тиском з боку медійних організацій створювати якомога більше контенту 

з мінімальними витратами. Побоювання, що недостатні обсяги генерування 

контенту призведуть до програшу автоматичним програмам агрегації, змушує 

журналістів самих звертатися до допомоги таких автоматичних помічників. 

Об’єднання людського інтелекту та можливостей медійних технологій сьогодні 

набувають усе більшого значення [298]. У таких умовах практика багатьох 

журналістів змінюється. Реагуючи на запити інформаційного ринку, деякі з них 

змінюють професійні стандарти та цінності на словотворчі варіації, вдаються 
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до простого переписування матеріалів колег, перефразовування повідомлень 

тощо.  

Ще 10 років тому копіювання матеріалів відбувалося за допомогою 

перефотографування чи ризографа, а доступ до оригіналу обмежувався 

необхідністю його придбання. Сьогодні цифрові технології значно спростили 

процес відтворення контенту.   

Аналогічна ситуація з доступом до контенту ЗМІ — пошук необхідних 

матеріалів серед інформаційних масивів мережі спрощується завдяки 

розвиненим технологіям пошуку. Технологічний розвиток, стверджує Л. Лессіг, 

вніс кардинальні зміни у традиційну бізнес-модель медіавиробництва та змінив 

«поділ сил» [395]. Колишні партнери ЗМІ — власники технологій виробництва, 

у цифровій мережі стали союзниками користувачів, безкоштовно надаючи їм 

широкий доступ до інформаційних ресурсів і необмежені технологічні 

можливості. Це призвело до появи нових моделей низьковитратного чи навіть 

безкоштовного медіавиробництва. Заявити про себе в інформаційному просторі 

тепер може кожний охочий, а ось вкласти в це власні інтелектуальні ресурси 

готові не всі. Популярність рерайту заснована саме на можливості, не 

докладаючи зусиль, створювати контент для власних потреб. До того ж, рерайт 

поступово стає частиною бізнес-моделі контент-маркетингу, який 

використовують більшість підприємств і організацій для свого розвитку 

та промоції.  

Популярність рерайту значною мірою завдячує його легальному 

правовому статусу. Відповідно до Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» рерайт не може бути визнаний порушенням авторських прав 

журналіста. Це сприяє поширенню рерайту та водночас спричиняє зниження 

довіри до інформації та інтересу до ресурсу як генератора унікального 

контенту. 
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Типологізацію продуктів рерайтингу можна побудувати на основі 

мотиваційного складника явища та масштабів і напрямів його поширення. 

Хоча, як зазначалося вище, явище рерайту поширилося на багато сфер 

життєдіяльності людини, у межах цього дослідження нас цікавить його 

функціонування в медіапросторі. Переважно метою створення рерайту є: 

 приведення матеріалу у відповідність до журналістських стандартів. 

Застосовується здебільшого щодо матеріалів користувачів або непрофесійних 

журналістів. Текст оформлюється з дотриманням обраних жанру та логіки 

викладу. Ключовими завданнями є перевірка достовірності інформації, що 

забезпечується додатковим фактажем, і надання належної аргументації 

(коментарів експертів, інтерв’ю з очевидцями події, посилань на нормативні 

документи тощо); 

  адаптація матеріалу відповідно до потреб, запитів, очікувань і 

особливостей сприйняття контенту певною аудиторією. Наприклад, адаптація 

матеріалу, написаного представником професійної спільноти, до масової 

аудиторії або ж переписування «народною» (vernacular, як її називають 

зарубіжні дослідники), зрозумілою певній локальній спільноті мовою. Тут 

можливе використання жаргонізмів, просторічь тощо. Американські 

дослідники Дж. Кей та С. Куїн у статті «Пошуки журналістики в цифрову 

добу» вважають стратегічно важливим під час створення контенту враховувати, 

як він буде резонувати в конкретній аудиторії та, за потреби, адаптувати 

масовий контент до «нішевого» споживача [385]; 

 глокалізація контенту. Полягає в актуалізації медіаконтенту через 

врахування місцевої специфіки та задоволення потреб регіонального 

споживача. Рерайт відбувається шляхом розширення матеріалу через його 

прив’язку до конкретного регіону, верств населення тощо (наприклад, 

наголошення на можливих наслідках події для регіону та ін.); 
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 компіляція, об’єднання текстів, які мають спільну тематику, є гарним 

способом оновлення контенту, привернення до нього уваги аудиторії. 

Поширений як внутрішньомедійний (у межах одного ЗМІ) рерайт матеріалів. 

Часто виконується іншим (не автором оригінальної публікації) журналістом, 

оскільки матеріал потребує «свіжого» погляду на проблему (подію), що набула 

продовження чи доповнилася новими подробицями та фактами. Такі матеріали 

зазвичай будуються за правилами перегорнутої піраміди або ж розділені 

на фрагменти, що мають самостійні заголовки. У такий спосіб забезпечується 

охоплення ширшої аудиторії — тих її представників, які стежать за розвитком 

події, і тих, хто вперше дізнається про новину завдяки цьому матеріалу. Рерайт 

також може здійснюватися з додаванням гіперпосилань, які дозволяють 

з’єднати матеріал з іншим контентом ресурсу; 

 зміна акцентів у матеріалі. Це особливий вид рерайту, що створюється 

з конкретною метою — змінити думку аудиторії. В. Різун наголошує на тому, 

що журналіст, як професійний комунікант, завжди орієнтований на споживача. 

Тому його методи «роботи» «зі своєю аудиторією, включаючи наукові 

(збалансованої подачі інформації, статистично виправданого розподілу 

негативу й позитиву і т. д.), в умовах спілкування, а тим більше масового, 

завжди мають шанс бути вишуканими способами маніпулювання поведінкою 

аудиторії» [220, 29]. Мотиви такого рерайту можуть бути кардинально 

протилежними.  

Якщо при визначенні типології явища спиратися на сферу поширення 

рерайту, можемо виділити внутрішньомедійний рерайт і зовнішній рерайт. 

Оскільки роль сегменту медійного контенту в інформаційному просторі важко 

переоцінити, він переважно стає джерелом для зовнішнього рерайту з боку 

його споживачів. Утім не нехтують рерайтингом чужих медійних матеріалів 

і  журналісти. Широке залучення активної аудиторії до процесу 

медіавиробництва також сприяло поширенню практики рерайту. 
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Медіаплатформи (як приміром, GuardianWitness) дають можливість 

журналістам видання використовувати матеріали, що розміщені авторами-

аматорами на сайті, для написання своїх. Однак журналістам доводиться 

здійснювати рерайт цих текстів для приведення їх у відповідність 

до стилістичних, граматичних та інших норм написання матеріалів для ЗМІ. 

Таким чином рерайт може відбуватися як за вектором «контент ЗМІ → 

користувацький контент», так і у зворотному напрямі.  

Якщо розглядати з позиції рерайту діяльність інформаційних агентств, 

вони готують базовий контент для рерайту ЗМІ та водночас самостійно 

здійснюють рерайт чужих інформаційних повідомлень. За останньою схемою 

сьогодні працює багато інформаційних агентств, які орієнтовані на кінцевого 

споживача. Протягом тривалого часу інформаційні агентства, як слушно 

зауважує Ю. Погорєлий, не мали виходу безпосередньо на широку публіку. 

«Зазвичай, новини, які готують агентства, використовувались іншими ЗМІ: 

газетами, телебаченням та радіо. Головними читачам інформаційних «стрічок» 

були професійні журналісти чи аналітики» [198, 12]. Це не могло 

не позначитися на стилістиці та манері створення повідомлень. Сьогодні роль 

інформаційних агентств кардинально змінилася — вони самі виконують 

функції ЗМІ, оскільки володіють ексклюзивною інформацією.  Водночас навіть 

за умов жорсткої конкуренції на інформаційному ринку свою нішу знайшли 

й рерайтерські інформаційні агентства, що «взагалі не орієнтовані 

на поширення ексклюзивної інформації. Цінність їхньої роботи у пошуку 

та обробці інформації» [157, 21].  

Внутрішньомедійний рерайт відбувається в межах однієї медійної 

організації. О. Лащук схильна розглядати його як процес редагування подій, що 

продовжуються. Опублікований текст при цьому «може піддаватися зміненню 

неодноразово». Ситуацію, за якої на першому етапі публікації можна лише 

повідомити новину, а згодом додавати компоненти — фото, відео, посилання, 
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— вона називає «саморерайтом» [157]. Робиться це з метою оновлення 

матеріалу, з огляду на появу нових фактів або подробиць події. Старий контент 

поданий під новим кутом зору, з актуалізацією певних деталей, також є вдалим 

способом об’єднання аудиторії для його обговорення. З огляду на все наведене 

вище, можемо схематично зобразити вектори, за якими відбувається 

рерайтерська діяльність у медіасфері (див. Рис. 6). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6. Вектори рерайтерської  

діяльності в медіасфері 
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його невід’ємним складником. Це сталося не останньою чергою завдяки 

мінімальним (інтелектуальним і економічним) витратам, необхідним для його 

створення. ЗМІ постали перед проблемою взаємодії з новими гравцями 

медійного ринку — блогерами, агрегаторами новин, інформаційними 

рерайтерськими агентствами, що на основі їхнього контенту успішно 

генерують власний. Однак агресивна артикуляція навколо рерайту, що її 

демонструють сьогодні медії, на наш погляд, абсолютно невиправдана. Рерайт 

відкриває широкі можливості насамперед для медій. Для актуалізації контенту, 

подовження «життя» матеріалу можуть бути використані практики рерайту. 

Так, приміром, інтерв’ю можна перетворити на публіцистичний матеріал для 

сайту, репортажі оновити за допомогою відеоуривків розмов з очевидцями, 

експертами тощо; ілюстрації до матеріалу можуть бути трансформовані 

у слайд-шоу з текстовим доповненням. Нині тема багаторазового використання 

контенту медій є дуже актуальною в контексті проблем з його монетизацією. 

Таке багатоцільове використання контенту допоможе розширити аудиторію 

медій та їх присутність на різних  медіаплатформах.   

 

2.2. Генерування та поширення медіаконтенту: диверсифікація 

підходів 

Стійка, як донедавна здавалося, система традиційного медіавиробництва 

сьогодні зазнає змін. Вони позначилися вдосконаленням технічних засобів 

обробки та поширенням контенту, збільшенням функцій і професійних 

компетенцій журналіста, підвищенням ролі ринкових характеристик контенту, 

розмитістю типологічних характеристик, симбіозом жанрових форм, зниження 

ролі аксіологічних показників контенту тощо.  
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2.2.1. Еволюція професійних практик і ролі автора в створенні 

медіаконтенту 

Цифрова ера не лише «переписує» процеси медіавиробництва, а й вносить 

корективи у професійні журналістські практики. Роль користувача в створенні 

медіаконтенту розширилася від пасивної (як консьюмера) до активної 

співучасті. На цьому тлі роль професійних журналістів сьогодні змінюється — 

вони все більше не створюють, а добирають і «пакують» контент користувачів, 

займаються обробкою матеріалів з інших джерел та подекуди відверто 

вдаються до наслідування практик громадянської журналістики. Н. Виговська 

в дослідженні «Мультимедійність та конвергентність як фактори трансформації 

регіональних медіа» подає результати опитування працівників ЗМІ, 

що засвідчили розширення функцій журналістів, до яких тепер належать: 

«створення фото (85 %), відео (59 %), аудіо (48 %), інтерактивних карт (22 %), 

інфографіки/таймлайнів (19 %), а також ведення сторінок соціальних мереж 

(48 %)». Також дослідниця відзначає появу таких нових журналістських ролей 

як агрегатор, редактор спільнот, мультимедійний продюсер [65, 4].  

Усе це зумовило низку тенденцій у підходах до створення сучасного 

медійного продукту: 

 розширення функцій професійних працівників ЗМІ у конвергентних 

редакціях щодо підготовки журналістських матеріалів і випуску 

медіапродукту;  

 зростання ролі особистості у стратегіях медіабрендингу в зв’язку 

з переходом медій у соціальні мережі;  

 персоналізація контенту в умовах розвитку блогерства та широкого 

залучення користувачів до співтворчості зі ЗМІ;  
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 неавторизованість контенту, зумовлена поширенням технологій його 

генерування без участі людини;  

 поступове стирання межі між публічним і приватним контентом, 

превалювання в нових медіях стилістики «публічної приватності». 

Роль автора у процесі творення медіапродукту зазнала змін. Хоча термін 

«постать автора», на думку дослідниці С. Распопової, не притаманний 

журналістським текстам, на нашу думку це твердження можна справедливо 

віднести до минулого медій. Важливі для професійної журналістики принципи 

об’єктивності та неупередженості справді зумовлюють стилістичну 

нейтральність і стриманість у використанні виразних засобів. Однак журналіст 

сьогоднішній спирається у своїй роботі зовсім на інші закони подання змісту та 

репрезентації дійсності [215, 154]. Роль автора як індивіда в умовах 

інформаційного перенасичення медіаринку, навпаки, зростає. Як справедливо 

зазначає український дослідник Б. Потятиник, споживачі все більше «тяжіють 

до індивідуальних авторів і голосів, віддалених від інституційних брендів» 

[205, 7]. Саме їхній контент викликає довіру через його світоглядну, ціннісну та 

культурну наближеність до аудиторії. Типологія медіаконтенту за критерієм 

ролі автора, запропонована нами, детально описана в однойменній публікації 

[43]. Відповідно до неї ми виділяємо: за належністю до автора —  

авторизований і неавторизований; за внеском автора у процес створення 

контенту —   первинний (унікальний) та вторинний; за кількістю авторів 

медіаконтенту —  індивідуальний і колективний; за авторською модальністю —  

персоналізований та деперсоналізований; за ступенем соціальності автора —  

соціальний (публічний) і приватний; за суб’єктом створення — авторський та 

генерований (див. Додаток В1). 

Ситуація, що складається на цьому етапі розвитку масових комунікацій, 

певною мірою унікальна: технологічний прогрес применшує значення ролі 
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автора та він же, внаслідок переважання безособистісного «інформаційного 

шуму», робить її особливо цінною. Ідучи за читацькою аудиторією, журналісти 

все частіше намагаються наслідувати сучасних медіагероїв галузі за 

стилістикою, манерою подачі інформації, відкритістю до діалогу, активною 

участю в дискусіях як на медійних майданчиках, так і за їхніми межами 

(наприклад, у соціальних мережах, інтернет-спільнотах). Але оскільки 

п’єдестал сучасних мережевих героїв вельми різнобарвний (тут і політики, 

і зірки шоу-бізнесу, і відверті хіпстери, і навіть домашні тварини) — спроби 

деяких журналістів догодити всім призводять до втрати унікальних ознак. 

Самобрендинг — один з нових трендів професіоналізації журналіста. 

Анонімність, притаманна періоду становлення блогерства в Україні, сьогодні 

відходить у минуле. Автори знаходять свою нішу в комунікаційному просторі 

та вписують власне «Я» у громадський і соціальний контекст. Журналісти 

нових медій проходять шлях від безіменних ретрансляторів до впізнаваних 

медіаособистостей. Заявити свою присутність у мережі журналістам сьогодні 

допомагають навіть на рівні спеціальних організацій, що є особливо актуально 

в умовах кризи галузі. Слідом за моделями, професійне портфоліо яких стало 

вимірюватися не лише досвідом роботи та еталонними 90–60–90, а й кількістю 

підписників та друзів на Facebook, аналогічні підходи почали застосовувати 

й до працівників медіасфери. Пріоритетними параметрами професійного 

багажу стали рейтинги в соціальних мережах, наявність авторських блогів, 

вміння активно співпрацювати з аудиторією. Маркетологи сьогодні багато 

говорять про роль особистості у формуванні бренда. Чим більший бренд, тим 

більша роль у ньому відводиться особистості. Однак поєднання особистої 

активності журналіста та його участі в розбудові медіабренда роботодавця 

часто стають причиною конфліктів і резонансних звільнень у ЗМІ.  

Іншим важливим критерієм є ступінь соціальності автора — те наскільки 

він висловлює в матеріалах соціальну (або публічну) чи власну (приватну) 
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позицію. Однак межа між публічністю та приватністю у віртуальному 

цифровому просторі є розмитою. Нова категорія «публічна приватність» стає 

єднальною рисою сучасної блогосфери. Роль постаті автора підвищується 

та проявляється через активний діалог з аудиторією, що сприймає медіапродукт 

комплексно, разом з коментарями, постами, репліками. У результаті думки, 

висловлені в незавершених постах і твіт-повідомленнях, привертають більше 

уваги аудиторії, ніж контент офіційного ресурсу ЗМІ. «Журналістика 

з людським обличчям» є однією з головних сучасних стратегій медій, 

що прагнуть втримати довіру аудиторії. Поширеною практикою є формування 

образу автора-журналіста через соціальні мережі. Це дозволяє читачеві зібрати 

всі «пазли» в образі автора, зокрема його особисті вподобання, соціальний 

і сімейний статус. 

Традиційно матеріали журналістів на сайті медій сприймаються 

невіддільно від їхньої редакційної політики. Редагування та своєрідне 

модерування як тем, так і матеріалів відбувається на всіх етапах 

медіавиробництва: від автора, літературного редактора, випускового редактора 

до юристів і навіть власників медій. Модний сьогодні формат віртуальної 

редакції сприяє більшій автономії журналістів, однак рівень їхньої 

незалежності не можна порівняти з діяльністю представників громадянської 

журналістики. Останні самі приймають остаточне рішення щодо створення, 

розміщення та розповсюдження матеріалу, в той час коли за журналістів медій 

це робить редакція.  

Інша яскрава тенденція — колективний характер творення 

медіаконтенту. У широкому значенні «колективного» як належного всім, 

медіаконтент є продуктом колективним у всіх сенсах: він побудований на 

спільних цінностях, використовує набутки колективного інтелекту (маючи 

на увазі краудсорсинг і колаборацію в медіасфері) та орієнтований на активну 

аудиторію, що зокрема й через медіакомунікації бере участь у розвитку 
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громадянського суспільства та впливає на соціальні й політичні процеси 

у країні. Заснований ще теорією «колективного розуму», підкріплений 

роботами Л. Лессіга [396], цей принцип сьогодні успішно вписався в концепцію 

нових медій. Вільний усебічний доступ до інтелектуальних набутків людства 

та контенту, широке залучення до творення медіапродукту споживача, пошук 

економічних преференцій через увагу аудиторії лягають у канву концепції 

розвитку всесвітнього інформаційного простору. Сучасний комунікаційний 

простір, за словами дослідниці конвергентних процесів у медіях В. Золяк, — це 

територія, де «максимально щільно переплелися та знаходяться у взаємозв’язку 

всі сфери інтелектуальної діяльності» [104, 1]. Якщо розглядати колективність 

творення медіапродукту в цьому контексті, усі учасники медіакомунікацій 

є авторами мозаїчного інформаційного полотнища мережі, продукту 

своєрідного «суспільного співавторства». Цю концепцію погляду на авторство 

ми детально розглядали в нашій публікації «Розвиток концепції вільних джерел 

як нова реальність сучасного медійного простору» [38]. Водночас активна 

громадянська позиція споживачів поступово формує в сучасному 

медіасередовищі культуру співучасті. А усвідомлення кожною людиною свого 

внеску в спільний комунікаційний простір породжує новий сукупний 

індивідуально-колективний образ автора. 

Поєднання різних авторів відбувається також за допомогою гіпертекстових 

та інтертекстуальних зв’язків у мережі. На думку дослідниці Ю. Артамонової, 

медіатекстам не завжди притаманна змістова завершеність. Внутрішні 

посилання на матеріали інших авторів перетворюють контент на фрагмент 

більшого інформаційного повідомлення, «ланку ланцюгу в передачі 

інформації» в інформаційному потоці [25, 110]. Для багатьох історій журналіст 

є модератором, який продовжує стежити за розвитком новини, появою нових 

фактів, об’єднує тексти, фото- та відеоконтент за спільною темою. З огляду на 

цей зв’язок, медіатексти різних авторів можна розглядати як колективний 
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медіапродукт. Таким він є не по суті процесу творення, але за споживацьким 

сприйняттям. Нова редакційна політика, що сповідує контентну конвергенцію, 

також зосереджена довкола об’єднання колективних зусиль у 

медіавиробництві. Мультимедійний продукт як результат командної роботи 

це підтверджує. 

Стрімке зростання масиву вторинного контенту, переважно новинного 

характеру, та його безконтрольне копіюванню (як повне, так і фрагментарне) 

створюють новий тип контенту — неавторизований і безособистісний. Він не 

має зв’язку ні з психологічним портретом автора, ні з редакцією чи спільнотою, 

що сповідують певні ціннісні та світоглядні орієнтири. Водночас аудиторія і не 

потребує його належності конкретній особі. У таких текстах постать автора 

не лише другорядна, а й зумовлена манерою споживання новинного контенту 

в мережі. Інформаційне перенасичення, з одного боку, та «інформаційна дієта», 

що її сповідують новинні агрегатори (маємо на увазі маленькі, «порційні» 

обсяги їх повідомлень), з другого, призводять до знеособлення контенту. 

І хоча безособистісний контент широко практикується медіями, переважно 

в сегменті новин, постать автора (про що красномовно свідчать, наприклад, 

авторські колонки чи блоги) не відходить у минуле. Журналісти, що здобули 

собі ім’я, розділяють популярність з новими героями: політиками, 

громадськими та державними діячами. Новий образ ньюзмейкера більше 

не потребує допомоги медій, а прес-конференції чи заяви прес-служб успішно 

замінюють повідомлення у Twitter і Facebook. В умовах перенасичення 

інформацією аудиторія тяжіє до її персоналізації та віддає перевагу 

унікальному авторському контенту. Завдання нового автора-журналіста — 

знайти комфортну для діяльності зону між публічним і приватним, між 

авторською позицією та громадською думкою.  
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2.2.2. Роль контентної конвергенції в циркуляції контенту 

та контентообміні  

Конвергенція сьогодні стала обов’язковою умовою ефективного 

функціонування ЗМІ. Узагальнюючи західні та вітчизняні наукові підходи, 

можемо виділити два магістральні напрями, за якими відбуваються 

конвергентні перетворення в медіасфері, — технологічний і контентний. Саме 

на адаптації нового мультимедійного інструментарію до редакційних процесів 

сьогодні зосереджені зусилля професійного журналістського середовища. Якщо 

розглядати конвергенцію з позицій технологічного підходу, зміни, що 

відбулися у сфері виробництва контенту, — це передусім мультиплатформність 

нових медій. Ознакою сучасних ЗМІ стає наявність окремих версій для 

планшетів, телефонів, сайту чи цілого інформаційного порталу, сторінок у 

соціальних мережах. У гонитві за вимогами «дигіталізованої» аудиторії, медії 

концентрують зусилля на конвертації медіапродукту в нові формати. Звичний 

процес створення та поширення медіаконтенту доповнюється новим етапом — 

так званим, пакуванням медіаконтенту (див. Рис. 7).  

 

 

 

Рисунок 7а. Традиційна модель виробництва  
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Трансформації в медіавиробництві спостерігаються на всіх виділених нами 

етапах. На етапі генерування ідей (тем) — традиційні функції журналістів 

перебирають користувачі, що наділені активною функцією формування 

тематичного наповнення нових медій. Водночас конвергенція з професіоналами 

певної галузі, що могли би стати генератором нових ідей, розвинена слабко.  

Широке залучення аудиторії до процесу створення контенту притаманне 

етапу створення контенту. Тут  мають відбуватись і процеси контентної 

конвергенції, проте замість них у реальності домінує конвергенція професійних 

навиків. Журналісти генерують, створюють, знімають, озвучують і навіть 

редагують матеріали, лише утверджуючи тезу про те, що економічно вигідний 

для медій журналіст — це мультифункціональний професіонал.  

Трансформації на етапі редакторської підготовки позначаються такими 

тенденціями: перерозподіл редакторських функцій і поява нових професій — 

редактор інформаційного потоку, редактор-модератор, редактор спільноти, 

редактор-агрегатор тощо; зменшення рівня відповідальності редактора на фоні 

зростання індивідуальної соціальної відповідальності представників 

громадянської журналістики. Останнє твердження базується на положеннях 

ст. 1 (с) Директиви ЄС, у якій щодо редакційної відповідальності зокрема, 

зазначено: «редакційна відповідальність не обов’язково передбачає яку-небудь 

юридичну відповідальність у відповідності до національного законодавства 

за зміст (контент — авт.) або послуги провайдера» [12]. 

Етап конвертації (пакування) контенту та його адаптації для різних 

платформ супроводжується реформуванням редакційної структури медій, 

збільшенням штату технічних працівників, розширенням технічного  арсеналу 

редакції. При цьому власне процес адаптації матеріалів для різних платформ 
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відбувається здебільшого в автоматичному режимі. Лише обмежена кількість 

медій віддають перевагу залученню журналістської роботи на цьому етапі 

з метою поліпшити якість контенту.  

Принципи конвергенції на зазначених етапах у різних медіях реалізуються 

по-різному. Д. Туманов у роботі «Світ-текст як основа конвергенції мас-медіа» 

пропонує три структурні моделі. В основі першої — об’єднання автономних 

редакційних ресурсів, які займаються наповненням інформаційних каналів 

медій. При цьому процеси генерації, редагування та виробництва розділені між 

колективами, які очолюють різні редактори. Прикладом може слугувати робота 

The Guardian. Друга модель становить класичну крос-медійну редакцію. Тут 

окреслені три етапи відбуваються паралельно й одразу орієнтовані на різні 

медійні платформи. Працівники готують матеріали для всіх форматів: 

друкованого видання, онлайн-версії видання, відео- й аудіоподкастів для сайту. 

Прикладом такої конвергентної організації є британське видання Financial 

Times. І нарешті третя модель є інтегрованою редакцією, що поєднує всі 

інформаційні потоки медій. Формування контенту розділено за тематикою, 

але забезпечує контентом усі медійні платформи. Яскравий приклад такої 

стратегії — видання Telegraph Group [258]. Як бачимо, більшість із наведених 

моделей вводить в обіг ідею поліфункціонального журналіста, що повинен 

вміти працювати в різних ЗМІ та готувати контент для різних медійних 

платформ.  

Також важливий критерій, що висувається до журналіста конвергентної 

медійної структури, — уміння обирати пріоритетні формати для того чи того 

контенту. Це потребує не лише практичного досвіду, а й професійної  

лояльності та здатності до компромісів. Конкуренція, притаманна редакційним 

відділам, заважає конвергентним процесам в редакції. На етапі поширення 

контенту економічно вигідною стає взаємодія медій з інтернет-сервісами на 

кшталт YouTube, використання альтернативних інформаційних каналів, широке 
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залучення можливостей соціальних мереж, використання RSS-каналів як 

найбільш популярного способу автоматичної дистрибуції контенту. 

Незважаючи на фундаментальні зміни в підходах до створення та 

поширення контенту, на практиці нова технічна можливість конвергенції 

контенту фактично змінює лише обгортку товару, що пропонується 

споживачеві. Збільшення контенту фіксується лише за кількісною 

характеристикою, в той час як змістове наповнення медіапродукту залишається 

сталим. У результаті поширення контенту на різні медіаплатформи, особливо 

на початкових етапах формування конвергентних редакцій, відбувалося 

здебільшого шляхом його адаптації. Однак орієнтація матеріалу на певну 

платформу має бути визначена ще на етапі його підготовки. На думку 

експертів, контент на різних платформах має доповнювати один одного, 

розширювати можливості традиційних каналів комунікації. Тож актуальними 

проблемами редакції постають управління інформаційними потоками,  

економічна доцільність розподілу контенту між платформами, проблеми його 

монетизації.   

Резонансність відгуку аудиторії — ще один важливий критерій добору 

матеріалів. Так званий, шлейф, що породжується дискусією навколо статті,  

може викликати більший інтерес, аніж власне матеріал, і стати дієвим 

майданчиком для залучення додаткової аудиторії. Утім саме цей важливий 

комунікативний осередок усе частіше «мігрує» в соціальні мережі, залишаючи 

дискусійні майданчики нових медій. Використання модерації також може 

виявитись недостатнім для утримання аудиторії, тому медії активно залучають  

нових акторів комунікаційного процесу — редакторів-аніматорів, клакерів (від 

фр. сlaque — плескати в долоні — професія людини, що створює штучний 

успіх). Хоча з цією роллю як ніхто краще мають впоратися автори статей, що 

володіють фактажем і глибшим розумінням проблеми, вони побоюються або не 

здатні підтримувати постійний інтерактивний діалог з читачем. Не варто 
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нагадувати, що «прямий» вихід на аудиторію надає журналістові широкі 

можливості — дозволяє розкритися авторові, краще усвідомити образ 

аудиторії, примушує його переглядати підходи до подачі інформації та власне 

безпосередньо впливає на контент, який він створює.  

У той час, як редакція здійснює пакування контенту, надаючи йому 

привабливого для споживача вигляду, журналісти опановують нові функції 

та навички, уже на етапі збору інформації забезпечуючи матеріали для крос-

медійного представлення. Відео-, аудіорепортажі, cтріммінг, фотофакти, 

користувацький контент, інтерактивні опитування та онлайн-дослідження — 

усі ці елементи стають частинами фрагментарної мозаїки, що складається в 

інформаційну картину дня на ресурсі медій. Нова схема виробництва потребує 

і залучення нових посад у редакції — медіадиригента [96, 70], редактора потоку 

новин, редактора-модератора користувацького контенту та ін.  

На думку Л. Дейлі, Л. Демо та М. Спілмана, виробництво медіаконтенту — 

це та сфера, де поняття конвергенції набуває нового сенсу. Так звана, 

конвергенція ньюзруму передбачає спільне використання контенту всередині та 

між медіаорганізаціями [322]. За дослідженням авторів, можемо виділити 

конвергентну взаємодію редакцій ЗМІ у процесі створення та поширення 

медіаконтенту, що проявляється на таких рівнях: 

 крос-промоційний рівень (рівень співпраці ЗМІ низький, вони 

обмінюються посиланнями один на одного); 

 рівень клонування (матеріал одного ЗМІ з внесенням невеликих змін 

використовується іншим ЗМІ); 

 колаборація (чи сo-opetition — від англ. «кооперативна 

конкуренція» — за оригінальною класифікацією авторів) — на цьому 

рівні редакції ЗМІ можуть обмінюватись інформацією щодо історій, над 

якими вони працюють; 
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 обмін контентом (ЗМІ ділиться інформацією, що зібрана його крос-

медійним партнером і публікує її після нього); 

 повна конвергенція — модель, за якої медіапартнери співпрацюють 

на всіх етапах створення та поширення контенту (розподіляють контент 

між радіо-, теле- та читацькою аудиторію ресурсу з метою зробити його 

найбільш привабливим для споживача) [там само].  

Однак журналістська практика демонструє, що така контентна 

конвергенція відбувається зі збереженням конкуренції журналістів різних 

редакцій і проявляється в обережній політиці посилань на партнерське ЗМІ. 

Що ж до передруків, хоча така тенденція й досі зберігається, медії поступово 

збільшують кількість авторських матеріалів і новин, що безпосередньо впливає 

на відвідуваність сайту та розширення його аудиторії [322]. 

На думку авторки дослідження «Функціональні характеристики контентної 

конвергенції засобів масової інформації» В. Золяк, спостерігається зміщення 

цього явища в бік інструментального аудиторного рівня, що формує історично 

унікальний характер розвитку сучасної цивілізації [104]. Беручи до уваги роль 

активної аудиторії в процесі медіавиробництва й технологічний характер 

конвергенції, можемо віднести контентний обмін, який відбувається в площині 

«ЗМІ–споживач» і «споживач–споживач», до еволюційних етапів конвергентної 

парадигми. 

Нами виділені чотири сфери поширення конвергенції в медійному 

середовищі:  

 конвергенція контенту всередині медіахолдингу (внутрішньомедійна), 

що забезпечує контентом усі його структурні підрозділи;  

 конвергенція контенту між різними медіями (зовнішньомедійна); 
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 обмін контентом з користувачами (медіаплатформи UGC на сайтах 

нових медій тощо);  

 співпраця з медіаплатформами й інтернет-сервісами (наприклад 

з YouTube).  

Остання тенденція набула поширення як у світовій практиці (медіахолдинг 

BBC), так і на українському медійному ринку, що все частіше робить вибір 

на користь комерційних мережевих проектів з медіаплатформами (яскравим 

прикладом втілення медіатрендів є телеканал СТБ). 

Конвергенція як світовий бренд позначилася трансформаційними 

перетвореннями в усіх сферах соціального життя — економіці, політиці, 

мистецтві, масових комунікаціях — і стала віддзеркаленням глобалізаційних 

потреб сучасного суспільства в інтеграції навколо однієї інформаційно-

комунікативної осі. У медіасфері явище конвергенції проявляється на різних 

рівнях і в різних формах. Однак важливо усвідомлювати, що контентна 

конвергенція — це динамічна модель, яка відображатиме рівень взаємодії та 

співпраці. Як своєрідний континуум взаємопроникнення й інтеграції, що 

відбувається на всіх рівнях масових комунікацій, конвергенція й надалі братиме 

участь у трансформаціях як на рівні процесів виробництва та поширення 

контенту, так і на рівні медійної галузі загалом. Конвергенція ж як рушійна 

сила інтеграції контенту в медіавиробництві має слугувати підвищенню його 

якості.  

Дигіталізація контенту, його пакування й поширення потребуватимуть 

напрацювань практичного досвіду. Адже обмін контентом сьогодні часто 

відбувається у форматах рерайту, запозичення тем, обробки матеріалів 

і відвертого контентоклонування. Аби повернути цю практику у правове поле 

та врегулювати контентний обмін між редакціями на офіційному рівні, 
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необхідним видається віднайти належну мотивацію, що спонукала б сторони 

до співпраці. 

 

2.2.3. Коннективність підходів до дистрибуції контенту 

У сучасному інформаційному просторі кількість контенту зросла в рази, 

але його адресність і досягнення ним свого кінцевого споживача — 

аудиторії — відбувається далеко не завжди. Тисячі заміток, новин, репортажів, 

фотозвітів і stream-відео виявляються похованими під руїнами іншого контенту. 

Генерування контенту за своєю метою несе діалоговий імпульс, меседж до 

аудиторії, без якого його існування приречене на життя метелика-одноденки. 

Весь арсенал, від жартів, «загравання» із читачем, багатозначних пауз і 

мотиваційних заохочень до форми свідомого дратування, провокативних 

запитань, використовується авторами для того, щоби бути почутими. Гарантією 

досягнення меседжем реципієнта стає його релевантність до пошукових систем. 

Підпорядковуючись новим правилам побутування, структура контенту стає 

подібною до складного технологічного продукту конструювання: кожен з 

гвинтиків запускає його рух до споживача. Генерування контенту, 

орієнтованого на велику аудиторію поширення, примушує медійників 

вдаватися до технік вірусного маркетингу, уважніше ставитися до постів у 

соціальних мережах і не боятися зіпсувати репутацію веселими статусами у 

Facebook чи неформальним оповіданням. Однак без грамотно продуманої 

моделі дистрибуції жоден контент не зможе принести віддачі медіям.  

Традиційна модель поширення «один для багатьох» (one-to-many) була 

спрямована на пасивне споживання інформації. Партисипативні моделі 

залучення аудиторії утворюють нову модель поширення контенту «багато для 

багатьох» (many-to-many), де схема його поширення стає значно складнішою.  



178 

 

Контентна конвергенція із соціальними медіями проявилась у 

популяризації SMM-технологій. Багато інтернет-користувачів не заходять на 

сайт медій безпосередньо та задовольняються підпискою на їхні новини в 

соціальній мережі чи обговоренням у коментарях. Медії, що перші 

опублікували новину, в результаті не отримують великого резонансу, якщо 

вона не поширена в мережі. Медіям, аби привести аудиторію на свій ресурс, 

доводиться вдаватися до різноманітних заходів: розіграшів, конкурсів, 

співпраці з лідерами інтернет-спільнот тощо. Необхідність медій дублювати чи 

репостити контент власних ресурсів у соціальних мережах спонукала останні  

зробили крок назустріч, запропонувавши ЗМІ можливість прямої публікації 

контенту на їхньому майданчику (наприклад, Facebook Instant Articles). 

Facebook намагається заохочувати видавців до виробництва унікального 

контенту та поширення його мережею, пропонуючи частину доходів від 

реклами. BBC, The Guardian та The New York Times стали одними з перших, хто 

приєднався до нового формату. Аналогічну платформу готує до випуску й 

Google. Ініціативи, передусім, спрямовані на споживачів мобільного контенту, 

що відмовляються від переходу на сторінки медійних ресурсів через небажання 

очікувати завантаження чи економію трафіку. Зазначені платформи ж, навпаки, 

дозволяють споживачеві відразу отримати доступ до повного обсягу статті.  

Push-, рull-, рass-стратегії поширення. За першої моделі «push media» 

(з англ. — нав’язувати медії), традиційної для більшості ЗМІ, комунікацію 

ініціюють медії: постійна сітка мовлення телеканалу, регулярний вихід номерів 

видання тощо. Медії пропонують аудиторії певний контент (не зважаючи на 

його споживчі інтереси). Модель «pull media» (з англ. — притягати в медіа) 

передбачає, що отримання контенту ініціюється споживачем: придбання 

передплати, RSS-розсилки, примірника видання, пакета кабельного мовлення 

тощо. Pass-модель використовує широкий спектр технологічного 
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інструментарію: підпорядкованість контенту SEO, взаємні посилання на 

ресурсах, широке використання можливостей соціальних мереж.  

П. Бредшоу наголошує: принципова відмінність моделі ХХІ століття 

полягає в тому, що дистрибуція, яка була останнім етапом в ланцюгу 

медіавиробницва, сьогодні може відбуватися водночас зі збором інформації та 

генеруванням контенту медіями. Одночасність цих процесів чинить тиск на 

редакційну практику [303, 16−17].  

Альтернативні канали поширення. Друге дихання сьогодні отримали 

новинні розсилки. Локалізована подача контенту в такий спосіб не пов’язана з 

глобальними інформаційними потоками. Однак така подача імітує традицію 

читання друкованої преси. Розсилки практикують The Financial Time — FirstFT 

і Time.com — The Brief. Приміром, The New York Times запустила понад 30 

розсилок, які розкривають як широкі теми (здоров’я, спорт, політика), так і 

пропонують стрічки певних авторів. Видання заявляє, що підписка на цей вид 

контенту суттєво збільшилася, що надало можливість розширити штат 

працівників за цим напрямом [189].  

Модель соціальної дистрибуції. Стратегія, за якої сама аудиторія бере 

активну участь у розповсюдженні контенту медій дедалі знаходить підтримку 

в редакціях. «Поділитись», «відправити друзям», «зберегти на сторінці 

Facebook» — ці інструменти поширення в руках активної аудиторії мають 

перетворити її на потужну дистpибуторську мережу, що на громадських засадах 

забезпечує популяризацію медій. Натомість функції стимулювання споживача 

до активних дій сьогодні поступово перекладається на самого журналіста, що 

не лише повинен генерувати контент, а й здійснювати подальше кураторство 

над ним у соціальних мережах.  

Дотичними механізмами стають програми та мобільні додатки обміну 

контентом: Trumblr, Vine, Snack. Світові медії намагаються бути представлені 
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тут. BBC, СNN, The New Yorker, The Guardian, Al Jazeera продовжують 

інвестувати в генерування контенту для поширення на цих платформах. 

Вибір аудиторією контенту часто вмотивований за іншим принципом. 

Як зауважує дослідниця психології журналістської творчості О. Проніна, 

«сучасна людина стикається з такою кількістю різноманітних і часто не 

пов’язаних фрагментів інформації, що в неї проявляється необхідність 

відмовитися від встановлених причиново-наслідкових зв’язків і довіритися свої 

свідомості, що декодує повідомлення за принципом подібності до власних 

уподобань» [212]. Не можна ігнорувати й сильний емоційний зв’язок, який 

утворюється між контентом і споживачем. Особливо цей взаємозв’язок 

проявляється при бажанні читача ділитися медіаконтентом у соціальних 

мережах. Споживач починає зіставляти його не лише з власними інтересами, 

поглядами, а й формує імідж, підтримує репутацію. Дослідження, проведене 

серед 50 тис. респондентів у 65 країнах світу агентством UM засвідчило, що 

якість контенту жодним чином не впливає на його популярність серед 

споживачів. Лише 11 % респондентів визнали зв’язок визначення цінності 

контенту з тим, чи відображає він їхню позицію. Саме таким контентом 

однодумців аудиторія ділиться охоче [210].  Цікаво, що результати проведеного 

нами опитування встановили, що лише 24 % респондентів вважають 

відповідність контенту їхнім очікуванням та поглядам важливим ціннісним 

критерієм (див. Додаток Д3). У результаті лідером перегляду (наприклад, в 

YouTube) часто стає контент з дуже сумнівними якісними характеристиками. 

Директор агентства IPG Mediabrands Г. Паркер виділяє п’ять основних мотивів 

поширення аудиторією контенту в мережі: навчання, побудова стосунків, 

дозвілля, розвиток, визнання [210]. Тож на затребуваність у споживача того чи 

того контенту безпосередньо впливає його здатність допомогти в реалізації 

людиною зазначених мотивів. Дослідження, проведене виданням The New York 

Times, засвідчило, що 75 % аудиторії ділиться новинами, щоби краще їх 
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зрозуміти та колективно переосмислити; 49 % вважають, що це допоможе їм 

змінити погляди на речі та явища; 69% ― це дозволяє почуватися залученим до 

процесів, які відбувають у світі; 94 % замислюються над корисністю тієї чи тієї 

інформації перед розміщенням на своїй сторінці в соціальних мережах або на 

власному інтернет-ресурсі; 68 % сприймають розміщення чужого контенту як 

власну рекламу (щоб привернути увагу до своєї сторінки через популярний 

контент) або спосіб краще розкрити свою особистість через власні уподобання; 

73 % за допомогою репостів розширюють коло спілкування, заохочуючи 

людей, що мають спільні інтереси чи погляди 22 .  

 Роль посередництва у дистрибуції контенту. Інформаційне 

перенасичення впливає на зростання ролі медіапосередників. Збільшення 

обсягів медіаконтенту та перенасичення ринку медій призводить до дисбалансу 

між попитом і пропозицією, за якого аудиторія просто не здатна спожити 

запропоновані їй обсяги інформації. Про перевантаження інформаційного 

ринку (це явище було описане ще Е. Тоффлером [488]) вже неодноразово 

говорили К. Міллер, Я. Нільсон, Л. Землянова, В. Іванов, О. Мелещенко. 

На цьому тлі відбувається знецінення первинного контенту, на що звертає увагу 

В. Тапскотт. «Відкритість і безперешкодна та нерідко безоплатна доступність 

медіаконтенту, ― на думку українського дослідника В. Теремка, ― стала 

причиною втрати ним сутнісних ознак товару та змінила мотиваційну основу 

авторської праці. Змінюються правовий, комерційний і функціональний статуси 

твору (контенту)… Через інтерактивні втручання первинний контент 

знецінюється, вторинний контент виграє» [249, 11]. Аудиторія як ніколи 

потребує допомоги в доборі інформації, а шалений ритм сучасного життя 

диктує попит на стислі компіляції різних джерел, сніппети та новинні добірки. 

У цих умовах ми можемо спостерігати дві паралельні тенденції. З одного боку, 

                                                           
22 Див. : Результати дослідження The New York Times «The psychology of sharing: Why do people share online?». – 

Slide presentation. – Доступно за адресою: http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/. 
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легкість виробництва контенту відкидає потребу у висококваліфікованих 

посередниках, якими традиційно поставали ЗМІ. З другого, перенасичення 

інформацією не дозволяє впоратися з її масивами медії, а потребує й 

систематизації їхнього контенту також.  

Поява великої кількості нових медіапосередників сприймається 

традиційною журналістикою з пересторогою, особливо в контексті монетизації 

медіапродукту та перерозподілу прибутків від поширення. Ці нові умови, в 

яких опинилися медії, лише посилили конкуренцію на ринку виробництва. 

Медіаорганізації звернули увагу на генерування вторинного контенту, з огляду 

на споживчі запити на платну спеціалізовану інформацію. Але потреба в такій 

інформації, за твердженням І. Засурського, може виникнути лише в контексті 

«багатої» інформаційної системи з відкритим доступом до знань [101, 10].  

Прибічник концепції «вільних джерел» Дж. Бойл у своїй книзі «Публічне 

надбання» («The Public Domain», 2008 рік) [301] наводить яскравий приклад 

файлообмінника, в якому всі можуть отримати медіаконтент і лише перший 

покупець повинен за нього заплатити. За таких умов постає справедливе 

запитання: чи залишилися бодай якісь властивості медіапродукту, що давали б 

можливість його виробникам ефективно використовувати їх у своїй бізнес- 

стратегії? Однак контент (як і знання, якщо провести аналогію з роботами 

німецького філософа та соціолога Г. Шпіннера [469]) можна продати один раз, 

але зберігаючи право за собою поширювати знову. Саме ця ознака 

медіапродукту і стає запорукою його продажу, що активно використовують 

нові медії.  

 

2.3. Структурні та форматні зміни контенту 

Медії з ентузіазмом реагують на технологічні нововведення галузі, 

намагаючись поставити їх на службу своїм виробничим потребам. У результаті 
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превалювання споживчого вибору й технологічні можливості в 

медіавиробництві стають потужними стимулами пошуку нових підходів до 

створення та поширення медіаконтенту, експериментів з форматами й 

інструментарієм. Ми маємо намір дослідити, як зазначені зміни вплинули на 

медіавиробництво та позначились на структурі та контентних форматах.  

 

2.3.1.  Переосмислення «кванта контенту» в умовах структурної 

трансформації  

Журналіст і редактор Д. Кудрявцев свого часу запропонував дуже цікаву 

концепцію «кванта контенту», його семантичного ядра, структурного атома, що 

стає критичною відправною точкою існування контенту як самодостатньої 

комунікаційної одиниці. Сьогодні під впливом багатьох об’єктивних 

і суб’єктивних чинників квант контенту переосмислюється, що дає новий 

імпульс дослідженням медіаконтенту.  

Первинно в основі концепції Д. Кудрявцева закладена гіпотеза щодо 

зменшення кванту як одиниці споживання в сучасних медіях від випуску 

(номера) видання до статті, матеріалу. А. Мірошниченко, продовжуючи цю 

теорію, пропонує ще меншу одиницю: «редактор, бажаючи заманити читача до 

себе на сайт, робить анонс максимально насиченим, цікавим, атрактивним. Але 

чим цікавіший анонс, тим швидше та більше він забирає все найцікавіше зі 

статті і повідомляє читачеві, стаючи самодостатньою одиницею контенту. 

Часто буває, що анонсу вистачає і люди не переходять далі». Це призводить до 

розмиття поняття «редакційна політика» та навіть взаємного канібалізму 

анонсу і джерела [183]. Автор, очевидно має на увазі традиційний лід 

матеріалу, що в мережі підпорядкований обмеженню в кількість символів для 

попереднього перегляду. Саме ця технологічна специфіка посприяла 

поширенню явища агрегації, що було предметом нашого розгляду в пункті 2.1.3 
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дослідження. Негативні наслідки агрегації пов’язують з тим, що вона 

насамперед продукує апатичність мислення. Затребуваність формату «brief» 

(від англ. — короткий), що вже позначився на аудиторії поступовою втратою 

здатності до аналізу й осмислення отриманої інформації, досі залишається 

високою. Стислі інформаційні добірки популярні в «аудиторії кліпової 

свідомості». 

Тенденції до фрагментації контенту та, відповідно, зменшення його 

семантичного ядра знаходять вираження і у візуальному контенті. Так об’ємні 

за хронометражем програми для зручності споживача подаються у формі 

нарізки епізодів. Подрібнення, членування контенту, продукування його 

фрагментарності стало чи не найсуттєвішою ознакою медійного інтернет-відео. 

Онлайн-мовлення успішно співіснує з нарізкою відеофайлів, що практикують 

навіть не аудіовізуальні за спрямуванням інтернет-медії. Утім говорити про 

системний характер цього явища поки що зарано.  

Креолізованість сучасного тексту, що постає в симбіозі знакових одиниць 

та візуального складника, зміщує акценти в контентній структурі. Її умовно 

можна зобразити як мозаїчну сукупність елементів з приблизно рівноцінними 

характеристиками елементів, які утворюють між собою міцні, проте рухливі 

зв’язки. Гіпертекстовість і нелінійність контенту дозволяє «увійти» до нього з 

будь-якого місця, переформатовуючи структуру цілісності сприйняття контенту 

споживачем. Квант контенту при цьому зміщується залежно від місця «входу» 

та вектору його перегляду (ознайомлення).  

Деякі дослідники вважають, що квантом контенту сьогодні є автор чи 

медійний бренд. Нам важко погодитися з цією тезою, бо, на нашу думку, тут 

наявні дві протилежні тенденції. З одного боку, справді відчутне зростання ролі 

самобрендингу автора-журналіста, що активно експлуатується 

медіаорганізаціями для популяризації медіабренда. Медійні особи здобувають 

прихильність аудиторії, та визначним фактором далеко не завжди стає контент. 
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Нашу увагу привертає особистість автора, якого ми вважаємо другом або 

однодумцем. Щоденне звернення до контенту однієї і тієї самої людини цілком 

можна порівняти з комунікаційним актом та навіть із своєрідним підтриманням 

стосунків (у цьому випадку, заснованих на комунікації). Як і в реальності, 

людина може переривати співрозмовника, коментувати сказане, а може стати 

тим найкращим небагатослівним співрозмовником, який уміє слухати. 

При цьому роль контенту зменшується. За аналогією з реальним спілкування, 

людина не припиняє спілкуватися (слухати) та зустрічатися (хай і у 

віртуальному просторі) з людиною лише тому, що тема сьогоднішньої його 

статті видається їй не такою цікавою. Звісно, систематичне розчарування, 

втрата спільних інтересів або поглядів розставить усе по місцях. Але людський 

чинник або їх множинність продовжать утримувати її на певному медійному 

ресурсі. Та істина, вочевидь, лежить десь посередині зв’язки на кшталт 

«Українська правда» — Олена Притула, «Лівий берег» — Соня Кошкіна 

чи «Цензор.net — Юрій Бутусов».  

Результати нашого опитування продемонстрували, що більшість 

респондентів не асоціюють контент з певним брендом або не вважають 

належність матеріалу конкретним медіям чи авторам визначальним критерієм у 

його виборі. Так, 52,1 % аудиторії обирають контент незалежно від того, яким 

ЗМІ він оприлюднений (див. Додаток Д6). Серед цієї категорії респондентів, 

яку можна охарактеризувати як «всеїдну» переважає молодь віком до 24 років 

(23,5 %). Декларує свою прихильність певним медіабрендам чи авторам 

сегмент аудиторії від 35 до 44 років, який більшість соціологів відносить до 

найактивнішою аудиторії. Одночасно постійність в уподобаннях демонструє 

аудиторія 55+ (більше ніж 42 %). Отримані дані опосередковано можуть 

свідчити й про більш свідомий вибір контенту означеними категоріями 

респондентів.  
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Утім і власне контент у сенсі його фактичної належності є відділеним від 

медій як виробників. Будучи фабрикою, і не лише з виробництва власного, а й з 

обробки та збуту чужого контенту, сучасні медії в такий спосіб створюють  

власний інфопростір, що повинен утримувати аудиторію в межах 

інформаційного ресурсу. При цьому маленьке непомітне посилання на 

першоджерело для споживача не має жодного значення.  

Що стосується зв’язку контенту з іменем автора, загалом простежується 

негативна тенденція. Лише 14,3 % опитаних змогли назвати два-три прізвища 

авторів, матеріали яких вони постійно читають (дивляться, слухають), при 

цьому понад 41 % взагалі не змогли згадати жодного імені автора (див. 

Додаток Д7). Автор для споживача перестає мати значення. Цей підхід з 

легкістю можна зіставити з характером сприйняття новинного контенту через 

агрегатори. Агрегація новин і справді стає сильним інструментом знеособлення 

контенту як у прив’язці до бренда, так і в прив’язці до конкретного автора. 

Зважаючи на високу популярність агрегаторів, ця тенденція викликає 

занепокоєння.  

Цікавими є результати дослідження щодо розмірних уподобань аудиторії. 

Звісно, на сприйняття та споживання контенту справляють вплив багато 

чинників: специфіка гаджета, через який передається контент, часовий 

проміжок споживання, інтерфейс, юзабіліті, адаптивні характеристики, 

характер контенту, позиціонування ЗМІ та ін. Не можна також ігнорувати й 

того факту, що контентні вподобання можуть не збігатися з реальною картиною 

споживання. Однак нам видається цікавим перевірити усталені твердження 

багатьох наукових шкіл про те, що сьогоднішній споживач тяжіє до коротких 

контентних форм. Звісно, сподівання споживачів завжди будуть випереджати 

можливості медіабізнесу реагувати на них. Однак знати якомога більше про 

свого читача для видання вкрай важливо. Практика підтверджує, що, приміром, 

типовий образ читача мобільного контенту зовсім не асоціюється з активністю 
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та бажанням за кілька секунд отримати картину світу. Так, ритм споживання 

змінився разом з ритмом життя, але це загальна тенденція. Та говорити про те, 

що стислий лаконічний контент привертає більшу увагу власників мобільних 

гаджетів неправильно. Tаймменеджмент для багатьох лише незрозуміле слово 

іншомовного походження. Між ним (що міг би диктувати справді споживання 

«на льоту») та реаліями організації буття людини величезна прірва. Споживач 

не готовий в одну мить змінити свої звички. Відкриваючи мобільний лише на 

хвилинку, може залишатися «там» на кілька годин, усе глибше та глибше 

занурюючись у читання. Навіть очікування літака в аеропорту, зустрічі з 

партнером, служби доставки з піцерії дає можливість не лише переглянути 

інформацію, а й поринути в емоційні переживання з головою. Тож справжній 

контент — це хороша історія, що затягує та викликає емоції. Такий підхід 

дозволяє виробникові краще уявити свого споживача. 

Моду на лонгріди підтверджують інтерв’ю з редакторами українських 

медій. Керівник проекту «Новое время» О. Лисенко зауважує: «НВ («Новое 

время» — прим. авт.) як один з перших сайтів в країні, що активно 

запроваджував лонгріди, практично одразу знайшов рекламодавців на цей 

формат» [112]. Цієї ж стратегії дотримуються й у виданні «Дело»: «Лонгріди, 

спецпроекти та інший «неновинний» контент — дуже важливий. Адже це те, за 

чим до тебе повернуться через тиждень, місяць, іноді — рік або навіть роки. 

У нас є кілька матеріалів — в основному із серії how to do (з англ. — як це 

зробити — прим. автора) — яким вже роки по три-чотири, а пару тисяч людей 

на місяць їх продовжує читати. Така ж історія щодо інтерв’ю з цікавими 

людьми — до них повертаються через тривалий період часу. Це те, що 

називається «завжди зеленим контентом», і на мій погляд, — розвиватися в 

цьому напрямку важливіше, ніж в новинному. Окрема історія з аналітикою, 

всілякими прикладними «циферними» матеріалами — наприклад, рейтингами 

компаній з доходу або прибутку, які ми готуємо для нашого ТОП-100. 



188 

 

Це важлива комерційна інформація, вона не застаріває з роками, і звичайно 

сайту дуже важливо продукувати достатню кількість таких матеріалів» [там 

само].  

Цікаво, що в той час, як інформаційні й аналітичні видання нової формації 

позитивно ставляться до довгих матеріалів, видання «старого ешелону» 

асоціюють їх з радянськими передовицями та намагаються уникати. 

М. Філіпов, редактор видання «Вечірній Київ» та «Хрещатик», переконаний, 

що про великі розгорнуті матеріали «треба забути, бо їх мало хто читає» 23. 

При цьому аудиторією своїх видань медії визначають категорію 65+. Якщо 

порівняти результати проведеного нами опитування аудиторії щодо форматних 

уподобань, можна констатувати в цілому відповідність стратегії зазначених 

видань  споживацьким пріоритетам. Так, 11,5 % аудиторії 65+, порівняно 

із сегментом 55–64 років (7,1 %) віддає перевагу коротким матеріалам.   

Результати проведено нами опитування засвідчили приблизно рівні позиції 

коротких публікацій (їм віддають перевагу 59 %) та розгорнутих матеріалів 

(41 % респондентів). Для уточнення результатів, фокус-групам (групи, поділені 

за віковими категоріями) було запропоновано обрати між двома конкретними, 

але різними за обсягом матеріалами. Результат вніс корективи у 

співвідношення. Вікова категорія 45+ виявила однакову прихильність до 

короткого та довгого матеріалів. Натомість аудиторія від 18 до 44 років 

розподілилася за уподобанням розгорнутий/короткий як 42,8/51,7. Отримані 

результати у фокус-групах дозволили зменшити розрив до  53,5 % (короткі 

матеріали) проти 46,4 % (розгорнуті). Цікавим є той факт, що найбільше 

прихильників коротких матеріалів серед молоді до 24 років та в категорії 35–

44 років, натомість розгорнутим матеріалам віддає перевагу аудиторія 

55−64 років (див. Додаток Д5). 

                                                           
23 Див. Текст експертного інтерв’ю з головним редактором видання «Вечірній Київ» М. Філіповим. — Доступний 

за адресою: www.copyright-literacy.org.ua. 
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Ці цифри можна пояснити, порівнявши з віковою статистикою споживання 

контенту. Найактивнішою аудиторію, що активно споживає контент у мережі, 

є інтернет-користувачів від 14 до 44 років24. Приблизно ця ж категорія (від 18 

до 35 років) є власниками мобільних гаджетів і використовує їх для отримання 

контенту. Таким чином простежується зв’язок між користування інтернетом 

і пріоритетністю коротких контентних форматів. Активні інтернет-користувачі 

віддають перевагу оперативному отриманню стислої інформації. 

Отож глибше осмислення результатів підводить до думки, що розширення 

контентних форм під впливом технологій зовсім не позначилось на текстовому 

складникові. Слово як основна одиниця, як і все у процесі цивілізаційного 

розвитку людства, залежне від моди, споживацьких смаків та інших 

швидкоплинних тенденцій. Однак бажання підпорядкувати контент 

технологіям — шлях у нікуди. Звісно, технології розкривають нові можливості 

та не скористатися ними було б недалекоглядно. Експериментальний бум у 

редакціях зосереджується переважно довкола розважальних і когнітивних 

характеристик контенту, що більшою мірою відкриваються через інтерактивні 

можливості. Анімація у статтях, вражаюча своїми можливостями інтерактивна 

інфографіка, цікаві знахідки в поданні подкастових сегментів — нововведення 

роблять контент виразнішим, жвавішим, емоційно насиченим, допомагають 

тримати увагу читача. Але і якісний репортаж, і образно та стилістично багатий 

нарис, і новомодний сторітелінг (від англ. storytеlling — оповідання історій) 

будуть тримати увагу читача вдумливого, інтелектуального, спонукати до 

розширення своїх образних і чуттєвих горизонтів недосвідчену молоду 

аудиторію, розвиватимуть навички аналітичного мислення. 

 

                                                           
24  За результати дослідження інтернет-аудиторії Factum Group Ukraine. – Доступне за адресою: 

http://www.slideshare.net/mResearcher/2015-53766903. 
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2.3.2. Технологічна природа інновацій медіаконтенту  

Інноваційний характер перетворень у генеруванні та подачі контенту 

більшою мірою зосереджується довкола посилення візуального складника 

силами нових технологічних можливостей. До них можна віднести як 

удосконалення традиційного інструментарію (ілюстрації, інфографіка), так і 

підвищення ролі аудіо- та відеоконтенту. Останній завжди відігравав важливе 

значення. Породжений інформаційним суспільством, просторово-часовий 

феномен «інфосфери», на переконання В. Буряковської, «безпосередньо 

пов’язаний з уявленнями про багатовимірність і багатоплановість інформації, 

форм і методів її виробництва, кодування, зберігання та передачі, а також з 

визначенням ролі й місця людини в цій інфраструктурі. Так, поряд з 

вербальним способом осягнення світу, поступово утверджується аудіовізуальне 

пізнання» [55, 15]. Це підтверджується й тенденцією до абсолютного 

домінування візуального контенту в споживанні. Інфографіка як ефективний 

візуальний контентний компонент сьогодні еволюціонує до інтерактивності. 

Більшість українських медій використовують інфографіку та навіть мають 

окремий відповідний розділ (як, наприклад, «Український тиждень», Ліга.НЕТ, 

Delo.ua, «Слово і діло», «Вести», Forbes.ua) або є окремими мультимедійними 

проектами, як-то «Хроніки Майдану». Великою популярністю в української 

аудиторії (більше ніж 65 %) користується YouTube, що є відображенням 

світової тенденції.25  Варто навести цифри офіційної статистики YouTube — 

більше ніж 10 тис. відеофайлів, понад 1 млрд переглядів, близько 70 млн годин 

часу перегляду. 26  Очевидно, що найбільш перспективним сегментом 

медіаконтенту є відео, обсяги якого щороку зростають. Багатоманітність його 

форм іде за мережевими технологіями, змінюючи організацію мовлення 

телеканалів. YouTube нами згаданий не дарма. Це не медії в звичайному 

                                                           
25 Дані соціологічного опитування компанії Gemius «Онлайн-аудиторія та найпопулярніші сайти в Україні», 
станом на січень 2016 р.  
26  Статистика з офіційного сайту YouTube (станом на 2015 року). — Доступно на: 
https://www.youtube.com/yt/press/en-GB/statistics.html.  

https://www.youtube.com/yt/press/en-GB/statistics.html
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значенні, але він став привабливою технологічною платформою, на якій 

активно облаштовуються ЗМІ. Більшість аудіовізуальних ЗМІ прийшли сюди 

слідом за аудиторією. На думку М. Алієвої, «незважаючи на велику 

різноманітність аматорського контенту, найбільшу популярність в інтернеті все 

ж мають ролики від професіоналів — The Associated Press, The New York Times, 

CNN та інших ключових гравців медіаринку. І це легко пояснюється наявністю 

у великих медіавиробників більшої кількості джерел інформації: 

інформаційних агентств, фрилансерів, постійних коментаторів і ньюзмейкерів» 

[19, 66]. Також не другорядну роль відіграють технічні можливості 

медіаорганізацій та, як наслідок, вища (в технічному аспекті) якість контенту. 

Інший важливий чинник — регулярність оновлення контенту на офіційних 

каналах ЗМІ в YouTube. «Наприклад, у Associated Press з’являється понад 300 

відеороликів на тиждень. The New York Times та The Washington Post 

генерують більше ніж  10 роликів на тиждень. Ще кілька років тому ці новинні 

організації взагалі не виробляли відеоконтент, але агентства навчили своїх 

репортерів знімати та найняли в штат професійних операторів»27 [там само]. 

Канали на YouTube сьогодні мають фактично всі телеканали України 

та багато інших медійних інтернет-ресурсів. Потенціал візуального контенту, 

безумовно, розширили цифрові технології, що, за словами Л. Саєнкової, 

«зменшують дистанцію між екраном і глядачем (споживачем)». «З одного боку, 

це зумовлено все більшими потребами глядачів в отриманні максимального 

комфорту та задоволення від екрану. З другого, це пов’язано з комерційною 

основою екранних видовищ. Нові екранні формати 3D-Cinema та 5D-Cinema, — 

стверджує вона, — задовольняють ці потреби» [223, 82]. Меншою мірою 

українські медії залучені до інших відеохостингів. Так, на Vimeo аккаунтів 

українських ЗМІ немає, однак наявний контент телеканалів (ICTV, СТБ, 

«Інтер», «Україна», «Новий канал», «5 канал» та ін.). 

                                                           
27 У  роботі М. Алієвої цитується за: Алексеева А. Говорим «видео в интернете» − подразумеваем YouTube // 

Частный корреспондент. − 2010. − 25 января. − Режим доступа :  
http://www.chaskor.ru/article/govorim_video_v_internete_-_podrazumevaem_youtube_14433. 
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Уявлення про можливості відеоконтенту кардинально змінила розробка 

спеціального шолома Oculus Rift для формування віртуальної реальності, що 

вже використовується медіями. Так, у 2014 році американське видання Des 

Moines Register випустило матеріал для перегляду в шоломі, що дозволяє 

повністю зануритися в зміст матеріалу. Іншим технологічним нововведенням, 

яке, безумовно, потребуватиме й нового контенту, стала розробка компанії 

Sumsung — MagicInfo Video Wall — відеостіна, що створює ілюзію глибшого 

занурення аудиторії в картинку.28  

Сучасний медіапростір характеризується не лише високою концентрацією 

кількості медіаконтенту, а і його внутрішньоструктурним ущільненням. 

Еволюція гаджетів, яка не обмежується класичними ноутбуком, планшетом або 

смартфоном, ознаменувалася появою інтерактивного годинника. Новий 

медіагаджет, що, як здавалося, не приверне уваги аудиторії як інструмент для 

споживання контенту ЗМІ, успішно освоюють такі медіагіганти, як приміром 

The Guardian. Їхній додаток для Apple-годинника — Moments — замість усього 

масиву контенту, що, вочевидь, для такого формату не підходить, пропонує 

сегментований контент — «моменти» для різного часу доби. Наприклад, у 

першій половині дня можна очікувати на огляд коротких новин; красиву 

фотогалерею та оновлення спортивної інформації — по обіді, а нагадування 

про намір прочитати аналітичну статтю — увечері [381]. Такий фрагментарний 

підхід побудований передусім на чуттєвому та візуальному сприйнятті 

інформації. Темп оновлення та характеру інформації буде відрізнятися не лише 

протягом доби, а й залежно від дня тижня (робочі чи вихідні). Принцип читання 

із зап’ястка кидає виклик контенту, що має бути концентрованим і вмістити все 

смислове навантаження на  міні-екрані. 

                                                           
28 Більше інформації на офіційному сайті Samsung: www.samsung.com.  
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Очевидно, що важливу роль у контентних тенденціях відіграватиме 

дизайн. За словами дизайн-менеджера фундації Wikimedia М. Саїд, «медії все 

більше залежать від соціальних платформ, намагаються оптимізувати свої 

матеріали під особливості кожної з них, копіюють один в одного ефективні 

«прийоми». В результаті «контент різних ЗМІ у соціальних медіях стає 

практично ідентичним» [54]. Аби привернути увагу аудиторії, медії повинні 

більше використовувати можливості дизайну як важливого естетичного 

складника медіаконтенту. Втім і власне поняття дизайну в епоху дигіталізації 

простору потребує переосмислення. Множинність гаджетів і форматів 

представлення контенту вражає. Мобільні гаджети, 3D-технології, Google Glas 

— це далеко не повний перелік інновацій галузі. За цих умов дизайн може 

розглядатись і як технологічна оболонка, і як модний концепт. Контент усе 

частіше розглядається як безформна одиниця, трансформер, що адаптується під 

індивідуальну дизайн-оболонку, яку обирає для себе кожний конкретний 

споживач за власним смаком. Таким чином аудиторія матиме можливість 

обирати, який  вигляд матиме контент, що його вона споживає. Деякі фахівці 

взагалі проголошують пріоритетність комунікації над естетикою і вбачають 

функцію дизайну цифрової доби лише в організації та впорядкуванні 

комунікації, підтвердженням чому може слугувати доволі скромний інтерфейс 

соціальної мережі Facebook.  

Потенціал дослідники бачать і в мобільному телебаченні. Воно, на жаль, 

поки що залишається не таким поширеним в Україні. Специфіка мобільного 

телебачення примушує переглядати подачу контенту. Він має бути 

фрагментарним, а довжина уривків ― не перевищувати кількох хвилин. 

Додатковими опціями інтерактивності можуть слугувати спілкування з 

ведучими за допомогою мобільного, участь у конкурсах, голосуваннях, чатах. 

Специфіка модульного сприйняття контенту з мобільного може бути 

реалізована через блокову побудову трансляції (епізодами), текстового 

контенту.  
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Інтерактивізація традиційного ефірного мовлення в Україні здійснюється 

за допомогою таких сервісів, як divan.tv, megogo, seetv.tv тощо. Ці інтернет-

майданчики пропонують глядачеві зручну організацію контенту телеканалів. 

Повноцінними ж інтернет-телевізійними проектами можна вважати 

«Громадянське ТВ», «TVi», канали іномовлення UATV, FirstUA, Ukraine 

Tommorow.  

Оскільки перегляд телевізійного контенту — це передусім відпочинок, 

популярності набувають технологічні новації, що підтримують і розвивають 

ідею «комфортного» споживання. Традиційний телевізор, який не може 

задовольнити всіх потреб сучасних користувачів, успішно замінює смарт-ТБ, 

що, за визначенням дослідниці І. Полуехтової, пропонує «все й одразу»: 

зберігає звичні та комфортні умови традиційного телевізійного перегляду й 

водночас розширює можливості вибору контенту». Послуга перегляду «за 

запитом» у будь-який зручний час і меню спеціальних додатків (віджетів) для 

перегляду онлайн-відео, на думку авторки, змінюють звичні практики 

споживання телевізійного контенту [203, 396].  

За даними GfK Ukraine, в Україні (станом на 2013 рік) було продано 220 

тис. Smart TV телевізорів, що становить 11 % від загальної кількості продажів 

телевізорів. До 2017 року, за прогнозами компанії J’son & Partners Consulting, 

продаж зросте до 930 тис. приладів Smart TV, тобто 57 % від усіх проданих 

телевізорів матимуть характеристики Smart. Для порівняння зі світовою 

статистикою (76 млн телевізорів за цей же період підтримували функцію Smart 

TV) — 33 % всіх продажів припадає на телевізори Smart.29 Звісно, український 

ринок цифрових новинок не такий розвинений, як хотілося б. Це пов’язано 

передусім з необхідністю додаткових витрат на обладнання. Водночас багато 

людей відмовляються від послуг кабельних операторів, вважаючи їхню 

абонентську плату завищеною. Цифрове телебачення в Україні перебуває, на 

                                                           
29 За результатами дослідження компанії J’son & Partners Consulting «Ринок телевізорів Smart TV: 2010–2017 

рр.». − Доступне за адресою: http://json.tv. 
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жаль, у замороженому стані. Перехід до цифрового ринку та цілковита відмова 

від аналогового телебачення відповідно до вимог підписаної Україною 

Женевської конвенції щодо впровадження цифрового телебачення не відбулась, 

як це планувалось у 2015 році. Споживання зростає, але воно компенсується 

технологіями, що вимагають невеликих витрат. Тож найбільшою популярністю 

продовжує користуватись інтернет-телебачення з функцією відкладеного 

перегляду [275]. 

Друга істотна причина недостатнього розвитку технології — брак 

медіаконтенту. Одним з перших додатків для телевізорів LG з функцією Smart 

TV, став додаток, розроблений телеканалом новин «24», що дозволило 

включити сервіс «Новини 24» у комплектацію всіх телевізорів LG, які 

підтримують технологію Smart TV 30 . Додаток має функції формування 

індивідуальної стрічки новин за тематикою та дає можливість знаходити 

потрібні матеріали за системою пошуку [64]. Варто визнати, що істотною 

перепоною на шляху розвитку цього типу контенту є правові обмеження. Так, 

на переконання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, 

виробники телевізорів з функцією Smart TV надають можливість споживачам 

дивитися відеоконтент через мережу без дозволу правовласників і таким чином 

сприяють процвітанню піратського ринку [126]. 

Контентне наповнення безпосередньо залежить від обладнання, з якого 

контент споживається. І хоча досі великий сегмент споживачів є 

прихильниками телебачення 31 , аналітики констатують старіння телевізійної 

аудиторії. Орієнтація на молоде покоління як на свою потенційно активну 

аудиторію примушує телебачення переглядати підходи до контентних 

форматів. Цікавими в цьому аспекті є дослідження агентства стратегічних 

                                                           
30  Більше див., наприклад: Телеканал новин «24» з’явився на Smart TV // 
http://24tv.ua/telekanal_novin_24_zyavivsya_na_zmart_tv_n164200. 

31  Див.: Результати дослідження «Конфлікт у медіа & Медіа в конфлікті». – Доступні за адресою: 

http://socportal.info/2015/12/17/infografika-ukrayintsi-viddayut-perevagu-telebachennyu.html. 
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досліджень Miner & Co серед американської підліткової аудиторії. Як 

з’ясувалося, 57 % дітей віддають перевагу перегляду розважального контенту з 

екранних мобільних гаджетів. Батьки ж зізнались у тому, що як покарання та 

виховання (за аналогією із солодким) відбирають у дітей планшети, 

примушуючи їх дивитися телевізор. Телевізор як покарання  — дуже показова 

тенденція, що не може не турбувати аудіовізуальний медіаринок [197].  

Отже, можна виділити тенденції, що спостерігаємо в медіях під впливом 

інновацій: 

 медії активно інтегрують контент у нові інноваційні 

медіаплатформи; 

 більшої популярності набувають інструменти інтерактивізації 

контенту для його взаємодії з аудиторією; 

 відбувається внутрішнє ущільнення контентного наповнення 

у форматах для мобільних гаджетів; 

 зовнішній вигляд і подача контенту демонструють дедалі більшу 

технологічну залежність від каналів його розповсюдження; 

 медії активніше взаємодіють з іншими учасниками медіаринку та з їх 

допомогою розширюють дистрибуцію власного контенту. 

Яким би не було ставлення медій до інновацій у сфері генерування та 

поширення медіаконтенту — настороженим чи відкритим до глобальних 

перетворень, — не можна забувати, що медіаконтент в умовах інтелектуальної 

економіки є також і товаром, для якого все ж важливою є упаковка.  

Звісно, якщо розгорнувши її споживач не знайде очікуваної продукції, він 

більше не звернеться до цього медійного джерела. Але й без привабливої 

обгортки, у створенні якої інновації дуже допомагають, інформаційний продукт 

приречений на низьку увагу з боку споживача. Культура подачі контенту, що її 

практикують медії, повільно, але впевнено впливає на наші смаки, задає модні 

тренди, врешті нав’язує та встановлює «культуру форми», те яким ми повинні 

уявляти якісний і сучасний водночас медіаконтент. 
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2.3.3. Поява нових форматів під впливом змін у культурі 

медіаспоживання 

Уже за той невеликий відрізок часу акліматизації медій в цифровому 

середовищі ми можемо спостерігати активне експериментування з форматами, 

способами візуалізації, подачею, функціональністю та структурою матеріалів. 

Справді, технологія та глобалізація відкрили медіям нові можливості 

й водночас стали чи не найбільшим викликом XXI століття. Еволюціонувати та 

поставити технології собі на службу, а не наздоганяти світ, який стрімко 

змінюється, — ось завдання, котре ставлять перед собою нові медії.  

Серед передумов, що впливають на жанрові й форматні трансформації, 

можемо виділити конвергенцію, технологічні інновації та зміну споживчої 

поведінки. Конвергенція вносить корективи у процес медіавиробництва, 

сприяючи об’єднанню функцій і посад. Підготовка журналістом одночасно 

матеріалів для різних медійних платформ органічно призводить до дифузії 

різних жанрів. Тенденція до надання форми розваги різним типам контенту вже 

ввела в обіг такі поняття, як інфотейнмент (від англ. information — інформація 

та entertainment — розвага), едьютейнмент (від англ. education — навчання 

й entertainment), технотейнмент (від англ. technology — технологія 

та entertainment) — контент навчального характеру з широким використанням 

можливостей мультимедіа, політейнмент (від англ. politics — політика 

й entertainment), що набуває популярності на тлі зростання політичної 

активності аудиторії [84]. Автори матеріалів усе більше тяжіють до залучення 

різних знакових систем. Текст комбінується з інфографікою, аудіо- та 

відеоподкастами, інтерактивними ілюстраціями, навчальними та 

розважальними графічними модулями.   

Технологічні інновації інтенсифікують поширення мобільних додатків з 

обміну контентом (Tumblr, Vine). Не можна не згадати й появу нових жанрових 

форматів відео, як наприклад, коуб (від англ. — coub — куб). Цей відеофайл 
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становить зациклений відеоролик з несинхронним звуковим супроводом. Його 

найближчим аналогом є Vine від Twitter. Канали на відеохостингу коуб 

сьогодні мають усе більше українських медій. Приміром, аудиторія коуб-

каналу видання «Новое время» станом на початок 2016 року сягає більше ніж 

12 млн переглядів.32 

Розвивається подкастове мовлення, що передбачувано є поширеним серед 

радіостанцій. Активно використовують цей вид контенту «Авторадіо», 

«Шарманка», радіо «Аристократи», «Свобода», «Хіт FM» та ін. Унікальним 

проектом громадського подкастингу є C-Pod — українська звукова інтернет-

платформа, до створення контенту якої може долучитися кожен охочий. 33 

Поширення подкастів особливо актуальне для нішевого й аматорського 

контенту. За словами ініціатора проекту С. Шумлянського, подкаст — «це 

добра можливість гуртувати специфічні аудиторії авторів і слухачів. До того ж, 

медіа загального інтересу працюють шаблонно, й багато важливих для 

суспільства новин і подій, що не відповідають їхньому формату, залишаються 

поза увагою» [98]. Іншою важливою місією подкастів називають соціальну 

функцію охоплення аудиторії з проблемами зору. У цьому аспекті медіям 

необхідно активніше використовувати можливості цього контенту в своїй 

діяльності, особливо тим з них, хто традиційно орієнтований на текстові 

матеріали.  

І нарешті зміни споживчої поведінки зумовлюють зміну форматів. Ми вже 

піднімали питання домінування форми над змістом. Але глибший підхід до цієї 

проблеми підводить до ще одного висновку. Інтелектуальне вихолощення 

контенту та поширення стилістики наближення до споживача призводить до 

зменшення значеннєвої одиниці, що ним передається. Часто форми у вигляді 

                                                           
32 За даними статистики coub-каналу видання. –  Доступна за адресою: http://coub.com/novoyevremya. 

33 Офіційний сайт громадського подкастингу Сpod: www.cpod.co. 
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контенту набувають емоційні посили, що мають на меті глибше впливати на 

аудиторію. До них можемо віднести емоції, зафіксовані у формі інтернет-мемів.  

Сучасна аудиторія сама прагне обирати не лише контент, а й формат та  

час, що відводить на його перегляд. Тож характерною тенденцією стає 

фрагментарність подачі контенту, що відрізняється модульною структурою, 

яка здатна адаптуватися під різні запити аудиторії (наприклад, відео чи аудіо, 

повний обсяг чи фрагмент). Як зауважує М. Алієва, традиційні для телебачення 

«підводки» ведучих замінюють текстові підписи, розташовані під 

відеороликом; верстка випуску в інтернеті подрібнюється до новини, що 

подаються окремими файлами, щоб полегшити доступ до інформації для 

споживача» [19, 67].  

Іншим наслідком фрагментації та подрібнення в подачі контенту стають 

нові поняття «вебізод» і «мобізод». Вебізод (від англ. webisode, web та 

episode — епізод) набув поширення на YouTube і Vimeo як формат для 

попереднього перегляду, завантаження чи перегляду в режимі онлайн. Його 

безумовною перевагою є саме фрагментарність, яка дозволяє переглядати 

контент (на різних мобільних гаджетах) за власним вибором та через невеликий 

розмір надає можливість ділитися й обмінюватися контентом з іншими 

користувачами. Мобізод (від англ. mobile — мобільний та episode — епізод.) 

має схожі функції, але орієнтується на поширення й обмін контентом через 

мобільні пристрої. 

 

2.3.4. Адаптивний потенціал мобільного медіаконтенту 

Ринок мобільних гаджетів активно розвивається. Українська статистика 

демонструє зростання популярності споживання медіаконтенту з мобільних 

пристроїв. При цьому більшу популярність серед аудиторії здобуло читання 

зі смартфона (5,7 млн споживачів), порівняно зі споживанням контенту 

https://en.wiktionary.org/wiki/mobile#English
https://en.wiktionary.org/wiki/episode#English
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з планшетів (1,9 млн), що на перший погляд мають більший і зручніший 

екран.34 Це дало привід говорити про новий виклик галузі. Необхідність бути 

представленими на всіх комунікаційних майданчиках вимагає адаптувати 

контент для кожного з них. Культура медіаспоживання, котру диктують нові 

мобільні пристрої, будується на зручності сприйняття інформації як на одному 

з найважливіших критеріїв, що впливають на збільшення читацької аудиторії. 

Явище планшетної журналістики глибоко досліджували М. Гарсіа, зокрема 

у своїй книзі «Сторітелінг в епоху планшетів» [346], деяким аспектам 

сприйняття інформації з мобільних пристроїв присвячені статті Дж. Джарвіса, 

Ф. Салмона [458]. Серед українських дослідників варто виділити дослідження 

Б. Потятиника [205]. Глибший аналіз трансформацій контенту в мобільному 

форматі дає змогу виділити дві площини проблематики: аксіологічну 

й технологічну. Перша зумовлюється тематичною специфікою цього типу 

контенту. Інформація, що надходить на мобільний, має приватний характер 

споживання через обмежений доступ до конкретного мобільного гаджета. Саме 

тому популярність у споживанні на мобільних пристроях має контент 

приватної тематики, наприклад, стосовно здоров’я. Інша специфічна 

характеристика — співвідношення мобільного контенту з динамічністю як його 

властивістю. Мобільний у значенні — рухливий, такий, що переміщується, ― 

мав би за логікою дефініції означати передусім мобільність, рух споживача, 

що за короткий проміжок часу хоче отримати «картину світу». Однак «чтиво», 

в значенні неквапливого споживання інформації, завжди залишатиметься в ціні. 

І гаджети, здавалося б, підтверджують нашу тезу з виходом кожного нового 

девайсу, збільшуючи формат екрана для зручнішого споживання. Утім 

ігнорувати технологічні особливості мобільних приладів не можна. Специфіка 

сприйняття контенту з невеликого екрана ставить перед медіавиробниками 

                                                           
34 За даними дослідження компанії Gemius «Онлайн аудиторія та найпопулярніші сайти в Україні», станом на 

січень 2016 року. – Доступніо за адресою: http://www.gemius.com.ua/novosti-agentstv/onlajn-auditorija-i-samye-

populjarnye-sajty-v-ukraine-za-aprel.html. 
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завдання зважати на весь комплекс специфічних характеристик цього типу 

контенту, що їх можна об’єднати під властивістю «юзабіліті», чи зручність 

читання. Нині періодичні видання справді покладають великі надії на 

планшети, очікуючи від них повернення грошей, що втрачаються від падіння 

накладів друкованих версій. Та, якщо планшети добре зарекомендували себе 

для читання книжкового контенту, передусім завдяки зручності читання, для 

контенту ЗМІ ця платформа не є такою універсальною. Зручність читання є 

важливою властивістю контенту для мобільних пристроїв. Вона забезпечується 

такими параметрами: 

 крос-платформністю; 

 швидкістю завантаження контенту на пристрій; 

 зручним інтерфейсом користувача; 

 прийнятним обсягом матеріалу; 

 мультимедійністю. 

Далі розглянемо детальніше кожен із запропонованих параметрів, 

спираючись на проведене нами дослідження додатків для мобільних гаджетів 

нових українських медій.  

Крос-платформність. Потурання технологічним новаціям початково 

призвело до тимчасових струсів виробленої концепції подачі контенту. ЗМІ 

розпорошували зусилля, готуючи контент окремо для різних медійних 

платформ. Прагнучи бути відкритими максимальній кількості користувачів, 

додатки готувались у форматах Apple iOS, Google Android, Windows Phone, а 

також для інших медіаплатформ (Blackberry OS, Nokia Maemo). Утім переважна 

більшість медій сьогодні створюють додатки для андроїд та IOS, а деякі взагалі 

залишаються вірними IOS, свідомо втрачаючи свою потенційну аудиторію, що 

не є користувачами пристроїв Apple. Наприклад, проект Instagram первинно 
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побудував свою стратегію винятково на додатках до Iphone. Ф. Салмон у своїй 

статті «Чому в нас не може бути нативно-планшетної журналістики?» [458] 

висловлює думку про те, що створення, приміром, винятково планшетної 

журналістики, неможливе, так само як прив’язка до мобільного пристрою є 

малоефективною стратегією. Дослідник вбачає майбутнє в універсальній 

журналістиці, що є доступною на різних пристроях (сумісна з різними 

пристроями). Cаме цей шлях обрали для себе нові медії. 

Швидкість завантаження контенту на пристрій. У гонитві за 

прихильністю аудиторії видання намагаються максимально наповнити випуск 

мультимедійними ефектами, зображеннями, багатошаровою графікою. Втім 

такий формат видання пов’язаний з розміром файлу, що завантажується при 

перегляданні номера видання та відповідно часом очікування, котрий має 

витратити читач, аби переглянути видання. Для багатьох саме цей критерій є 

визначним і призводить до втрати потенційних читачів видання, що не готові 

чекати. Наприклад, поширений планшетний формат файлу PDF 

характеризується великим обсягом, порівняно з інтернетом-виданням не має 

пошукової системи та довго завантажується. Останню проблему у своїй 

практиці вирішило видання The New York Times, запропонувавши спеціальну 

технологію, що дозволяє починати читати свій планшетний додаток, навіть 

поки матеріали завантажуються на пристрій. На думку фахівців, онлайн-

публікації не повинні займати більше ніж 100 Мб. Оскільки журнали не 

надають можливості завантажувати їх частинами, закачування номера за умов 

низької швидкості інтернету призводить до втрати аудиторії, що не готова так 

довго чекати на матеріали [244].  

Зручний інтерфейс користувача. Адаптація контенту до планшетів 

зіштовхнулась із серйозною проблемою — форматом видання. Адже лише 

у планшеті, залежно від уподобань читача може бути застосований як, так 

званий, портретний (вертикальний), так і альбомний (горизонтальний) формати. 
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Окрім цього, такі варіанти зовсім не підходять до розмірних характеристик 

дисплеїв смартфонів. У результаті видавці були змушені робити не одну, 

а одразу три-чотири версії видання. Зрештою багато видань, які витратили 

багато зусиль і коштів для підтримання нативоподібного інтерфейсу видання в 

альбомній і портретній версіях зрештою відмовилися від цієї ідеї. Одразу після 

сміливого кроку The Finanсial Times, що відмовилася з 2011 року від нативних 

додатків для планшетів, інші гравці світового медіаринку дослухалися до 

їхнього прикладу. Нині PDF-версії все більше програють свої позиції на 

світовому ринку періодики HTML 5. Сторінки видань, створених на цій 

платформі, мають чудовий вигляд і на комп’ютерах, і на планшетах, і на 

мобільних пристроях. Прикладом неефективності нативного формату також 

може слугувати закриття амбітного проекту Р. Мердока The Daily. Розробники 

першого цифрового видання, як воно себе позиціонувало, робили ставку на 

якісний контент, який готував штат журналістів, редакторів та інших постійних 

працівників. Утім видання не змогло окупити себе. За результатами опитування 

читачів видання щодо їхнього бачення причин невдачі проекту, половина 

респондентів вказали саме на обмеженість нативного формату, що не має 

цінності для користувача [390].  

На противагу світовим тенденціям, українські видавці поки що не 

поспішають відмовлятися від планшетних додатків, по-своєму вирішуючи 

проблему формату. Так, автомобільний щотижневик «Автоцентр» під час 

перегляду початкових сторінок статей просто пропонує читачеві повернути 

планшет в альбомний формат, під який адаптоване видання; ділове видання 

«Стратегии» залучає форму гри з метою примусити читача перегорнути 

планшет (наприклад: «Перегорніть, щоб дізнатися про сім принципів мислення 

Леонардо да Вінчі»). 

Що стосується навігації у планшетних версіях видання, вона перебуває на 

перехресті дизайну та функціональності. Однак основними при розробці 
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інтерфейсу має бути ефективність, швидкість отримання та зручність 

споживання інформації на планшеті. Специфіка споживання інформації на 

планшеті суттєво відрізняється від традиційної з друкованого носія: дизайн для 

очей, пальці для сенсорного управління, мозок для осмислення — усі вони 

мають бути задіяні водночас у процесі споживання контенту з планшета. 

Дослідник планшетних медій всесвітньовідомий медіадизайнер М. Гарсія 

під час розробки навігації радить переконатися, що споживач знатиме, 

як взаємодіяти з додатком [347]. Саме тому більшість видань, навіть тих, які 

подають PDF-копію друкованого видання, пропонують користувачеві сторінку 

з інструкцією правил користування та взаємодії з інтерфейсом. Утім 

ефективним інтерфейс буде лише тоді, коли взаємодія відбуватиметься 

інтуїтивно. Більшість українських планшетних версій видань містять 

стандартний перелік елементів інтерфейсу — інтерактивні підписи до 

фотографій, режим слайд-шоу, збільшення фотографій, можливість перегляду 

додаткового відео. Остання функція є далеко не в кожному номері. 

Як бачимо, видання у своїх додатках для планшетів не використовують 

повною мірою їхні можливості, намагаючись наслідувати за виглядом 

традиційні паперові видання. Причини цього дві: з одного боку, очевидним є те, 

що дублювати паперову версію у форматі PDF для мобільного пристрою 

дешевше, тож така позиція видавців виправдовується економічними 

міркуваннями. З другого боку, читач і справді звик до традиційного обличчя 

видання з притаманним йому шелестінням сторінок та традиційною версткою.  

Парадокс планшетної версії видання полягає в тому, що при всій її 

технологічності, найбільшого успіху воно досягає, наслідуючи можливості 

традиційного паперового видання: світла верстка, не завантажена інформацією, 

зручність гортання сторінок за аналогією з паперовими тощо. Такий підхід 

прямо пов’язаний з психологією сприйняття людиною інформації та 

феноменом скевоморфізму (від грецьк. skeuomorphism: skeuos — контейнер або 
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інструмент та μορφή «морфем» — форма) — імітації іншого предмета. 

Популярне в дизайні явище скевоморфізму сьогодні поширилось і на, так звані, 

планшетні видання. Вигляд і властивості паперового видання наслідуються 

шляхом копіювання його матеріалу, форми, функціональності.  

Журнали за своєю обкладинкою є повністю ідентичними зі своїми 

паперовими аналогами. Для максимального наближення видання до 

традиційного перегортання сторінок планшетна версія може супроводжуватися 

специфічним звуком, який імітує шурхотіння перегортання паперових сторінок. 

Говорячи про імітацію традиційного видання, ми маємо на увазі навіть 

не інтерфейс, а зручне для користувача середовище, де читач фактично 

не витрачає часу на вивчення особливостей роботи в інтерфейсі, а натомість діє 

інтуїтивно. 

Прийнятний обсяг матеріалу. Звісно, зручність читання пов’язана з 

обсягом і характером матеріалів, які подаються. Утім ці ж обсяг і характер 

добору контенту безпосередньо залежить від пристрою, з якого цей матеріал 

читають. Так, контент для мобільних гаджетів має відрізнятися від основного 

контенту друкованого номера. Приміром, на сайті ж не відбувається 

примусового переобтяження інформацією — ви можете вибрати потрібний вам 

повний матеріал, орієнтуючись на анонси чи короткі врізи. На думку професора 

Гарвардської школи бізнесу М. Крістенсена, вигляд видання, характер і розмір 

його матеріалів має повністю відповідати потребам читача. Він наводить 

приклад, коли людина в очікуванні ранкової кави хоче зайняти 10 вільних 

хвилин. Матеріал при цьому, переконаний М. Крістенсен, повинен бути 

прочитаний до того, як бармен прийме ваше замовлення на каву [318].  

Звісно, визначити потреби читача та час, коли видання читається 

користувачами, не так легко. Приміром, відоме британське видання The 

Guardian, провівши дослідження своєї аудиторії, встановило, що понад 

половини лояльних читачів газети читають її ввечері. Тож новинний контент 
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видання стає на момент його прочитання неактуальним і неоперативним. 

Видання переорієнтувало свою контенту стратегію з вранішніх новин (breaking 

news) до нічних новин (newsnight), що подаються не в новинному, а в 

аналітичному форматі. Також поширеним є інший формат фотопазлів картини 

дня, що також широко використовується для візуалізації контенту в мобільних 

додатках. Натискаючи на фото, отримуємо доступ до матеріалу, що є дуже 

коротким. Це дає можливість отримати загальне уявлення про факти дня в 

«легкому» форматі. 

Мультимедійність. Доцільність широкого використання інтерактивності 

та мультимедійності в інформаційному виданні широко обговорюється сьогодні 

науковцями. На думку фахівців, PDF-версія може задовольнити лише 

представників похилого віку читацької аудиторії, що переходитимуть на 

планшети з традиційних паперових видань. Молодих читачів, добре обізнаних з 

можливостями інтернет-ігор, соціальних мереж, нативними додатками 

зацікавити буде дуже важко. Так, наприклад, у публіцистичних жанрах 

матеріалів інтегрованість мультимедіа в історію, є важливим складником 

загального сприйняття контенту. Мультимедійні статті, початок яким дала 

опублікована свого часу в The New York Times стаття-нарис «Снігопад — 

сходження лавини у затоці Tunnel», сьогодні стали дуже популярними. 

Видавцям також варто більше використовувати широкі можливості сенсорного 

екрана. На думку фахівців, споживачі контенту з мобільних пристроїв очікують 

динаміки, можливості активної взаємодії пальців із сенсорним екраном під час 

перегляду (читання). Саме тому видавці мають активно залучати складну, 

багатошарову графіку, а інформація має подаватися частинами, поступово 

надаючи доступ до нових уривків або елементів контенту. На думку голови 

Данської асоціації онлайн-новин, головний недолік журнальних додатків для 

планшетів у тому, що читачі не можуть лишати коментарі, лайки, переходити за 

посиланнями та зрештою повноцінно брати участь у діалозі [164]. Деякі 
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видання намагаються вирішити проблему такої ізоляції від мережі. Так, 

планшетна версія журналу Domus Design видавничого дому «Murator-Украина» 

має активні переходи на інтернет-сторінки інших сайтів, можливість 

відеоогляду процесів виробництва меблів і дизайну інтер’єрів.   

Як бачимо, українські видання поступово завойовують ринок мобільного 

контенту. При цьому журнальні видання більшою мірою роблять ставку на 

планшетні версії. Не секрет, що продати новину значно важче. Тож у вигідному 

становищі перебувають спеціалізовані видання, що й найбільш активно 

просувають свою продукцію в сегменті планшетів, як-от «Едіпресс-Україна», 

на рахунку якого понад 10 планшетних версій видань: «Viva!», 

«Единственная», «Viva! Биография», «Хорошие Родители», «Viva! Decor», 

«Уютная квартира», «Приватный Дом», «Любимая Дача», «Твое Здоровье», 

«Диетика». Видання орієнтуються на унікальний контент — поради 

спеціалістів, консультації, ілюстровані майстер-класи. Утім більшість з цих 

видань є PDF-версіями паперових і не мають або мають мінімальні (у «Viva!») 

інтерактивні чи анімаційні ефекти. Другим за рівнем представлення у 

планшетному сегменті є видавництво «Бурда Україна». Видавництво здійснює 

випуск на території України більше ніж 50 видань, та не більше ніж 10 з них 

мають планшетну версію. Серед найбільш відомих — Chip, «Автомир. Драйв», 

«Мой прекрасный сад», «Мой уютный дом», «Лиза. Girl», «Мой ребенок». Усі 

видання важко завантажуються та, незважаючи на заявлений інструментарій, 

відео є сталими PDF-файлами, позбавленими будь-якої анімації. Доволі 

комфортно в нових цифрових умовах почуває себе холдинг «Автоцентр», який 

випускає в Україні 26 періодичних видань, частина з яких («Motor news», 

«Автобазар», «Автоцентр») має додатки для планшетів. Новинні медії та 

більшість телеканалів орієнтуються на смартфони. Їхні інформаційні блоки 

відчутно «заточені» під особливості сприйняття контенту з цих гаджетів. 
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А справжніми знахідками стає широке використання подкастів, фотопазлів 

та інтерактивної графіки.  

Загалом проведений аналіз дає підстави констатувати хоча й повільний, 

але поступовий розвиток ринку мобільного контенту в Україні, що, безумовно, 

є позитивним фактом у контексті стрімкого зростання користувачів мобільних 

пристроїв. Утім параметрам зручності читання, заявленим нами на початку, 

більшість проаналізованих українських видань поки що не відповідають 

або відповідають частково. 

   

2.4. Партисипативні моделі в контентовиробництві 

Нові медіатехнології дали аудиторії не лише нові звички споживання, 

а й можливість фактично кожному відчути себе здатним генерувати 

та поширювати масовий контент. Сучасна аудиторія приміряє на себе ролі ― 

від автора та медіакритика до модератора, рерайтера, розповсюджувача. 

Мережа дозволила розширити ці процеси до глобальних масштабів. 

Усе частіше користувачі з медіаспоживачів перетворюються на партнерів — 

постачальників інформації — або самостійно виробляють і поширюють 

контент. «Медійна практика, — за визначенням Ю. Фінклера, — слугує тим 

ключовим елементом, у якому концентруються всі проблеми суспільно-

політичного життя» [263, 43]. Водночас контент завжди був залежний від 

аудиторії, формувався її смаками й уподобаннями, наслідував мову, стилістику, 

віддзеркалював громадянську позицію, що панує в суспільстві. Але раніше 

монопольний, зосереджений в одних руках ідеологічний рупор, сьогодні 

контент як ніколи наближений до суспільства, є його голосом, ретранслятором 

цінностей оскільки «йде від аудиторії» безпосередньо. Відомий медіакритик 

Дж. Розен свого часу надав досить вдале метафоричне порівняння: «Подумайте 

про пасажирів на вашому кораблі, що мають власні шлюпки. Про читачів, 

які пишуть. Про глядачів, які взялися за камеру. Про раніше розпорошених 



209 

 

слухачів, які зараз за найменшого зусилля можуть об’єднатись один з одним 

і отримати засоби, щоби говорити зі світом» [454]. Н. Іллюк, описуючи зв’язок 

з аудиторією, говорить про його подвійний характер. «З одного боку, читач 

(слухач, глядач) слугує для журналістики джерелом інформації — надає 

уявлення про інтереси, запити, реакції на опубліковані матеріали, тематичні 

жанрові уподобання. З другого — аудиторія шляхом зворотного зв’язку 

впливає через ЗМІ на суспільні процеси, соціальні інститути». Таким чином 

відбувається обмін інформацією [109, 223].  

«Активна аудиторія» користується своєю можливістю висловити 

громадянську позицію, взяти участь у суспільному діалозі. На її важливій ролі 

неодноразово наголошували зарубіжні ідеологи громадянської журналістики 

Г. Дженкінс, Н. Девіс, А. Брунс, Д. Гілмор. Зміна ролей в усталеній моделі 

«виробник–споживач» позначилася на трансформації медійного виробництва 

та медіаекономіки загалом. Індустрія змісту, за переконанням О. Вартанової, 

стала «найважливішим сектором економіки — і з погляду обсягів виробництва 

ринкового продукту, і з погляду ситуації на ринку робочої сили» [59, 293–295]. 

Австралійський учений А. Брунс вважає, що взаємодія з аудиторією підриває 

економічні основи цінності виробництва медіапродукту, тому що автори-

аматори формують власний інформаційний простір і згуртовують навколо 

нових медійних осередків колишню аудиторію традиційних ЗМІ [306; 307].  

Культура співучасті, що формується в медіапросторі, змушує переглядати 

не лише організаційні засади роботи нових медій, а й визнати причетність 

аудиторії до цього процесу. Персоналізація комунікативних стратегій дозволяє 

генерувати контент на основі взаємних інтересів суб’єктів комунікації. 

Аудиторія реалізує власні творчі та комунікативні потреби, а журналістика 

через персоналізований контент глибоко інтегрується в комунікаційний процес. 

Повсюдне стилістичне й емоційно-семантичне наслідування аудиторії, бажання 

бути прийнятими «за своїх» — це шлях, яким намагаються йти сучасні медії. 
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Однак, на нашу думку, він «веде в нікуди». Натомість аудиторія та контент 

медій повинні мати спільні духовні та естетичні орієнтири, а нова модель 

медіавиробництва має будуватися з урахуванням домінування партнерського 

формату взаємодії медій з аудиторією у цифровому медіапросторі.  

  

2.4.1. Концептуалізація феномену співучасті в теорії медіакомунікацій 

Колаборативні характеристики комунікаційного простору зумовлюють 

активні процеси обміну інформацією, створення контенту спільними зусиллями 

різних учасників комунікаційного процесу. Однак спільною участю сьогодні 

позначають усі процеси, що полягають у залученні аудиторії до демократичних 

перетворень у країні, формуванні спільного інформаційного простору, 

комунікації в соціальних мережах, блогерства та діяльності представників 

громадянської журналістики. Спектр визначень, які побутують у медійному 

науковому дискурсі, теж широкий: від уже усталених — «громадянська 

журналістика», «партисипативна журналістика», «відкрита журналістика», 

«журналістика співучасті» — до тих, які досі не мають українських 

відповідників, — «link journalism», «interactive journalism», «сollaborative 

journalism» «wiki journalism», «community journalism», «grassroots journalism» 

(від англ.  grassroots — те, що стосується простих людей, «низів») тощо. 

Водночас концептуалізація явища в значенні спільної участі аудиторії та медій, 

потребує його дефініційного уточнення й відокремлення від інших наближених 

за значенням понять. Одразу відділимо громадянську журналістику (у працях 

Д. Розен, Я. Шаффер) як таку, що має найбільш віддалену від об’єкта нашого 

дослідження конотацію. Ця форма журналістики не передбачає використання 

професіоналів і будується за пріоритетами та ціннісними орієнтирами 

споживачів. Громадянські журналісти демонструють менший рівень взаємодії з 

професійними медіями та бачать себе радше самодостатніми суб’єктами 

медіакомунікацій, аніж об’єктами медійної стратегії професійних ЗМІ. У цьому 
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випадку користувачі не лише беруть участі у створенні контенту, але є 

відповідальними за всі етапи його генерування та поширення, вони активні на 

всіх стадіях виробничого процесу. Суб’єктивність, обмежене коло тем для 

розгляду певною мірою відособлюють цей контент, обмежують його певною 

аудиторією спільноти. Однак, безумовно, якщо розглядати співучасть 

у ширшому значенні, як процес формування спільних інформаційних потоків, 

громадянська журналістика, навпаки, є найвищим ступенем прояву активності 

аудиторії.  

Внесок споживачів в аспекті спільної роботи намагались визначити 

Д. Гілмор в окресленій науковцем концепції «народної журналістики»; 

Й. Бенклер, який наголошував на соціальному характері медіавиробництва; 

А. Брунс, який висуває теорію користувача-виробника (produser); М. Девзе, 

котрий вбачає природу явища в концепції відкритого вихідного коду; 

Г. Дженкінс пропонує розглядати співпрацю з аудиторією під кутом 

конвергенції культури [378]. Д. Гілмор називає модель журналістики участі 

«логічним продовженням можливостей інтернету» в цій сфері [349, 148]. Інші 

дослідники (наприклад, Дж. Хьюба) бачать у ній нову модель створення 

контенту та його поширення [372]. 

Оскільки участь аудиторії може мати різні обсяги ― від коментарів до 

повноцінних матеріалів, ― необхідною є демаркація співучасті аудиторії. Якщо 

брати за основу демократичний підхід, що зосереджується довкола 

громадянської участі людини в розвитку суспільства, за аналогією, аудиторія 

має впливати на процес виробництва контенту на всіх етапах. Та на відміну від 

можливостей участі громадянина в демократичних процесах суспільства, що 

проявляється в конкретних вчинках (громадських ініціативах, підтримці 

політичних партій тощо), інструментів впливу на медіавиробництво в 

споживача не так багато. Наприклад, коментування матеріалу в режимі 

премодерації навряд чи можна назвати реальним впливом споживача на 
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контентоформування. Здебільшого участь аудиторії полягає в обміні та 

поширенні інформації. У світлі сказаного важливим стає не обсяг внеску 

споживача, а власне факт участі. Не можна не звернути увагу й на те, що вплив 

аудиторії на контентовиробництво чи контенторозповсюдження може бути як 

очевидним, так і прихованим (наприклад, впливи на інтернет-трафік, кількість 

звернень до матеріалу тощо). 

На наш погляд, співпраця й співавторство є взамопов’язаними процесами, 

вони обидва вписуються в концепцію співучасті. Співавторством вважаємо 

участь у створенні контенту, а співпрацею ― колективний характер його 

творення (наприклад, робота конвергентної редакції) та поширення. 

Американський журналіст Д. Ласіка в публікації «Що таке журналістика 

співучасті?» у 2003 році виділив кілька форм залучення аудиторії: форуми, 

коментарі, блоги [394]. Звісно, цей перелік за останнє десятиліття значно 

розширився новими партисипативними формами. Участь аудиторії може 

варіювати від блогу на сайті видання до фоторепортажу, відеосюжета з 

мобільного телефону, тематичної ідеї для матеріалу тощо. Натомість, 

дослідниця Г. Лазутина журналістику загалом  розглядає як «організатора 

співпраці, співтворчості різних суспільних сил та окремих громадян, ... «цех 

збирання» продуктів такої співпраці» [155, 53]. Автор книги «Журналістика 

співучасті» І. Дзялошинський виділяє три основних типи відносин медій з 

аудиторією: журналістика управління (пасивна роль аудиторії), журналістика 

успіху, чи ринкова журналістика (спрямована на продаж інформаційного 

продукту) та журналістика співучасті, співпраці (активна участь аудиторії) [86, 

9–10]. 

На наш погляд, необхідною є конкретизація наведених визначень, оскільки 

їхня сутність зумовлює різні форми співпраці, де функції щодо генерування, 

поширення чи регулювання контентну істотно різняться. Найбільш близькою 

до журналістики співучасті можна назвати термін «колаборативна 
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журналістика» (від англ. сollaborative journalism — спільна, колаборативна 

журналістика). Концепція полягає в залученні до участі волонтерів, які не лише 

допомагають журналістам, а й контролюють їхню діяльність. В основі 

колаборативної журналістики ― спільна (між професіоналами й аматорами) 

робота зі створення інформаційного потоку без прив’язки до певного медійного 

ресурсу. Опублікований матеріал може отримувати продовження чи оновлення 

від інших учасників, коментарі можуть містити самостійні погляди та тези, що 

формують власний вектор діалогу. Таким чином контент, створений за 

принципом колаборативної журналістики, можна охарактеризувати як мозаїчне 

полотнище, фрагменти якого опосередковано пов’язані один з одним.  

Американський журналіст Р. Найлс вважає перспективним напрямом 

обмін візуальним контентом з аудиторією, що дозволяє перенести на сторінки 

видання (сайт) внутрішній світ людей, настрій на вулицях міст і навіть районів, 

об’єднати їх через життєві моменти — святкування, заходи [315]. Схожими 

формами є вікі-журналістика, що формується авторами з різноманітного 

тематично подібного контенту. Власне термін «вікі» (wiki) розшифровується як 

«What I Know Is…» (з англ. — те, що я знаю), закладаючи таким чином основу 

співпраці всіх учасників комунікації. Структура «вікі» дозволяє власноруч 

додавати новий контент та вносити корективи в уже створений. 

Принцип лінк-журналістики (від англ. link — посилання, поєднання) 

полягає в залученні до публікації зовнішніх посилань. Медії переважно 

практикують розширену систему посилань на власні попередні публікації та 

меншої мірою — на матеріали партнерських ресурсів, дотичних до теми. 

Можливості лінк-журналістики також знаходять відображення у взаємних 

посиланнях із постами в соціальних мережах.  

Дещо інший концепт у відкритої журналістики. Оперативність, з якою 

поширюється інформація в сучасному світі, призводить до того, що за 

ефективністю окремо взятий журналіст і навіть редакція ЗМІ не можуть 
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зрівнятися з тисячами користувачів-очевидців, які перебувають безпосередньо 

на місці подій і володіють ексклюзивною інформацією. «Колективний мозок», 

яким за твердженням Дж. Лавлока сьогодні є інтернет, становить серйозну 

конкуренцію фабриці новин. Відкрита журналістика, про яку як про панацею 

цифрового медіапростору все частіше говорять останнім часом, на думку 

редактора видання The Guardian A. Расбріджа, передбачає обробку якомога 

більшої кількості світової інформації, що циркулює в інтернет-просторі. Звісно, 

здійснити фільтрацію величезного масиву мережевого контенту не до снаги 

жодній редакції. Це призводить до втрати ексклюзивності та превалювання 

використання контенту багатьох зовнішніх джерел [456]. 

Концепція інтерактивної журналістики (Я. Шаффер, В. Доналд) 

передбачає залучення аудиторію через коментування, підтримання діалогу з 

авторами публікацій, ведення блогів тощо. Однак споживачі не можуть 

впливати на загальну стратегію контентного наповнення, а журналісти 

повністю контролюють взаємодію, вирішують, які коментарі залишити, а які 

будуть видалені. В авторів немає можливості розміщувати контент самостійно.  

Принципи діяльності в журналістиці спільнот (від англ. community 

journalism) (за Д. Курпіусом) полягають у формуванні контенту за активної 

участі чи безпосередньо силами членів спільноти. Такий формат 

контентоформування якнайкраще реалізований у локальних і гіперлокальних 

медіях.  

Не можна ігнорувати ще одне явище мережевої комунікації — «віртуальну 

спільноту». Г. Рейнгольд (його вважають автором терміна) розуміє під цим 

поняттям «соціальне об’єднання, що походить з мережі, коли група людей 

підтримує обговорення достатньо довго та активно для того, щоби сформувати 

мережу особистих стосунків у кіберпросторі» [278]. Д. Шикула цитує 

рекомендацію практиків, за якою для високої відвідуваності сайту медій 

недостатнім є розміщення нової інформації, потрібно, щоб інформація була 
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залученою до відносин, які будуються між учасниками комунікації в мережі 

[там само]. 

І нарешті партисипативна журналістика, що видається нам найбільш 

наближеною до суті співучасті. Її особливістю є співпраця медій і користувачів 

за наявності спільної мети — підготовки публікації чи випуску видання. 

У цьому випадку відбуваються фактичні участь і співпраця. 

Концепція співучасті прижилась як в непрофесійному медійному 

середовищі, так і на рівні професійних медій. Адже сучасний медійний 

продукт, який виробляється конвергентною редакцією, — це зазвичай 

інформаційний ресурс, що містить і новинну стрічку, і відеоматеріали, 

і фоторепортажі, й авторські блоги. Це наочна демонстрація результату 

співпраці як професійних працівників медій, так і фрилансерів, зокрема й тих, 

які працюють на безкоштовній основі. Нові сервіси суттєво спростили процес 

створення та поширення медіаконтенту, що призводить до децентралізації 

контенту й дозволяє брати активну участь у створенні спільного контенту. Цей 

процес схожий зі збиранням пазлів, де медійне мережеве середовище 

формується з невеликих фрагментів — статей, фотографій, відеоряду, посилань 

на інші джерела тощо. Багато ЗМІ вже усвідомили роль аудиторії, ступінь її 

довіри й активно залучають до роботи аматорів, блогерів, фрилансерів. 

Аудиторія стає активним поширювачем контенту мережею.  

 

2.4.2. Співтворчість як нова відкрита форма журналістики 

Феномен активної аудиторії змінив звичну систему її взаємодії зі ЗМІ. 

Розширення користувацького інструментарію стало викликом для медіагалузі. 

Тож ЗМІ постали перед необхідністю переосмислення ролі користувачів 

в умовах зростання залежності від їхнього контенту. Втім одностайності 

в поглядах на обсяги та перспективи взаємодії з аудиторією немає. Одні бачать 



216 

 

у представниках громадянської журналістики конкурентів, а інші сприймають 

їх як невичерпний інформаційний ресурс. Залучення аудиторії до 

медіавиробництва впевнено увійшло до журналістської практики, проте ЗМІ, 

що традиційно виконують функції всього циклу створення контенту, 

не поспішають поступатися позиціями читачам.  

Сьогодні багато говорять про те, що співтворчість є новою відкритою 

формою журналістики (Т. Айтамурто [287], Ф. Піллер, К. Іхл, О. Воссен [443] 

та розглядають її як ефективну модель співпраці, що підвищує інтерактивний 

діалог з аудиторією. Звісно, звернення ЗМІ до аудиторії зумовлене не лише 

зростанням громадянської активності в суспільстві. Великі медіахолдинги 

в умовах кризи будують свою стратегію довкола здешевлення процесу 

генерування контенту, часто на шкоду його якісним характеристикам. У цьому 

сенсі генерування контенту аудиторією стає істотним опертям у роботі 

професійних журналістів. Соціальні мережі, що значно розширюють 

інформаційні горизонти як оперативні джерела інформації, давно стали 

природним середовищем існування для працівників ЗМІ. Глибоку інтеграцію 

в соціальні мережі демонструють нові українські телеканали, такі як 

«Громадське ТБ», «Грім ТВ», «Спільно ТБ». Завдяки тісній співпраці, 

аудиторія отримала можливість не тільки розміщувати власні матеріали 

(як у випадку з «Громадським ТБ», які отримують понад 30 % контенту каналу 

від користувачів), але й брати участь у формуванні новинної редакційної 

політики (як наприклад, у «Спільно ТБ», де на сторінці Facebook функціонує 

своєрідна «громадська» редакція телеканалу). Деякі ЗМІ не тільки 

відображають інтереси громадськості, а й стають її ретрансляторами. Так, 

відоме українське інтернет-видання «Українська правда» створило на сайті 

спеціальний розділ під назвою «Доступ до правди», що пропонує розмістити 

онлайн-запит і адресувати його до відповідної державної організації. Чимало 

інтернет-ЗМІ мають медіаплатформи для розміщення контенту від аудиторії — 
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новинних повідомлень, відеоматеріалів і навіть фотоколажів. Наприклад, 

на сайті популярного видання «Цензор.нет» користувачі можуть викласти 

створені власноруч політичні карикатури та фотожаби. Статистика більш 

ніж 30 інтернет-рейтингових видань України продемонструвала, що 84 % з них 

мають функцію коментування матеріалів, понад 40 % надають можливість 

читачам вести власний блог, а форумам як комунікаційним майданчикам для 

діалогу віддають перевагу близько 19 % новинних ресурсів (див. Додаток Е9). 

Вдалу практику співпраці демонструє таке порівняно нове для нас явище, 

як гіперлокальні медії. Звернемося до визначення: «гіперлокальні медії — 

це онлайн-ЗМІ, контент яких стосується того, що відбувається в межах 

кількох невеликих географічних ареалів і розповсюджується в межах цих 

територій для їхніх мешканців» [450, 9]. Принципи гіперлокальної технології 

будуються на колективній ментальності спільноти, на соціальності процесу 

контентотворення. Можна сказати, що певний базис ідеї був закладений 

професором Луїзіанського університету (США) Д. Курпіусом у праці 

«Журналістика спільнот: розпочнімо» («Community Journalism: Getting Started», 

1999). Він формулює основну мету журналістики спільнот як спосіб 

згуртування членів спільноти довкола обговорення та вирішення актуальних 

проблем, визначення пріоритетів, перспектив розвитку громади (спільноти, 

району тощо), актуалізації тем, які мають важливе значення для обмеженої 

аудиторії [392, 3]. Реалізація цієї мети через активне залучення до діалогу 

аудиторії (зауважимо, що робота Д. Курпіуса була написана ще в 1999 році) 

сьогодні стійко увійшла до журналістської практики. Для гіперлокальних медій 

залучення до діалогу аудиторії є запорукою їхнього фінансового виживання. 

Адже активність читача гарантує зворотний зв’язок і стабільну аудиторію, 

а тематику пропонують власне мешканці певного регіону, селища чи навіть 

району міста. Зарубіжна практика функціонування таких видань демонструє 

популярність матеріалів і фотоконтенту від читачів, що легко реалізується за 
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допомогою різноманітних конкурсів (наприклад, найкращого купальника, 

найкумеднішого домашнього улюбленця, найбільшої впійманої риби тощо), 

рубрик привітань, звітів з подій тощо. Звісно, залучення величезної кількості 

непрофесіоналів не дає можливості виданню говорити про високі професійні 

стандарти та глибоко інтелектуальний контент. Однак саме контент локальний, 

дещо «приземлений», дозволяє доручати цей сегмент активній аудиторії, 

починаючи від місцевих блогерів, волонтерів і закінчуючи спостережливими 

бабусями біля під’їзду. Нерозробленість мотиваційних аспектів для 

спрямування свого читача (глядача) в потрібне річище, значно обмежує 

потенційні можливості цього виду медій. 

Іншу модель можна характеризувати як інтерактивну подачу не так 

контенту, як його авторів. Дослідник економічних аспектів медій О. Купріянов 

наводить цікавий приклад креативного рішення швейцарського видання Jung 

Frau («Молоді дівчата»). Ідея активізації комунікації між читачем 

і журналістами реалізувалась у відкритому офісі в центрі міста, співробітники 

якого сидять… у вітрині! [154]. Такий креативний підхід до організації 

робочого простору за задумом власника видання має заохочувати містян 

підходити, спілкуватися та ділитись інформацією або ж долучатися 

до створення видання. Іншим прикладом взаємодії є іспанське видання 

VilaWeb, яке навіть влаштовує зустрічі журналістів з читачами, надаючи 

останнім можливість особисто познайомитися з авторами матеріалів і реально 

впливати на роботу редакції. Формат взаємодії через відкриту верстку 

запровадило шведське видання Norran. Читачі можуть бачити, над чим 

працюють кореспонденти, пропонувати власні теми для матеріалів і додаткову 

інформацію. У цьому випадку читач справді глибоко інтегрований у процес 

виробництва контенту ЗМІ, реально впливає на формування редакційної 

політики видання. 
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Цікавий експеримент був реалізований дослідницею Т. Айтамурто у 

фінському жіночому журналі Olivia. На платформі видання під символічною 

назвою «My Own Olivia» («Моя власна Олівія») читачі могли в прямому сенсі 

цього слова тримати руку на пульсі номера. Завдання аудиторії полягало в 

наданні пропозицій щодо тем для майбутніх матеріалів, розкриття проблем під 

певним кутом, повідомлення нової інформації, запитань для інтерв’ю тощо. 

На заклик сайту відгукнулося чимало людей, що дозволило виданню 

налагодити контакт з аудиторією, краще зрозуміти її очікування та залучити 

5000 унікальних відвідувачів сайту видання щотижня. У результатах 

експерименту автори наводять дані, згідно з якими нову інформацію виданню 

сьогодні повідомляють близько 900 зареєстрованих на сайті користувачів, 

а близько 15 з них пишуть матеріали у співавторстві з журналістами Olivia. 

Практикує видання й систему бонусів-балів, які надаються читачам за допомогу 

редакції. Кожен читач може долучитися до роботи редакції, а бонуси потім 

обміняти на цінні подарунки (сеанс у СПА-салоні, набір косметики, 

подарунковий сертифікат на побутову техніку чи вечерю від шеф-кухаря 

відомого ресторану). У результаті читачі відчули, що це їхній власний журнал 

і з гордістю почали поширювати власні публікації з видання в соціальних 

мережах, у такий спосіб збільшуючи потенціал платформи щодо передплати 

та надходжень від реклами [341]. 

Аудіовізуальна сфера також демонструє вдалі приклади співпраці з 

аудиторією. Наприклад, новий український проект телеканалу 

«Спільнобачення», за задумом його організаторів, фінансуватиметься 

громадськістю, а глядачі зможуть впливати на вибір тем для матеріалів. 

«Спільнобачення» дозволятиме використання свого контенту іншими медіями. 

Наповнення ефіру контентом буде відбуватися силами глядачів-волонтерів [50].  

Управління активною аудиторією. Раніше ізольований характер 

журналістської діяльності з розвитком інтернет-комунікацій замінюється 
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відкритою та прозорою взаємодією за різними векторами: з колегами-

журналістами (на рівні обміну ідеями та фактажем), із  джерелами інформації, 

що набувають більшого значення та персоналізації в журналістському 

матеріалі, і власне з аудиторією. Однак незважаючи на видиме розширення 

функцій аудиторії, медії розглядають користувача лише як додаткове джерело 

інформації, не допускаючи його до співтворчості на паритетних умовах. 

Результати проведеного нами дослідження лише підтвердили цю тезу. Серед 

причин, які мотивують журналістів вдаватися до співпраці та залучати 

користувацький контент, близько 61 % назвали відсутність необхідної 

інформації в інших перевірених джерелах. Наявність авторської позиції 

(альтернативної думки) у матеріалах користувачів як позитивний бонус 

використання зауважили 18,9 %, а 4 % взагалі пояснили звернення до аудиторії 

бажанням полегшити роботу та браком часу на підготовку матеріалів (див. 

Додаток Е2). 

Утім скептики (наприклад, Й. Бенклер) сумніваються в можливості 

простих читачів виробляти високоякісний контент. В успішність такої співпраці 

не вірять і журналісти, низько оцінюючи професійні навички аматорів 

і ефективність їхньої роботи. На підтвердження останньої тези варто навести 

«правило 1 : 10 : 89», запропоноване ідеологом краудсорсингу Дж. Хау. 

Коротко його суть можна сформувати так: 1 людина зі 100 створить щось цінне, 

10 людей будуть голосувати та давати оцінку, а 89 споживатимуть контент, 

створений іншими. Справді, розраховувати на постійну співпрацю з аудиторією 

доволі важко. На цьому тлі тези деяких учених (T. Айтамурто, Ф. Піллер, 

К. Іхл, А. Воссен) щодо переваг розширення спільної (між журналістом 

і аудиторією) творчості як інструменту підвищення інтерактивного діалогу 

з аудиторією звучать непереконливо. З опитаних нами представників медій 

лише 6,9 % обрали залучення аудиторії до інтерактивного діалогу як мотив для 

поглиблення їхньої співпраці (див. Додаток Е2). 
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Журналісти не квапляться ділити авторство з читачами, а ЗМІ 

побоюються, що їхня відкрита політика щодо побажань користувачів створить 

загрозу для збереження початкової концепції видання та, навпаки, може 

призвести до невдоволення аудиторії занадто передбачуваним, 

персоналізованим контентом. Переважно низька якість матеріалів, які генерує 

користувач, також актуалізує питання доцільності їх використання в ЗМІ. 

Професійні журналісти досі сповідують традиційні цінності, як-то 

об’єктивність, неупередженість, достовірність. Користувачі, навпаки, 

не надають великого значення перевірці фактів, забезпеченню достатньої 

аргументації, а їхні матеріали часто рясніють мовною неграмотністю та 

стилістичною «бідністю». Визначальними параметрами для добору матеріалів, 

створених аудиторією, опитані нами респонденти назвали порівняно високу 

якість матеріалу (48,3 %), соціальну важливість контенту (27,8 %), 

рейтинговість на ресурсі першоджерела, приміром, кількість переглядів у 

Facebook (24,4 %). При цьому сенсаційність інформації не стала рушійним 

показником для медій ― лише 12,5 % звертають на цю характеристику 

контенту увагу (див. Додаток Е4). 

Співтворчість — це передусім взаємодія, що передбачає кардинальні зміни 

у способах її організації та економіці медій, які практикують цю модель. 

Справжня співпраця вимагає і додаткових фінансових витрат часового та 

людського ресурсу для його реалізації. На цьому тлі привабливішою для 

багатьох ЗМІ видається імітація реальної участі споживача у створенні 

медіапродукту. Так, британський дослідник М. Скотт взагалі вважає «спільний» 

контент категорією, що більшою мірою стосується образу контенту, а не його 

змісту [231, 30]. Справжній внесок користувачів, на думку вченого, полягає не в 

ціннісних характеристиках наданої інформації, а в розширенні в такий спосіб 

потенційної аудиторії ЗМІ [там само]. Інші науковці (Н. Турман та А. Херміда 

[486]) причини недостатнього використання потенціалу «журналістики участі» 
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вбачають у неможливості аудиторії реально впливати на контентоформування. 

Це призводить до того, що користувач втрачає зацікавленість у такій співпраці. 

Паритетність відносин, у цій ситуації, стає не більше, ніж «інтерактивною 

ілюзією» [379]. До справді глибокого рівня взаємодії більшість ЗМІ не готові, 

а визначення ролі користувацького контенту у виданнях обмежується, на думку 

Т. Ослона та Д. Віскові, тими межами, «тією роллю, що її журналісти 

дозволяють їм відігравати», з огляду на професійні стандарти та редакційну 

практику [439, 286]. До того ж, про справжню співучасть можна говорити лише, 

коли мова йде про форми взаємодії, що контролюються спільнотою, а не є 

складником бізнес-стратегії медій. За відсутності достатньої мотивації, участь 

користувачів більшою мірою спрямовується ЗМІ на отримання власних 

преференцій, аніж на розширення прав і свобод громадян. Демократичні гасла 

щодо посилення ролі суспільства у формуванні інформаційного простору в 

реальності не знаходять підтвердження в медіапрактиках. Натомість, 

професійні ЗМІ використовують тактику поглинання користувацького контенту 

як додаткового джерела отримання інформації. Тримати користувача в 

«обмежувальних лещатах» — єдиний шлях, який сьогодні для себе обрали ЗМІ 

в боротьбі за виживання на ринку медіапослуг. Не більше ніж 40 % 

(за результатами нашого дослідження) представників медій зважуються на 

співпрацю з аудиторією у створенні медіаконтенту, при чому вона має 

епізодичний характер. Регулярну співпрацю з аудиторією, за визнанням 

більшості опитаних, налагодити не вдається. Понад 60 % — використовують 

контент користувачів на правах вільного доступу (див. Додаток Е5).  

Вагомим аргументом, який змушує медії обмежувати співпрацю з 

користувачами, є відсутність чіткого механізму регулювання їхніх 

взаємовідносин. Ситуації, в яких читач стає повноправним співавтором, який 

генерує професійний медіаконтент, або співредактором, що формує 

інформаційну політику видання, вимагають глибокого осмислення як усередині 
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галузі, так і на державному рівні. Результатом же мають стати конкретні кроки 

щодо внесення змін, в систему регулювання контенту, зважаючи на поширення 

нових моделей медіавиробництва. 

 

2.4.3. Краудсорсинг як механізм взаємодії з активною аудиторією  

Первинно суто економічне поняття «краудсорсинг» (від англ. 

crowdsourcing, crowd — натовп і sourcing — використання ресурсів) сьогодні 

впевнено ввійшло в ужиток в журналістиці. Американський професор 

журналістики Дж. Хау в своїй книзі «Краудсорсинг — як сила натовпу рухає 

майбутнє бізнесу» [370] зазначає, що  коріння цього поняття сягає 

XVIII століття. Замислювалося воно як спосіб залучення широкого кола людей 

для вирішення складних проблем, які виникають у різних сферах 

життєдіяльності. Руйнується традиційна ієрархія взаємин між виробником 

і споживачем інформації. Інформаційна перенасиченість [488] і водночас 

неструктурованість медіапростору змушують ЗМІ переглядати роль аудиторії 

у виробництві та поширенні інформації, що тепер має можливість створювати 

власний контент, обмінюватись інформацією, активно впливати на 

інформаційну політику ЗМІ та врешті утворювати новий формат суспільних 

відносин. 

Поступове розширення функцій користувача піднімає на поверхню багато 

соціально-правових проблем, визначає необхідність регулювання взаємин 

медій та аудиторії. Поширення моделі краудсорсингу в медіях припускає, що 

тісна взаємодія з аудиторією у виробництві інформаційного медіапродукту 

розширює регуляторні функції останньої.  

Багато видань давно зрозуміли, що більш оперативного репортера, ніж 

читач, не знайти, а швидкість поширення матеріалів користувачів часто 

перевершує за оперативністю роботу професійних журналістів. Репортери 

також широко використовують соціальні мережі для пошуку сенсацій. 
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Краудсорсинг у цьому сенсі дає більше можливостей, дозволяючи організувати, 

впорядкувати та спрямувати енергію аудиторії в потрібне річище. 

Дж. Хау виділяє чотири моделі, що утворюють основу стратегії 

краудсорсингу: 

 «мудрість натовпу» (сrowd wisdom) — модель, за якої 

використовуються знання аудиторії в конкретній сфері або конкретній темі; 

 «краудстворення» (сrowdcreation) — використання творчої енергії 

натовпу для розвитку тем, сюжетних ліній і концепцій; 

 «краудголосування» (сrowdvoting) — використання думки 

споживачів для організації та вибору способів подачі інформації; 

 «краудфінансування» (сrowdfunding) — використання аудиторії 

як спонсора проектів. 

У журналістській практиці широко застосовується для залучення читачів 

як експертної думки модель «мудрість натовпу». Проведення опитувань, 

інтернет-голосувань за моделлю «краудголосування» дозволяє журналістові 

отримати додаткові емпіричні дані та переконливу аргументацію до свого 

матеріалу. Прикладом реалізації моделі «краудфінансування» може бути ресурс 

Spot.us, де люди добровільно фінансують журналістські розслідування та 

написання матеріалів на цікаві для них теми. Ця ще порівняно нова фінансова 

модель створення контенту робить журналістський процес більш прозорим і 

дає можливість аудиторії бути його регулятором, здійснювати контроль на всіх 

етапах підготовки матеріалу від ідеї, вибору способів її висвітлення до 

експертної оцінки та висновків. Звісно, це не означає, що журналіст, 

звільнившись від редакційної цензури, опиняється під владою читацьких 

уподобань. Навпаки, ступінь відповідальності журналістів, який виражається в 

більш ретельній перевірці точності фактів та об’єктивності думок, 
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підвищується від усвідомлення цільового (у конкретного журналіста чи 

проекту) читацького інвестування. 

Сьогодні на багатьох сайтах медій є майданчики для блогерів та інтернет-

спільнот, а медіаплатформи надають можливість користувачам самостійно 

розміщувати інформацію на інтернет-ресурсі ЗМІ. Так, приміром, Wall Street 

Journal в інтернет-версії пропонує читачам завантажувати власний контент у 

спеціальному розділі «Journal Community». Цифрова платформа дозволяє 

аудиторії об’єднуватись у співтовариства за інтересами, ділитися новинами, 

думками та коментарями з якогось питання. У редакції The New York Times 

навіть існує спеціальна посада — громадського редактора, на якого покладено 

обов’язок реагувати на зауваження та думки читачів. Аналогічна 

медіаплатформа GuardianWitness дозволяє журналістам видання The Guardian 

для написання статей використовувати фото, відео й текстові матеріали, 

розміщені авторами. Так журналісти забезпечують читачам простір для прояву 

активної громадянської позиції, а собі  — оперативне інформування. При цьому 

регуляторні функції сторін чітко розподілені. Користувачі не зобов’язані 

вивчати технології створення журналістського тексту, дотримуватися етичних 

принципів, здійснювати редагування матеріалів. Усе, що від них 

вимагається, — бути очевидцями того, що відбувається. Безумовно, 

применшувати значення професійної журналістики не можна. В аспекті аналізу 

й оцінки фактів визначальну роль продовжують відігравати саме професійні 

журналістські матеріали. Однак повідомлення фактів, яке не вимагає глибокого 

аналізу, дозволяє залучати аудиторію до співпраці й таким чином економити на 

необхідності відрядження журналістів на місце подій. 

Крім медіамайданчиків ЗМІ, які співпрацюють з аудиторією, на ринку 

активно представлені самостійні ресурси, що об’єднують користувацький 

контент за моделлю краудсорсингу. Така практика широко застосовується, 

приміром, у Scoopshot. Ресурс збирає запити від медій щодо конкретної 
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інформації, необхідної журналістам для підготовки матеріалу. Користувачі 

виконують завдання редакції та отримують за його виконання оплату. Такий 

формат дозволяє непрофесіоналам заробити на результатах своєї праці та 

вносить додаткову мотивацію в їхню діяльність. Приміром, запит до Scoopshot 

на висвітлення трагічних подій лютого 2014 року на Майдані в центрі Києва 

лише за кілька годин зібрав близько ста фотоматеріалів з місця подій. Водночас 

в українських редакціях ця практика вочевидь поширена недостатньо: лише 

9,5 % опитаних медіапрактиків залучають аудиторію в разі неможливості 

отримання інформації у певному регіоні (див. Додаток Е2).  

Своєрідним ярмарком пропозицій є і ресурс СrowdMedia, що дозволяє 

авторові надавати невиключні права на зображення декільком користувачам 

одночасно. Корисними в діяльності журналістів виявляються медіамайданчики 

на зразок Storify, що збирають разом візуальний і текстовий контент — історії 

очевидців, інформацію та фото «з перших рук». Для ЗМІ використання послуг 

краудсорсингу — це ще й можливість розширення своїх інформаційних джерел. 

Так, наприклад мережа Public Insight Network заявляє про понад 200 тис. 

джерел для інформування журналістів.35  

Описані приклади наочно демонструють, що моделі краудсорсингу 

не тільки затребувані в журналістській діяльності, а й можуть стати для 

організаторів цих майданчиків вигідною нішею на медіаринку. 

Нова модель взаємин, яка формується в медіасфері, не тільки розширила 

інформаційний потенціал ЗМІ, але й визначила нові проблеми. Однією з них є 

ступінь залучення користувача. Дослідник нових технологій в інтернет-

журналістиці К. Мусукумарасвамі [425] звертає увагу на те, що в деяких етапах 

участі аудиторії, користувачеві відводиться роль пасивного виконавця, без 

права ініціативи та можливості імпровізації. Водночас продуктивні результати 

                                                           
35 Доступно за адресою: https://www.publicinsightnetwork.org/. 
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могли би бути отримані від більш широкого залучення аудиторії, наприклад, на 

етапі формування новинного порядку денного.  

Читач часто володіє великою кількістю інформації та може запропонувати 

зовсім інший ракурс висвітлення події, змістити смислові акценти 

журналістської історії. Такий підхід дозволяє не тільки розширити тематичні 

межі, а й здобути лояльність аудиторії, для якої запропонований матеріал 

особливо цікавий. Британський дослідник П. Слоан у книзі «Путівник 

відкритими інноваціями та краудсорсингом» підкреслює, що «в наш час 

більшість керівників бачать у такій співпраці ключ до успіху» й усвідомлюють 

важливість надання користувачеві різних варіантів можливості його участі 

в процесі створення матеріалу [465, 2]. Далі ми схематично зобразили поширені 

варіанти залучення користувачів до процесу роботи над матеріалом (див. 

Рис. 8).  

 

  

  Рисунок 8. Способи залучення користувачів  

до процесу роботи над матеріалом 

 

Як бачимо, краудсорсинг вносить зміни в традиційну модель «журналіст 

пише — аудиторія читає». На нашу думку, такі трансформації посилили 

регуляторні функції аудиторії щодо  контентного наповнення та способу подачі 

інформації в ЗМІ.  
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На всіх наведених на Рис. 8 етапах взаємодії, аудиторія тією чи тією мірою 

впливає на процес генерування й поширення медіаконтенту. Ми спробували 

виокремити можливі функції аудиторії у процесі роботи над матеріалом (див. 

Рис. 9). 

 

 

 

Рисунок 9. Регуляторні функції користувачів  

у процесі роботи над матеріалом 

 

 

Як бачимо, краудсорсинг упевнено узвичаївсь як інструмент 

журналістської діяльності, що дозволяє швидко надавати величезні обсяги 

інформації. На наш погляд, роль аудиторії за активного впровадження моделі 

краудсорсингу істотно розширюється та посилює регуляторні функції 

користувачів, починаючи від тематикоформування ЗМІ та закінчуючи 

превалюванням персоналізованого підходу до подачі матеріалів. Такі тенденції 

не тільки докорінно змінюють традиційну модель розподілу ролей у ланцюгу 

«журналіст–користувач», але й актуалізують такі проблеми, як достовірність 

інформації, захист інтелектуальних прав автора, оплата творчої діяльності 

аматорів. 
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У будь-якому разі потрібно розглядати краудсорсинг як еволюційний етап 

в журналістиці та нарешті побачити користувача в новій ролі. Адже, саме за 

допомогою аудиторії, завдяки її впливу контент медій стає сучасним та 

динамічним. 

 

2.4.4. «Користувацький контент»: морфологія терміна та типологія 

в медійному контексті 

Залучення користувацького контенту впевнено стає модним трендом 

сучасної журналістики. Серед його позитивних моментів виділяють дешевизну 

й оперативність, що схиляє великі медіахолдинги робити ставку саме на ці 

унікальні характеристики медіапродукту. Інший очевидний пріоритет — 

неоціненна часова перевага, що її надає співпраця з очевидцями. Жодна 

оперативність редакції не може конкурувати з дійсністю «тут і зараз». Контент 

від очевидця подій завжди буде на крок попереду. Його вміле використання — 

бонус у руках редакції. Водночас інформація від користувача несе в собі й 

низку небезпек. Низька якість (для аудіо-, відеоматеріалу), непослідовний 

виклад подій, зміщення акцентів у бік другорядної інформації, а головне, 

проблема перевірки її достовірності — усі ці важливі критерії вимагають від 

журналіста значних зусиль і максимальної уважності. На жаль, бум 

самовираження авторів-аматорів здебільшого відбувається за межами 

прийнятих професійних норм і стандартів. ЗМІ, натомість, аби «вписатися» 

в оновлену структуру гравців медіаринку, все ще намагаються інтегрувати 

користувацький контент у старі норми та практики. Однак неможливість 

накласти «під копірку» досвід традиційної журналістики на сферу нових медій 

породжує багато проблем соціального та правового характеру. Далі розглянемо 

найважливіші з них. 
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Насамперед необхідно з’ясувати правильність і доцільність вживання 

терміна «користувацький контент» щодо медійної сфери. Натепер у науковому 

медійному дискурсі відсутнє уніфіковане його визначення та єдина 

класифікація. Контент, який створюється користувачами, не є однорідним. 

Він може містити широкий спектр матеріалів — від коментарів, повідомлень 

у блозі, подкастів, фото, відео до переробки й упорядкування інформації. 

Виникає багато спірних питань щодо генерування вторинного контенту, 

створення контенту з використанням спеціальних медіаплатформ, віднесення 

до цієї категорії коментарів, професійного виробництва як визначальної 

розмежувальної ознаки та ін. Відсутність чітко визначеної класифікації 

користувацького контенту призводить до неузгодженості у вживанні терміна як 

представниками медіагалузі, так і науковою спільнотою. З огляду на те, що 

різні види контенту мають різний статус і відповідно надають різні можливості 

для використання медіями, вкрай необхідною є їх чітка регламентація. 

Це допоможе уникнути підміни понять і сприятиме більш продуктивній 

взаємодії між виробниками-аматорами та професійними ЗМІ.  

Сьогодні вживання терміна «користувацький контент», як його 

англомовної версії, так і українського відповідника, не повною мірою 

відображає сутність явища створення контенту споживачами. Насамперед 

збурює дискусію визначення cуб’єкта, що може бути віднесений до 

користувача. Хоча ми й не ставимо під сумнів дихотомію понять 

виробник/користувач як суб’єктів інформаційної діяльності, проте потрібно 

зауважити, що деякі вчені її сьогодні заперечують або надають нової 

інтерпретації (наприклад, Е. Гамфрис та К. Грейсон) [371, 4–6]. На наш погляд, 

аудиторія може поставати в обох зазначених ролях, але не водночас, а 

почергово, навіть якщо такі зміни відбуватимуться у швидкій послідовності. 

При цьому фундаментальна відмінність між цими двома ролями не 

порушується. Однак, на думку австралійського дослідника А. Брунса, процес 
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створення користувацького контенту — «спосіб спільного створення контенту, 

за якого користувач виконує провідну роль або принаймні задіяний у процесі як 

виробник» [306]. А. Брунс використовує термін produser (похідне від англ. 

producer — виробник), підкреслюючи подвійну роль користувача, який у цій 

ситуації «демонструє змінену модель виробництва контенту в цифровому 

середовищі» [там само]. Справді, процес виробництва, передусім 

матеріального, зазнав суттєвих змін під впливом технологій. Описуючи 

комунікативну інтеграцію відносин автора та користувача в системі медій, 

Є. Войтик звертає увагу на те, що, крім «класичного дуету «автор–активний 

користувач», максимально активних комунікативних відносин можуть досягти 

й представники аудиторії, спілкуючись між собою» («користувач–користувач») 

[68, 204]. Якщо раніше створення контенту відбувалось у ланцюгу «ЗМІ–

користувач», то сьогодні комунікація та генерування контенту відбуваються як 

на рівні «виробник–користувач», так і на рівні «користувач–користувач» 

(користувачі читають і постять коментарі один одного, дискутують у 

блогосфері, діляться власним контентом за темою публікації тощо). А. Брунс 

виділяє чотири ознаки виробництва контенту, за яких ролі користувача та 

виробника поєднуються:  

 виробництво, що засноване на спільноті, — спільнота сприяє утворенню 

закритих груп, які виробляють контент; 

 непостійність ролей — виробники утворюють вільні підгрупи, що 

зосереджені на конкретних питаннях або проблемах та самі беруть участь 

в обговоренні як користувачі. Ролі при цьому змінюються в процесі 

подальшого існування проекту; 

 незавершені артефакти — зміст артефактів перебуває у процесі 

постійної зміни його виробниками, тому ніколи не завершується; 
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 спільне майно — авторами-виробниками надається дозвіл на 

некомерційне використання контенту [306]. 

Як бачимо, користувач і виробник можуть мінятися ролями. Втім, на нашу 

думку, стосовно визначення природи контенту, що створюється споживачами 

медіапродукту, термін «користувач» видається доцільним, адже вказує на 

суб’єкта, що створює чи, принаймні, на ту роль, у якій перебуває суб’єкт, 

створюючи цей продукт. Апелюючи до наведеного вище визначення А. Брунса, 

можна стверджувати, що вживання слова «користувацький» щодо цього 

контенту засвідчує залучення користувача в процесі його виробництва як 

виробника (співвиробника).  

Для формулювання визначення терміна, розглянемо його англомовні 

варіанти та практику їх вживання. Так, для позначення медій, що генеруються 

винятково користувачами та наповнюються за рахунок користувацького 

контенту, застосовують поняття «сonsumer generated media» (з англ. — медіа, 

що створені споживачами). Термін, як вважається, був уперше введений 

П. Блекшоу, а згадується вперше в публікації журналу Business Wire (2000 рік). 

Водночас медіаспільнота послуговується двома визначеннями контенту. Деякі 

вчені (A. Брунс, A. Герміда та Н. Трумен [363]) дотримуються терміна «user-

generated content» (UGC) (з англ. — контент, генерований користувачами). 

Інші (наприклад, С. Ванш-Вінсент та Г. Вікі [497]) віддають перевагу 

формулюванню «user-created content» (UCC) (з англ. — контент, який 

створюється користувачами). В Оксфордському словнику: creatе — 

створювати щось нове; приводити до появи чогось нового; generate — 

виробляти, приводити до існування чого-небудь [435]. Хоча ці два поняття 

подаються як синоніми, вони мають і принципову відмінність, що, на нашу 

думку, проходить по межі «наявність чи відсутність творчого характеру в 

діяльності». Парадигматичні відносини (синонімічні й антонімічні) між такими 

елементами термінів, як прикметники «створений», «генерований», можна 
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з’ясовувати через їх етимологічне тлумачення. В українському тлумачному 

словнику знаходимо: створювати — давати життя, існування чому-небудь [62, 

1191]; виробляти — виготовляти що-небудь, надавати певної форми чому-

небудь [62, 108]. Виробництво традиційно асоціюється з використанням 

технологічних потужностей і таким чином допускає не лише творчий характер 

контенту. Водночас «створення» відповідає юридично закріпленому статусу 

автора — творця твору. При цьому основним критерієм такого створення є його 

творчий характер.  

Не можна ігнорувати той факт, що левова частка контенту створюється на 

основі або з частковим використанням уже наявного, а основною мотивацією 

користувачів є не так створення контенту, як дискусія довкола нього. Данський 

дослідник Г. Орнебрінг пропонує розширити поняття користувацького 

контенту, включивши до цієї категорії не лише оригінальний авторський 

контент, але й коментування контенту в соціальних мережах, на сайтах тощо 

[436, 774−775]. Різницю він вбачає лише в ступені залучення користувача до 

процесу виробництва.  

Багато користувачів стають упорядниками інформації, здійснюють її 

тематичну добірку (наприклад, інтернет-бібліотеки, записи програм з ефіру 

телеканалу тощо). У такому разі ми можемо говорити саме про генерування, чи 

виробництво контенту (англ. «user-generated content»), у той час як створення 

може стосуватися лише оригінального авторського продукту.  

Українськомовна інтерпретація терміна частково знімає цю етимологічну 

проблему, проте питання віднесення до категорії «користувацький контент» 

того чи того твору залишається відкритим. Відповідно до морфології терміна 

(належність до користувача), він повинен бути обмежений лише контентом, 

створеним виключно користувачами з використанням власних (інтелектуальних 

і (чи) технічних) ресурсів. Однак практика його створення та застосування 

вступає в очевидний конфлікт з таким формулюванням і передбачає різні види 
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участі користувача в процесі медіавиробництва. Поняття «користувацький 

контент» деякі вчені схильні поширювати на контент, який створюється 

зокрема, і з використанням медіаплатформ (наприклад, WordPress, Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube), таким чином допускаючи можливість залучення 

чужих (не належних користувачеві) технічних ресурсів. Автори комплексного 

дослідження перспектив користувацького контенту в телеіндустрії 

Великобританії М. Скотт та Л. Стріблінг відносить термін до всього «публічно 

доступного медіаконтенту, який виробляється аудиторією… При цьому контент 

може бути створений за допомогою будь-якої з медіатехнологій (смартфон, 

СМС, фото, відео, блоги, подкасти тощо) й бути опублікованим як у 

традиційних ЗМІ (газета, ефір та ін.), так і в нетрадиційних (наприклад, Twitter, 

YouTube)» [472, 6]. Медіаплатформа сьогодні відіграє вирішальну роль у 

процесі виробництва та поширення контенту, що забезпечує широкий доступ 

до нього. Американський дослідник Й. Бенклер, зокрема, звертає увагу на 

принципи створення таких проектів, як «Гутенберг», «Вікіпедія» та ін., де саме 

медіаплатформа дозволяє взаємодіяти спільноті для досягнення мети [296, 136–

137]. Тож використання платформи може бути розглянуте як ознака 

професійної належності, що не співвідноситься з поняттям «користувацький». 

Для віднесення матеріалу до користувацького контенту С. Ванш-Вінсент 

та Г. Вікері у звіті для Організації економічної кооперації розвитку виділяють 

кілька важливих характеристик: 

 опублікування матеріалу; 

 творчий внесок автора у створення контенту (зокрема й адаптація 

творів, їх переробка); 

 створення контенту поза професійною діяльністю та практикою 

[497, 8].  
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Беззастережно погодитися з останнім критерієм не можна. За логікою його 

викладу контент може бути віднесений до користувацького лише за умови, що 

автор не працює та не є професіоналом. Утім межа між професійною та 

непрофесійною діяльністю сьогодні стирається, а практично визначити, чи був 

створений контент у межах професійних або непрофесійних практик, украй 

складно. Просьюмеризм як явище сучасної медіасфери (термін введений 

Е. Тоффлером у роботі «Третя хвиля» в 1980 році) підтверджує активну роль 

користувача в медіавиробництві. Втім багато аматорів, які сьогодні є 

професіоналами медіагалузі, на початковому етапі працювали без економічної 

мотивації, а згодом прийшли до комерційного характеру діяльності. Д. Гілмор 

взагалі вважає недоцільним формулювання критеріїв, які дають підстави 

віднести автора до професійного журналіста. За його словами, журналістська 

діяльність може здійснюватися ким завгодно та не має жодного значення 

професійна належність [349, XIV]. Незважаючи на відсутні в непрофесіоналів 

навичок, практики та процедури і, вочевидь, відмінну манеру створення 

контенту, поширення набув термін «Pro-Ams» (від англ. professional amators — 

професіональні аматори), запропонований К. Ледбітер і П. Міллером для 

категорії авторів-користувачів, які прагнуть виробляти контент відповідно до 

професійних стандартів. Автори наводять цікаву теорію, відповідно до  якої 

єдине, що відрізняє професіоналів медій від аматорів, — це масштаби 

виробництва [399, 14]. Дещо відмінної думки дотримується український 

дослідник масових комунікацій Б. Потятиник. Він стверджує, що лише 

невеликий сегмент мережі може претендувати на те, щоб називатися 

журналістикою — «той, у якому практикують журналістські стандарти збору 

інформації, перевірки, викладу, аналізу й узагальнення фактів» [205, 21]. 

«Дотримання чи недотримання професійних стандартів» саме і стає тією 

межею, що «визначає належність… нетрадиційних форм масової комунікації до 

журналістики» [там само].  
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Утім не всі науковці вважають професійність достатнім критерієм, 

мотивуючи це тим, що користувацький контент може бути створений 

відповідно до професійних стандартів, але його поширення не матиме на меті 

отримання прибутку. Це ж підтверджується й Директивою Європейського 

Союзу «Про аудіовізуальні медіапослуги», відповідно до якої надання 

користувацького контенту (UGC) не є видом економічної діяльності 

(медіапослугами). Таким чином Директива не регулює користувацький 

контент, який розміщується на сайтах користувачів та інших ресурсах [12]. 

Однак розмежування контенту за характером такого використання — 

комерційним або некомерційним (в особистих цілях) — на думку 

австралійського експерта К. Везерол, «обмежить користувацький контент його 

некомерційним використанням, що на практиці може означати зниження 

статусу користувацького контенту до другосортного». Такий розподіл сил 

зміцнить позиції ЗМІ за рахунок свобод користувачів [334]. 

Необхідно зважати й на очевидні негативні правові наслідки прийняття 

професіоналізму як провідної ознаки контенту, що створюється користувачами. 

Адже відповідно до законодавчих норм результат творчої діяльності людини не 

ставиться в залежність від його переваг, мети, обсягу та способу вираження. 

Отже, розмежування використання контенту в принципі не може проходити по 

лінії «професійний ― користувацький». Професійний журналіст, що належить 

одночасно до аудиторії медій (які він читає, слухає, дивиться), може, приміром, 

залишити свій коментар на сайті видання чи викласти авторський контент. Крім 

того, таке формулювання вступає в конфлікт з розумінням автора як творця 

результату творчої діяльності. Беручи до уваги різноманітність форм 

користувацького контенту, медіарегулятор Великобританії Ofcom узагалі 

пропонує не встановлювати чіткого його формулювання, а розглядати 

користувацький контент як багатокомпонентне поняття, що може набувати 

різних форм залежно від контексту, як певний континуум взаємодії від 
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коментарів до генерування контенту власного виробництва, від неоплачуваної 

участі до напівпрофесійної діяльності. 

Інший суперечливий критерій — відсутність «замовлення з боку ЗМІ» як 

умови визнання контенту користувацьким. Багато дослідників сьогодні пишуть 

про необхідність мотивування користувача для більш активної інтеграції його 

участі в медіавиробництві. Для цього медії не лише надають своїй аудиторії 

можливість ділитися інформацією, а й дають читачам певні завдання від 

створення фото та закінчуючи міні-розслідуванням, як наприклад, це робить 

портал користувацького контенту видання The Guardian — Guardian Witness 

(у рубриці «Завдання»). З одного боку, такі дії можуть бути розглянуті як засіб 

мотивації аудиторії. З другого боку, конкретні завдання з погляду 

юриспруденції є пропозицією до співпраці та дають підстави до аналогії з 

відносинами між роботодавцем і виконавцем завдання. Така позиція щодо 

внеску користувача у процес створення медіапродукту змушує переглядати 

його статус з «вільного художника» на працівника, з усіма економічними та 

юридичними наслідками. 

Як бачимо, колишня прерогатива ЗМІ — можливість масового поширення 

інформації — сьогодні стала доступна широкому колу осіб. Учорашні аматори 

в умовах демократизації процесів медіавиробництва стрімко опановують 

професійні навички. Риси, що мали би бути характерними для певного виду 

контенту, стираються конвергенцією та появою великої кількості 

медіаплатформ. У цих умовах уніфікація тлумачення поняття користувацького 

контенту стає вкрай важливою. Серед його визначальних характеристик ми 

можемо виділити:  

 творчий характер створення як ознаку, що відокремлює генерування 

оригінального контенту від масового тиражування чужого контенту;  
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 доступність у публічному доступі, що  допомагає диференціювати 

продукт міжособистісних комунікацій від власне медійного 

контенту, чим окреслює сферу вживання терміна;  

 використання медіатехнологій як допустиму ознаку, що є 

відображенням сучасного процесу медіавиробництва та технологічно 

необхідним складником процесу створення й поширення контенту в 

медійному просторі.  

Водночас непрофесійність як характерна ознака, що виділятиме 

користувацький контент, з огляду на складність її визначення в умовах 

розвитку громадянської журналістики, нами відкидається як недоцільна.  

Усе вищенаведене дає підстави запропонувати таке його визначення.  

Користувацький контент ― це публічно доступний контент, що  створений 

користувачем (споживачем медіапродукту) з використанням будь-яких 

медіатехнологій і є результатом творчої діяльності. 

Типологія користувацького контенту. Єдності у підходах до типології 

користувацького контенту наразі не має. Частково це ускладнюється 

невизначеністю його статусу в системі відносин ЗМІ й аудиторії. Далі ми 

спробували виділити принципи класифікації, що їх пропонують деякі наукові 

школи. Оригінальну типологію користувацького контенту подають А. Джонсон 

та Г. Oрнебрінг, взявши за основу ступінь участі користувача в 

медіавиробництві (високий, середній, низький). До низького рівня участі 

користувача вони відносять коментарі та відгуки на сайті. Блоги, фото-, 

відеоматеріали, подкасти, що генеруються користувачами, за твердженням 

науковців, є самодостатніми медіапродуктами, тож характеризуються середнім 

рівнем їх участі. Найбільша інтегрованість у медіавиробництво — у 

представників громадянської журналістики, які  пишуть матеріали для редакцій 

самостійно чи спільно з професійними журналістами та демонструють високий 
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рівень співпраці з медіаорганізацією [379]. Професор Відкритого університету 

Амстердама А. Енджелфріт засновує класифікацію на ступені унікальності 

контенту. Він виділяє три типи користувацького контенту: контент, 

створюваний користувачами автоматично (реєстрація на форумі, надання 

персональних даних тощо); контент, який генерується користувачами на основі 

чужого контенту; оригінальний (унікальний) контент, який створюється 

користувачами [333]. Утім, як зауважує В. Різун, «контент масової комунікації 

відрізняється від контенту персональної або групової комунікації, бо 

повідомлення у сфері масової комунікації більш персонізоване, спеціалізоване, 

швидше поширюється і має зручніші канали проходження» [220, 222]. 

Приймаючи цю тезу, можемо виділити персоналізованість як одну з ознак, 

яка вирізняє користувацький контент. 

Австралійський професор А. Брунс у своєму дослідженні, присвяченому 

трансформаціям у медіавиробництві, не наводить власної типології, проте 

називає процеси, за яких створення користувацького контенту припускається. 

Серед них: генерування контенту спільнотою соціальних мереж, обговорення 

публікацій на форумах і сайтах ЗМІ, співучасть у створенні контенту 

(наприклад, Вікіпедія) [306]. 

Щодо аудіовізуальної сфери, М. Скотт виділяє п’ять видів 

користувацького контенту: новинний контент, вироблений телеглядачами та 

радіослухачами; коментарі телеглядачів і радіослухачів; «спільний» контент; 

інтерактивна журналістика (велика кількість учасників процесу, які діляться 

тим самим контентом у режимі онлайн); інший неновинний контент 

(аматорські фото користувачів — пейзажі, селфі тощо) [231, 27; 472].  

Дослідниця Ю. Любановська класифікує контент залежно від мети його 

створення та виділяє спонтанно та спеціально згенерований контент. 

До першого належать — документально зафіксовані події, очевидцями яких 

випадково стали користувачі (наприклад, відео з автореєстратора автомобіля). 
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Натомість другий тип — тематичний контент, який спеціально створюється 

та транслюється користувачем. У першому випадку, на думку авторки, можна 

говорити про «інформаційну сировину», що розміщується в зручному для 

користувача форматі — відеоролик у YouTube, подкаст, фото в соціальній 

мережі. Матеріал не має завершеного формату. У разі свідомої орієнтації 

користувача на співпрацю з медіями, контент створюється з урахуванням вимог 

редакції ЗМІ. Він «має чіткий план з розміщення матеріалу через мережу чи 

традиційні ЗМІ, уявлення про комунікативний ефект, може мати ознаки 

композиції, жанру тощо» [165, 100]. При цьому форма контенту значною мірою 

зумовлюється метою створення:  

 інформаційна — характерна для блогів, агрегаторів тощо; 

 комунікативна — притаманна вузькотематичним форумам, 

спільнотам у соціальних мережах, краудфандинг-проектам тощо; 

 просвітницька — в розрізі об’єктивації знання характерна для 

wiki-ресурсів і професіональних форумів; 

 рекламна (відгуки та ін.); 

 самопрезентація — залежить від розміру авторського складника 

в контенті [там само]. 

На основі аналізу всіх вищенаведених класифікацій ми пропонуємо виді-

лити чотири типи користувацького контенту в нових медіях (див. Додаток В2).  

Перший тип. Контент створюється користувачем і надалі 

використовується ЗМІ у складі свого медіапродукту після редакційного 

контролю. Формат взаємодії, за якого журналіст повністю контролює вибір 

і обсяги використання матеріалів від аудиторії, поширений у редакціях давно та 

має багаторічну традицію. Дослідник теорії комунікацій В. Іванов згадує листи 

читачів до редакції як явище протокраудсорсингу [107]. Регулювання такої 
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співпраці з аудиторією переважно зводилося до вказівок у редакційних 

правилах і повідомленнях у вихідних даних видання про порядок використання 

читацьких листів і звернень, відповідей на повідомлення, їх редагування та 

використання в журналістських матеріалах. Повідомлення на зразок «редакція 

не несе відповідальність за зміст авторських матеріалів», «редакція залишає за 

собою право редакційної обробки читацьких матеріалів» були покликані стати 

складником регуляторної моделі. Неможливість самостійного виходу читача 

(без посередництва ЗМІ) на широку аудиторію закріплювала за ЗМІ певну 

монополію, що дозволяла інколи в односторонньому порядку «диктувати» 

авторові свої умови. Що стосується визначення повноважень редактора при 

використанні читацьких матеріалів у традиційному для друкованих видань 

форматі «листи до читачів», ЗМІ дотримувалися позиції пріоритету. 

Редакторові надавалася можливість широкого втручання в авторський матеріал, 

яка обґрунтовувалася відсутністю в аматора необхідних літературних навичок і 

недостатнім мовностилістичним рівнем тексту. Таке перетворення журналістом 

або редактором читацького листа на практично новий твір викликає сумнів у 

правомірності таких дій, з огляду на дотримання прав автора оригіналу.  

Перехід до цифрового формату посприяв розширенню співпраці ЗМІ з 

аудиторією, але не став вирішенням проблем. Видання просто не може 

«випустити» матеріал без редакторського втручання, щоб наблизити його до 

професійних стандартів медіабренда, до яких звик вибагливий споживач. 

У рекомендаціях ЗМІ, розроблених Асоціацією мовників для ЮНЕСКО, також 

пропонується «редагувати та фільтрувати користувацький контент аби 

підтримувати стандарти професіоналізму» [472, 7]. При цьому найбільшою 

проблемою, наголошує організація, залишається збереження компромісу між 

редакторським втручання зі збереженням свободи висловлювань і відвертою 

цензурою [там само]. Відповідно до пропозицій країн Європейського Союзу з 

дотримання прав людини, інтернет-ресурси повинні сприяти додержанню 
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свободи вираження в інтернеті та заохочувати участь суспільства в усебічному 

діалозі на дискусійних майданчиках мережі. Бюро Представника з питань 

свободи ЗМІ при ОБСЄ також висловлюється за послаблення ролі держави в 

регулюванні медіасфери та необхідності перевищення соціальної 

відповідальності користувачів, що генерують контент [214]. Медії, своєю 

чергою, налагоджуючи взаємодію з аудиторією, намагаються використовувати 

старий інструментарій. У результаті, перенесення діалогу у віртуальний формат 

фактично не внесло суттєвих коректив у регуляторні принципи моделі 

взаємодії з користувачами. Нові медії, за аналогією з традиційними ЗМІ, 

розміщують на сторінках своїх сайтів правила ведення переписки з читачами, 

якщо така можлива; встановлюють вимоги до ведення блогів на їхніх 

медіаплатформах, визначають обмеження та політику коментування 

журналістських матеріалів читачами.  

Другий тип. Користувацький контент існує паралельно з професійним 

медіаконтентом ЗМІ (наприклад, коментарі на сайті). Коментарі сьогодні є 

найбільшим майданчиком для публічної дискусії. Їхньою основною функцією 

протягом останніх років залишалося, так зване, соціальне кураторство (від англ. 

social curation), що проявлялося в оцінці матеріалів. Для читачів це 

надзвичайно простий спосіб реагувати на поточні події та обговорювати їх 

після прочитання тексту публікації. Коментування як спосіб взаємодії з 

аудиторією є особливо привабливим для професійних журналістів, оскільки 

дозволяє їм тримати під контролем зміст коментарів, «спрямовувати» дискусію 

та видаляти небажані записи. Незважаючи на це, в багатьох ЗМІ сьогодні 

сформувалося негативне ставлення до коментарів, оскільки вони містять 

численні мовні помилки, не відповідають етичним нормам, а головне, нерідко є 

майданчиками для представників радикальних поглядів, закликів до насильства 

та ненависті з боку дописувачів. Порушуючи всі можливі професійні стандарти, 

коментарі за визначенням Т. Олсона та Д. Вісконі стають «символічною 
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інверсією бачення журналістами принципів їхньої діяльності» [439, 290]. В той 

час як журналістська етика передбачає перевірку фактів, коректність у 

висловлюваннях, нерозголошення певної інформації тощо, коментарі 

користувачів такої фільтрації не мають. Багато медій сьогодні дуже уважно 

ставляться до контенту коментарів, особливо ті з них, які використовують 

соціальні медіаплатформи. Організацію ефективної системи модерації вони 

сприймають як важливу інвестицію. Ті ж видання, що не мають фінансової 

можливості до організації налагодженої роботи модераторів, усе частіше 

відмовляються від функції коментування матеріалів на їхніх сайтах.  

Там, де коментування все ж залишається можливим, підходи до його 

організації з боку ЗМІ різні. Одні ресурси дозволяють розміщувати коментарі 

під кожним повідомленням (наприклад, газети «День», «Дзеркало тижня»). 

Інші віддають перевагу переведенню читацької дискусії на форуми, відділені 

від основного контенту видання (наприклад, форум видання «Українська 

правда» відкрив понад 680 тис. тем і сьогодні налічує вже понад 13, 5 млн 

повідомлень). Незважаючи на додаткові витрати, необхідні для перевірки 

коментарів на сайті, несерйозне ставлення редакції до контролю за їхнім 

змістом може коштувати ЗМІ судових позовів. Дж. Кісс радить для запобігання 

непотрібним коментарям запроваджувати процедуру реєстрації учасника як 

умову для отримання можливості коментування [388]. Адже анонімність 

дискусії знижує соціальну відповідальність її учасників і врешті негативно 

позначається на її якості.  

Третій тип. Продукт спільної творчості працівників ЗМІ та користувачів 

(співавторство, опитування тощо). Медії часто звертаються до аудиторії для 

з’ясування її думки щодо тих або тих питань. Типовими прикладами є 

створення матеріалів на основі опитування читачів. Отримані дані допомагають 

підкріпити аргументи автора, демонструють широкий спектр думок і поглядів 

аудиторії. Їх залучення відбувається як безпосередньо на сайті видання, так і на 
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їхніх сторінках у соціальних мережах. Також взаємодія з аудиторією 

відбувається через матеріали-експерименти, матеріали-рейтинги, instagram-

звіти читачів тощо. Однак повноправної співпраці журналісти не прагнуть і 

відверто побоюються. Співтворчість потребує глибшої взаємодії та 

взаєморозуміння читача зі ЗМІ, налагодженої роботи, однакового рівня 

підготовки.  

На думку деяких дослідників (С. Паулюссен та П. Угіл), опрацювання 

користувацького контенту суттєво збільшує навантаження на професійних 

журналістів. Ще одним аргументом проти глибшої інтеграції слугує відсутність 

механізму регулювання таких взаємовідносин. Адже за умови залучення читача 

як повноправного співавтора його статус докорінно змінюється. Користувач, 

який має рівні з журналістом права щодо подальшого використання їхнього 

спільного матеріалу, — нова категорія в структурі учасників медіаринку. 

Ії роль і повноваження потребують глибшого осмислення як усередині галузі, 

так і на державному рівні.  

Четвертий тип. Контент генерується та розміщується на спеціально 

створених медіаплатформах ЗМІ. Незважаючи на стрімке зростання обсягів 

генерованого користувачами контенту, велика його частка поширюється саме 

через ЗМІ. Медіям вдалося перехопити ініціативу, спрямувавши творчі зусилля 

аудиторії в потрібне річище. Традиційною стає наявність на сайті ЗМІ сторінок 

для розміщення власних новин, участі у форумі з обговорення дискусійних тем 

і ведення власних авторських блогів. Розміщення контенту на інтернет-ресурсі 

ЗМІ автоматично робить користувача залежним від політики та правил, 

встановлених медіями. Щоб уникнути неоднозначності статусу блогера, 

більшість сайтів ЗМІ, що мають такі медіаплатформи, чітко вказують обсяги 

передбаченої відповідальності за їхній зміст. Здебільшого сайти ЗМІ 

дистанціюються від контентного наповнення авторських блогів і 

відповідальності за їх поширення. Втім авторитетні ЗМІ все ж віддають 
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перевагу регулюванню, ніж неконтрольованій вседозволеності. Так, наприклад, 

BBC, одна з небагатьох медіаорганізацій, що може похизуватися детально 

прописаними редакційними правилами, заявляє, що «несе відповідальність 

перед своїми глядачами… оскільки довіра до BBC є надзвичайно важливою 

частиною відносин організації з її аудиторією» [8].  

Щоправда, відповідальність все ж зводиться до моральної, позаяк загальна 

практика європейських країн будується на встановленні імунітету ЗМІ від 

притягнення до відповідальності за зміст матеріалів, розміщених 

користувачами. За поширенням користувацького контенту на сайті BBC 

стежить спеціальний підрозділ, гарантуючи підтримання загальних стандартів 

регулювання на всіх інформаційних ресурсах цього ЗМІ. Організація практикує 

три види модерації користувацького контенту:  

 премодерацію — застосовується здебільшого в тих інформаційних 

сегментах, які орієнтовані на дитячу аудиторію;  

 постмодерацію — для ресурсів, на яких участь аудиторії в дискусіях 

і обговоренні є найактивнішою;  

 модерацію аудиторією — самі користувачі повідомляють ЗМІ про 

наявність на ресурсі агресивного, образливого чи іншого забороненого 

правилами сайту контенту [8].  

Медії зазначають, що сьогодні коментарі користувачів стають і 

ефективним способом зворотного зв’язку, і джерелом небезпеки, негативу, 

агресії. Коментарі користувачів умовно можна поділити на два типи: ті, що не 

потребують часу на роздуми для їх написання, є вираженням емоцій (слова-

емоції, мовні штампи тощо), й ті, що не стосуються теми матеріалу чи свідомо 

написані з іншою метою (маніпулювання, тролінг, рекламні повідомлення, 

тексти, що є елементом інформаційних атак). Премодерація у цьому випадку 

дозволяє відфільтрувати «небезпечний» чи образливий контент, а користувачів 
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стимулює до більшої відповідальності за тексти коментарів. Утім є й інший 

погляд на модерацію. Її принцип полягає в блокуванні публікації небажаного 

контенту. Однак і цілком прийнятний контент буде опублікований лише після 

його перевірки модератором, тобто через певний період часу. Перевірка 

кожного коментаря уповільнює спілкування, а небажання чекати, неможливість 

відчути ефект від повідомлення, реакцію на коментарі інших учасників, 

розчаровує користувача та спонукає його залишити ресурс. Усе це ніяк 

не сприяє розширенню аудиторії ЗМІ та інтенсифікації діалогу на ресурсі. 

На цьому тлі перевага постмодерації полягає в тому, що комунікація 

відбувається в режимі реального часу, а це робить її актуальнішою та привертає 

увагу більшої кількості людей.  

Дискусія в коментарях несе ще одну небезпеку, пов’язану з толерантністю 

її учасників. Засновуючись на теорії комунікативної дії Ю. Габермаса, кожен з 

учасників комунікації повинен визнавати, що інші мають однакове право на 

висловлення своїх поглядів і аргументації. Створення цього колективного 

користувацького продукту, що складається із запитань, відповідей, реплік і 

аргументів різних людей, неможливе без допомоги модерації. Найбільш 

прийнятною в такому разі є модерація аудиторією, де відвідувачі самі стають 

модераторами та звертають увагу на той контент, який, на їхню думку, є 

недоцільним, небезпечним, образливим тощо. Такий підхід значно зменшує 

навантаження на роботу працівників редакції. Аудиторія сама стає 

відповідальною за зміст коментарів, які вона вважає недоцільними. Водночас у 

цьому випадку важко уникнути суб’єктивізму з боку відвідувачів ресурсу, що 

індивідуально підходять до оцінки контенту. Популярною є й інша форма 

модерації за рейтингом, за якої кожен відвідувач ресурсу може оцінити 

користувацький контент і визначити його корисність, ступінь толерантності 

тощо. Якщо певний контент був визначений як негативний визначеною 
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кількістю відвідувачів, він блокується адміністратором ресурсу в 

автоматичному режимі.  

Політика редагування контенту блогів у різних виданнях також 

відрізняється. Наприклад, на сайті українського інтернет-ресурсу Gazeta.ua 

блоги читачів є відкритими, їх ведення можливе після реєстрації користувача 

на сайті та заповнення електронної заявки на створення власного блогу. 

Публікації контенту в блогах користувачів проходять премодерацію. У текстах 

блогів, як зазначено на сайті, заборонені нецензурні вислови, образи видання та 

його працівників, а також авторів або третіх осіб. 36  На майданчику 

користувацького контенту видання «Кореспондент» — «Я-кореспондент» — 

цензурі підлягають образливі вислови та ненормативна лексика. Натомість, 

Hiblogger.net — платформа видання «Обозреватель» — у правилах ведення 

блогів толерантно попереджає: «на ресурсі вітаються знання граматики,… 

цікаві та змістовні пости, чистота мовлення» 37 . Хоча, судячи з позиції 

адміністрації сайтів ЗМІ, редагування користувацьких матеріалів відбувається в 

односторонньому режимі, автор книги «Основи якісного блогерства» 

О. Чекмишев вважає, що процес редагування має ґрунтуватися «на діалозі 

адміністратора з блогером, тому правка, яка викликає сумніви, має бути 

повністю узгодженою між ними» [270, 42]. Імунітет медій щодо змісту 

користувацького контенту, на думку Дж. Канінгама, діє, лише якщо 

редакторська правка (задля точності чи з етичних міркувань) не змінює змісту 

оригінального тексту [321].  

Побоюючись втрати своїх позицій на інформаційному ринку, ЗМІ 

обирають політику стримування, не даючи користувачам широкої свободи. 

Практика ручного регулювання медіаконтенту через модерацію та редагування 

                                                           
36  Див.: Gazeta.ua 

37 Доступно за адресою: http://hiblogger.net/rules/. 
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має на меті зберегти його якісний рівень і забезпечити захист аудиторії від 

негативного й образливого контенту, дотримання інформаційної безпеки. 

Водночас такі дії редакцій негативно сприймаються аудиторією, що 

почувається обмеженою у своїх правах на свободу вираження думок і поглядів. 

Зберегти баланс інтересів сторін виявляється непростим завданням. Вочевидь, 

регламентація співпраці аудиторії та ЗМІ, вирішення проблемних аспектів 

генерування медіаконтенту із залученням користувачів у подальшому буде 

відбуватися через гармонізацію регуляторних механізмів і напрацювання 

професійних практик, які відповідатимуть новій моделі медіавиробництва.  

 

2.4.5. Редакційні практики впровадження моделей співпраці 

Сфера масової інформації вже встигла відчути на собі нормативно-етичні 

наслідки напівпрофесійного виробництва. Не дарма теоретики медіаекономіки 

Д. Тапскотт і А. Вільямс називають явище залучення аудиторії до генерування 

медіаконтенту «зброєю масової співпраці» [481, 11]. Серед позитивів тенденції, 

що грають на користь медій, можемо виділити: розширення джерел інформації 

завдяки активності користувачів, потенційне збільшення аудиторії, кореляцію 

балансу інформації в бік наближення до читача (глядача), збільшення довіри до 

ЗМІ тощо. Однак така практика оголила недоліки регламентації співпраці в 

новому форматі виробництва медіаконтенту. Серед них: неврегульованість 

використання користувацького контенту, проблеми перевірки його 

достовірності, додаткове навантаженням на редакції з обробки та верифікації 

інформації, отриманої від користувачів тощо.  

На першому етапі дослідження ми вже визначили коло соціально-правових 

проблем, які виникають у зв’язку з поширенням такої практики, починаючи від 

державного регулювання та закінчуючи саморегулюванням таких відносин у 

медіях, сформулювали дефініцію терміна «користувацький контент», виділили 

його типологію. Зараз ми маємо намір проаналізувати редакційну практику, 
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виявити проблеми, що виникають у процесі взаємодії нових медій з аудиторією 

та визначити межі їхньої відповідальності.  

Отримані результати загалом демонструють зацікавленість медій 

у використанні контенту, що створюється користувачами. Щоденно до 

користувацького контенту звертаються телеканали (34,6 %) та медійні інтернет-

ресурси (38,5 %), втім здебільшого активність медій обмежується 

використанням контенту користувачів 1–2 рази на тиждень (30,6 %). Щоденне 

використання демонструють основному переважно інтернет-телеканали 

(наприклад, NewsOne, «Еспрессо ТВ», Hromadske.ua), інтернет-ЗМІ (Depo.ua, 

«Новое время», «Українська правда» тощо). Натомість у традиційних медіях, 

наприклад на телебаченні (телеканали ICTV, «СТБ», «112 Україна») — 

результати дуже коливалися залежно від відділу, редакції та тематики програм. 

Так, новинні відділи меншою мірою покладалися на контентну допомогу 

аудиторії, в той час як редакції соціальних і розважальних програм 

продемонстрували більшу потребу в матеріалах від читачів (глядачів). 

Найрідше залучають контент користувачів до своїх матеріалів друковані 

видання (31,7 %), що звертаються до нього не більше 1–2 разів на місяць (див. 

Додаток Е3). 

Цікавим є погляд самих працівників медій на диференціацію 

користувацького контенту. Так, понад 48 % опитаних відносять до 

користувацького контенту коментарі читачів, глядачів на сайті; друге місце 

(23 %) посідають телефонні дзвінки та листи (й електронна пошта також) від 

читачів (глядачів); близько 19 % назвали користувацьким контентом фотографії 

у вільному доступі. Цікаво, ще тільки не більше ніж 6 % респондентів 

вважають користувацьким контентом повідомлення у соціальних мережах, що 

багато в чому формує не лише статус цього контенту, а й практики медій щодо 

його використання. Великий відсоток респондентів вважає повідомлення в 
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соціальних мережах такими, що можуть бути вільно використані (див. Додаток 

Е1). 

Близько 48 % опитаних не використовують інформацію, що надійшла 

телефоном, або користуються нею зрідка (31,3 %). До меншості, що 

використовує телефон як спосіб отримання контенту від користувачів, увійшли 

телеканали «Інтер», ICTV, «Україна» (програма «Говорить Україна»), СТБ; 

радіо «Київ-Fm», «Голос столиці», радіо «Ера») та більшість всеукраїнських 

газет («День», «Сільські вісті», «Факти і коментарі» та ін.). Електронну пошту 

які канал отримання інформації використовують якоюсь мірою понад 60 % 

респондентів. Найпопулярніший серед медій користувацький контент — 

фотографії, що перебувають у вільному доступі в мережі інтернет. Більше ніж 

54 % заявили, що використовують їх часто, при цьому до меншості, що не 

використовує фотографії користувачів, потрапили переважно телеканали (деякі 

відділи телеканалу «СТБ», «Тоніс», кілька регіональних телеканалів та ін.) (див. 

Додаток Е4). 

Верифікація контенту. Невирішеною досі залишається проблема 

верифікації достовірності контенту, отриманого від користувачів. Достовірність 

і ретельність до перевірки інформації, що вже давно стала своєрідним брендом 

авторитетних видань, зазнає сильного тиску з боку іншого ціннісного критерію 

інформації — оперативності. Вартість інформації в сучасних умовах часто 

вимірюється саме швидкістю її поширення та впливає на рейтинг видання. 

Спокуса повідомити про новину першим, призводить до появи на сайтах медій 

посилань на джерело на кшталт «взято із сайту YouTube», «отримано 

з Facebook» або «як повідомив читач видання». Однак такі посилання не є 

достатніми для аудиторії, бо не дають їй достатньо відомостей для розуміння 

контексту інформації. Часто люди випадково помиляються в даних, які 

повідомляють редакції чи роблять висновки щодо подій, спираючись на власні 

спостереження або чутки. Не можна ігнорувати й поширені факти, коли люди 
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свідомо вводять в оману медії, надають недостовірну інформацію, створюють 

підробні сайти, змінюють статистику відвідування чи репосту повідомлення, 

вдаються до технічної допомоги графічних редакторів на кшталт Photoshop. 

Відсутність законодавчо закріпленого статусу користувацького контенту та 

ступеня відповідальності користувачів, ставлять журналістів у нерівні умови та 

покладають весь обсяг відповідальності на ЗМІ. Так, контент медій постійно 

піддається спробам контролю та впровадженню механізмів регулювання, у той 

час як автори-користувачі, як і блогосфера та комунікація в соціальних 

мережах, перебувають у «зоні комфорту», під захистом принципу нейтралітету 

мережі, свободи слова та невтручання в особисте життя. За таких обставин 

використання користувацького контенту для медій стає не так корисним, як 

ризикованим. Журналісти все ще експериментують з різними технологіями та 

платформами, але беззастережної довіри до користувача контенту не 

проявляють. В іншому випадку, на думку C. Ільченко, «сліпе» звернення до 

чужих джерел без достатньої частки верифікації та осмислення інформації 

може розцінюватись як «інформаційне утриманство» [108, 206–207]. Очевидно, 

що новим медіям украй не вистачає інструкцій і сформованої практики щодо 

перевірки та використання користувацького контенту, з огляду на законність 

отримання наведеної в ньому інформації та відповідність редакційній політиці 

видання. З опитаних нами респондентів лише 26 % заявили про наявність у 

редакції письмових Рекомендацій щодо використання контенту, створеного 

аудиторією. Натомість понад 52 % відсотків покладаються на усні рекомендації 

керівництва (див. Додаток Е7). 

Ключовими є чотири запитання, на які потрібно відповісти журналістові 

перед використанням користувацького контенту. 

 Чи справжній цей контент (достовірні факти, реальне фото, не 

змонтоване відео тощо)?  
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 Хто розмістив контент?  

 Коли?   

 Де він був створений?  

Ідучи за цією послідовністю на підставі проведеного нами дослідження, 

серед основних правил, які визначають для себе редакції можна виділити такі:  

 оцінити унікальність контенту;  

 зв’язатися з автором повідомлення (телефоном, е-mail тощо) для 

з’ясування деталей;  

 вдаватися до автоматизованої перевірки фотографій (наприклад, за 

допомогою ресурсів для розширеного пошуку зображень TinEye) та 

відеоконтенту;  

 використати інструменти визначення місцерозташування об’єкта;  

 використати інструменти ідентифікації обличчя людини за 

фрагментом.  

Треба зазначити, що в медіях суб’єктами, які здійснюють перевірку 

відеоконтенту, назвали: редактора, керівника проекту, продюсера; для 

текстового та фотоконтенту в друкованих виданнях — редактора й шеф-

редактора. Найчастіше метою перевірки стає: верифікація унікальності фото- 

чи відеоконтенту в спеціальних програмах, з’ясування імені автора та аналіз 

тексту щодо використання образливих слів і мови ненависті (за даними 

експертних інтерв’ю). Понад  70 % перевіряють дані в інших джерелах, але не 

більше ніж 4 % їдуть на місце подій для безпосередньої верифікації отриманої 

інформації. Не більше за 16 % представників медій звертаються до спеціальних 

програм перевірки контенту, що дозволяють визначити геолокацію місця, де 

був зроблений знімок, або отримати інформацію про автора, що надав контент 
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(див. Додаток Е8). Однак вони, так само як й інші поширені засоби перевірки, 

не є гарантією достовірності інформації. Крім цього, велика кількість часу, 

якого потребує підтвердження правдивості матеріалів, отриманих від 

користувачів, ускладнює оперативність подачі новин і в результаті зводить 

нанівець характер новинної журналістики. Журналісти стоять перед 

вибором  — підвищити продажі шляхом поширення унікальної інформації чи 

мінімізувати ризики для аудиторії, перевіряючи всі факти та повідомлення, 

отримані від  користувачів. На них покладена відповідальність за перевірку 

інформації, проте достатнього досвіду для її здійснення вони не мають. 

У медіаіндустрії є усвідомлення того, що користувацький контент навряд чи 

може бути достовірним на 100 %. Тому повідомлення аудиторії про те, що цей 

контент отриманий від споживачів, є захистом для медій у випадку звинувачень 

у недостовірності інформації. Деякі редактори вбачають у цьому елементи 

чесності з глядачем (читачем). Багато ЗМІ, що надають майданчики для 

співпраці з аудиторією (наприклад, GuardianWitness), за словами Н. Бруно, були 

змушені вдатися до маркування користувацьких повідомлень. Спеціальні 

маркери чи сповіщення про неперевірені користувацькі повідомлення 

покликані не допустити поширення неправдивої інформації та зберегти імідж 

ЗМІ. Тож, медійні майданчики перетворилися на інструмент регулювання 

медіаконтенту, що обмежує його поширення за певними параметрами. Зокрема, 

платформа CNN’s iReport, що приділяє велику увагу маркуванню 

користувацького контенту, позначає матеріали з незнайомих джерел, або ті, що 

викликають недовіру, маркером «не перевірено CNN», у той час як схвалені для 

друку тексти та зображення мають позначення «І» (червоного кольору) [304]. 

Платформа uReport від Fox News також оздоблює отриманий від аудиторії 

контент водяними знаками та логотипами «сrowdsourced». Хоча українські 

медії здебільшого не практикують спеціальне маркування, понад 76 % заявили, 

що повідомляють аудиторії коли контент створений користувачами (див. 

Додаток Е7).  
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Оформлення договірних відносин. Менеджери в медіях, зокрема ті відділи, 

що відповідають за імідж видання, бренд, юридичні претензії ставляться до 

перевірки занадто прискіпливо. Їхня ідеалістична «дорожня карта» істотно 

відрізняється від журналістської практики, що керується часто довірою до 

джерел інформації, досвідом, власною інтуїцією, вмінням «відчувати» 

ситуацію. Можливість залучення користувацького контенту медіаорганізаціями 

для створення власних матеріалів закріплюється технологічно вдосконаленою 

формою угоди — договором оферти, що регулює ці взаємовідносини. 

Наприклад, сайт видання The Guardian попереджає, що автор матеріалу після 

розміщення його на ресурсі видання «залишається власником авторських прав, 

але передає невиключну, невідкличну, безвідплатну в повному обсязі та без 

територіальних обмежень ліцензію на використання, публікацію та передачу 

третім особам цього матеріалу в будь-якому форматі й на будь-якій платформі» 

[15]. Практика ліцензій, на жаль, не надто поширена в журналістській спільноті. 

Натомість, більшість журналістів відверто експлуатують користувацький 

контент. Навіть уникаючи безпосередньо співпраці, журналісти почали 

колекціонувати добірки користувацьких коубів, вайнів та інстаграм. На думку 

М. Шейна, досі взаємовигідних моделей співпраці користувачів і медій немає, 

це радше можна назвати не інтеграцією, а паразитуванням. «Користувацький 

контент крадуть, просять безкорисливих користувачів або заманюють 

лояльного користувача на свій майданчик, прикриваючись ідеями спільноти і 

безкоштовно використовують його працю для власного збагачення» [161]. 

Відповіді, отримані в процесі нашого експертного опитування суголосні 

окресленим тенденціям. З одного боку 71,8 % працівників медій задекларували 

використання контенту користувачів виключно з їхнього дозволу. Проте 

глибший аналіз проблеми продемонстрував низький рівень обізнаності у 

редакціях щодо правомірних способів використання. Так, серед респондентів, 

що оцінюють свої практики як правомірні, 52,4 % не оформлюють договірні 

відносини (див. Додаток Е5). Важливим для користувачів є зазначення імені 
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при використанні їхнього матеріалу. На жаль, медії цьому аспекту приділяють 

украй мало уваги. Так, не більше ніж 2,1 % респондентів заявляють, що завжди 

дізнаються та зазначають ім’я автора, 34,3 % вважають за достатнє зазначення 

лише джерела отримання інформації, а 8 % не бачать потреби узгоджувати 

порядок використання контенту та зазначення імені автора для публічно 

доступної інформації (див. Додаток Е5).   

Оплата. Робота з користувацьким контентом апріорі обходиться медіям не 

дешево, а вартість внеску користувача багаторазово перевищують витрати на 

його обробку. Саме тому медії все більше одностайні в питанні вартості оплати 

праці користувачів. На думку Й. Бенклера, користувачі у своїй співпраці зі ЗМІ 

керуються як зовнішніми, так і внутрішніми мотивами. Зовнішні мотиви 

зводяться до підвищення економічного статусу автора. При цьому внутрішні 

мотиви здебільшого не мають економічного складника [296]. Цифри ставлення 

до проблеми оплати українського медіасектору загалом демонструють 

превалювання практики безоплатного використання контенту від аудиторії. 

Так, за результатами нашого дослідження 60,8 % представників українських 

медій практикують співпрацю з аудиторією на громадських засадах, тоді як 

33,4 % — домовляються з авторами про оплату. У цьому контексті варто 

наголосити на позитивній ролі договірних відносин, яку варто використовувати 

ширше в редакціях. Незважаючи на те, що загалом укладення договорів не є 

поширеним (лише 16,6 %), у 94,6 % випадків вони передбачають оплату 

користувачеві. На думку медіаорганізацій, оскільки авторські права на контент 

залишаються в автора та він зможе продати його кільком ЗМІ, вартість оплати 

такого контенту не може бути високою. Однак поняття «символічна плата» 

фігурує лише у 5,8 % відповідях респондентів (див. Додаток Е6). Серед 

аргументів невиплати гонорару найчастіше наводять: невеликі прибутки, 

неможливість визначити автора чи зв’язатися з ним, подібну практику колег. 

Втім є багато й тих, хто вже має негативний досвід використання без дозволу 
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чи з інших причин змінює своє ставлення. Одночасно багато медіаплатформ 

вирішують питання винагороди, надаючи користувачеві можливість 

розміщувати поряд зі своїм контентом рекламу, що є по суті основним 

джерелом отримання прибутку.  

Попри переконаність багатьох видавців у відсутності в користувачів 

економічної мотивації, вони більш обережно, порівняно з професійними 

журналістами, розлучаються зі своїм матеріалом, чекаючи фінансових та 

іміджевих дивідендів від його опублікування в ЗМІ. Показовими є результати 

опитування, проведеного американським дослідником Д. Бребхемом серед  

учасників ресурсу ISTOCKPHOTO. Понад 89 % користувачів, які розміщують 

там свої фотографії, роблять це заради можливості заробити гроші. Водночас 

більше ніж 76 % також бачать для себе в цій діяльності своєрідну творчу 

віддушину [302]. Усе це лише підтверджує високу вмотивованість і творчий 

підхід до виконання завдань непрофесійними авторами. Однак далеко не всі 

медії вважають ці аргументи достатніми для широкого фінансування 

журналістської діяльності аудиторії. Аналіз проведених інтерв’ю засвідчує, що 

ефективним варіантом уникнення неправомірного використання контенту 

користувачів переважна більшість опитаних назвала відмову від залучення 

такого контенту взагалі. Ця позиція, на жаль, підтверджує небажання медій 

розібратися в ситуації та зробити кроки в бік інтенсифікації співпраці з 

аудиторією на паритетних засадах. 

Окрім цього, не варто ігнорувати й той факт, що постійними 

постачальниками «користувацького» контенту стають найчастіше зовсім не 

аматори, а професійні журналісти, що втратили постійну роботу в умовах кризи 

медіасектору чи свідомо перейшли на «вільний хліб». Багато блогерів також 

починали як ентузіасти, а сьогодні шукають стабільні джерела доходів від своєї 

діяльності. Тож лише правильно вибудувана комунікація з цим сегментом 
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потенційних авторів підвищить якість генерованого контенту та може бути 

розцінена як новий етап професійного розвитку журналістики. 

Незважаючи на зазначені проблеми, загалом ми позитивно оцінюємо 

перспективи розвитку партисипативних моделей в медіавиробництві, зокрема й 

в Україні. Результати нашого дослідження дозволили сформулювати кілька 

рекомендацій, що сприятимуть ефективнішому впровадженню моделей 

співробітництва. 

1. Медіям варто приділити увагу розробці редакційних правил і 

рекомендацій щодо використання контенту користувачів та організації 

співпраці з ними. 

2. Позитивну роль у визначенні статусу автора користувацького контенту, 

обсягу його прав та порядку оплати може відіграти складення типового 

договору оферти, що надаватиме редакції право на використання 

контенту, що надсилається користувачами чи розміщується на 

відповідних майданчиках медійного ресурсу. Оскільки договір, який не 

містить відомостей про гонорар, може бути визнаний недійсним, 

редакціям у розрахунку розмірів оплати потрібно послуговуватися 

постановами Кабінету Міністрів України № 72 «Про затвердження 

мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання  об’єктів 

авторського права і суміжних прав» та № 71 «Про затвердження 

розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне 

використання опублікованих з комерційною метою фонограм, 

відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» від 18 січня 

2003 року. 

3. З огляду на мотиваційні стимули співпраці аудиторії, медіям необхідно 

будувати редакційну політику з урахуванням цих потреб. Зокрема, це 

стосується зазначення імені автора матеріалу, фото (за наявності), 
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стимулювання активності аудиторії через конкурси, рейтинги, призи й 

інші елементи програми лояльності. Ініціативи з боку аудиторії, 

пропозиції тем, матеріалів, повідомлення інформації повинні 

заохочуватися системами бонусів (безкоштовна передплата, флаєри на 

культурні та мистецькі заходи тощо). 

4. Верифікація контенту може здійснюватись у кілька етапів з 

використанням спеціальних програм та інструментів для визначення 

місця розташування об’єкта (наприклад, Google Street View, Google 

Earth), роботи з фото (приміром, TinEye, Google Image Search), 

ідентифікації обличчя (наприклад Spokeo) та ін.  

5. Контент від користувачів повинен містити відповідне маркування з 

повідомленням про його походження. Це допоможе уникнути 

конфліктних ситуацій у разі розміщення недостовірної інформації та, 

своєю чергою, стимулюватиме користувачів до вищого рівня 

відповідальності. 

6. Для підтримки форумів і тематичних спільнот на медіаресурсі, 

необхідно активніше залучати до модерації користувачів. Кураторство 

з боку аудиторії та рейтингові механізми модерації зменшать 

навантаження на штатних співробітників і сприятимуть розширенню 

аудиторії. 

 

Висновки до Розділу 2 

Цифровий медіапростір позначився мультисуб’єктністю, що зумовлює 

принципи його формування. В умовах дигіталізації медії активізують 

поширення контенту через різні канали на різні платформи, що призводить до 

суттєвих витрат і водночас не має матеріальної віддачі з боку споживачів. 
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Тенденція персоналізації медіаконтенту сьогодні розширюється до 

формування навколо споживача персоналізованого контентного простору за 

допомогою технологічних інструментів. Цей феномен «бульбашкового 

фільтра» посилює роль контенту в стратегіях медіабізнесу, з огляду на високий 

рівень конкретизації персонального портрета споживача. Однак сам споживач 

контенту виявляється замкненим у контентному колі своїх уподобань, що 

негативно позначається не лише на можливості диверсифікації інформації, а й 

на процесах його соціалізації, формуванні громадянської позиції тощо.  

Циркуляція контенту в медіапросторі частково підкріплюється процесами 

контентної конвергенції. Ми можемо виділити чотири види контентної 

конвергенції: конвергенція контенту всередині медіахолдингу 

(внутрішньомедійна), конвергенція контенту між різними медіями 

(зовнішньомедійна); обмін контентом із користувачами (медіаплатформи UGC 

на сайтах нових медій, тощо); співпраця з медіаплатформами й інтернет-

сервісами (наприклад, з YouTube).  

Важливим аспектом контентоформування є частка національного 

продукту, що в умовах глобалізації має визначальну роль у формуванні 

національної свідомості, культури нації, підтримки та збереження традицій, 

поширення культурної спадщини. Процес глобалізації в поширенні на кожну 

конкретну країну неодмінно вбирає культурні особливості та національне 

забарвлення, притаманні цій країні, рівню плюралізму, свободи слова й 

історичних традицій, ступеню втручання державних інституцій у медіасферу. 

Ми проаналізували присутність національного продукту в українському 

сегменті, що, з одного боку, демонструє показники впевненого зростання, а з 

другого, піддається впливу глобалізації. Сфера телебачення тільки за останні 

роки до 37 % збільшила сегмент продукції власного виробництва, численні 

телеформати характеризує висока частка національного колориту. Позитивною 

тенденцією є продаж і поширення національних телеформатів за кордоном. 
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Водночас найбільших втрат зазнає ринок локального контенту. Регіональні 

видання, за даними статистики, перестають бути важливим джерелом для 

отримання місцевої інформації для аудиторії.  

Простежено еволюцію контентних уподобань аудиторії протягом останніх 

десятиліть, що дозволило констатувати перенасичення інформаційного ринку 

контенту порівняно з радянським періодом; підвищення вимог до 

персоналізації та корисності контенту з боку аудиторії; зміни у форматних 

вподобаннях, що розділили споживачів на дві категорії ― активних інтернет-

користувачів, що віддають перевагу коротким матеріалам, та покоління 50+, що 

має усталену культуру читання друкованої преси та, за аналогією, сприймає 

позитивно довгі контентні форми.  

Незважаючи на популярність твердження щодо пріоритетності стислої 

подачі інформації в сучасну динамічну епоху, тотального домінування 

коротких контентних форматів не сталося. Опитування аудиторії встановило 

співвідношення прихильників розгорнутих матеріалів і стислих повідомлень як 

41 % до 59 %. Водночас результати експерименту в фокус-групах зменшили цю 

розбіжність (46,4 % і 53,5 %). При цьому найактивнішим споживачем коротких 

форматів виявилася наймолодша аудиторія від 18 до 24 років та 

загальновизнаний активний сегмент 35–44 роки. Дослідники також одностайно 

визначають зростання потреб аудиторії, що не лише споживає, а й за 

відсутності потрібного контенту, створює власний.  

Контент у мережі набув таких нових унікальних характеристик, як 

гіпертекстуальність, нелінійність, мультимедійність, інтерактивність. Відбулася 

трансформація та конвергенція жанрових форм, запровадження нових 

контентних форматів.  

Світові глобалізаційні процеси позначилися на контенті, з одного боку, 

його універсалізацією, помірною гомогенізацією, а з другого, — глокалізацією 

та збільшенням сегментації медіаринку, що супроводжувалася пошуком нових 
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контентних ніш. Опитування медійних практиків засвідчило, що здебільшого 

медії, які продовжують втрачати свою традиційну аудиторію (приміром, ринок 

друкованої преси), переходять у цифровий формат «протореними шляхами» 

колег. Ті ж, які розробляють власну контентну концепцію та зважуються на 

експерименти з контентними форматами й тематичними нішами, розраховують 

на прибуток у майбутньому. У результаті контент як товар рухається в напрямі 

досить стриманої диверсифікації.  

Виявлено, що агрегація та стрімке зростання ринку мобільного контенту 

примушує говорити про необхідність переосмислення поняття «квант 

контенту». Його значення сьогодні мігрує за вектором «медії (бренд) → 

матеріал → лід → заголовок», а в умовах розвитку мультимедійного наративу 

постає нестійкою одиницею, що змінюється залежно від точки «входу» 

споживача.  

Трансформації функцій і ролі автора у процесі медіавиробництва 

спонукали до їх перегляду. У роботі це дозволило розробити типологію 

медіаконтенту за критерієм ролі автора. Згідно з цим критерієм за кількістю 

авторів медіаконтенту виділяємо індивідуальний і колективний; за параметром 

авторської модальності — персоналізований та деперсоналізований; за ступенем 

соціальності автора — соціальний (публічний) і приватний; за внеском автора в 

процес створення — первинний (унікальний) та вторинний; за належністю до 

автора — авторизований і неавторизований; за суб’єктом створення — 

авторський та генерований. 

Аудіовізуальне пізнання світу зумовлює абсолютне домінування 

аудіовізуального контенту. Серед передумов можна виділити процеси 

конвергенції, технологічні інновації та зміни в манері медіаспоживання. 

Конвергенція позначилася дифузією жанрів унаслідок об’єднання редакційних 

функцій і адаптації контенту для різних медійних платформ. Технологічний 

характер інновацій посприяв появі нових контентних форматів, зміні споживчої 

манери, зокрема вибірковості сприйняття інформації, споживанню одночасно з 
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кількох гаджетів, фрагментації контенту в мережі (вебізод, мобізод та ін.) 

Медійні практики демонструють набуття широкої популярності такими 

форматами, як коуб, YouTube-канал. 

Оскільки цифровий контент може бути представлений у будь-якому 

вигляді, його типологічні ознаки стираються. Переважна більшість 

медіагігантів сьогодні переорієнтуються на мобільний контент, однак досі його 

потенціал використовується недостатньо ефективно. Одним з визначальних 

чинників, які сприяють популярності цього типу контенту стає зручність його 

споживання з екрана мобільного гаджета. Їй властиві крос-платформність, 

швидкість завантаження контенту на пристрій; зручний інтерфейс користувача; 

прийнятний обсяг матеріалу; мультимедійність. 

Колаборативні характеристики комунікаційного простору зумовили появу 

різних понять на позначення процесів створення контенту спільними зусиллями 

різних учасників комунікаційного процесу. Концептуалізація явища спільної 

участі аудиторії та медій, дозволила провести демаркацію понять, що 

використовуються та виділити ті, що найбільш відповідають моделі залучення 

до співпраці аудиторії. Партисипативна журналістика видається нам найбільш 

наближеною до суті співучасті, тому що співпраця медій і користувачів 

відбувається за наявності спільної мети — підготовки публікації чи випуску 

видання.  

Тісна взаємодія медій з аудиторією розширює її регуляторні функції та 

наділяє останню новими функціями. Ми можемо виокремити на етапі 

генерування ідеї ― тематико-формувальну функцію, на етапі збору інформації 

― функцію генерування контенту, на етапі аналізу ― персоналізацію контенту, 

на етапі створення ― функцію співредагування, на етапі публікації ― функцію 

популяризації медіаконтенту.  
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З огляду на широке поширення цих практик, необхідним видається 

надання дефініції користувацького контенту в науці медіакомунікацій. У роботі 

запропоноване визначення користувацького контенту: публічно доступний 

контент, що створений користувачем (споживачем медіапродукту) із 

використанням будь-яких медіатехнологій і є результатом творчої діяльності. 

У практиці медій можна виділити чотири типи користувацького контенту: 

перший — контент створюється користувачем і надалі використовується ЗМІ у 

складі свого медіапродукту після редакційного контролю; другий — 

користувацький контент існує паралельно з професійним медіаконтентом ЗМІ 

(наприклад, коментарі на сайті); третій — продукт спільної творчості 

працівників ЗМІ та користувачів (співавторство, опитування та ін.); 

четвертий — контент генерується та розміщується на спеціально створених 

медіаплатформах ЗМІ. Найбільш поширеними формами участі аудиторії є 

коментування новин, дискусії на форумах, ведення блогів, обмін 

медіаконтентом у соціальних мережах тощо.  

Незважаючи на те, що загалом медії демонструють зацікавленість у 

використанні користувацького контенту, він продовжує відігравати роль 

додаткового джерела інформації. Серед негативних характеристик матеріалів, 

які надаються користувачами, можна назвати: неперевіреність (недостовірність) 

інформації, сумнівна законність її отримання, великий відсоток інформаційного 

шуму, суб’єктивність фактажу та ін. До того ж, залучення користувацького 

контенту, на переконання багатьох працівників ЗМІ, відбирає роботу в штатних 

співробітників, кількість яких по всьому світу й так скорочується через падіння 

накладів друкованих видань. Окрім того, ми можемо спостерігати процеси 

поступової експансії професійних медій у традиційні аматорські ніші (соціальні 

мережі, YouTube).  

Проведене нами дослідження українського сегменту медіаринку 

продемонструвало, що для успішного запровадження партисипативних моделей 
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медіям украй бракує регламентації відносин з аудиторією, не менш 

актуальними в аспекті співпраці медій з аудиторією залишаються розмір 

внеску, що його можуть зробити користувачі у створення медіапродукту 

(починаючи від коментарів на сайті та закінчуючи написанням самодостатніх 

матеріалів), і те, наскільки медіаорганізації готові «впустити» читача в процес 

медіавиробництва за умови збереження редакційного контролю. 
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РОЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ В ЦИФРОВОМУ 

МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ 

 

3.1. Деонтологія контенту: стандарти та етичні імперативи в умовах 

розвитку громадянської журналістики  

Сучасний медіаландшафт вимагає абсолютно нових підходів. Етичні 

стандарти медій зазнають потужного впливу з боку громадянської 

журналістики. Професійні журналісти виявляють занепокоєння появою  

«вільного» від регулювання цифрового медіапростору. Однак і власне усталена 

система професійних принципів не витримує критики в умовах глобальних змін 

медіасередовища, що відбулися в останні десятиліття. Сучасний медіапростір 

неоднорідний, він як клаптикова ковдра зшитий з медіапродуктів, що є 

результатом діяльності блогерів, представників громадянської журналістики, 

активних авторів соціальних мереж, доповнюючи одне одного. Процеси все 

більшого взаємопроникнення аматорської та професійної культур творення 

контенту зумовлюють як позитивні, так і негативні тенденції. Громадянські 

журналісти поступово набувають професійного досвіду, якість їх матеріалів  

підвищується (за стилістикою та технічним рівнем виконання), водночас 

бажання журналістів наслідувати манеру подачі контенту блогерами, навпаки,  

негативно позначається на традиційно притаманних професійним текстам 

(сюжетам, радіопрограмам) критеріях об’єктивності, верифікації даних, 

звернення до кількох джерел та ін.  

Думки про те, яким має бути медіапродукт нового покоління, різняться. 

Журналісти незадоволені політикою подвійних стандартів. Лояльне ставлення 

до авторів-аматорів на тлі посилення регуляторних механізмів для ЗМІ, ставить 

їх у нерівні умови на медіаринку. Водночас представники громадянської 
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журналістики, не бажаючи підкорятися журналістським професійним кодексам, 

апелюють до того, що принципи медій неможливо застосувати до нового 

цифрового недійного простору та каналам поширення контенту.  

Демократизація процесу медіавиробництва послабила ієрархічну 

структуру традиційних ЗМІ, перетворила людей, групи й цілі спільноти 

користувачів на повноцінних учасників медіаіндустрії. Державне регулювання 

як важкоатлет системи повільно реагує на процеси трансформації 

медіапростору, даючи свободу саморегулюванню. Водночас ЗМІ самі 

зацікавлені у створенні ефективної системи управління в контролі за 

медіаконтентом на тлі загострення проблеми його монетизації. Далі уважніше 

поглянемо на проблеми медіаринку та розглянемо шляхи їх подолання. 

 

3.1.1. Професійний і «аматорський» контент: ступінь відповідальності  

Стрімкий розвиток мережевої комунікації став причиною докорінних змін 

як у комунікаційних потребах та поведінці споживачів інформації, так і в 

способах сприйняття інформації. Нові технологічні можливості, своєю чергою, 

дозволили аудиторії ЗМІ повноцінно влитися в лави професійних виробників 

медійного контенту. Починаючи зі звичайного приватного спілкування в 

мережі, громадянські журналістики згодом зробили це своїм професійним 

заняттям. Втім їх підходи до створення контенту не змінились із переходом на 

професійний рівень, вони продовжують висловлювати власну позицію, не 

перевіряють фактів (оскільки не мають технічної можливості для цього) та не 

гарантують достовірності повідомлень. При цьому первинно безкорислива 

мотиваційна основа їхнього заняття сьогодні подекуди змінюється політичним 

замовленням і заангажованістю. Блогери стають впливовими фігурами в 

соціальному, політичному житті країни, але й самі опиняються інструментом у 

руках певних зацікавлених кіл. Нові учасники комунікаційних відносин не 



267 

 

мають належного професійного рівня та не знайомі з принципами медіаетики. 

Підпорядковуючись лише законам вільного вираження думок в інтернеті, вони 

виявилися не готові до соціальної відповідальності перед своєю новою 

аудиторією. У цьому аспекті важливу роль відіграє медіаосвіта. Основні її 

положення наводить О. Шариков, наголошуючи на важливості медіаосвіти, що 

має поширюватися на широкі верстви населення [277, 27]. Як зазначає 

канадський науковець і президент Канадської асоціації медіаосвітніх 

організацій Дж. Пандженте, «будь-який медіапродукт — це сконструйована 

реальність. Він відбиває не реальний світ, а деякі суб’єктивні, ретельно 

відібрані уявлення про нього. Медіаграмотність допомагає руйнувати такі 

штучно створені конструкції та розуміти принципи їх створення» [177, 11].  

Знання «кухні» створення медій має сприяти виробленню незалежного та 

критичного погляду на медійний контент [177, 15].  Беззаперечно, медії завжди 

відігравали важливу роль у житті суспільства, а їхній контент сприймався з 

довірою. Медії формують суспільну думку, що, за визначенням 

Д. Ольшанського, подається у «оціночних, аналітичних, конструктивних та  

нерідко деструктивних судженнях» [190, 24].  

Саме тому усвідомлення соціальної відповідальності та знання 

професійної медіаетики для медій є дуже важливими, тому що вони постають 

взірцем, що задає стандарти творення контенту для інших учасників 

комунікаційного процесу. Німецький соціолог Н. Луман слушно підкреслював, 

що в основу діяльності медій покладено «здійснення важливої функції зі 

збереження та відтворення моралі» [163, 7].  

Перехід до інформаційного суспільства ознаменувався формуванням 

глобального комунікаційного простору в мережі, що водночас став своєрідним 

вакуумом, в якому відсутні усталені гуманістичні цінності чи норми. Як 

зазначає дослідниця соціальних комунікацій О. Кузнєцова, «у кожну епоху 

гуманістичні цінності наповнюються новим змістом, розширюють свій вплив. І 



268 

 

сьогодні громадянський гуманізм — універсальний духовний фонд, який 

втілює в собі кращий досвід поколінь і традиції минулого» [152, 124]. При 

цьому традиції мають залишатися тим стрижнем, на якому будуватиметься 

діяльність медій в умовах глобалізації. Д. Стровський переконаний, що 

«традиція як універсальна форма та механізм збереження соціальної 

спадковості є одночасно фундаментальною категорією історичного розвитку та 

дозволяє випрацювати цивілізаційну модель національного розвитку. Традиція 

стає духовним підґрунтям культури…» [242, 195]. Подолання культурних 

бар’єрів та інтенсифікація міжкультурної комунікації призводить до 

наближення національних культур і цінностей, уніфікації культурних норм, 

поглядів на світосисиему. Водночас, на думку Т. Грушевицької, цей процес не 

може відбуватися шляхом беззастережної інтеграції та штампування 

культурних зразків на тлі процесів глобалізації сучасної культури. 

Міжкультурна комунікація відбувається як на макро-, так і на 

мікрокультурному рівні, перебуваючи під впливом освітніх та соціальних 

інститутів, що беруть участь у формуванні ціннісної системи індивіда. Медії 

при цьому відіграють роль посередника у процесі інкультурації — опанування 

людиною традицій і норм поведінки в конкретній культурі [80].  

Деякі вчені висловлюють думку про те, що вже згадані блогери й інші 

автори медіаконтенту, через специфіку комунікації в мережі, згуртовують 

навколо себе аудиторію однодумців, утворюють спільноти, тим самим 

формують фрагментарний простір та впливають на цінності та погляди тих, хто 

приєднується до спільнот або розділяють погляди учасників спільнот-

однодумців. Однак така комунікаційна фрагментація негативно позначається на  

міжкультурному діалозі.   

Отже, гуманістичні орієнтири й усвідомлення соціальної відповідальності 

в системі цінностей виробника контенту можуть стати вагомим контентним 

регулятором, який запобігатиме поширенню патогенного контенту та 
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формуванню з його допомогою в суспільній свідомості сучасної людини 

руйнівних, чужорідних, не властивих культурним традиціям певного 

суспільства поглядів, вірувань тощо. Натомість їх усвідомлення всіма 

суб’єктами медіакомунікацій сприятиме збереженню загальнолюдських 

цінностей.   

 

3.1.2. Медіапідзвітність і контент нових медій 

Інтернет і соціальні мережі змінили практику підзвітності ЗМІ та її 

інструментарій. Зі стрімким розвитком мережевого інформаційного простору й 

асиміляції в ньому медій зростає потреба у вільній і відповідальній 

журналістиці. Саме це поєднання як потужний мотиваційний регулятор було 

запропоновано ще в 1956 році в «теорії соціальної відповідальності преси», 

розробленій Ф. Сібертом, В. Шраммом та Т. Пітерсоном [228]. Однак в умовах 

жорсткої конкуренції за увагу аудиторії та появи великих можливостей, що 

відкривають перед ЗМІ цифрові технології, акцент поступово зміщується від 

відповідальності до пріоритету свободи. Остання все частіше постає ширмою 

для обходу цієї відповідальності. На переконання соціолога масових 

комунікацій, професора Ж. Чалабі, є багато відтінків свободи: свобода 

висловлювань, свобода від підзвітності, право на недоторканність приватного 

життя тощо [317]. Які ж з цих свобод є пріоритетними саме для нових медій? 

Від відповіді на це запитання залежить те, як ми розуміємо 

медіавідповідальність і на яких засадах вибудовуватиметься система контролю 

за контентом медій у мережі. 

ЗМІ, за словами американського теоретика журналістики Ф. Сіберта, 

віддзеркалюють ту «систему соціального контролю, за допомогою якої 

регулюються відносини між людьми та суспільними інститутами» [228, 16]. 

Безсистемний характер регулювання контенту мережі дає привід говорити про 
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пріоритетність моделі саморегулювання. Однак і вона з розвитком 

громадянської журналістики переглядається. Наскільки внутрішні 

медіарегулятори вписуються в сучасне розуміння медій і ролі професійної 

журналістики у структурі медійного простору? Адже реформування 

традиційних механізмів має базуватися на ретельному вивченні попередньої 

практики та врахуванні помилок попередників. 

У західній науці щодо підконтрольності медій вживають одразу кілька 

термінів — медіавідповідальність (від англ. media responsibility), 

медіатранспарентність (від англ. media transparency) та медіапідзвітність 

(від англ. media accountability). Очевидно, що ці поняття семантично нетотожні. 

Медіавідповідальність переважно наголошує на ролі журналістики як 

«вартового пса» й інструмента забезпечення поширення культурних і 

загальнолюдських цінностей для підтримання демократичних процесів у світі. 

Утім відповідальність як поняття, що належить до правової площини, викликає 

стійку асоціацію якщо не з покаранням, то принаймні з наслідками, що 

перебувають у зоні покладеної на ЗМІ чи взятою на себе самостійно (наприклад 

громадянська журналістика) відповідальності «за певну ділянку роботи, 

вчинки, слова» [62, 136]. Потенційна відповідальність є потужним 

мотиваційним стимулом і контролером для медіапродукту. 

Медіатранспарентність, або прозорість медій передбачає відкритість ЗМІ перед 

суспільством, що власне найбільш проявляється в їхньому контенті (інформація 

щодо політичної заангажованості власників і фінансування медій  — не так 

часто стає надбанням громадськості). Відповідальність за цим підходом, хоч і 

не заперечується, втім безпосередньо не випливає з відкритості. Серед названих 

термінів медіапідзвітність можна розглядати як своєрідний компроміс між 

відкритістю медій та їхньою відповідальністю. Водночас тлумачення цього 

поняття є об’єктом жвавих наукових дискусій. Так, диференціювати поняття 

підзвітності та відповідальності намагалися Д. Притчард [446], Т. Ебервейн 
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[330], В. Бебкок, Дж. Еттема, Д. МакКвейл [414] та ін. Західні наукові школи 

бачать у медіапідзвітності певну лінію поведінки ЗМІ, спрямовану на 

принесення користі суспільству. Британські дослідники М. Фейнтак і М. Варні 

[338] зауважують, що регулювання ЗМІ традиційно засноване на претензії 

«суспільного інтересу» чи «обслуговування суспільства», але в умовах 

технологічного розвитку воно дедалі більше заперечується ринковими 

регуляторами й інтересами медіахолдингів. Ми схильні розглядати 

медіапідзвітність як узагальнену концепцію, що проявляється в залежності 

ЗМІ від державних, громадських та політичних інститутів, в їх конролі за 

медіями та відповідальності медій перед ними.  

Беручи за основу цю дефініцію підзвітності, необхідно визначити, 

наскільки вона співвідноситься з моделлю саморегулювання та які корективи 

до неї вносить. У своїй книзі «Медіапідзвітність і свобода друку» Д. МакКвейл 

вбачає в саморегулюванні потенціал, що сприяє зменшенню форм державного 

регулювання [414]. Модель саморегулювання первинно сформувалась у США 

та згодом була підтримана і трансформована країнами Європейського Союзу. 

Традиційно пріоритетами моделі була можливість її адаптації до потреб галузі, 

тому що її представники краще за урядові структури знаються на проблемах 

медіаіндустрії. Окрім цього, правила та норми, встановлені саморегулюванням, 

мають високу мобільність, порівняно з важкою бюрократичною машиною та 

переглядаються залежно від змін економічної ситуації, що відбувають на 

медійному ринку. Американська професор А. Кемпбел звертає увагу на 

широкий спектр тлумачень цієї концепції, що докорінно змінюють як принципи 

моделі, так і мотиваційну основу її поширення. У вузькому значенні 

саморегулювання — процес делегування державних повноважень 

медіаорганізаціям. Воно також може доповнювати законодавство. Однак і 

медіаіндустрія зацікавлена у використанні моделі, наприклад, для підвищення 

репутації галузі, оперативнішого реагування на контентні запити споживачів 
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тощо [310, 714]. З огляду на це, принципи саморегулювання традиційно 

орієнтувалися на заохочення та підтримку медіавиробника [447]. Те, що модель 

має тісний зв’язок з виробником медіапродукту та є альтернативою 

політичному втручанню в медіаконтент, на переконання дослідника проблем 

цифрового медійного середовища Д. Тамбіні, забезпечує її привабливість для 

ЗМІ [479]. Водночас саме її близькість до медіаорганізацій і викликає 

занепокоєння у скептиків, які вбачають у цьому загрозу об’єктивному захисту 

суспільних інтересів. Журналіст і редактор Д. Бейкер навіть звинувачує 

медіагалузь у тому, що її представники часто «плутають саморегулювання із 

самообслуговуванням» [447, 93–94]. Сумнівається він і в результативності 

санкцій, що можуть бути застосовані до медіоорганізації-порушника за 

моделлю саморегулювання. Адже грошовий штраф або  загрозу виключення з 

професійної медійної асоціації навряд чи можна вважати достатніми 

регуляторними інструментами [447]. М. Дуглас пропонує альтернативну 

модель «аудиторського саморегулювання» (audited self-regulation), за якою 

функції перевірки дотримання встановлених прав і норм розподіляються між 

неурядовими організаціями та відповідним державним агентством [329, 7−12]. 

Однак традиційні форми моделі саморегулювання не можна перенести на 

нові медії без адаптації. Традиційно вони були орієнтовані на те, що зв’язок з 

аудиторією за периметром медій відбувається через професійні асоціації 

(спілки журналістів, асоціації мовників тощо). При цьому безпосередньо 

споживачі інформації не мають права голосу щодо контенту, який вони власне і 

споживають. Сьогодні аудиторія відіграє важливу роль у процесі масових 

комунікацій, тож її ігнорування лише гальмуватиме розвиток нових медій.  

На думку канадської журналістки Дж. Ребік, недостатня увага ЗМІ до своїх 

споживачів призведе до їх ізоляції від глобального суспільного діалогу: «доти, 

доки ЗМІ вважають, що можуть самостійно визначати смаки аудиторії та 

знають, що саме є правильним, вони не зможуть користуватися людським 
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колективним розумом. Це абсолютно інша культура та зовсім інший спосіб 

розуміння інформації» [481, 146]. Адаптація моделей регулювання до нових 

умов повинна будуватись у гармонії з розумінням суті саморегулювання 

медіаконтенту суспільством, зважанням на його інтереси. Сьогодні бізнес-

моделі ЗМІ будуються на нових засадах, за яких споживач може диктувати 

медіям редакційну політику, починаючи від попиту на той або той контент та 

закінчуючи участю в його безпосередньому створенні.  

Звісно, це потребує і від споживача високого рівня соціальної 

відповідальності. Говорячи про моделі саморегулювання, професор права 

Т. Гарді свого часу вжив поняття «самопоміч». Ії низький рівень, на думку 

дослідника, проявляється в односторонніх діях споживача, який, натомість, мав 

би стати ефективним ланцюгом саморегулювання, керуючись гаслом «якщо 

вам не подобається це, не робіть такого самі» [362, 1016]. Ми можемо провести 

паралель із сучасною активною аудиторією, яка обурюється збільшенням рівня 

негативного (нецензурного, інвективного) та небезпечного (порнографія, 

насилля) контенту, водночас дозволяючи собі залишати коментарі під 

публікаціями, що містять нецензурну лексику та агресивні фото.  

Медіапідзвітність і контроль за контентом з боку споживачів поступово 

стають складником європейської адаптивної форми «співрегулювання» (co-

regulation), що дає можливість збереження оптимального балансу інтересів 

держави та користувачів мережі. Серед європейських тенденцій — поширення 

незалежних національних органів саморегулювання, що працюватимуть у 

публічній сфері. Одним з таких представників є Global Network lnitiative 38 , що 

функціонує з 2008 року. В Україні наприкінці 2015 року було підписано 

Меморандум, яким задекларовано створення Незалежної медійної ради як 

органу саморегулювання, що повинен «розглядати суперечки щодо 

                                                           
38 www.globalnetworkinitiative.org. 
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недотримання медійного законодавства, міжнародних стандартів висвітлення 

інформації в медіях, а також порушень норм журналістської етики та 

відігравати роль авторитетного арбітра в разі виникнення суперечливих 

ситуацій» [69]. 

Сьогодні інструментами медіапідзвітності постають як традиційні 

організації із саморегулювання, так й інтерактивні механізми залучення 

громадськості до цього процесу. Ключовими ж у питанні успіху моделі 

саморегулювання в нових медіях (за аналогією із запропонованими 

А. Кемпбел) є п’ять чинників:  

 наявність галузевих стимулів; 

 можливість державного регулювання (у випадках, де 

саморегулювання недостатньо); 

 запровадження чітких етичних і професійних стандартів, які можуть 

бути застосовані до цифрового медіасередовища; 

 участь громадськості; 

 чітка організаційна структура [310, 772].  

Підсумовуючи наведені параметри, можемо запропонувати оновлену 

модель саморегулювання контенту медій, що бере до уваги технологічні 

особливості мережевої комунікації та корелює з концепцією медіапідзвітності. 

До її інструментів належать (див. Рис. 10): 

 на ідеологічному рівні: державна інформаційна політика; 

 на рівні контролю громадськості: коментарі та блоги користувачів, 

форуми, інтернет-ресурси з медіакритики тощо; 

 на організаційному рівні: омбудсмени, юридичні відділи; 
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 на професійному рівні: кодекси професійних асоціацій, редакційні 

рекомендації, посадові інструкції; 

 на особистісному рівні: самоцензура, система цінностей індивіда 

(журналіста, фотографа тощо). 

Як бачимо, модель саморегулювання в нових медіях — це складна 

багатокомпонентна система, ефективність якої забезпечується контролем за 

медіаконтентом на всіх рівнях. Практика ЗМІ має вироблені механізми 

підзвітності, що включені в етичні кодекси та професійні стандарти. 

Однак у новому медійному ландшафті їх виявилося недостатньо. Новими 

інструментами медіапідзвітності можуть стати як взяті з традиційної моделі 

(громадські обговорення, онлайн-омбудсмени), так і притаманні лише мережі 

(блоги, коментарі на сайтах). Користувачі ЗМІ можуть зібратись у соціальній 

мережі для  критичного обговорення матеріалів або взяти участь в інтернет-

конференціях чи дискусіях в соціальних мережах з редакцією медій. Хоча темі 

саморегулювання медій у наукових колах приділяється достатньо уваги, її 

співвідношення з підзвітністю в контексті розвитку громадянської 

журналістики залишає відкритими питання їхньої відповідальності. Зміна ролей 

«автор–споживач», ставить перед регуляторами нові запитання: якщо 

журналіст є підконтрольним аудиторії, то хто здійснює контроль за  

аудиторією, що перебирає функції журналістики? Проблеми медіапідзвітності 

блогерів, розробки норм цифрової медіаетики та мотивації для їх дотримання 

непрофесійними авторами  — ці питання є лише вершиною айсберга, що під 

натиском глобалізації та дигіталізації, як від глобального потепління, 

поступово вивільняються та виводяться на поверхню новим цифровим 

медіасередовищем. 
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Рисунок 10. Медіапідзвітність  

(за моделлю саморегулювання) 

 

      

3.1.3. Модель глобалізаційної ціннісної осі як шлях універсалізації 

ціннісних орієнтирів 

Дотримання етичних стандартів набуває особливої значущості в умовах 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Новий медіаландшафт 

ставить перед нами принципово нові етичні запитання: від перевірки 

достовірності інформації, отриманої від читачів, та закінчуючи глобальним: 

якою має бути медіаетика в сучасному світі? Основними причинами 

необхідності формування цифрової етики називають: демократизацію процесу 
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медіавиробництва, неефективність державного регулювання та мозаїчність 

медіапростору. 

«Цифрова медіаетика», чи «етика цифрових медій» ― термін, уведений у 

журналістський і науковий дискурс порівняно недавно. У більш широкому 

значенні, цифрова медіаетика є наслідком розвитку цифрових інформаційно-

комунікаційних технологій і охоплює весь комплекс етичних питань, які 

виникають у цифровому медіасередовищі. Думки про те, якими мають бути 

етичні стандарти нового медіапростору серед експертів різняться. Одні 

обґрунтовують пріоритетність ролі саморегулювання в ЗМІ, інші, навпаки, 

вважають його ефективним лише в комплексі з правовим регулюванням і 

соціальним контролем. Серед учених, які досліджують проблеми 

журналістської етики, особливо помітні роботи К. Вейлера, Д. Тамбіні, 

В. Іванова, Д. Авраамова, І. Засурського, Г. Лазутіної, Н. Грицюти та ін. 

Етичні регулятори традиційних ЗМІ загалом сформовані: більшість 

документів було розроблено Міжнародною федерацією журналістів, ЮНЕСКО 

та іншими організаціями. Деякі країни також мають власні національні й 

регіональні етичні кодекси журналістів. Однак, маючи декларативний характер, 

вони позбавлені емпірики, необхідного зв’язку із журналістськими практиками 

та демонструють свою неефективність щодо цифрового медіасередовища. 

Сьогодні багато видань розробляють власні правила поведінки журналістів в 

інтернеті. Так, медіахолдинг ВВС, який  має величезний напрацьований роками 

досвід, пов’язаний з практикою, державним втручанням, конфліктами інтересів 

і судовими претензіями, розробляє принципи, що застосовуються для всіх типів 

контенту, не лише традиційних форм його передачі, а й мобільних додатків, 

інтернет-сайтів тощо. У преамбулі редакційних настанов організації зазначено: 

«редакційні правила поширюються на увесь контент, незалежно від того 

виготовлений він на радіо, телебаченні, в інтернеті, для мобільних пристроїв, 
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є інтерактивним або друкованим». Пріоритетними принципами кодексу, 

зокрема, є: 

 правдивість і точність (увага до верифікації фактів);  

 недоторканність приватного життя (зокрема, листування за 

переконанням редакції не повинно ставати надбанням громадськості, 

якщо тільки його зміст не є важливим для суспільства); 

 захист прав дітей (щодо висвітлення в матеріалах);  

 баланс думок і поглядів у матеріалах; 

 справедливість (справедливе та з повагою ставлення як до глядачів, 

так і до учасників програм). 

 підзвітність (відповідальність перед своєю аудиторією для отримання 

її довіри є ключовим аспектом) [8]. 

На міжнародному рівні робота над етичними нормами має фрагментарний 

характер щодо регулювання деяких аспектів і галузей медіаіндустрії. Варто 

виділити Кодекс професійної етики товариства професійних журналістів (SPJ). 

Його оновлення відповідно до нових викликів цифрової доби відбулось у 

2014 році. Як зазначається в тексті документа: «це не набір правил, а настанови, 

що закликають усіх, хто займається журналістикою, взяти на себе 

відповідальність за інформацію, яку вони надають, незалежно від виду медій. 

Кодекс має читатись як єдине ціле — не можна виривати принципи з 

контексту» [9].  

На жаль, спроби розробки кодексів етики цифрових медій у реальності є не 

більш, аніж переписуванням загальновизнаних журналістських правил. Ще 

більш актуальним є їх виконання. Оскільки автори цифрового медіапростору 
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часто непрофесійні журналісти, вони не мають достатньої мотивації для того, 

щоби добровільно брати на себе зобов’язання щодо їх виконання. 

Н. Луман наголошує, що за встановлення чітких критеріїв (етики — прим. 

авт.) все одно має відповідати система права. Самі ж «мас-медії здійснюють 

лише постійне самозбудження суспільства... це призводить до певного 

«розмивання»  основ моралі» [163, 61]. 

Неефективність сучасних журналістських кодексів у цифровому 

медіапросторі пов’язана з тим, що вони орієнтовані передусім на професіоналів 

у журналістиці, що наділені та, головне, усвідомлюють свою відповідальність. 

Діяльність представників громадянської журналістики, навпаки, побудована на 

персональній відповідальності індивіда, в основу якої покладено 

загальнолюдські етичні принципи та внутрішню (для кожного автора) систему 

цінностей. Так, проект Етичного кодексу блогера, розроблений 

CyberJournalist.net робить акцент на довірі аудиторії, що має забезпечуватися 

максимальною відвертістю, утриманням від маніпуляцій і плагіату, повагою до 

джерел інформації тощо. Інший Кодекс поведінки блогера, запропонований 

Т. О’Рейлі, одним із засновників ідеології web 2.0, спрямований насамперед на 

підтримку безпеки комунікації в медіапросторі. Першим і дуже важливим 

принципом, який встановлює цей Кодекс, є заклик «Взяти на себе 

відповідальність не лише за свої слова, але й за коментарі, які ви дозволяєте 

розміщувати у вас на ресурсі» [433]. Теми коментування та проблеми їх 

модерації ми вже розглядали вище. Загалом Т. О’Рейлі також вважає 

оптимальною формою модерації рейтинговий принцип, коли коментарі 

автоматично видаляються після певної кількості скарг відвідувачів. Автор 

також закликає пояснювати причини видалення того чи того коментаря. Другий 

принцип — уведення власних правил коментування та розміщення матеріалів 

на ресурсі й меж толерантності, які ви визнаєте як керівні. Третій важливий 

принцип — відмовлятися від анонімного розміщення контенту та введення 



280 

 

обов’язкової авторизації (реєстрації) на ресурсі. Кодекс, що важливо, звертає 

увагу й на доволі нові явища, як приміром тролінг. Т. О’Рейлі закликає: «ніколи 

не кажіть в онлайні того, що ви б не сказали людині в обличчя» [433]. Автор 

переконаний: «культурою є набір загальних домовленостей, що дозволяють нам 

жити разом. Тож давайте переконаємося, що можна пишатися культурою, яку 

ми створюємо нашими блогами», закликає він [там само].  

Спроби прирівняти представників громадянської журналістики й авторів-

аматорів до професійних журналістів викликають сьогодні серед учених 

чимало суперечок. Г. Лазутіна вважає важливим критерієм професійності 

ставлення до виробленого продукту. Вона зіставляє «дві форми організації 

діяльності — аматорство та професіоналізм». При цьому лише сумлінного 

ставлення до роботи, підкріпленого моральною установкою індивіда, 

недостатньо. Необхідна «страховка якості продукту», якою і є професійна 

мораль, редакційний статут, журналістські стандарти [155, 62]. Однак 

прирівнювання представників громадянської журналістики до професійних 

журналістів нам видається не цілком коректним щодо цієї соціально активної 

категорії людей. Їхні принципи роботи істотно відрізняються від 

журналістських і спрямовані на привернення уваги аудиторії. Автори-аматори, 

що не розглядають написання матеріалів як ремесло, демонструють часом 

більш високу планку: живий літературний стиль, нестандартні підходи до 

подачі матеріалів, близьку читачеві емоційну позицію. Завдяки цьому їхні 

матеріали отримують більшу популярність і довіру аудиторії. Вони не 

обирають нейтральність та об’єктивність, а натомість вважають за потрібне 

стати частиною соціальних груп, активно впливати на громадську думку. Якщо 

традиційна журналістика віддає перевагу перевірці інформації, вивіреності 

текстів, то пріоритетами громадянської журналістики стає можливість правити 

текст після його опублікування в інтернеті. Це викликає багато суперечок. 

Власне виправлення чи внесення змін до опублікованого матеріалу мало б 
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свідчити про високий рівень відповідальності журналіста та видання. Однак 

масовість такого явища ставить під загрозу основні принципи журналістики — 

об’єктивність і достовірність інформації. Читачі, що звикли сприймати 

інформацію як щось, що не потребує перевірки, зіштовхуються з необхідністю 

ставити під сумнів будь-які повідомлення, опубліковані в інтернет-ресурсах.  

Навіть найбільш активні захисники громадянської журналістики визнають, що 

блогери, які дотримуються радикальної позиції, можуть керуватися далекими 

від етичних принципів мотивами. Тож поширення неправдивої інформації та 

використання свого впливу в корисливих цілях, на жаль, часто трапляються в 

мережі. 

Сьогодні відкритість медій стає важливим складником контролю над 

медіаконтентом. Це дозволяє користувачам швидко реагувати й активно 

включатись у процес оцінки діяльності ЗМІ. Соціально активна інтернет-

аудиторія потребує достовірної та точної інформації для отримання об’єктивної 

картини світу і можливості прийняття рішень як прояву громадянської 

активності. Ми вже наголошували на тому, що аудиторія відіграє роль 

своєрідного етичного барометра: за допомогою лайків висловлює солідарність з 

автором, позитивно чи негативно реагує на публікації, залишаючи свої 

коментарі, репліки та спростування (у разі помилки). Така практика породжує 

принципово інший підхід до медіаетики. Втім аналітики зауважують, що нові 

форми громадського контролю нерівномірно розвинені в різних країнах і в 

результаті чітко не визначені в нормативній базі.  

Етично неврегульованими залишаються й питання взаємодії журналістики 

та соціальних мереж. Останні давно стали важливим джерелом інформації в 

роботі медій. Однак складним для журналістики є розмежовування приватних і 

масових комунікацій. Широке використання користувацького контенту в роботі 

репортерів постійно пов’язане із загрозою перетнути етичну межу. Прагнучи 

залучити нову аудиторію, ЗМІ розширюють свою присутність у соціальних 
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мережах: створюють сторінки на Facebook і Twitter, формують спільноти на 

сайті видання в інтернеті. Коментування матеріалів і дискусія на офіційних 

сторінках медій у соціальних мережах стають невід’ємними частинами 

контентного наповнення медіаресурсу. При цьому вся повнота відповідальності 

за зміст покладається саме на ЗМІ. В умовах, коли поширення інформації йде 

нетрадиційними для ЗМІ каналами (у соціальних мережах, чатах, блогах, 

форумах), істотно ускладнюється процес регулювання медіаконтенту. Багато 

інтернет-сайтів практикують використання фільтрів ненормативної лексики, 

щоб уникнути публікації непристойностей і агресивних текстів. З цією ж метою 

застосовується модерація ресурсів. Однак в умовах стрімкого зростання 

контентних обсягів її можливості виявляються катастрофічно недостатніми для 

бодай трохи ефективного контролю. Усе частіше видання вимагають 

ідентифікації користувача для отримання можливості коментувати матеріали. 

На думку читачів, які негативно ставляться до таких новацій, це обмежує їхню 

свободу висловлювань. Мотивація видань також зрозуміла — ідентифікація 

надає можливість підвищити ступінь відповідальності аудиторії та слугує 

захистом для ЗМІ в разі розміщення на їхньому сайті етично «проблемного» 

коментаря. 

Більшість етичних принципів, розроблених протягом минулого століття, 

були орієнтовані на комерційну модель ЗМІ. Економічна мотивація діяльності 

журналіста обмежувала свободу висловлювань. Сьогодні журналіст-аматор 

часто не має фінансових стимулів, що робить його менш залежним від 

зовнішніх факторів, таких, як наприклад, редакційна політика. Але, на жаль, ця 

свобода розширюється до відсутності усвідомлення цивільної чи юридичної 

відповідальності за поширену інформацію. Останнім часом багато робиться на 

національному рівні для підвищення якості й етичних стандартів медій. 

Підтримуються проекти, спрямовані на редакційну незалежність, етичне 

управління, прозорість.  
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Загалом, етичні стандарти громадянської журналістики, зазвичай, не 

виходять за межі правових і законодавчих норм певної держави. За відсутності 

в суспільстві єдиної моралі та ціннісних орієнтирів вони виявляються 

недостатніми для застосування в медіасфері. Звуження тлумачення 

журналістської етики до індивідуальної совісті та чесності, на думку Д. Тамбіні, 

піднімає проблему «людської помилки», позаяк різні стимули журналістської 

діяльності часто суперечать прописним етичним правилам [480]. 

Не відкидаючи усталені міжнародні принципи, медіаетика традиційно 

вбирає національні риси, керується релігійними, культурними й історичними 

традиціями конкретного суспільства та народу. В умовах глобалізації етичні 

норми мають поєднувати спільні для всіх учасників комунікаційного простору 

орієнтири. Глобалізація принципів медіаетики, на нашу думку, могла би стати 

єднальними чинником в універсалізації її стандартів (див. Рис. 11–12).  

 

Рисунок 11. Етико-правове поле діяльності  

з виробництва та поширення медіаконтенту 
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Створення як мінімум єдиної етичної осі, довкола якої буде формуватися 

глобальний цифровий медіапростір, ускладнюється розвитком конвергентної 

журналістики. Продукт нових медій містить текстові матеріали, відео, 

фоторепортаж, блоги, форуми та користувацькі спільноти. Не менш важливим 

питанням є розміщення контенту сучасних медій на різних платформах, що 

дозволяє їм вивільнитися з «регуляторних лещат». У результаті те, що є 

забороненим для традиційного ЗМІ, може бути дозволеним на його інтернет-

ресурсі чи іншій медіаплатформі, що не підлягає регулюванню. 

 

 

 

Рисунок 12. Модель універсалізації стандартів через  

глобалізаційну ціннісну вісь 
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За твердженням Д. Рендалла, кодекс честі для журналіста — це «зібрання 

правил, яких повинен дотримуватися (або соромитися того, що не 

дотримується) кожен журналіст, який себе поважає» [218, 47]. Як змусити 

представників громадянської журналістики «соромитися», а ще краще 

дотримуватись етичних норм — важливе запитання, особливе місце у 

вирішенні якого відіграє культура. Промоція мережевого етикету, створення 

своєрідної «дорожньої карти» поведінки для учасників комунікаційного 

процесу — ці завдання досі не є першочерговими для державної політики щодо 

інтернету. Водночас очевидно, що ера соціально відповідальної журналістики 

ще не настала. Але традиційні ЗМІ та нові медії мають почати діалог для 

вироблення єдиних механізмів етичного регулювання, для визначення балансу 

інтересів суспільства та медій. Останні, маючи величезний громадський вплив, 

є формувальним чинником у розвитку глобального інформаційного простору.  

 

3.2. Контент-стратегії медій в умовах викликів дигіталізації 

Медії поступово переглядають свої бізнес-стратегії, віддаючи належну 

увагу контенту як їхньому ключовому елементу. Орієнтація на отримання 

прибутку змушує підпорядковувати контент вимогам ринку, що зумовлює 

збільшення уваги до його форматних характеристик, критеріїв привабливості 

на ринку, зміну моделей дистрибуції та оптимізації процесу виробництва. 

В результаті медії поступово перетворюються на комплексну маркетингову 

пропозицію.  

 

3.2.1. Комодифікація та пропертизація медіаконтенту як ознаки  

сучасної медіаіндустрії 

Перетворення інформації на товар розпочалося не сьогодні. Економічна 

мотивація завжди становила основу журналістської діяльності. При цьому 
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обмеженість каналів поширення контенту забезпечувала медіям гарантію 

отримання прибутку. Важливо, що прибуток обчислювався ЗМІ, спираючись на 

чіткі та здебільшого передбачувані показники (наприклад, наклад).  Важливим 

джерелом прибутку для деяких з них ставала, приміром, обов’язковість 

передплати. Вільна конкуренція в сучасному медіапросторі виводить значення 

контенту на перше місце. Медіаконтент усе більше ототожнюється з товаром. 

Маркетологи порівнюють його з універсальним конектором, який здатний 

поєднати різні напрями діяльності медіаорганізації. Різноманітність форм і 

каналів поширення в сучасних умовах ускладнюють процес управління 

контентом, а конвергенція лише додає нового імпульсу. Медіапродукт сучасної 

конвергентної редакції — багатокомпонентний інформаційний ресурс, на  

якому розміщена новинна стрічка, відеоматеріали, фоторепортажі, авторські 

блоги тощо. Усталені принципи управління контентом в такій ситуації 

демонструють вибірковість підходу та можуть поширюватися лише на деякі 

категорії контенту. Так, приміром, ланцюг «контент (друкованого видання) — 

поширення — прибуток» легко простежити та відповідно проконтролювати на 

всіх етапах. Натомість нова модель поширення контенту через мобільні 

гаджети не дозволяє чітко простежити його поширення. У соціальних мережах 

контроль управління медіаконтентом взагалі видається утопічним завданням. 

За цих умов медіям доводиться переглядати власні стратегії та об’єднувати 

зусилля перед обличчям нових проблем галузі. 

Концепції комодифікації та пропертизації набувають особливої 

популярності. Комодифікація (від лат. commodum — вигода, користь; 

commodification та англ. commodity — товар) як процес комерціалізації 

інформації, перетворення інтелектуального ресурсу на товар або продукт, 

проявляється в його більшій залежності від технологічних характеристик, що 

дозволяє адаптувати його до нових каналів поширення, обрати різні формати 

для реалізації різних цілей.  Не можна не брати до уваги й той факт, що 
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безкоштовне створення контенту аматорами призводить до знецінення 

контенту як унікального товару. Контент усе частіше постає не товаром, а 

інструментом комунікації в мережі.  Вектор монетизації неухильно зміщується 

від власне контенту до аудиторії. 

Про комодифікацію в медіях найчастіше говорять саме в розрізі аудиторії 

та продажу її уваги. Тут варто виділити роботи К. Росса «Медії та аудиторія: 

нові перспективи» («Media and Audiences: New Perspectives», 2003), що звертає 

увагу на роль аудиторії в процесі комодифікації; Б. Керевей (наприклад, 

«Audience labor in the new media environment: A Marxian revisiting of the audience 

commodity», 2011), Д. Смайса, на думку якого аудиторія при виборі товару сама 

стає товаром, та В. Моско, що вбачає ефективність моделей продажу продукту 

аудиторії через обмін ним.  

Негативні погляди на комодифікацію підкріплюються ідеєю «цифрової 

нерівності» та недоступності певного контенту малозабезпеченим споживачам. 

Деякі вчені звертають увагу на утворення поступового розколу контенту на 

категорії «масовий» і «елітарний». В аспекті ціни ці категорії можна зіставити з 

характеристиками: «соціальний» і «привілейований». Привілейований контент 

характеризує вищий ступінь персоналізації та дорожчий ціновий сегмент.  

Водночас перспективною нішею залишається монетизація медійних 

проектів (наприклад, продаж телевізійного формату). На цьому тлі помітне 

зростання іншої тенденції медіаринку. Пропертизація (від англ. property — 

власність; propertization) — знайшла вираження в намаганні закріпити за 

медіаорганізацією право власності на певний медіапродукт, що особливо 

актуально в умовах безконтрольності цифрового медіапростору. Вагомим 

важелем у боротьбі за належність контенту медії вбачають в авторському праві. 

Його розвиток останніми десятиліттями охарактеризувався розширенням 

обсягу прав і посиленням механізмів їхньої охорони та захисту. Однак тверда 

позиція ЗМІ щодо належності медіаконтенту натрапляє на все більший опір 
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суспільства, стимулює появу все більшої кількості громадських рухів, які 

стоять як на позиціях категоричного заперечення авторського права, так і на 

позиціях, спрямованих не на протистояння, а на його обхід чи визнання 

необхідності його реформування. Традиційно основу правового регулювання 

утворювала ідея збереження балансу між споживачем і виробником. За автором 

(правовласником) закріплювалось авторське право на твір (нині становить усе 

життя автора і 70 років після його смерті) та можливість отримання винагороди 

за подальше його використання іншими [13]. Після закінчення зазначеного 

терміна твір може використовуватися вільно всіма охочими. Саме завдяки 

цьому виключному праву, за словами Й. Келера, «автор забезпечує собі 

матеріальний дохід» [160, 23]. Авторитетний міжнародний документ Бернська 

конвенція «Про охорону літературних і художніх творів» закріплює за 

авторами творів «виключне право дозволяти відтворення цих творів в будь-

який спосіб і в будь-якій формі» [1]. Правовий механізм побудований таким 

чином, що без дозволу автора (чи медіакомпанії-правовласника) використання 

будь-якого його контенту неможливе. Сьогодні в умовах розвитку інтернету 

доступність інформації як основоположна концепція мережі загрожує стійкому 

балансу механізму, що діяв десятиліття. Передусім піддаються сумніву 

критерії, за якими цей баланс має зберігатись. А. Сторі справедливо зауважує, 

що встановлення балансу безпосередньо залежить від його розуміння, що 

проявляється у вживанні в суспільному дискурсі понять «справедливий 

баланс», «адекватний баланс»,  «вірний баланс» та ін. На думку дослідника, 

ілюзорно вважати, що концепція,  в основі якої владні регуляторні інструменти, 

може зберігати справедливий (до всіх сторін) баланс [476]. Д. Гантер 

характеризує його як «культурну війну» за доступ до інформації, боротьбу, що 

розгорілася між збереженням культури та забезпеченням прав. «Без обмежень 

прав (виробників, авторів ― прим. авт.) розширення інтелектуальної власності 

зрештою може призвести до інтелектуального та культурного паралічу», ― 

стверджує дослідник [375]. Професор Дж. Бойл, один із засновників Центру 



289 

 

вивчення суспільного надбання, піднімає важливе питання доступу до 

суспільного надбання, що відіграє важливу роль у навчанні й особистісному 

зростанні людини та якому, на думку дослідника, заважає авторське право 

[301]. Згідно зі ст. 27 (1) Загальної декларації прав людини та ст. 15 (1а) 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, людині 

гарантовані права на доступ до культурних цінностей [11]. Держава повинна на 

законодавчому рівні підтримувати зазначені права. Професор І. Близнець 

підкреслює, що право ― це передусім «вираженням усвідомлення державою 

важливості культури та прогресу для збереження й розвитку суспільства... 

також держава повинна підтримувати нестійку рівновагу між правами людини 

й інтересами суспільства, між тим, що належить до сфери культури, а що — до 

комерції» [51, 23]. Вільний доступ до культури є важливим елементом 

«політики комунікації, що спрямована на розширення вільного обміну 

інформацією, ідеями та знаннями» [16]. Одночасно «культурні товари і 

послуги, продукти творчості, які... мають як економічний, так і культурний 

характер,.. не повинні розглядатись як такі, що стосуються лише  комерції» 

[16].  

Отож можемо спостерігати розкол між суспільними течіями, що 

підтримують ідею вільного доступу до інформації та інтересами 

медіавиробників. Потрібно сказати, що й усередині медій відчутний конфлікт 

між інтересами власників ЗМІ та журналістів. Журналіст, який уже отримав 

заробітну платню, надалі зацікавлений у поширенні власного матеріалу (фото, 

відео) для підвищення своєї популярності. Медіакомпанія натомість має на меті 

отримання максимального прибутку від його подальшого розповсюдження чи 

перепродажу (у випадку телеформатів).  

Тож за належність прав на медіаконтент змагаються саме медіаорганізації. 

Показовим є приклад лобіювання компанією Walt Disney своїх майнових 

інтересів, результатом чого став прийнятий у 1998 році в США акт, відомий під 
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назвою «Закон Міккі Мауса» 39 (Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 

1998). Документ був покликаний подовжити володіння правами на 

літературного персонажа компанії Міккі Мауса, економічна вартість якого 

оцінюється сьогодні в 3 млрд дол. США. Небезпечність таких дій полягає 

в тому, що великі корпорації в бажанні отримання більшого прибутку фактично 

вдаються до штучного обмеження доступу людства до певних категорій 

інформації.   

Тотальну пропертизацію інформації потрібно розглядати й під кутом 

збереження національного продукту. Необхідність вільного доступу до 

інформації представники антиглобалістського руху аргументують загрозою 

національній культурі. Для інформації, що є фундаментальним товаром у 

глобальній медіаекономіці, пропертизація стає сильним бізнес-інструментом. 

Однак, на їхню думку, така комерціалізація інформації, що має правову та 

державну підтримку, ніяк не сприяє захисту національного інформаційного 

продукту. Навпаки, його конкурентоспроможність у контексті глобальних 

викликів зменшується. І доступ до національного продукту в умовах активізації 

дискусій щодо тотальної вестернізації, американізації інформаційного простору 

стає в цих умовах уже не просто забезпеченням інтересів користувачів, а й 

стратегічно важливим, одним з найсильніших механізмів збереження 

національної ідентичності, культурних традицій, формування демократичного 

суспільства. Однак медіакомпанії повною мірою такого підходу не поділяють. 

Переважній більшості авторів сучасна індустрія контенту не здатна (чи не хоче) 

створити ту мотивацію, котра мала б сприяти творчості. Відповіддю на це став 

прихід у журналістику великої кількості авторів-романтиків.  

Як наголошує професор Колумбійського університету, лауреат 

Нобелівської премії з економіки Дж. Стіглиця, «глобалізація — це одне 

                                                           
39 Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998, Pub. L. № 105–298, 112 Stat. 2827, codified at 17 USC § 302 (a).  
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з найважливіших питань сучасності, й інтелектуальна власність — одне 

з важливих питань глобалізації» [473, 1695]. Однак встановлення балансу 

інтересів виробників і споживачів має вибудовуватися, зважаючи на численні 

чинники, до яких належить як відкритість сучасного інформаційного 

суспільства, необхідність збереження культурної спадщини та розширення 

доступу до неї в умовах глобалізації, так і поширення інтелектуальної 

економіки, що будується на законах ринку.  

 

3.2.2. Потенціал краудфандингу як регулятора споживчого вибору 

Краудфандинг (від англ. сrowdfunding; сrowd — натовп, funding — 

фінансування) — спосіб колективного фінансування заходів або проектів. Хоча 

сфера поширення явища виходить далеко за межі журналістської діяльності 

(це і музика, і кінематограф, й інноваційні розробки, і навіть політичні виборчі 

кампанії), воно поступово вкорінюється в медійній практиці. Як різновид 

краудсорсингу (за Дж. Хау), краудфандинг є не так формою залучення 

аудиторії до співпраці, як делегуванням їй функції добору контенту 

та тематичного репертуару медій. Принцип моделі полягає в тому, що 

аудиторія на відповідних інтернет-майданчиках може ознайомитися з 

пропозиціями професійних журналістів або аматорів щодо написання того чи 

того матеріалу, проведення журналістського розслідування або зйомки фільму 

та підтримати проект, що їх зацікавив, грошима. При цьому об’єктом 

краудфандингу може стати не лише певний матеріал або серія статей, а й 

стартап інформаційного ресурсу, телепрограма чи журнал.  

У публікації «Краудінвестинг або краудфандинг: чи є перспективи в 

Україні?» автори подають таку статистику: «всього в світі сьогодні налічується 

понад 500 платформ краудінвестингу та краудфандингу, більшість з яких 

розташовані на серверах таких країн: США — 191, Великобританія — 44, 
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Нідерланди — 29, Франція — 28 та Бразилія — 21. Більша частина 

краудінвестингових платформ у Європі функціонують у Великобританії — 

23 %, Нідерландах — 15 %, Франції — 14 %, Німеччині — 10 % та Іспанії — 

9 %. У Східній Європі також розміщено 12 онлайн-майданчиків, принципи 

роботи яких схожі на краудінвестинг/краудфандинг. Більшість з них у 

Польщі — 34 %, Росії та Чехії — по 17 %» [149, 71–72]. Серед найвідоміших 

краудфандингових платформ, на яких активно представлена медіасфера можна 

виділити Kickstarter. Ця найвідоміша платформа фінансової допомоги не має 

рубрики для медій, але підтримує телевізійні проекти та документалістику. З 

моменту запуску у 2009 році ресурсу вдалося зібрати більше ніж 

2  млрд дол. США і ця цифра постійно зростає.40 Платформа працює за такою 

схемою: автор отримує гроші лише у випадку, якщо зможе зібрати всю 

заявлену суму. У разі невдачі авторам доведеться повернути гроші спонсорам. 

Платформа утримує комісію у розмірі 3–5 % від зібраних коштів. Найбільшими 

осередками представлення українських медійних проектів є платформи Na-

Starte (Na-starte.com) та «Велика ідея» («Спільнокошт», Biggggidea.com).  

Цікавим є приклад роботи видання Spot.us, що побудувало свою роботу на 

моделі краудфандингу. Стартовий капітал організатори зібрали за допомогою 

платформи Kickstarter. Учасники проекту пропонують теми, що їх цікавлять, 

і встановлюють межі оплати, які вважають для себе граничними. У результаті 

журналіст, який зголошується написати такий матеріал, починає роботу. 

Внески учасників у середньому становлять від 25 до 100 дол. США за один 

матеріал. Видання публікує статті з регулярністю 4 рази на тиждень [204]. 

Інший принцип використання краудфандинг-технологій демонструє 

«Громадське ТБ», якому вдалося на майданчику «Велика ідея» зібрати понад 

1,2 млн гривень та 21 тис. гривень для свого підрозділу «Громадське Черкаси». 

                                                           
40 За даними ресурсу Kickstarter.com станом на 2016 рік. Доступно за адресою: 

https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav. 
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Більше ніж 100 тис. гривень дісталося «Громадському радіо»41, що дозволило 

станції запустити цілодобове онлайн-мовлення. Фінансові внески пішли на 

підтримку стабільної роботи компаній та суттєве розширення контентного 

наповнення.  

Значний відсоток українських краудфандингових проектів становлять 

інтернет-видання. Варто лише поглянути на статистику успішних проектів на 

краудмайданчику «Велика ідея»: міський інтернет-журнал про Київ 

«Хмарочос», онлайн-журнал про успішних українців «The Ukrainians // 

Українці», журнал для української молоді NONSTOP, міській журнал «Крафт», 

журнал про мандрівки La Boussole, журнал про сучасну культуру «Korydor» та 

ін. Навіть поверховий концептуально-тематичний аналіз проектів свідчить про 

незаповненість ніші молодіжної періодики. Більшість інтернет-видань, як 

показує дійсність, не знають реальних запитів і вподобань аудиторії.  

Практика краудфандингу докорінно змінює підходи до 

контентоформування: відкриває двері унікальному, нішевому контенту; 

переорієнтовує роботу на смаки свого конкретного споживача. Незважаючи на 

вузьку аудиторію, в таких видань немає побоювань щодо фінансової успішності 

проектів, оскільки перед ними є конкретний замовник конкретного контенту. 

Ідея буде реалізована лише в тому випадку, якщо буде зібрана необхідна сума. 

У багатьох випадках, аби підкреслити рішучість намірів і принциповість 

позиції, автори стартапів зобов’язуються повернути всі кошти, якщо потрібну 

суму не вдасться зібрати протягом певного терміну. 

Таке верховенство споживчого вибору ставить регуляторні функції 

аудиторії понад усе. Варто навести на підтвердження тези ще один яскравий 

приклад проекту, що не знайшов відгуку в серцях аудиторії та не був 

профінансований. Це легендарне гумористичне видання «Перець», яке 

                                                           
41 За даними ресурсу Biggggidea.com. 
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виходило з 1927 року. Журнал через втрату аудиторії друкованого накладу 

змушений був припинити існування, але у 2015 році завдяки краудфандинговій 

платформі ініціативні члени колишнього колективу редакції здійснили спробу 

його відновити. Втім видання не отримало навіть мінімуму від заявленої суми, 

ще раз підтвердивши пріоритет споживчого вибору.  

Альтернативні моделі, що поєднують залучення додаткових коштів, 

популяризацію ресурсу та розширення аудиторії, практикують й інші 

українські медії. Так, приміром, український Forbes влаштовує платні тренінги 

в рамках ForbesClub. Радіо «Аристократи» щомісяця проводить платні вечірки, 

збори від яких ідуть на потреби радіостанції. З досвіду світових ЗМІ — газета 

The New York Times щороку проводить більше ніж 10 платних заходів: 

конференцій, клубів, презентацій, квиток на які коштує від 6000 дол. США 

[150]. 

Д. Редкліф виділяє три типи краудфандинг-моделей, що можуть успішно 

застосовуватись у медіях: 

 запуск медійного стартапу (інтернет-ресурсу) ― у цьому випадку 

фінансова підтримка аудиторії дозволяє запустити, приміром, сайт 

до етапу привернення до нього рекламодавців. Водночас ресурс 

залишається вільним від впливу громадськості на редакційну 

політику; 

 оплата праці журналістів ― гроші за цієї моделі збираються для 

погашення витрат на зарплату авторам, матеріали яких приймають 

до публікації; 

 інвестиції в конкретні історії ― тематика контенту, що 

фінансується за цією моделлю переважно має характер 

журналістських розслідувань. При цьому вплив аудиторії на вибір 

матеріалів для написання та публікації залишається великим [451].  
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Деякі вчені зауважують можливий негативний вплив краудфандингу через 

залежність медій від донорів, у яку медії потрапляють. Вплив аудиторії на 

контентоформування проявляється в конкретних замовленнях матеріалів або їх 

підтримці. Водночас не можна не згадати, що й до поширення явища 

краудфандингу практика фінансування медій будувалась або на підтримці ЗМІ 

певними фондами, або на неофіційній допомозі конкретних політичних чи 

фінансових структур.   

Автори публікації «Краудфандинг та неприбуткові медії» [311] звертають 

увагу на те, що краудфандинг не можна однозначно прирівняти ні до 

спонсорства, ні до інвестування. На думку дослідників, між медіями (авторами) 

та споживачами, що за моделлю краудфандингу допомагають проекту 

фінансово, утворюється сильний соціальний і емоційний зв’язок. У результаті 

контент викликає більшу довіру аудиторії. Взаємодію споживача з медіями 

можна порівняти з бартером, де журналісти отримують фінансування, а 

споживач часто має некомерційну мотивацію. Саме тому краудфандинг 

використовується здебільшого медіями, що лише розпочинають свою роботу. 

Натомість його можливості варто ширше використовувати (для розширення 

підрозділів або запуску нових проектів) уже відомим медійним структурам. 

 

3.2.3. Мотивація творчих і комунікативних потреб аудиторії 

Величезна кількість користувачів, маючи доступ до мережі, володіє 

можливістю, а головне бажанням поділитися оперативною інформацією з 

інтернет-спільнотою, бути почутими, брати активну участь у демократичних 

перетвореннях і житті суспільства загалом. Зростання залежності ЗМІ від 

активності користувачів змушує медії, щоб не втратити своїх позицій на 

нестійкому медіаринку, вдаватися до активних дій: по-новому поглянути на 

свого читача (глядача), докорінно змінювати підходи до взаємодії з ним, 
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залучати аудиторію до співпраці, зокрема й на постійній основі; самим 

пропонувати дискусійні майданчики для обговорення актуальних тем та ін. 

Професор Оксфордського університету Д. Келлі навіть іронічно зауважує, що 

робити все це ЗМІ доводиться вже на «нахиленій палубі» сьогоднішньої 

медіаіндустрії [387, 2]. Справді, медії сьогодні вже не можуть ігнорувати 

аудиторію та постали перед дилемою — взяти ситуацію під контроль і 

скеровувати активність аудиторії, використовуючи її на свою користь або 

дозволити користувацькому контенту зайняти ширший сегмент медіапростору, 

витісняючи професійний журналістський контент з його традиційної сфери 

впливу. 

Не секрет, що протягом усього періоду існування професійної 

журналістики однією з основних засад діяльності ЗМІ залишалась економічна 

можливість монетизації контенту та отримання прибутку від його подальшого 

використання. Водночас діяльність на громадських засадах, яку демонструють, 

приміром, упорядники Вікіпедії, вступає у конфлікт з цим підходом і підриває 

підвалини основних комерційних принципів роботи ЗМІ. В результаті, як 

справедливо зазначає дослідник інформаційної економіки Й. Бенклер, 

«неринкова співпраця може бути більшою мотивацією для учасників 

медіапростору, ніж традиційні ринкові механізми» [296, 6–7].  

Однак досягнення ефективної співпраці неможливе без розуміння 

мотиваційної основи діяльності аудиторії. Сьогодні будь-який прояв і обсяг 

контенту в мережі визначаються межами певної бізнес-стратегії, а ступінь його 

поширення безпосередньо залежить від технологічних можливостей 

популярних медіаплатформ (наприклад, YouTube, Livejournal, Blogspot та ін.). 

Користувач намагається обрати модель, яка дозволяє йому реалізувати свої 

мотиви. А саме вони й не враховуються ЗМІ при розробці стратегій співпраці з 

аудиторією. У результаті більшість представників аудиторії не бачить стимулів 

для співпраці з медіями.  
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Різні науковці по-різному оцінюють мотиви аудиторії. З одного боку, якщо 

брати за основу теорію користі та задоволення за Дж. Е. Катцем, 

Дж. Бламлером, М. Гурвичем, аудиторія медій використовує конкретні канали 

поширення контенту та споживає конкретні типи контенту, ґрунтуючись на 

власних мотивах задоволення. За пірамідою теорії потреб А. Маслоу, людина 

сама визначає ієрархію власних потреб і реалізує їх. Отож брак контенту певної 

тематики, спрямування тощо спонукає споживача до заповнення цієї 

інформаційної прогалини, до створення контенту власноруч. Теорія потреб 

Д. МакКлелланда стверджує, що потреби та мотивація людини залежить від її 

життєвого досвіду. Саме тому старша вікова аудиторія (від 55 років) генерує 

менші обсяги медіаконтенту, в той час як активна молода аудиторія комунікує 

в мережі й охоче створює власний контент або залучається до співпраці.    

Автори дослідження мотивації блогерів «Блогінг як журналістська 

практика» вважають, що «комунікація посилює бажання до самоідентичності та 

сприяє поєднанню в індивіда відчуттів мети та сенсу. Так мета та її сенс 

утворюють єдине ціле, результат сприйняття Я та мотивації для досягнення 

цілі» [350, 587−588]. Хоча контент блогів відрізняється, багато досліджень 

підтверджують, що тематично контент зосереджений довкола власного досвіду 

індивідів (наприклад, Ч. Хуанг [373], З. Папачаріссі [437]) [350, 587−588]. 

Й. Бенклер віддає належне внутрішнім мотивам, які дозволяють людині відчути 

себе потрібною чи значущою. Можна виділити п’ять мотивів: 

 когнітивний — споживачі відчувають потребу в отриманні нової 

інформації, зацікавлені в її пошуку та аналізі, прагнуть ділитися нею. 

Мотивацією при цьому постає необхідність отримання інформації для 

навчання, вирішення проблем, орієнтації в навколишньому світі, 

отримання досвіду; 

 самовираження — якщо йти за концепцією А. Маслоу, самовираження є 

найвищим проявом людської сутності. Воно може бути реалізовано 
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багатьма способами, але чи не найбільше проявляється через 

комунікацію; 

 соціальний — оскільки людина хоче відчувати себе частиною соціуму, 

вона реалізує цю можливість через комунікацію та обмін контентом. 

Метою стає отримання нових знайомств, спілкування, обмін досвідом, 

думками, поглядами, результатами творчості. Споживачі не лише 

створюють контент та обмінюються ним, а й хочуть отримати коментарі, 

відгуки (схвальні чи негативні) аудиторії, знайти однодумців. Фактично 

соціальна мотивація повторює аналогічну мотивацію людини, що керує 

нею в реальному (так само як і віртуальному) просторі;  

 розвага — є сильним мотиватором для аудиторія, що з задоволенням 

споживає контент, який дозволяє відволіктися від власних проблем, 

стосується іншого часового відрізку або інших прошарків населенням 

(наприклад, представників шоу-бізнесу тощо). Результати досліджень 

підтверджують, що розважальний контент частіше стає предметом 

перепосилань; 

 самоствердження — щодо слави та визнання як потужних мотиваційних 

стимулів думки різних учених близькі (А. Брунс, Г. Шао [461]). Через 

визнання членами спільноти автори підвищують свою самооцінку, власне 

відчуття гідності. Та, на жаль, цей мотив недостатньо активно 

використовують медії. Підпис під матеріалом, подяка авторові, що надав 

інформацію, розміщення фото користувача — існує безліч способів 

підіграти самолюбству аудиторії. Для форумів — навіть посада 

адміністратора (модератора) сегменту форуму додає «важливості». 

Однак медії, вочевидь, самі керуються схожою мотивацією, дуже неохоче 

йдуть на такі кроки лояльності щодо своєї аудиторії. Користувач не одразу 

починає генерувати контент. Для його заохочення медіям потрібно докласти 

зусиль. На думку Г. Шао, оптимальною є триетапна модель залучення аудиторії 

до співучасті. На першому етапі люди приходять на медіаресурс як споживачі 
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для того, щоб отримати інформацію чи розважитися. Однак вони не беруть 

участі у процесі генерування контенту та не сприяють його поширенню. На 

другому етапі поступово споживачі починають взаємодіяти з іншими 

споживачами. Така взаємодія може допомогти їм підтримувати соціальні 

зв’язки та віртуальні спільноти. Третій етап характеризується участю 

споживачів, які відвідують ресурс саме з метою створити власний контент і 

висловити свою позицію, погляди в такий спосіб [461, 9]. 

З огляду на це, залучати аудиторію можна різними методами — 

починаючи від простого прохання коментувати чи створювати контент і 

закінчуючи провокативними запитаннями, репліками. Візуальний контент 

також стає подекуди ще більш дієвим стимулом. Варто додати лише одне 

зображення чи, приміром, коуб — і це допомагає стимулювати дискусію, 

обговорення, коментарі до матеріалу. Інша поширена практика — просити 

поради аудиторії, демонструвати зацікавленість у її погляді на проблему. 

Результати проведених нами інтерв’ю з тими представниками медій, що 

впливають на контентну стратегію ЗМІ (головні редактори, редактори, контент-

редактори), загалом підтвердили наявність таких практик в українських ЗМІ. 

Так, медії декларують активне застосування інструментів зворотного зв’язку: 

проводять моніторинг тем і матеріалів, які отримують популярність у читачів; 

підтримують листування, зокрема й електронною поштою, заохочують 

аудиторії розіграшами та акціями (наприклад, портал «Delo.ua»). Деякі 

спеціалізовані видання проводять зустрічі з читачами в межах профільних 

виставок, семінарів, конференцій (наприклад, видання «Капстроительство»). 

На запитання «Наскільки побажання аудиторії щодо контенту вашого 

видання для вас важливі?» більшість респондентів дали позитивну відповідь. 

Найбільш корисним внеском аудиторії медії назвали пропозиції тем для 

майбутніх матеріалів, які охоче беруться до уваги та набувають розвитку в 

наступних випусках (числах) видань. Водночас потурати аудиторії медії наміру 
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не мають. Залежність контенту від попиту аудиторії визнають далеко не всі. 

Так деякі видання відкрито заявили про політику «виховання хорошого смаку» 

в аудиторії, що проявляється в заохоченні до прочитання аналітичних 

матеріалів (за допомогою інфографіки, спрощення матеріалу через його 

структурування), у висвітленні серйозних тем і проблем суспільства, статей з 

культури та мистецтва.  

Незважаючи на очевидні відмінності в підходах до створення 

професійного та користувацького контенту, останньому все ж вдалося 

«вписатися» в традиційну модель журналістського виробництва. Утім питання 

обсягу внеску користувачів залишається відкритим. Вочевидь медіям варто 

турбуватися про лояльність аудиторії та орієнтуватися на її мотивацію, що 

полягає зокрема в бажанні споживачів більше впливати на кінцевий 

медіапродукт та процес його виробництва. Натомість, медії все частіше 

демонструють небажання дати більше свободи виробникам користувацького 

контенту. Серед основних аргументів називають такі: загроза того, що 

використання користувацького контенту низької якості може негативно 

позначитися на іміджеві медій і довірі до них, а надто персоналізований 

контент не знайде відгуку в широкої аудиторії.  

Робота з авторськими текстами й тісна співпраця з аудиторією змушує 

редакцію багато часу приділяти моніторингу контенту сайту та соціальних 

мереж, модерації коментарів, перегляду матеріалів користувачів і залученню 

додаткових працівників для цих завдань. Наприклад, на сайті видання The 

Guardian є спеціальна інтерактивна стрічка коментарів. Хоча коментарі 

публікуються без попередньої модерації, їх опрацювання покладає на 

журналістів нові професійні обов’язки організаторів комунікаційного процесу, 

його «підживлення», стимулювання й управління користувацькою активністю. 

Введення матеріалів користувачів безпосередньо до журналістської публікації 

також вимагає від журналістів додаткового часу та зусиль з нівеляції 



301 

 

стилістичного конфлікту, що неодмінно виникатиме під час поєднання різних 

за авторством текстів.  

 

 3.2.4. Покоління «копі-паст» як соціально-культурний феномен 

комунікаційного процесу  

Необхідність споживання та поширення контенту, що її відчувають 

користувачі мережі, зіштовхується з протилежними інтересами виробників і 

споживачів контенту. Якщо пріоритетними для аудиторії є вільний доступ до 

медіаресурсів, його вільне функціонування в цифровому медіапросторі, то 

інтереси медій орієнтуються на монетизацію та захист свого медійного 

контенту.  

Значна частина суспільства не готова платити за інформацію. У результаті 

медії змушені миритися з re-post (передруком) і sharing (обміном) своїх 

матеріалів, намагаючись обернути ситуацію собі на користь. «Втримати» 

контроль за ним стає все складніше, чому лише сприяє популярність культури 

копіювання, що стала сьогодні частиною комунікаційного процесу. 

На підтвердження — красномовна статистика. За результатами дослідження 

компанії Tynt Research, понад 82 % всіх дій з контентом, що виконуються 

споживачами в мережі, становлять операції «copy» та «paste» [489]. 

Ринок українських ЗМІ впевнено розвивається. Однак одним із серйозних 

стримувальних чинників є зростання ринку піратського медіаконтенту. 

Протистояти йому сучасна регуляторна система виявилася не готова: не 

вистачає розроблених механізмів, що дозволили б ефективно відстежувати 

нелегальний контент та, головне, оперативно реагувати на порушення. У цьому 

дослідженні ми розглядаємо український медіаринок в інтернеті, окреслюємо 

межі регулювання, аналізуємо законодавчі та громадські ініціативи, які 

стосуються боротьби з безконтрольним поширенням медіаконтенту, виявляємо 
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чинники, що впливають на ситуацію. Серед основних чинників, які є 

провокаторами процвітання незаконного розповсюдження медіаконтенту в 

мережі, варто виділити декілька. 

1. Легке копіювання матеріалів в інтернеті та недостатньо ефективні 

технічні заходи їх захисту  

Низька вартість копіювання та поширення матеріалів у мережі, поява 

великої кількості приладів з можливостями обробки, зберігання, редагування 

матеріалів (комп’ютери, планшети, МР3-плеєри, ридери, тощо) — усе це дало 

поштовх процвітанню «цифрового піратства». Якщо раніше контрафактні 

примірники продуктів вирізняли за їхньою якістю, сьогодні копії практично 

ідентичні за якістю з оригіналом медіапродукту. Інтернет ці відмінності взагалі 

нівелює. Що стосується технічних способів захисту, то вони вочевидь 

недосконалі.  

Серед поширених засобів технічного захисту, до яких вдаються ЗМІ, 

потрібно назвати: саморуйнування електронного документа при його 

несанкціонованому копіюванні; нанесення водяних міток; використання 

криптографічних конвертів; використання кодових слів і обмеженої 

функціональності твору тощо.  

Деякі дослідники (наприклад, В. Наумов) рекомендують ширше 

застосовувати можливості знака авторського права (©) та наголошують на 

сучасних технічних можливостях, які дають змогу наділити знак авторського 

права не тільки декларативною, а й захисною та інформативною функціями. 

Автор же зможе отримати прямі докази свого авторства на твір [187]. 

Та незважаючи на те, що все більше матеріалів у мережі мають захист від 

копіювання, його обхід не є дуже складним для користувачів. Крім цього, 

необхідно згадати, що на проблеми регулювання незаконного розповсюдження 

контенту в інтернеті почали звертати увагу тоді, коли мережа вже була 
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наповнена великим масивом медіапродуктів, які не мали належного технічного 

захисту від копіювання. Тож контролювати незаконне розповсюдження цієї 

частини контенту залишається дуже складним завданням. 

2. Фрагментраний характер чинної системи регулювання 

Сформована система регулювання не охоплює всіх учасників 

масовокомунікаційного процесу, ставлячи гравців медіаринку в нерівні умови. 

Наприклад, телеканали зобов’язані мати ліцензії, яких не вимагають від 

мовників в інтернеті. А більшість українських інтернет-ЗМІ не мають 

юридичного статусу медій і не несуть відповідальності за інформацію, яку 

поширюють. Хоча вони вже адаптувалися до існування у правовому вакуумі, 

проте відповідних законів для їх регулювання й досі не вироблено. Чинними 

ключовими галузевими законами України («Про друковані засоби масової 

інформації (пресу)», «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення») 

діяльність нових медій ніяк не регламентується, а термін «електронний засіб 

масової інформації» згадується фактично тільки в Законі України «Про захист 

суспільної моралі». У той час, як відкриття та функціонування традиційного 

ЗМІ вимагає проходження процедури реєстрації, а телебачення — отримання 

ліцензії, діяльність ЗМІ в інтернеті не передбачає будь-якої реєстрації. Тож 

будь-які спроби регулювання контенту нових медій не мають під собою 

юридичного обґрунтування (Докладніше проблеми функціонування медій в 

інтернеті ми розглядали в публікаціях «Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь 

відповідальності» [27] та «Сайт як засіб масової інформації» [40]).  

Усе це зумовило появу безлічі інтернет-ресурсів, які позиціонують себе як 

медійні, а формують контентне наповнення сайтів завдяки передруку чужих 

матеріалів. Нелегальний контент успішно конкурує з легальним виробництвом 

медіахолдингів. Але така конкуренція навряд може бути чесною в умовах, коли 

традиційні медії підлягають регулюванню, а контент інтернет-ресурсів 

фактично не регулюється.  
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Не менш важливою проблемою є складність доказування правопорушень в 

інтернеті. Воно ускладнюється й через транснаціональний характер поширення 

контенту, що зруйнував наявну де-юре територіальну обмеженість 

регулювання. Вирішення проблеми можливості одночасного порушення прав 

у різних географічних межах фахівці вбачають у законодавчо закріпленому 

механізмі здійснення технічного контролю за незаконним поширенням у 

мережі. І саме використання технічних засобів контролю та моніторингу 

інтернет-ресурсів викликає найбільш бурхливі суперечки. Таке розширення 

повноважень з контролю за інтернетом для боротьби з піратством може 

розглядатись як порушення права на недоторканність особистого життя та 

свободи слова. Адже моніторинг пов’язаний з неминучим втручанням в 

особистий простір людини та, як наслідок, — із загрозою розголошення 

персональної, конфіденційної інформації. А водночас названі права гарантовані 

статтями 7 і 11 Хартії ЄС про фундаментальні права [7].  

3. Низька правова культура журналістів і користувачів мережі 

Стрімкий розвиток громадянської журналістики призвів до того, що лави 

журналістів поповнили автори, що не знайомі з принципами етики та 

правовими нормами. Унікальною рисою сучасного українського медіапростору 

стає превалювання вторинного контенту. Оскільки обсяги, що їх здатна 

генерувати редакція, не можуть конкурувати з контентним наповненням 

мережі, використовують альтернативні моделі — обробку інформаційних 

масивів партнерських ресурсів, контентну конвергенцію з інтернет-сервісами 

на кшталт YouTube і соціальних мереж. Останні стають справжніми осередками 

медіапіратства.  

Активними розповсюджувачами нелегального контенту в інтернеті є 

учасники соціальних мереж, які щоденно поповнюють ці ресурси новими 

медіапродуктами без дозволу правовласників, а це понад 80 % українців, що є 

активними користувачами соціальних мереж [259]. При цьому молода 
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аудиторія (до 25 років) переважно отримує доступ до медіаконтенту через 

соціальні мережі (див. Додаток Ж1). Зважаючи на це, проблема поширення 

нелегального контенту через соціальні мережі є для України особливо гострою. 

4. Недостатнє суспільне засудження явища піратства та плагіату 

Більшість користувачів копіювання та поширення медіаконтенту в мережі 

не сприймає як щось незаконне чи неетичне. Справді, механізми, за якими 

надається доступ до медіапродуктів, здебільшого подібні до законних і не 

викликають недовіри чи перестороги в користувачів. Адже, скажімо, багато 

файлообмінників працюють без економічної мотивації; скачування на інших 

маскується «ознайомчою метою», з якою надається доступ до контенту; ще 

інші ресурси пропонують стати членами їхньої групи, клубу, спільноти та взяти 

участь у голосуванні, що дозволить визначити переможців — найкращі 

медіапродукти (за результатами їх переглядів учасниками голосування). 

Сьогодні фінансова стабільність медіапровайдерів безпосередньо залежить 

від лояльності аудиторії, що прагне вільного отримання контенту. Це стало 

причиною формування в українському суспільстві стійких поглядів щодо 

псевдоправомірності будь-яких дій користувачів у мережі. На думку Ш. Хема 

та Р. Аткінсона, піратство потрібно розглядати не через призму 

правопорушення, а як «колективні дії мільйонів законослухняних користувачів 

інтернету всіх вікових категорій, які зростали в культурі вільного контенту, що 

є характерною рисою інтернету» [361]. Тож спільне користування 

медіапродуктами, що були придбані законним шляхом одним з користувачів, 

також вважається соціально прийнятною практикою. Концепція оpen source 

стала ідеологічною основою культури медіаспоживання в багатьох 

суспільствах. Оплата доступу до інтернету часто асоціюється в користувачів з 

можливістю подальшого споживання контенту медій без обмежень. А 

нелегальні практики знаходять виправдання під гаслами вирішення проблеми 

цифрової нерівності чи низьким рівнем доходів населення. 
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Суголосна позиція і в українських споживачів. За результатами 

опитування, що проводилося компанією Research&Branding Group, більшість 

українців ставляться нейтрально до піратства чи підтримують його. Лише 21 % 

опитаних підтримують боротьбу з інтернет-піратством, у той час як близько 

40 % не мають чіткої позиції з цього приводу (див. Додаток Ж2). У рамках 

нашого дослідження ми провели опитування студентської аудиторії щодо її 

ставлення до медіапіратства. Це категорія є однією з найактивніших і водночас 

вразливих до громадської думки. Ми мали на меті з’ясувати, наскільки теза про 

низьку правову культуру молоді співвідноситься зі студентами вищих 

навчальних закладів. Суб’єктивними факторами вибірки в нашому випадку 

слугував столичний регіон (м. Київ), опитування тільки серед студентів вищих 

навчальних закладів (студенти ПТУ та молодь, що не здобуває освіту не 

потрапили у фокус дослідження). Однак ці чинники, на нашу думку мали 

сприяти покращенню загальної картини результатів дослідження. Активними 

користувачами інтернету сьогодні називають молодь (18−24 років), що 

проживає у великих містах і переважно має вищу освіту 42 .  Тож можна 

стверджувати, що обрана для опитування аудиторія має ширший доступ до 

інформаційних ресурсів (порівняно з регіонами) та більше потенційних джерел 

для отримання інформації щодо правомірності використання контенту в 

мережі. Дослідження було поділено на дві тематичні частини, одна з яких 

стосувалася з’ясування ставлення студентської аудиторії до плагіату, а друга ― 

піратства та манери споживання контенту в мережі.  

Понад 25 % опитаних споживають медіаконтент через інтернет. Серед 

провокаторів піратства були названі: велика кількість в інтернеті не менш 

якісного, але безкоштовного контенту (37 %), складна система оплати за 

                                                           
42  За результати дослідження інтернет-аудиторії Factum Group Ukraine. – Доступні за адресою : 

http://www.slideshare.net/mResearcher/2015-53766903. 
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контент (17 %), висока ціна за ліцензійний контент (4%) (див. Додаток Ж3). 

Однак саме відсутність у суспільстві звички платити за контент в інтернеті, так 

званий, ефект натовпу, 43 % опитаних назвали головною причиною 

процвітання медіапіратства (див. Додаток Ж4). 

Другий сегмент опитування зосереджувався довкола проблем правової 

культури споживання та готовності аудиторії платити за контент. Тут 

необхідно звернути увагу на матеріальний стан студентської аудиторії, що 

суттєво різниться з іншими верствами населення. Результати показали, що 

студенти нейтрально ставляться до проблеми піратства. Приблизно половина 

респондентів переконана, що контент має бути платним, мали досвід покупки 

контенту медій 45 %. При цьому критеріями, що спонукають споживачів до 

оплати постають: доступна ціна (18,1 %), зручна та зрозуміла система оплати 

(28,2 %), унікальність контенту (31,5 %). Цікаво, що якість контенту опинилася 

поміж останніх  ― 16 % опитуваних (див. Додаток Ж3).  

Еволюція розвитку медіатехнологій змінює засоби передачі інформації та 

типологічні характеристики нового медіапродукту. Питання піратства не нові, 

проте досі не мають вирішення в цифровому медіапросторі. Про необхідність 

переосмислення явища піратства говорять Дж. Караганіс («Rethinking Piracy», 

2011), М. Кастельс, Л. Лессіг («Free Culture...», 2004).  

Адаптація законодавства до сучасних реалій медіасфери — тенденція, що 

спостерігається в усьому світі. При цьому багато дослідників заявляють про 

необхідність посилення законодавчого «втручання» в цю сферу, якщо 

запропоновані підходи доводять свою життєздатність і задовольняють 

політичні цілі країни щодо зниження рівня піратства загалом. Однак онлайн-

платформа дає набагато більше можливостей для обходу нормативних меж. 

Прийняті останніми роками законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з 

поширенням нелегального контенту в мережі, оголили проблемні аспекти, 

пов’язані насамперед з визначенням відповідальності за розміщення та 
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поширення нелегального контенту, а також зі складністю фіксації факту 

порушення.  

Сьогодні на національному та міжнародному рівнях відбуваються процеси 

переосмислення системи заходів боротьби з медіапіратством у мережі й аналізу 

помилок і досягнень таких законодавчих ініціатив, як наприклад «Закон трьох 

попереджень», що деякий час був чинний у Франції (Hadopi, 2009); Закон 

Dadvsi, що передбачає за поширення піратського контенту штраф до 

300 тис. євро; Закон США Про авторське право в цифрову епоху («Digital 

Millennium Copyright Act»), що дозволяє видаляти продукт, який був незаконно 

поширений у мережі; принципи системи Copyright Alert System USA, яка 

набула чинності в США; а також Закон по боротьбі з інтернет-піратством, який 

набув чинності в 2013 році в Росії (з 1 травня 2015 року cфера дії закону 

розширена не лише на відео, а також на тексти, музику й аудіоконтент). 

Зокрема, необхідність документального доказування належності прав на 

контент з боку правовласника, передбачена російським законодавством, не 

витримала випробування практикою, позаяк створює додаткові труднощі для 

правовласника. Франція сама відмовилася від згаданого «Закону трьох 

попереджень» через неефективність цих заходів у боротьбі з порушниками та 

звинуваченням з боку користувачів щодо недоторканності приватного життя і 

свободи вираження думок. Розміри ж штрафних санкцій, заявлені в 

законодавствах більшості європейських країн, є просто нездійсненними через 

низький рівень економічного розвитку та доходів галузі в Україні. Українські 

законотворці пропонували кілька ініціатив (зокрема законопроекти № 6523 

(2013 року), № 2111 «Про внесення змін до закону України «Про інформацію» 

(щодо поширення ЗМІ в мережі Інтернет), але всі вони не знайшли підтримки 

парламенту та професійних медіаорганізацій. Новий «антипіратський» 
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законопроект був запропонований Міністерством економічного розвитку 

України та представлений на публічну дискусію в березні 2015 року. 43  

Законодавчі ініціативи не знайшли підтримки українських провайдерів, які 

вважають недоцільним державне регулювання правовідносин в інтернеті, що 

може, на їхню думку, стати новим інструментом у боротьбі з конкурентами в 

мережі. Водночас перекладення функції відстеження фактів порушення прав 

ЗМІ на провайдерів також є неефективним завданням. Показовим у цьому 

аспекті є досвід Нової Зеландії, де провайдери після трьох попереджень 

передають інформацію про власника сайту-порушника правовласнику 

контенту. Та практика показує, що як провайдери не зацікавлені у відстеженні 

порушників, так і правовласники рідко вдаються до судового вирішення 

конфлікту [293]. Аналогічну риторику підтримують і нові конкуренти ЗМІ — 

агрегатори новин, для яких відсутність державного регулювання є гарантією 

збереження бізнесу, своєрідною «зоною комфорту». Цим і пояснюється їхня 

агресивна політика щодо регулювання. Важливу роль у формуванні 

громадської думки щодо доцільності державного регулювання медій у мережі 

відіграють і користувачі, вплив яких сьогодні сильно зріс та став 

відображенням цивільних і соціально-політичних трансформацій у країні.  

Окрім законодавчого регулювання, країни намагаються боротися із 

сайтами, що поширюють нелегальний контент, більш жорсткими методами — 

закривають їх. Так, наприклад, кілька років тому в Україні спалахнув скандал, 

пов’язаний зі спробою закриття файлообмінника, відомого поширенням 

нелегального контенту в інтернеті, — сайту EX.UA. Реакція активних 

українських користувачів мережі була дуже бурхливою — акції протесту, 

хакерські атаки на сайти органів державної влади. Таку ж реакцію можна було 

спостерігати і з боку європейських користувачів, які також негативно свого 

                                                           
43 Доступний за адресою: http//www.inau. org.ua/19.3124.0.0.1.0.phtml. 
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часу зустріли прийняття законодавчих актів по боротьбі з контрафактним 

контентом, таких як ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), SOPA 

(Stop Online Piracy Act), PIPA (Protect Intellectual Property Act). Закриття інших 

піратських ресурсів продемонструвало короткочасну ефективність, через 

деякий час заборонені ресурси з’являються знову. Такими прикладами є історії 

з ресурсами The Pirate Bay (Швеція), Megaupload (США) та ін. Взагалі 

ініціативи Європейського Союзу після поразки ідеї прийняття документа АСТА 

мають менш агресивний характер і виходять з важливості дотримання 

особистих прав та свобод людини, підтримують заявлену ЮНЕСКО концепцію 

вільного руху знань й інновацій. Європейський парламент і Рада наголошують 

на високому попиті на якісний контент у Європі зі збалансованим доступом і 

правами користувачів [10].  

У цьому контексті багато держав підтримують «модель саморегулювання» 

як найбільш гнучку щодо адаптації в цифровому середовищі. За цією моделлю 

правила, що визначають поведінку медіаринку, розробляють самі учасники, а 

не нав’язуються державою. Функції здійснення незалежного саморегулювання 

галузі, зазвичай, беруть на себе професійні об’єднання та спілки, до функцій 

яких належить протидія незаконному поширенню медіаконтенту. Ми вже 

наголошували, що модель саморегулювання має потенціал, адже здатна більш 

оперативно реагувати на трансформаційні зміни в медіасередовищі. Однак її 

ефективність пов’язана з рівнем правової культури учасників медіаринку. 

Тривалий час саморегулювання вважалось оптимальною формою для 

медіасфери, але різке збільшення учасників галузі поставило рівень їх 

підзвітності під сумнів. Описана вище модель є традиційною, проте її 

ефективність у нових умовах не є задовільною. Тож у процес пошуку 

універсальної моделі до регулювання можуть бути залучені й інші учасники 

медіаринку.  
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Хоча українським ЗМІ, на думку багатьох експертів, вдалося пережити 

кризу, складним виявився перехід на нові цифрові платформи. Проблеми 

монетизації та фінансової стабільності, жорстка конкуренція на ринку 

медіапослуг також не сприяють відкритості та взаємним поступкам між 

медіаорганізаціям, що навчилися виживати в складних умовах самостійно. 

Тому об’єднання зусиль медіаорганізацій у боротьбі зі спільним ворогом в 

особі медіапіратів проходить дуже повільно. 

 

 3.2.5. Ринкові контентні регулятори  

 Споживання, чи попит — основний контентний регулятор як аналогової, 

так і цифрової епох. М. Шайфер, автор книги «Контент-шок» («Content shoсk») 

застерігає, що в недалекому майбутньому самі виробники повинні будуть 

сплачувати споживачам за увагу до їхнього контенту. На підтвердження він 

наводить такі цифри дослідження компанії Nielsen44: більше ніж за 80 років 

з 1920 року час, який витрачає людина на споживання медіаконтенту, зріс 

від 2 годин (очевидно, на читання газети) до 11–12 годин в наші дні. Можливо, 

ця цифра зростатиме далі. Прогнози щодо зростання обсягів контенту, що 

виробляється в мережі, також вражає. Лише за наступні 3 роки очікується його 

зростання у 500 (!) разів [460]. Утім, можливості людини (ми маємо на увазі 

хоча б фізіологічні) не безмежні. Тож, як би не хотілося медіям, але на цифрі 15 

чи 16 годин на добу рубіж споживання, вочевидь, зупиниться. М. Шайфер 

прогнозує подальше сповільнення в споживанні контенту. До того моменту 

гостра конкуренція сприятиме подальшій монополізації медій, зокрема й в 

інтернеті. Якщо раніше, приміром, у YouTube переважало аматорське 

                                                           
44 Результати дослідження компанії Nielsen «Advertising and audiences state of the media», 2014. – Доступні 

адресою: 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/jp/docs/report/2014/Nielsen_Advertising_and_%20Audiences%

20Report-FINAL.pdf. 
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виробництво, то сьогодні цей сегмент активно займають професійні виробники 

медіаконтенту. Те саме можна сказати і про контентне наповнення інтернет-

ресурсів. Входження професійних медій в інтернет-середовище значно 

підвищує вимоги до якості продукції та зрештою обмежує коло учасників [там 

само]. Ще кілька років тому блог міг почати «з нуля» та розширити свою 

аудиторію за досить короткий проміжок часу. Сьогодні, навпаки, 

спостерігається або відтік аудиторії від аматорського контенту до 

професійного, або відверта експансія професійних медій у традиційні для 

аматорів контентні ніші. Будь-які цікаві контентні знахідки блогерів одразу 

беруться на замітку професіональними медіями, що стимулює процеси 

гомогенізації. Схожість стилістики, тематичних блоків, модних форматів, 

підходів до подачі — усе це стає результатом жорсткої конкуренції галузі. 

Орієнтація на прибуток не дозволяє медіям експериментувати та перевіряти 

ефективність інноваційних стратегій у довгостроковій перспективі. Усі 

формати, що вже продемонстрували успішність у конкурентів, або купуються, 

або запозичуються та переробляються до певного ступеня (з юридичного 

погляду) унікальності. Означені процеси призводять до поступового зниження 

попиту аудиторії через перенасичення деяких контентних сегментів і 

зменшення кількості чи поглинання більшими менших медійних джерел.  

Заповнені ніші компенсуються виходами медій на нові медіаплатформи. 

Загальна тенденція — перехід медіаспоживання на цифрові носії. Розвиток 

мобільного ринку та відповідно попиту на мобільний контент стає ще одним 

вектором контентовиробництва, що продиктований ринком. Отож контент 

переорієнтовується на формати новинних стрічок, більшу візуалізацію, 

подкасти тощо.  

Значне розширення каналів поширення інформації дає поштовх новій 

боротьбі медій з медіапосередниками, проте це насамперед боротьба за 

прибутки від реклами. Медіакомпанії обрали активну позицію в боротьбі з 
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нелегальними розповсюджувачами контенту. Головним їхнім аргументом є 

збитки, що їх завдають інтернет-пірати. На стежку боротьби також стала 

Європейська Комісія, що поміняла стратегію боротьби з порушеннями 

авторських прав від посилення законодавчих обмежень користувачів у бік 

боротьби з медіапосередниками. Керуючись принципом follow the money («йди 

за грошима»), Європейська Комісія 1 липня 2014 року прийняла план, 

спрямований на мотивування рекламодавців, які розміщують рекламу на 

піратських сайтах і таким чином підтримують їх [286]. Ситуація в Україні 

також не додає оптимізму. Тільки у 2013 році прибуток від реклами на 

українських піратських сайтах сягнув близько 5 млн дол. США. Схоже, 

рекламодавців не бентежить той факт, що зокрема сайт EX.UA, офіційно 

занесений Міжнародним альянсом інтелектуальної власності (IIPA) до списку 

піратських сайтів (див. Додаток Ж4) [94]. Бойкотування сайтів-порушників з 

боку рекламодавців на практиці може стати потужним ринковим регулятором, 

який сприятиме встановленню правомірних взаємовідносин між виробниками 

медіаконтенту та сайтами-поширювачами. 

Однак поки медії підраховують збитки, заявляючи, що неліцензійне 

поширення медіаконтенту прямо впливає на здатність інвестувати у 

виробництво продукту, вчені спростовують їхні заяви. Результати дослідження 

«Copyright & Creation: A Case for Promoting Inclusive Online Sharing» 45 , 

проведеного Лондонською школою економіки та політичних наук, не 

підтверджують того, що творчі індустрії страждають від загального зниження 

доходів унаслідок піратської діяльності в медіаіндустрії. Аналогічний висновок 

стосується й використання контенту файлообмінниками. Так, після закриття 

світового гіганту сайту Megaupload, прибутки медіаіндустрії, яка нібито 

страждала від незаконного використання її продуктів, за результатами 

дослідження, навпаки, знизилися. Це падіння, на думку професіоналів 

                                                           
45 Дослідження компанії LSE-Media policy briеf. – Доступне за адресою: http://googl/86sxpd. 
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пов’язане з промоційною роллю торрентів, що фактично поширюючи 

рекламують медіапродукти.   

Ефективним регулятором могли б стати й самі користувачі, віддаючи 

перевагу легальним каналам отримання медіапродукту. Однак поки українські 

користувачі все частіше поповнюють лави інтернет-піратів і не готові 

добровільно брати на себе зобов’язання щодо сумлінного споживання 

винятково легального контенту. Позиція, за якої притягнення до 

відповідальності за використання нелегального контенту кінцевого споживача, 

не підтримується багатьма державами, й Україною також. На думку виробників 

медіаконтенту, сьогодні в нашій країні більшою проблемою, ніж поширення 

піратського контенту, є невелика кількість майданчиків з легальним контентом 

або з інформацією про нього. Аудиторія не обізнана щодо існування шляхів  

легального перегляду медіаконтенту, наприклад, послуги catch–up tv, яку 

пропонують більшість телеканалів. Не секрет, що звернення до пошукових 

серверів є пріоритетним для користувачів, які прагнуть отримати певний 

продукт. Тож активну діяльність у напрямі фільтрації сайтів з нелегальним 

контентом провадить уже кілька років поспіль компанія Google. Оновлений 

алгоритм пошукової системи в запиті віддає перевагу ресурсам з легальним 

контентом, виводячи їх у топ пошукових результатів за запитом. Водночас 

«сумнівні» щодо дотримання прав на контент сайти отримають нижчі позиції в 

пошуку. Як показує практика, більшість запитів на перегляд медіаконтенту не 

містять у пошукових словах намірів, які прямо вказують на бажання 

переглядати медіаконтент нелегально (наприклад, «подивитися безкоштовно», 

«скачати безкоштовно»). Вагомою проблемою при встановленні порушника 

лишається анонімність користувачів. Конфіденційність у мережі завжди була 

одним із засадничих принципів інтернету, що і зробили його таким 

популярним. Однак саме фактор анонімності сьогодні сприяє поширенню 

піратства. Більшість користувачів соцмереж і торрентів реєструються 
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конфіденційно. У такій ситуації правовласники просто не можуть відстежувати 

поширення їхніх матеріалів і захищати права в інтернеті. 

Запропонована YouTube система ідентифікації користувачів (Сontent ID) у 

2013 році отримала премію у сфері телебачення Primetime Emmy Award. Нині 

автори та компанії активно використовують її для ідентифікації користувачів і 

монетизації власного контенту. Підсумки антипіратської роботи Google 

продемонстрували, що порушення авторських прав можуть бути використані як 

прикриття для цензури чи ліквідації конкурентів. У звіті діяльності за 2013 рік 

компанія повідомила про 224 млн запитів щодо порушення авторських прав на 

контент інтернет-сайтів, з яких 222 млн посилань було видалено. Втім половина 

запитів не відповідали дійсності та були спрямовані на видалення контенту з 

інших мотивів (конкуренції, політичного впливу, особистого конфлікту) 

[369, 13]. Унаслідок розвитку нових комунікаційних технологій в аудиторії 

з’явилося багато можливостей для обходу посередників з передачі контенту, що 

розширює доступ аудиторії до контенту. Одночасно, за даними дослідження 

Фонду «Громадська думка» та порталу The Runet, більшість користувачів не 

можуть відрізнити легальний контент від нелегального (62 % місячної 

аудиторії) [63].  

Боротьба з медіапіратством сьогодні переходить у площину 

медіаграмотності та популяризації антипіратських настроїв у суспільстві. Так, 

у 2014 році у Великобританії стартувала освітня програма Creative Content UK, 

метою якої є роз’яснення способів правомірного використання медіаконтенту 

та формування правової культури населення щодо питань використання 

контенту [432]. 

Позитивні результати можуть бути отримані і при застосуванні моделі 

«спільного регулювання». Під цією моделлю ми маємо на увазі співпрацю та 

навіть своєрідний бартер виробників медіапродукту як з його кінцевими 

споживачами, так і з посередниками, що його поширюють. Запропонована 
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модель регулювання базується на необхідності пошуку розумного компромісу 

між авторами контенту та його споживачами, зокрема й шляхом легалізації вже 

розміщеного контенту. Наприклад, деякі інтернет-ресурси самі ініціюють 

діалог з телеканалами, укладаючи договори щодо постмодерації. Сайти 

продовжують розміщувати медіаконтент, але за запитом телеканалу моніторять 

і самостійно прибирають унікальний контент, захист якого для каналу є 

принциповим. Водночас телеканали поволі змінюють стратегію судової 

боротьби та виявляють бажання до співпраці з інтернет-ресурсами. Модель 

бартерних взаємин із сайтами запропонували чотири найбільші медіакомпанії 

України. Підготовлений ними проект «Чисте небо» передбачає можливість 

інтернет-ресурсу подати заявку телеканалу на отримання та демонстрацію його 

контенту легально. Основна умова — демонстрація повинна бути на плеєрі 

телеканалу, який також супроводжує показ в інтернеті своєю рекламою. Таким 

чином розподіл прибутку відбувається за такою схемою: ЗМІ отримують дохід 

від реклами на медіаплеєрах, а інтернет-ресурси ― від банерної реклами на 

сайті. Ефективність цієї моделі вже доведена результатами. Як заявляють його 

організатори, якщо у 2012 році рівень законного споживання контенту 

українських телеканалів не перевищував 15 %, то в 2013 році цей показник 

досягнув 27 %. 33 українських сайти повністю відмовилися від незаконного 

розміщення контенту ЗМІ протягом 2014 року. 46  Із січня 2015 року 

українськими телеканалами та сайтами ЗМІ була запущена соціальна рекламна 

кампанія «Ігнорувати піратів!», мета якої також сприяти правомірному 

завантаженню медіаконтенту. Звісно, ці ініціативи кардинально не змінять стан 

ринку, але вони, вочевидь, стали позитивним поштовхом на шляху подолання 

проблеми. 

Як бачимо, система регулювання поширення медіаконтенту та боротьби з 

порушенням у мережі постійно еволюціонує. Якщо спочатку країни 

                                                           
46 За матеріалами ресурсу: http://legalcontentua.com. 
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зосереджували увагу на боротьбі із сайтами-порушниками, згодом тягар 

відповідальності за порушення був перенесений на користувачів. 

Неефективність запропонованих моделей змусила шукати альтернативні 

методи боротьби. Виробники медіапродукту зосередилися на пошуку шляхів 

отримання прибутку від інтернет-піратства: вчорашні порушники 

перетворилися на партнерів через взаємовигідну економічну співпрацю. 

Сьогодні зусилля в цьому напрямі все більше спрямовані на політичні шляхи 

вирішення конфлікту споживачів і правовласників та запровадження 

громадянських просвітницьких ініціатив. 

 

3.3. Поширення медіаконтенту: нові моделі впорядкування  

цифрового медійного простору 

Сьогодні інтернет генерує величезний обсяг контенту (до якого входить як 

первинний контент, так і його вторинне тиражування). Популярність і велику 

довіру споживача здобуває користувацький контент, а медіапродукт, який 

виробляється представниками громадянської журналістики, успішно змагається 

за аудиторію з медіапродуктом професійних журналістів. Однак прозорість 

такої конкуренції в умовах вибіркового регулювання (традиційні медії 

підпадають під регулювання, а контент інтернет-ресурсів фактично не 

регулюється) викликає сумніви.  

Опоненти наголошують на неможливості застосовування до них тотожних 

регуляторних підходів. Адже прирівнювати користувацький контент 

до медіапродукту, виробленого організацією на комерційній основі, 

некоректно, з огляду на відмінну економічну мотивацію, розмір аудиторії 

та ступінь впливу на споживача. Поступова демократизація етапів творчості 

й дезінтермедіація, пов’язані зі зміною посередницької ролі медій, змушують 

вносити корективи в усталені підходи. Традиційний принцип централізованого 
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режиму контролю за контентом має змінитися децентралізованою моделлю 

регулювання. 

Очевидно, що інтернет, як і будь-яка публічна сфера, потребує 

регулювання. Однак свобода доступу до інформації завжди йде поряд 

із загрозами від її поширення. Саме тому регулювання — це баланс між 

особистою свободою та безпекою, між вільним вибором і імперативами. 

Фрагментарний характер сучасної системи регулювання, що не охоплює усіх 

учасників масово-комунікаційного процесу, призвів до інтенсифікації жорсткої 

політики національного регулювання інтернету. Вироблення нової регуляторної 

політики потребує залучення до дискусії всіх інститутів громадянського 

суспільства, а власне підходи до регулювання мають увібрати засадничі 

принципи свободи слова та зберегти традиційні контрольно-регуляторні 

функції. 

 

3.3.1. Зміни у глобальній архітектурі медійного простору 

З розвитком нових медійних технологій і бізнес-моделей традиційні 

принципи регулювання втрачають силу. На державному та законодавчому 

рівнях ми можемо спостерігати хаотичні спроби внесення змін в усталені 

моделі. Ці ініціативи запроваджуються на тлі потужного опору з боку 

суспільства, що сприймає контроль за інформаційними потоками як загрозу 

свободі слова.  

На необхідності змін у принципах упорядкування як сфери медій загалом, 

так і контенту зокрема неодноразово наголошували вітчизняні дослідники 

В. Іванов, Г. Почепцов та зарубіжні дослідники А. Ріхтер, К. Кріч, Д. Тамбіні,  

Д. МакКвейл. Сьогодні європейське законодавство, найбільш продуктивне в 

нормотворчості та пошуку дієвих механізмів стримування мережевого 

медійного простору. Воно стало своєрідним плацдармом для експериментів, 
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успіхи та невдачі якого беруть на озброєння помірковані у своїх кроках 

держави-спостерігачі (зокрема й Україна). Аналізу трансформацій у медіасфері 

під впливом демократичних перетворень присвячені роботи Б. Потятиника, 

В. Різуна, Ю. Фінклера, К. Мелещенка, В. Шкляра. Важливість збереження 

в регуляторних підходах балансу між свободою слова й інформаційною 

безпекою зазначає Б. Клімківіч та ін. Традиційно моделі регулювання 

медіасфери будувалися, зважаючи на тип ЗМІ. Однак і сьогодні багато хто з 

дослідників продовжує керуватися цим підходом (наприклад, М. Гілен [357], 

K. Кріч [319]). Медіасектор має ключове економічне та стратегічне значення й 

дуже чутливий до політичних і культурних змін. І будь-які експерименти 

можуть порушити усталену, розроблену десятиліттями систему регулювання.  

Перші спроби визначення загальної політики держав щодо регулювання 

мережевого контенту були здійснені наприкінці 90-х років минулого століття. 47 

Саме на цей період припадає перша хвиля активних дискусій теоретиків 

мережевого регулювання щодо необхідності розробки нових моделей. Так, ще в 

1997 році американський професор Д. Пост наголошував на необхідності 

переглянути традиційну систему законодавства, оскільки кіберпростір не 

підлягає регулюванню, що будується на зв’язку контенту з фізично та 

географічно сталими територіями [445, 1370]. Саме транскордонний характер 

поширення медіаконтенту в мережі став тим критичним показником, який на 

першому етапі, замість інтеграції, підштовхнув країни до спроб 

фрагментарного регулювання глобального інформаційного простору через 

національні законодавства. «Розкол» у підходах до контролю за контентом 

медій значною мірою зумовлювався відмінними державними устроями, 

традиціями, нормами та практикою, що склалися у країнах, належних до різних 

моделей медіасистем. Професор В. Іванов в цьому ключі звертає увагу на 

наявні три моделі контролю:  

                                                           
47 Наприклад, Комюніке Європейської комісії щодо незаконного та шкідливого контенту в Інтернеті, 1997 рік. 
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 «ліберальну модель, яка домінує на території Великобританії, Ірландії, 

Північної Америки (характерною ознакою є домінування комерційних 

медій);  

 демократичну корпоративістську модель (Північна Європа), що 

будується на співіснуванні комерційних медій та заснованих 

соціальними і політичними групами (для неї характерна активна роль 

держави в їх регулюванні);  

 модель поляризованого плюралізму (країни Середземномор’я), за якої 

медіа інтегровані в партійну політику (сильна роль держави)» [115, 

229].  

Країни з традиційно сильною роллю держави обрали для себе модель, 

побудовану на суворому державному контролі (закріпленому законодавчо) 

за поширенням інформації в інтернеті. Яскравими представниками цієї моделі 

є ОАЕ та Саудівська Аравія. Країни активно використовують на рівні 

провайдерів «контентну фільтрацію», що дозволяє блокувати доступ до певних 

його категорій (порнографії, релігійної пропаганди тощо) [193, 39–40]. Утім 

варто зауважити, що така фільтрація відбувається відкрито, тобто держава 

пояснює мотивацію своїх дій. На офіційних ресурсах відповідного 

департаменту країни чітко окреслені принципи системи фільтрації та наведені 

аргументи її доцільності (цитати з Корану, посилання на інші джерела, що є 

авторитетними для мешканців країни). Приміром, механізм фільтрації в Ірані 

передбачає використання «проксі-серверів, на які перенаправляється трафік 

користувачів. Кожен запит звіряється зі списком заблокованих сайтів 

і сторінок, а також аналізується на наявність певних ключових слів. У разі збігу 

користувач перенаправляється на блок-сторінку» [265, 53]. 

Китай також віддає перевагу технічними засобам. На початку 2016 року 

Китай увів правила, ухвалені Державним управлінням у справах друку, 
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публікації, радіо, кіно й телебачення і Міністерством промисловості 

та інформаційних технологій Китаю, що зобов’язують всі іноземні компанії 

з березня 2016 року для розміщення контенту на своїх інтернет-ресурсах, які 

доступні користувачам у Китаї, співпрацювати з урядом і отримати його 

схвалення. Під обмеження потрапив широкий спектр контенту в інтернеті.48 

ОБСЄ виділяє три основні принципи, що використовуються як основа 

регуляторних підходів у різних країнах. Відповідно до них регулювання має 

забезпечувати свободу вираження поглядів, преса (друкована та електронна) не 

повинна регулюватися законодавчими актами, повноваження регулятора мають 

бути обмеженими, щоби зберегти принцип свободи інтернету [193, 44]. 

Щодо відповідальності за поширення контенту погляди країн також не 

тотожні. За концепцією одних країн саморегулювання дозволяє інтернет-

користувачам та інтернет-провайдерам почуватися вільно, не побоюючись 

надмірної відповідальності. Інші схильні покладати відповідальність на 

кінцевого споживача, тобто читача (глядача) у питаннях, які стосуються 

поширення контрафактного контенту (наприклад США) або провайдера 

(приміром, Закон Hadopi, Франція). На рівні європейського медіапростору 

Декларація ЄС про свободу комунікації в Інтернеті (від 28 травня 2003 року) 

стала одним з перших законодавчих актів Європейського Союзу, що здійснив 

спробу окреслення меж регулювання контенту нових медій у мережі. Так у ст. 1 

Декларації проголошується незастосування до медіаконтенту в інтернеті 

обмежень, які перевищуватимуть аналогічні обмеження щодо інших ЗМІ; ст. 2 

натомість пропагує саморегулювання чи співрегулювання щодо контенту, 

котрий поширюється в мережі [11]. 

                                                           
48 Власти Китая намерены запретить публикацию иностранного online-контента // Securitylab.ru. – 20 февраля 

2016. – Режим доступа: http://www.securitylab.ru/news/479647.php. 
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У 2011 році була прийнята Декларація про свободу вираження думок та 

доступу до інтернету, відповідно до положень ст. 2 якої: «жодна особа, що 

лише надає технічні інтернет-послуги, такі як надання доступу чи пошуку або 

передачі, або збереження інформації, не може бути притягнена до 

відповідальності за контент, який створюється іншими особами, котрі 

поширюють його за допомогою цих послуг, якщо тільки така особа не здійснює 

навмисного втручання в такий контент або відмовляється підпорядковуватися 

судовій постанові чи видаленню такого контенту, коли вона здатна це зробити 

(принцип виключної ролі провідника)» [6, 88]. Усе наведе вище дає нам 

підстави виділити три основні підходи до регулювання контенту, що сьогодні 

мають підтримку у світі (див. Рис. 13). 

 

 

 

Рисунок 13. Моделі регулювання контенту  

в мережі інтернет 
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численних законодавчих ініціатив до визнання їхньої неефективності, від 
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технічних механізмів регулювання, від спроб самотужки (на рівні однієї 

держави) контролювати медійний простір — до формування міжнародних 

підходів до вирішення проблеми (див. Рис. 14). 

 

 

 

Рисунок 14. Еволюція регуляторної системи контролю  

над медіаконтентом 

 

Зрозуміло, що неоднорідність медіасфери ускладнює вироблення єдиних 

підходів до нормативної діяльності, таких як ліцензування, наприклад. Однак, 

на думку Л. Гітченс, така вибірковість, яка генерує твердження на кшталт 

«преса не регулюється, у той час як телебачення регулюється», може 

розглядатись як помилкова дихотомія [366, 223].  
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медіаплюралізму, диверсифікації джерел інформації. З другого, — власна 

територія свободи в руках медіахолдингів, державних регуляторів і політичних 

сил перетворюється на впливовий механізм контролю над свідомістю та 

настроями суспільства. Автор книги «Медіа: ключі до розуміння» 

Б. Потятиник, згадуючи тоталітарний режим, зауважує, що «нове тотальне 

суспільство (на відміну від невдалих тоталітарних суспільств) базується на 

синергії сили комерції та індустрії розваг», що й забезпечило його живучість 

[206]. Конвергентна епоха дуже залежна від технологій, але ще більшою є її 

залежність від суспільства. Громадянський інтерес — та перешкода, що 

ускладнює встановлення чітких меж регулювання навіть у тих секторах 

інформаційних потоків, де це справді необхідно. У результаті конфлікт між 

необхідним захистом громадян від небезпечної інформації та свободи 

вираження думок у мережі став суттєвим бар’єром на шляху до подолання 

проблеми. 

Очевидно, що самоусунення держави від регуляторних функцій може 

стати неприпустимою помилкою. У цьому контексті надання переваги 

саморегулюванню як панацеї для мережевого медійного простору цілком може 

бути пояснене пасивною реакцією держави на трансформаційні перетворення в 

медіасфері. Водночас застосування методів прямого регулювання (цензури) 

неможливе в сучасному демократичному суспільстві. Мова може йти лише про 

захисні функції регуляторів з метою відгородити громадян від небажаного 

контенту (неетичного, агресивного тощо). Позитивною тенденцією є те, що 

сучасна державна політика щодо ЗМІ багатьох країн будується на 

плюралістичних засадах і громадянському обов’язку. При цьому значення 

права на свободу слова для нових медій в інтернеті підкреслюється особливо. 

Глобалізаційні процеси посприяли дискусії щодо необхідності змін у 

системі регулювання. Деякі дослідники (наприклад, Р. Вінфілд, Т. Флю) 

прогнозують поступове руйнування національного законодавства під впливом 
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глобалізаційних процесів, що, за словами Т. Флю, принципово змінюватимуть 

усталені підходи до свободи слова [342]. Адже власне тлумачення поняття 

«свобода слова» сьогодні трансформується у глобальній павутині. Оскільки 

інформація більше не є дефіцитним ресурсом, а кількість інформаційних 

каналів і контенту медій невпинно зростає, це ставить під сумнів ефективність 

законодавчої підтримки свободи слова в мережі. Погляди науковців 

розділилися. Одні критикують, інші вітають реформування принципів 

регулювання в контексті збереження свободи. За твердженням французького 

філософа М. Фуко, «ліберальне мистецтво керування полягає у виробництві та 

споживанні свободи, у створенні та знищенні свободи» [328, 56]. Б. Гіндесс 

у статті «Ліберальний уряд несвободи» («Liberal Government of Freedom», 2001) 

називає свободу несвободою водночас [365]. Ці, на перший погляд, складні 

філософські конотації ролі державного регулятора в медійному мережевому 

просторі набувають більш чітких, практично окреслених форм. Вільний ринок 

стає запорукою зменшення державного регулювання. Утім модель 

дерегулювання, за якої держава відмовляється від активного втручання у сферу 

медій, також не вирішує проблеми, оскільки є, на думку каліфорнійського 

професора та журналіста С. Вогеля, власне підміною понять [492]. 

Регулювання за цієї моделі (проведемо паралель між нею та несвободою 

Б. Гіндесса) повністю не зникає, а проявляється в інших, подекуди більш 

небезпечних, формах (маємо на увазі міфотворчу функцію комунікації, 

навіювання та відверту пропаганду). Як справедливо зауважує В. Різун, «легка 

довіра людей до медіа, впливає на них та послаблює людську увагу 

до масовоінформаційних продуктів, які використовуються як засіб прихованого 

впливу особливо тоді, коли форма подачі масової інформації явно симулює 

незаангажованість, точність, об’єктивність викладу. Залежність комунікатів 

від масово-інформаційного продукту посилюється сакральним ставленням 

людей до ЗМІ і професійних комунікантів (вони недоступні, десь там, мають 
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привабливий вигляд, здаються розумними й обізнаними, всесильними, 

бо володіють засобами й аудиторіями тощо)» [220, 51].  

Категоричні у своєму баченні свободи слова в інтернеті Д. Тамбіні, 

Д. Леонарді та К. Масден. На думку науковців, ідея відсутності регулювання 

в мережі є утопічною, а комунікація має ґрунтуватися на етичних нормах [478]. 

Чим глибше інтернет входить у наше повсякденне життя, тим більше 

занепокоєння викликає контент і наслідки його поширення. У підходах 

до регулювання варто виходити з того, що правила та норми мають 

застосовуватись у всіх сферах людської комунікації. Запровадження спільних 

стандартів сприяє формуванню середовища, в якому споживачі керуються 

принципами свободи вибору джерел інформації, а виробники медіаконтенту 

використовують стандарти для забезпечення власної стабільності й 

інвестиційної привабливості галузі. Однак існує і загроза: дигіталізація 

медійного ринку сприяє розвитку інновації в галузі, у той час як її обмеження 

стандартами може стати причиною гальмування процесу розвитку медій та їх 

незалежності та фінансовій стабільності.  

Стрімке розростання медійного контенту інтернету порушило проблему 

його безконтрольного поширення та можливих негативних наслідків цього 

явища. У цьому контексті розробка нового регуляторного інструментарію 

відіграє важливу роль у формуванні медіаландшафту країни. Застарілі форми 

контролю над інформаційним простором не відповідають очікуванням 

демократичного суспільства. А нові законодавчі спроби приборкати 

безконтрольні інформаційні потоки в мережі спрацьовують лише вибірково. 

Позитивною тенденцією є розпочатий міждержавний діалог щодо розробки 

уніфікованих підходів до забезпечення балансу між захистом свободи слова 

й інформаційною безпекою. Та оскільки плюралізм і захист національної 

культури, культурного розмаїття залишаються в національній компетенції 

держав, регуляторна роль міжнародних структур суттєво обмежена. Взагалі, 
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незважаючи на транснаціональний характер поширення медіаконтенту, й досі 

національні законодавства превалюють у системі його регулювання.  

 

3.3.3. Роль держави в регулюванні медіаконтенту  

Поширена думка, що глобалізація ЗМІ може посприяти процесам 

децентралізації влади (наприклад, У. Бек) змушує владу сприймати  

розширення можливостей та функцій контролю медій насторожено або як 

загрозу національним інтересам держави. На думку українського дослідника 

О. Чекмишева, «для будь-якої демократичної держави можливість вільного 

поширення інформації є одним із фундаментальних прав. У такому суспільстві 

інформація… не може становити загрози, оскільки інформаційний простір 

демократичних держав має вже усталену систему інформаційного захисту, коли 

всі дотримуються законів держави, в чому й полягає суспільний демократизм» 

[271, 37]. Звісно, ніхто не сумнівається в необхідності переосмислення ролі 

держави в епоху глобалізації. Відмова від «ручного регулювання», модернізація 

демократичних інститутів і згаданих О. Чекмишевим систем інформаційного 

захисту дозволить подивитись по-новому на можливості глобалізації та 

скористатися ними.  

Сьогодні держава бере активну участь у процесі перевпорядкування 

медійного простору, але при цьому її дії не завжди є популярними, 

ефективними й такими, що співвідносяться з усталеними демократичними 

принципами. Водночас більшість держав нині нездатна забезпечувати 

виконання чинних законів та, як наслідок, демонструє агресивну риторику, що 

проявляється в запровадженні ручних вибіркових форм регулювання 

медіаконтенту в безконтрольному цифровому медійному середовищі. Зміни у 

традиційних моделях загалом демонструють усвідомлення на 

міжнаціональному рівні важливості впорядкування глобального 

інформаційного простору та посилення національної регуляторної політики в 
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країнах. Це проявляється на всіх рівнях, починаючи від розробки нової 

державної інформаційної політики, введення технічних засобів регулювання 

(зокрема, фільтрації контенту) до відвертої цензури (у деяких країнах).  

Залежно від цілей, що їх ставить перед собою держава, за словами 

Д. Фрідмана, регулювання поділяють на «позитивне», що сприятиме 

досягненню мети (як то зобов’язання транслювати новини та поточні події) 

та «негативне» (приміром, заборона на відтворення та передачу певної 

інформації) [343]. Хоча традиційно принципи регулювання безпосередньо 

залежали від типу ЗМІ — друковані, телебачення тощо. Однак вплив 

віртуального простору виявився значно глибшим. Сьогодні не технології 

адаптуються до медій, а медії змінюються та трансформуються, набувають 

нових форм під впливом технологій. Перехід до цифрового контенту, а також 

до нових стандартів його поширення та відтворення розмивають традиційні 

відмінності між різними ЗМІ. Це відбувається фактично на всіх етапах процесу 

створення, генерації, агрегації, поширення і споживання медіаконтенту. 

За таких умов реалізація традиційного підходу роздільного регулювання 

(за типами медій) різними органами в сучасному медіапросторі ускладнена, що 

актуалізує питання переходу до конвергентної моделі регулювання. Країни, що 

зважають на масштаб і характер впливу нових технологій, стають ініціаторами 

зазначених змін. На наш погляд, принцип піраміди (за І. Айресом та 

Дж. Брейтуейтом) може бути використаний для аналізу регуляторних стратегій, 

що існують у сфері українських ЗМІ, де їхній спектр простягається від 

державного регулювання до саморегулювання. Концепція трьох моделей 

регулювання (саморегулювання — спільного регулювання — законодавчого 

регулювання) найточніше передає сучасну регуляторну систему України 

(за Е. Річардсом [452]).  

Незважаючи на те, що регулювання й досі відбувається на національному 

рівні, ми можемо спостерігати поширення дії наднаціональних органів 
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регулювання та міжнародних договорів. Передусім ініціаторами цього процесу 

є держави, котрим не вдається впоратися з наслідками глобалізації та 

провадити ефективне регулювання на національному рівні. Прикладом 

закріплення прогресивних підходів до регулювання на міжнаціональному рівні 

може слугувати Директива ЄС про транскордонне мовлення (Директива про 

аудіовізуальні медіапослуги), що, зважаючи на появу нових медіаплатформ і 

технологій передачі інформації, розширює свій вплив на різні технологічні 

платформи [12]. 

Суголосну позицію висловлює і Комітет міністрів Ради Європи. У своїх 

рекомендаціях він пропонує прийняти нове визначення медій, що 

«охоплюватиме всіх дійових осіб, залучених до виробництва та поширення 

медіаконтенту». При цьому до категорії «медіаконтент» відносять як «власне 

первинний контент (інформацію, аналіз, коментар, думку, освіту, культуру, 

мистецтво та розваги в текстовій, аудіальній, візуальній, аудіовізуальній чи 

іншій формі) і прикладні програми, що створюються з метою сприяння 

інтерактивним ЗМІ (наприклад, соціальним мережам), так й інші масштабні 

інтерактивні види діяльності на основі медіаконтенту» [14].  

Однак навіть найближчі сусіди ― європейські країни у вирішенні питань 

контролю над контентом нових медій ідуть різними шляхами. Держави що, як 

здавалося, повинні мати спільні підходи, демонструють різне ставлення навіть 

до змісту контенту, що може вважатися небезпечним, образливим або 

шкідливим. Так, приміром, у США до розкриття теми насилля у медіях 

ставляться доволі спокійно, натомість тема сексу викликає значно більше 

занепокоєння. Своєю чергою, приміром, Франція більш прогресивна в цьому 

питанні, тож ставлення до такого контенту врівноважене. Особливе ставлення в 

більшості країн Європейського Союзу до контенту, що пропагує дитяче 

насильство та дитячу порнографію. За аналогією із загальним законодавством 

країни, виробник такого контенту може бути притягнений до відповідальності. 
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Так, приміром, у Російській Федерації у 2012 році Роскомнагляд (галузева 

регуляторна організація) почав блокувати інтернет-ресурси, що містять 

заборонений контент (дитяча порнографія, пропагування наркотиків та 

суїциду). Чорний список ресурсів на сьогодні нараховує вже понад 14 тис. 

сайтів. 49 Варто визнати, що подекуди надмірна старанність дає в результаті те, 

що ця цифра в реальності також враховує багато ресурсів, які ніколи не 

розміщували такий контент [265, 18].  

Методи фільтрації, що їх застосовують до контенту в мережі, можна 

поділити на нетехнічні й технічні. У доповіді «Фільтрація контенту в інтернеті. 

Аналіз світової практики» [265], підготовленому Фондом розвитку 

громадянського суспільства, зазначені такі інструменти, що використовуються 

в різних країнах. На нетехнічному рівні: законодавчі заборони щодо розміщення 

та поширення контенту, що полягають в можливості блокування ресурсу, 

однак лише того, що перебуває в юрисдикції країни; самоцензура, прикладом 

якої є китайська модель регулювання, що змусила великі західні компанії, як 

наприклад Yahoo і Microsoft, прийняти всі цензурні вимоги уряду; притягнення 

до відповідальності провайдерів, яке має на меті примусити провайдерів самих 

закрити небажані небезпечні ресурси [265, 22−23]. До технічних засобів Фонд 

розвитку громадянського суспільства відносить: блокування за IP-адресою, 

перевагою якого є низька вартість, а недоліком неточність у визначенні 

контенту; блокування за URL-адресою, що дозволяє блокувати всі запити, які 

містять заборонені слова та словосполучення; пакетна фільтрація, що 

вважається найдорожчим за реалізацією методом, який однак успішно 

реалізований у Китаї, фільтрує не лише контент сайтів, а й електронної пошти 

та ін.; фільтрація через HTTP проксі-сервер, який здійснює аналіз сторінок 

щодо забороненого контенту; порушення в роботі мережі, що полягає в 

блокуванні через глобальне відімкнення користувача від інтернету; фільтрація 

                                                           
49 За даними офіційного сайту Роскомнагляду: https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p750/. 
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результатів пошуку, що вилучає ресурси, які неправомірно використовують 

контент [265, 23−24].  

Що ж до саморегулювання, загалом інтернет-ресурси, з одного боку, 

широко повідомляють на своєму сайті про можливості видалення контенту, 

якщо він порушуватиме законодавчі норми, а з другого, в реальності вдаються 

до видалення контенту, лише в надзвичайних випадках.  

Національний рівень регулювання, так зване, наднаціональне 

(чи міжнародне) регулювання можна охарактеризувати як м’яке, порівняно 

з національними підходами в різних країнах. Побоюючись втратити таку 

перевагу інтернету, як свобода слова, міжнародна спільнота віддає належне  

саморегулюванню. Утім її ефективність стає предметом критики багатьох 

дослідників. На думку Я. Засурського, той факт, що інтернет перетворює 

медіапростір на віртуальний, не впливає на можливість його підпорядкування 

традиційним нормативним актам [100, 33]. 

Необхідність внесення змін у сталу архітектуру медіарегулювання 

пов’язана з багатьма чинниками. Одним з них є збільшення кількості 

медіаплатформ. Аби зберегти своїх передплатників і рекламодавців, ЗМІ 

змушені опанувати нові платформи. Більшість нових медій, ідучи за 

аудиторією, поступово займають різні цифрові сегменти. Власний сайт, 

сторінки на Facebook, Вконтакте, Twitter, мобільні додатки — ось далеко не 

повний список бренд-портфеля сучасного видання. Перебуваючи в пошуку 

шляхів монетизації свого продукту, видання будують свою бізнес-стратегію 

навколо бренда та не прив’язують її до носія інформації. Широко 

практикується, наприклад, розміщення одного й того ж контенту на різних 

медійних майданчиках з використанням різних медіаплатформ. Така крос-

платформність медіаконтенту ускладнює застосування до контенту 

уніфікованих регуляторних механізмів. Адже різні види платформ вимагають 

різних підходів до їх регулювання. Варто визнати, що не зважаючи на появу 
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великої кількості платформ, лідери цього ринку, як приміром YouTube, 

поступово витісняють конкурентів, що призводить до їх беззастережного 

домінування на медіаринку та дозволяє диктувати власні правила регулювання.  

 

3.3.4. Конвергентні підходи: «панацея» чи виклик нового 

медіаландшафту 

Конвергенція як процес, який міцно увійшов у журналістські практики, 

дозволила переглянути підходи в роботі з медіаконтентом. Утім нові 

конвергентні медії вимагають і нових моделей регулювання. Широке залучення 

користувацького контенту, пошук нових шляхів монетизації медіапродукту, 

боротьба за аудиторію в умовах розвитку громадянської журналістики 

вимагають перегляду підходів до роботи медіарегуляторів. У цьому сенсі 

конвергентна модель відповідає новим стандартам і потребам інформаційного 

ринку. Еволюційний розвиток медійних технологій змінює засоби передачі 

інформації та типологічні характеристики нового медіапродукту. Це змушує 

дивитись на контент не в контексті його належності певному типу медій, а з 

огляду на специфіку його створення та поширення. 

Трансформація процесу генерування контенту (залучення користувачів 

до його створення), широке використання мультимедійних платформ, 

цифровий формат і пов’язане з цим багаторазове поширення та використання 

контенту іншими учасниками ринку медійних послуг — ці та інші проблеми, 

з якими стикаються сьогодні ЗМІ, не могли не позначитись і на регуляторних 

підходах. Мусимо констатувати, що ця модель поки не має достатньої апробації 

в медійній галузі. Держави з усталеними традиціями регуляторних практик 

у медіасфері сприймають її, як і більшість інновацій, насторожено. Адже, як 

справедливо зауважують угорські дослідники M. Аріно та З. Koппані, 

медіасектор не лише має ключове економічне та стратегічне значення, але й є 
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надзвичайно чутливим, і політично, і культурно. Це «неминуче призводить до 

напруженості та конфлікту інтересів різних суб’єктів (промисловість, уряд, 

регулятори, громадянське суспільство), а також між політичними цілями 

(конкурентоспроможність, економічна інтеграція, плюралізм і культурне 

розмаїття, медіаграмотність тощо)» [292, 1−2]. Тож на експерименти, що здатні 

порушити усталену, вироблену десятиліттями систему регулювання, готові 

далеко не всі. Але досвід об’єднання органів контролю за різними типами ЗМІ, 

що накопичений певними країнами, свідчить про значний потенціал цього 

підходу.  

Не зважаючи на те, що процеси медіаконвергенції вже достатньо широко 

розглянуті в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних науковців (наприклад, 

Д. Домінго, Р. Бочковскі [300], Дж. Сінгера, Е. Гарсіа, В. Різуна, В. Іванова, 

Б. Потятиника), належну увагу питанню конвергентного регулювання почали 

приділяти лише останніми роками (Л. Філден [339], Т. Флю, М. Едже, 

Г. Качкаєва [96], Д. Миятович [184] та ін.). Це пов’язано з тим, що розуміння 

конвергенції в різних країнах базується на часто протилежних підходах. 

На думку голландського дослідника мультимедійної журналістики М. Девзе, 

відмінні організаційні структури та методи роботи зумовлюють формування 

унікальних регуляторних механізмів, які зважають на особливості медіасектору 

кожної конкретної країни [325, 142]. Адже їхньою кінцевою метою є баланс 

національних інтересів та міжнародного ринку, підтримка здорової 

конкуренції. У результаті, вироблені загальні принципи набувають різних форм 

у кожній державі, що проявляється в різних функціях та компетенції 

національних регуляторних органів. 

Конвергентні регуляторні процеси щодо контролю над медіаконтентом 

відбуваються в кількох напрямах: на рівні трансформацій традиційних моделей 

під впливом конвергенції та на рівні об’єднання контрольних органів 

(«конвергентне регулювання») (див. Рис. 15). 
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Рисунок 15. Конвергентна модель регулювання  

медіаконтенту 

У моделі саморегулювання галузі (наприклад, у Великобританії) 

медіаконвергенція поставила на порядок денний питання соціальної 

відповідальності як професійних журналістів, так і користувачів, особливо в 

контексті розвитку громадянської журналістики. Розробка нових етичних і 

поведінкових меж, як дорожньої карти для нових суб’єктів масових 

комунікацій у цифрову епоху, стала пріоритетним завданням для органів 

саморегулювання на національному та міжнародному рівнях.  

Безумовно, сталість нормативно-правових регуляторів є необхідною 

умовою розвитку медіаіндустрії, проте учасникам ринку все одно доводилося 

час від часу вести перемовини з різних аспектів врегулювання галузі, що 

виходять за межі їхніх повноважень, передбачених законодавством. На цьому 

тлі співрегулювання поступово стає універсальним механізмом, який надає 

медіаорганізаціям більшої свободи в реалізації своїх інтересів, збільшує їх 

вплив на регулювання медіасектору та зменшує ризики надмірного державного 

втручання.  
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Концепція спільного управління не суперечить  конвергентним процесам у 

галузі та розширює регуляторні можливості через залучення державних, 

незалежних органів регулювання, промисловості, організацій саморегулювання, 

представників громадськості та споживачів. Зазвичай, спільне регулювання 

знаходить застосування в ситуаціях, коли держава може лише допомогти, 

надати законодавчу підтримку, в той час як механізми регулювання 

напрацьовуються медіавиробниками. Принципи співрегулювання, зокрема, 

були підтримані Директивою Європейської Комісії про електронну торгівлю 50. 

Звісно, ці практики спрямовані насамперед на професійного медіавиробника та 

вже засвідчили складність застосування в мережі, особливо щодо обмеження 

поширення небезпечного контенту. Втім динамічний розвиток сектору та 

відповідність основних канонів співрегулювання суспільним інтересам дає 

перспективи його ефективності. У сучасній системі регулювання, поряд з 

традиційними його формами (державне (правове), саморегулювання), можемо 

виділити дерегулювання, що продовжує спостерігатись у деяких секторах 

виробництва медіаконтенту (приміром, у соціальних мережах) і квазі-

регулювання [459], що полягає в існуванні угод між державою та 

представниками галузі (наприклад, добровільна фільтрація контенту певного 

змісту, реєстрація інтернет-ресурсу як ЗМІ), що лежать у правовому полі чи не 

мають імперативного характеру.  

Водночас необхідно визнати, що такі типи регулювання не можуть 

існувати самостійно а лише доповнюють чинну регуляторну систему країни, 

допомагають нівелювати її огріхи, пов’язані з уніфікаційним характером 

законодавчих норм та неможливістю їх поширення на всіх учасників цифрового 

медіапростору. 

                                                           
50 Directive 2000/31/EC of the europenian parliament and of the council of 8 June 2000 (Directive on electronic 

commerce). – Доступна за адресою: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN. 
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Революційним наслідком конвергенції можна вважати перехід до 

мультимедійних платформ, у результаті чого концепція поділу ЗМІ за типами 

відходить у минуле. Адже нові медії — це симбіоз ознак усіх типів ЗМІ. 

Пріоритетним дедалі більше стає контроль не за платформою розміщення 

контенту, а за ним самим. Оскільки однаковий контент може поширюватися на 

різних платформах, заборона поширення чи жорстке регулювання однієї з 

платформ може привести до її ігнорування виробниками контенту та 

розміщення його на інших медійних платформах.  

Нерівність умов існування різних платформ не дозволяє регулювати 

контент медій на рівних умовах для різних медійних ресурсів. Саме цим 

зумовлений поступовий перехід від вертикальної моделі (телебачення, радіо, 

преса) та пов’язаної з нею необхідності регулювання конкретних секторів, до 

горизонтальної моделі (див. Рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Адаптація моделей регулювання контенту  

під впливом  конвергенції 
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Тенденції об’єднання в регуляторних підходах безпосередньо пов’язані 

із сектором економіки. На думку російської дослідниці Г. Качкаєвої, вони 

випливають з конвергенції ринків, оскільки «в результаті виникнення спільних 

ринків, влада вводить регуляторні процедури, загальні для всіх» [96, 17]. Утім 

на шляху їх об’єднання навіть в умовах глобалізації завжди стоятиме 

конкуренція. Дослідниця К. Короткова серед етапів цього процесу виділяє 

«перехід медіапідприємств від рівня конкуренції до рівня партнерства, 

створення нового інтегрованого ринку медіаконтенту» [145, 202]. У реальності 

ж конвергенція, що мала стати інтеграційним стрижнем, паралельно запустила 

зворотні процеси поступового роз’єднання медіавиробників. У результаті 

контентний ринок інтегрований у нові медіаплатформи, проте самі ЗМІ 

змушені загострити боротьбу за ринок. До конфлікту інтересів додалися ще 

протистояння «старих» і «нових» медій та внутрішня конкуренція в 

конвергентних редакціях. Свого часу власники ЗМІ побачили в конвергенції 

потенціал для економії витрат завдяки спільному використанню контенту в 

різних медіасередовищах, однак економія від скорочення персоналу була 

перекреслена збільшенням навантаження на редакції загалом [351].  

Прибічники конвергентного регулювання також наголошують на 

економічних перевагах моделі: скороченні витрат на регулювання та чіткішої 

ідентифікації регулятора для суспільства. Утім, як і об’єднання в ЗМІ, 

об’єднання в регулюванні несе свої загрози. Серед них: можлива відсутність 

прозорості великого регулятора, зменшення його доступності для споживача; 

проблеми монополізації ринку та вільної конкуренції [316, 10]. Дж. Е. Фелл, 

помічник президента Баварської організації регулювання комерційного 

мовлення (BLM), порівнює конвергентне регулювання з універмагом, який 

приходить на зміну спеціалізованим магазинам [316, 10]. За зовнішньою 

багатофункціональністю та зручністю, важкі й часто не чутливі до змін 

економічного та соціального клімату організаційні структури в результаті не 
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приносять користі ні виробникам, ні споживачам. Авторка наводить досвід 

Німеччини, де традиційно різні сектори медій регулювались у межах 

федеральних земель. Так Баварія запроваджує не лише розподіл владних 

повноважень щодо регулювання інфраструктури та контенту, а й окремо 

регулює контент громадського мовлення, що повністю підпорядковується 

системі саморегулювання, та комерційного, що регламентується з боку 

держави. В ідеалі конвергентне регулювання повинно, на думку Дж. Е. Фелл, 

охоплювати такі завдання: 

 регулювання змісту (як щодо комерційних, так і державних медій); 

 ліцензування контенту; 

 можливо, ліцензування платформ; 

 збереження плюралізму ЗМІ; 

 врегулювання питань конкуренції;  

 розподіл інфраструктури. 

Але найголовніше — регулювання має орієнтуватися на національний 

ринок. «Ландшафт засобів масової інформації в кожній країні є відображенням 

суспільства, і регулювання засобів масової інформації повинно поважати і 

враховувати цю особливість. Дж. Е. Фелл наголошує, що «зі всіма спокусами, 

що їх несе глобалізація, не варто випускати з уваги те, що знаходиться прямо 

перед вами та є особливо цінним для суспільства» [316, 12]. 

Представник Асоціації комерційного телебачення в Європі, Р. Біггем 

окреслює перспективи регулювання цього сектору та зауважує, що зміна 

мовників у позиціонуванні (тепер їх переважна більшість вважає себе 

конвергентними) не повинна позначатися на відповідальності. Особливо це 

стосується регулювання медіаконтенту (зокрема й в аспекті захисту 
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неповнолітніх, контролю за поширенням мови ненависті тощо), обмеження 

якого може сприйматись як обмеження свободи вираження поглядів та навіть 

свободи ведення бізнесу. Аудіовізуальні медії підтримують положення 

європейських директив у цій галузі, що проголошують незалежність 

регулятивних органів у секторі мовлення. Адже для них пріоритетними 

лишаються такі категорії, як «незалежність; фінансова прозорість; регулювання 

державних і приватних ЗМІ та ін.» [316, 14]. 

Фінський дослідник моделей медіарегулювання професор Х. Ніемінен 

звертає увагу ще на один важливий негативний аспект. На його думку, 

формування конвергентних регуляторів керується «винятково економічною 

логікою, що намагається підмінити собою істинно демократичні цінності», такі 

як свобода слова, незалежність медій від політичних чи фінансових структур 

[427]. 

Оскільки на практиці регулювання все одно нерідко зводиться до усних 

домовленостей, угод, взаємовигідних пропозицій, значення цього аспекту 

регулювання не можна применшувати. Водночас його варто виводити, навпаки, 

на вищий рівень. Існує величезний економічний потенціал неформального 

регулювання, позаяк для економіста регулювання — це «в найширшому сенсі 

втручання держави в економічні рішення компаній». Більш широке 

соціологічне визначення «розглядає всі механізми соціального контролю», 

зокрема й неправові. Гнучке регулювання відображає більш складну, динамічну 

взаємодію держави та ринку [459, 81].  

Погляди науковців щодо обсягів регулювання також різні. Одні вважають, 

що спільне регулювання передбачає наявність кількох зацікавлених сторін і це 

дозволяє уникнути дискримінації. Проте пряме регулювання з боку влади в 

певних випадках може дати швидкий результат. Найбільш спірними питаннями 

у регулюванні контенту, за словами Дж. Макнамі, в умовах цифрової епохи є 

пошукові машини. Автор наголошує, що організація інструментів пошуку 
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силами самих сервісів, робить їх непрозорими, а «пошукові машини та портали, 

алгоритми яких є комерційною таємницею, навряд чи можуть гарантувати 

нейтралітет» [214, 56–57].  

Інша актуальна проблема — регулювання поширення мови ненависті. 

Дж. Макнамі вважає, що ця категорія може тлумачитись абсолютно по-різному, 

а тому контролювати її видається найскладніше. «Усе більше спостерігається 

тенденція повної відмови від верховенства закону і передачі рішень щодо 

поширення подібного контенту в руки інтернет-компаній. Однак останні 

наділені обмеженими регуляторними функціями: можуть блокувати доступ до 

сайту, який одразу завантажується в іншому місці через кілька секунд... 

Провайдери у ролі суддів лише підтверджують неефективність означеного 

механізму. Тож єдиним, хто виграє при застосуванні такого підходу, є особа, 

котра поширює мову ненависті та може не турбуватися про судові санкції» 

[214, 59].  

Як ми вже згадували, конвергентна модель ще не набула широкої 

популярності. Однак така практика вже існує у Великобританії 51  та 

Австралії 52 . Так, відомий британський регулятор Ofcom як структурна 

організація, що забезпечує незалежність медій від політичних, державних і 

фінансових важелів, вибірково звертається до неї, лише у випадках, коли 

ринковий підхід є недостатнім. При цьому пріоритетними залишаються 

регулювання доступу та регулювання контенту.  

Австралія сьогодні є світовим лідером у вирішенні проблем 

конвергентного регулювання. Принципи системи базуються на тому, що 

технологічні інновації зробили неможливим зв’язок контенту з платформою 

його доставки. Австралійський підхід до конвергентної моделі, розроблений 

АСМА, ґрунтується на таких основних принципах: 

                                                           
51 Ofcom — Independent regulator and competition authority for the UK communications industries. 
52 ACMA —Australian Communications and Media Authority.  
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 контроль над концентрацією медій. Медіаконцентрація в руках 

невеликої кількості операторів може заважати вільному потоку 

новин, коментарів і обговоренню в демократичному суспільстві; 

 стандарти медіаконтенту. На всіх медіаплатформах, доступних 

споживачам, мають відображати очікування суспільства; 

 захист національного медіапродукту. Виробництво та поширення 

національного й регіонального контенту є важливим, адже 

віддзеркалює національну особливість, характер і розмаїття [312].  

На думку австралійських науковців, прийнятною схемою для регулювання 

медіаконтенту могла би стати система його класифікації та створення 

відповідного національного реєстру. Водночас до компетенції єдиного 

регулятора належатиме контроль за створенням і поширенням контенту 

в межах національного класифікатора. Описана схема передбачає такі кроки: 

 визначення типів медіаконтенту, що підлягають (можуть або повинні 

підлягати) класифікації;  

 визначення органів, які мають класифікувати різні типи 

медіаконтенту;  

 встановлення єдиних категорій і критеріїв для класифікації 

медіаконтенту;  

 обмеження доступу до «контенту для дорослих»;  

 розробка й експлуатація індустрії класифікаційних кодів; 

 забезпечення дотримання Національної класифікації, зокрема й через 

запровадження кримінальної, цивільної та адміністративної 

відповідальності за порушення законів про класифікацію [312, 11]. 
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По-своєму унікальним є італійський регулятор — AGCOM, оскільки його 

створення відбувалося ще в 1997 році та від початку враховувало можливі 

конвергентні зміни в галузі. Десятирічний досвід італійської моделі, на думку 

Л. де Фелісіантоніо, дає підстави говорити про успіхи конвергентного 

регулювання, до активу яких можна віднести розробку оптимальної 

організаційної структури, краще розуміння ринку нових послуг, прозорість у 

діяльності та консультативний характер відносин зі споживачами, нівелювання 

суперечностей між різними сегментами медіасектору в умовах конвергенції. 

Водночас очевидні позитивні тенденції не знімають питань об’єднання 

технічного й економічного підходів до регулювання доступу та політичного й 

соціального підходів до регулювання змісту медіапродукту [316, 76].  

Не викликає сумнівів, що сфера медій потребує регулювання контенту, 

який вона поширює. Регуляторна система Нової Зеландії є прикладом вдалого 

поєднання роботи державних і незалежних структур. Тут успішно співіснують 

Рада у справах преси — орган саморегулювання, що залежить від добровільної 

співпраці та дотримання норм встановлених організацією для її членів — та 

BSA 53  — організація співрегулювання, діяльність якої регламентована 

законодавством. Якщо Рада у справах преси не має законодавчо встановленої 

співпраці, то BSA має повноваження щодо штрафних санкцій, зняття з ефіру 

програм, які містять заборонений контент, вимоги медій відмовитися від 

доходів з неправомірної реклами тощо. Недотримання настанов тягне за собою 

ще більші штрафи. На думку Правової комісії Нової Зеландії, споживач може 

вплинути на поширення контенту в традиційних ЗМІ, в той час як скарга на 

контент нових медій або новинних інтернет-ресурсів навряд чи принесе 

очікувані результати [484, 51]. 

                                                           
53 BSA – The Broadcasting Standards Authority. 
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 Однак у будь-якому разі ефективність цієї моделі здебільшого буде 

залежати від відповідальності медій. Якщо і досі вони уникали відповідальності 

чи спрямовували свою діяльність на паразитування чужим контентом, вони 

ймовірно можуть продовжити робити і в умовах конвергентної моделі [484]. 

Окреслюючи перспективи подальшого напряму розвитку регулювання 

контенту, можемо виділити питання, що потребують вирішення на цьому 

шляху: 

 складність уніфікації регуляторних інститутів. 

 Незважаючи на здоровий оптимізм, необхідно визнати, що створення 

єдиного наднаціонального органу, котрий візьме на себе регулювання галузі, а 

надто на міжнародному рівні, сьогодні видається утопічним. Натомість, 

координація роботи національних організацій на міжнародному рівні цілком 

можлива; 

 визначення об’єкта регулювання.  

 Однією з проблем запровадження конвергентного регулювання є 

визначення, на що чи кого воно має поширюватися. Деякі вчені (наприклад, 

Т. Сутер) вважають, що регулятори повинні припинити регулювати контент 

і зосередитися на регулюванні регуляторів. Ця теза має під собою підґрунтя, 

оскільки регуляторна система не може бути універсальною та повинна 

складатись з різних важелів та інструментів, ефективність роботи яких повинна 

своєю чергою регулюватися спеціальним наглядовим органом; 

 встановлення не правил, а меж діяльності.  

 Професіонали й аматори, відзнятий редакцією матеріал і неверифікований 

контент із соціальних мереж — поєднати такі абсолютно різні за сутнісними та 

функціональними характеристиками види контенту навряд чи вдасться в будь-

якому зводі правил. Натомість чітке встановлення обмежувальних маркерів, за 
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які не може заступати виробник контенту, дозволять бути цій системі значно 

ефективнішою. Так, приміром, визначення пріоритетами етики чи певних 

складових інформаційної безпеки цілком можуть стати стрижнем, який 

об’єднує різні національні регулятори; 

 можливість вибору регулятора.  

 Конвергентне регулювання не має означати суцільну уніфікацію ― це 

насамперед регулювання вибору. За наявності кількох регуляторів 

медіаорганізації зможуть обирати ті, що найкраще представлятимуть їхні 

інтереси та будуть найбільш лояльними для їхнього виду діяльності. Те, що 

підходить для певної медіаорганізації, не обов’язково підійде для всієї 

медіагалузі; 

 кореляція регуляторної політики з правами на свободу вираження 

думок.  

 На тлі поширення поглядів щодо неможливості обмеження доступу до 

контенту, що суперечить основним правам людини, саморегулювання часто 

видається значно привабливішим механізмом. Утім, оскільки обов’язок захисту 

громадян від небезпечного контенту покладається в такому разі на органи 

саморегулювання, ступінь їхньої відповідальності важко піддається контролю, 

в тому числі з боку держави.  

Система саморегулювання також обмежена у своєму інструментарії 

штрафів, санкцій тощо, і це матиме негативні наслідки саме для споживача. 

Водночас державне втручання в питання інформаційної безпеки, як-то боротьба 

зі спамом (поширенням небажаного контенту), шпіонськими комп’ютерними 

програмами та ін., наражається на супротив громадськості, що з недовірою 

ставиться до державного втручання у приватний інформаційний простір. Будь-

які механізми фільтрації, навіть на рівні громадських ініціатив, не можуть 



345 

 

гарантувати безпеки від державної підтримки забезпечення їх упровадження та 

належної реалізації поставлених цілей; 

 встановлення чітких меж класифікації контенту по межі 

«дозволений–заборонений».  

 Серед болючих проблем поширення нелегального контенту в мережі, 

зазвичай, називають процвітання дитячої порнографії. Однак стверджувати, що 

це явище — виключно продукт цифрової доби, було б некоректно. Проблеми, 

що хвилюють інтернет, характерні не лише для нього. У мережевому просторі 

питання загострилося транскордонністю поширення. При цьому як приклад 

забороненого контенту нерідко звучить саме словосполучення «дитяча 

порнографія», у той час як порнографія доросла подекуди обходить ці 

обмеження. Ми взяли цей вид контенту лише як приклад. Утім необхідно 

наголосити, що значно глибшою є проблема розподілу незаконного та 

шкідливого контенту. Те, що є шкідливим, може не підпадати під обмежувальні 

нормативи, в той час як абсолютно законний контент справлятиме шкідливий 

вплив на споживача абсолютно легально. Подібні ситуації вирішуються в 

судовому порядку, наприклад Судом з прав людини. Однак такі рішення 

приймають вже після випуску, виходу в ефір певного контенту, вплив на 

негативні наслідки якого вже не можна змінити.  

Також межа небезпеки подекуди може проходити по лінії «бажаний–

небажаний», «прийнтяний–неприйнятний» або за такими критеріями як «мова 

ненависті», «патогенність» тощо. Окрім цього системи класифікації контенту, 

що запроваджуються для інтернету, не охоплюють форуми, чати, соціальні 

мережі, де поширення медіаконтенту може відбуватись абсолютно легально. 

«На думку Фонду інтернет-спостереження Великобританії, існує «ціла 

категорія небезпечних тем», які вимагають класифікації, до них належать 

наркотики, секс, насилля, небезпечні види спорту, пропаганда ненависті», що 
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можна безперешкодно отримати через різні медійні канали» [459, 110]. 

Європейський Союз, приміром, заохочує моделі саморегулювання щодо 

контролю над шкідливим медіаконтентом у мережі, механізмами яких є 

створення гарячих ліній для користувачів інтернету, запровадження систем 

контролю (наприклад, батьківський контроль), фільтрації контенту за 

пошуковими маркерами.  

Трансформації у сфері медіавиробництва наочно продемонстрували, що 

динамічність розвитку технології перебуває в дисонансі зі статичним 

медіарегулюванням. Хоча різні типи носіїв усе ще продовжують 

підпорядковуватися різним інструментам контролю, конвергентні підходи 

поступово набирають популярності. Водночас їхній потенціал найбільше 

реалізований на національному рівні. І хоча на шляху побудови ефективної 

конвергентної моделі контролю за створенням та поширенням медіаконтенту 

необхідно подолати ще багато проблем інтеграційного, законодавчого, 

технологічного й соціального характеру, ці процеси потрібно сприймати не як 

загрозу, а як виклик, який надає додаткові можливості і для медіасектору, і для 

споживачів медіапродукту.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

Поширеними у науковому дискурсі є три терміни щодо підконтрольності 

медій — медіавідповідальність, медіатранспарентність і медіапідзвітність. 

Ми схильні розглядати медіапідзвітність як узагальнену концепцію, що 

проявляється в залежності ЗМІ від державних, громадських та політичних 

інститутів як на рівні контролю, так і на рівні відповідальності.  
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У роботі запропоновано модель саморегулювання контенту медій, що  не 

лише бере до уваги технологічні особливості мережевої комунікації, а й 

корелюється з концепцією медіапідзвітності. До її інструментів належать: на 

ідеологічному рівні: державна інформаційна політика; на рівні контролю 

громадськості: коментарі та блоги користувачів, форуми й майданчики 

медіакритики в соціальних мережах; на організаційному рівні: омбудсмени, 

юридичні відділи; на професійному рівні: кодекси професійних асоціацій, 

редакційні рекомендації, посадові інструкції; на особистісному рівні: 

самоцензура, система цінностей індивіда (журналіста, фотографа тощо). 

Модель саморегулювання в нових медіях — це складна багатокомпонентна 

система, ефективність якої забезпечується контролем за медіаконтентом на всіх 

рівнях. Практика ЗМІ має вироблені механізми підзвітності, передбачені в 

етичних кодексах і професійних стандартах. 

Найбільшою проблемою етичного регулювання є поширення аматорських 

практик. Представники громадянської журналістики, що не зв’язані статусом 

чи договірними відносинами з професійною журналістикою, не 

підпорядковуються професійним кодексам цієї сфери. Етико-правовим полем 

непрофесійного журналіста постають законодавчі межі та ціннісні орієнтири 

окремого індивіда. Водночас в умовах глобалізації медіапростору та його 

транскордонності, ефективність законодавчих меж виявляється катастрофічно 

низькою, в той час як етичні установки індивіда ― занадто вузькими й такими, 

що не враховують особливостей міжкультурної комунікації та проблем 

інтерпретації контенту в різних географічних площинах. Журналісти дедалі 

частіше не дотримуються загальних етичних цінностей, таких як 

неупередженість і об’єктивність у висвітленні подій, нейтралітет щодо 

підтримки позиції однієї зі сторін. Нами запропоновано вдосконалену модель 

саморегулювання контенту медій, що не лише бере до уваги технологічні 
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особливості мережевої комунікації, а й корелюється з концепцією 

медіапідзвітності.  

Інша проблема, що сьогодні набуває загрозливого поширення, пов’язана з 

культурою копіювання. У мережі вона підкріплюється ідеєю про культуру як 

про універсальну бібліотеку з нескінченими запасами та загальним доступом. 

Найпопулярніші комунікаційні майданчики — соцмережі — перетворилися на 

справжні осередки піратства. Якщо раніше основною мішенню піратів були 

виробники відеоконтенту, зокрема телеканали, то тепер масштаби поширення 

нелегального медіаконтенту розширилися до нових медій, що виробляють 

якісний мультимедійний контент. Сучасна регуляторна система виявилася не 

готова протистояти йому. У цьому дослідженні ми розглянули український 

медіаринок в інтернеті, окреслили межі регулювання, проаналізували 

законодавчі та громадські ініціативи, що стосуються боротьби з 

безконтрольним поширенням медіаконтенту, і виявили чинники, що впливають 

на ситуацію.  

Поширення не лише нелегального, а й небезпечного медіаконтенту постає 

не менш гостро. Доступність мережевих ЗМІ необмеженому колу осіб, 

неможливість встановлення чітких географічних меж їхньої юрисдикції, 

наявність у них інструментів двосторонньої комунікації (де у процес 

поширення інформації включаються і її споживачі) — ці й інші ознаки нових 

медій ускладнюють застосування щодо них традиційних регуляторних 

механізмів. Медіапродукт сучасної конвергентної редакції — 

багатокомпонентний інформаційний ресурс, на якому розміщена новинна 

стрічка, відеоматеріали, фоторепортажі, авторські блоги тощо. У такій ситуації 

регулювання не може бути вибірковим і поширюватися лише на певні категорії 

контенту чи діяти за принципом розширення прав одних та обмеження інших. 

Водночас розмитість кордонів між різними типами ЗМІ призводить до ситуації, 

коли споживач просто не може ідентифікувати джерело інформації, а 
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підконтрольність традиційних медій вступає у нерівну конкурентну боротьбу з 

неконтрольованим контентом інтернету.  

Попри те, що в останні роки на світовому рівні було здійснено кілька 

спроб розробки кодексів блогерів, вони мають рекомендаційний характер та не 

є обов’язковими для виконання. Окрім того, багато з них є компіляцією 

професійних і не враховують специфіки блогерської діяльності. 

Сучасні медії важливого значення надають пропертизації медіапродукту, 

що стає важливим складником їхньої бізнес-стратегії. Закріплення прав 

і оформлення належності до певного бренда стає регуляторним інструментом 

контролю за незаконним використанням їхнього контенту іншими ресурсами та 

відкриває додаткові можливості в монетизації та просуванні контенту. 

Тенденції до комодифікації контенту змушують медії одночасно зосередити 

увагу на економічній складовій діяльності й експериментувати з новими 

моделями монетизації контенту. 

Ефективною моделлю фінансування медій і водночас залучення аудиторії 

до співпраці є краудфандинг. В аспекті нашого дослідження краудфандинг 

становить інтерес як практика, що вносить кардинальні зміни у підходи до 

контентотворення, за яких аудиторія безпосередньо впливає на вибір контенту 

(через його фінансування) та наділяється регуляторними функціями селекції 

контенту й тематичного репертуару медій. Модель також позначилася 

позитивним впливом на розвиток ринку нішевого контенту, що підтримується 

зацікавленою аудиторією через фінансовий механізм.  

Аналіз європейських підходів до реформування системи контролю за 

медіаконтентом продовжує балансувати між такими визначальними для 

суспільства категоріями, як свобода слова та необхідність запровадження 

інформаційної безпеки. Концепція інтернету як території свободи й досі 

знаходить підтримку в науковому дискурсі, проте все більше дослідників 
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демонструють усвідомлення неможливості самоусунення державних і 

міждержавних інституцій від контролю за функціонуванням контенту в 

глобальному медіапросторі. 

Спроби внесення змін на законодавчому рівні має фрагментарний та 

хаотичний характер. До того ж, будь-які ініціативи як правило наражаються на 

опір з боку суспільства. Регулювання сприймається як загроза свободі слова та 

підкріплюється демократичними гаслами, що гальмує ефективне впровадження 

нових регуляторних моделей. Незважаючи на високий рівень самоорганізації 

медіапростору в мережі, роль державного регулювання не повинна 

применшуватись.  

Конвергентні процеси стали наслідком переходу від мономедійних до 

мультимедійних платформ, об’єднання різних типів медій, концентрацією у 

сфері медіаіндустрії та змін у традиційних моделях медіавиробництва. 

На цьому тлі регулювання медіаконтенту еволюціонувало від традиційної 

вертикальної моделі, що передбачає регулювання за типом медій, до 

горизонтальної, в основу якої покладений принцип регулювання за етапами 

життєвого циклу медіаконтенту. Економічні чинники, передусім намагання 

скоротити витрати, посприяли не лише конвергенції виробництва, а й 

конвергентним течіям у регулюванні. Ця модель сьогодні сприймається 

багатьма дослідниками як найбільш перспективна й адаптована для цифрового 

медіапростору.   

Можна виділити три основні моделі регулювання контенту, що 

превалюють у світі: державний контроль за поширенням контенту в мережі, 

відповідальність провайдера за поширення контенту в мережі, відповідальність 

виробника контенту, що поширюється в мережі.  

Ми можемо окреслити вектори подальшого розвитку регулювання 

контенту, що мають полягати у вирішенні таких суперечливих питань, як 
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складність уніфікації регуляторних інститутів, визначення об’єкта 

регулювання, встановлення не правил, а меж діяльності, можливість вибору 

регулятора, кореляція регуляторної політики з правами на свободу вираження 

думок, встановлення чітких меж класифікації контенту по межі «дозволений–

заборонений».  



352 

 

ВИСНОВКИ 

 

У новому мережевому суспільстві контент стає одночасно джерелом 

виробництва, атрибутом влади, інструментом маніпулювання, засобом 

формування «суспільства знань». Його трансформації відбуваються під 

впливом численних зовнішніх і внутрішніх чинників, пов’язаних зі змінами в 

суспільстві, що в результаті позначаються на контенті також. У дисертації 

проведене комплексне дослідження медіаконтенту, що дало підстави до таких 

висновків: 

1. Усталення в науковому дискурсі поняття «медіаконтент» 

характеризується широким ареалом вжитку. Тож для інтеграції терміна в 

терміносистему медіакомунікацій запропоновано його дефініцію: 

медіаконтент — змістове наповнення медіаресурсу, що виконує інформаційну, 

комунікаційну, когнітивну, виховну, розважальну, промоційну та інші функції, 

має комунікаційну інтенцію та інтерпретується за рівнем здатності реципієнта 

до критичного аналізу; інформація (дані), що може бути представлена в будь-

якій формі (текстовій, аудіальній, візуальній, мультимедійній та ін.) та 

поширюється ЗМІ. 

Уточнення суб’єктного складу засвідчило перерозподіл функцій між 

суб’єктами в процесах контентотворення–контентопоширення–контентообміну 

та його поповнення авторами як самостійною суб’єктною одиницею, активною 

аудиторією, агрегаторами новин та безособистісними моделями 

контентовиробництва. Унікальне середовище функціонування медіаконтенту 

позначене синергією професіоналів та ентузіастів, поєднанням традицій та 

інновацій, масового й елітарного. Колаборативний характер формування 

контентного простору сприяє утворенню на всіх етапах життєвого циклу 

медіаконтенту тісних зв’язків між авторами, виробниками контенту, 

медіапосередниками й споживачами.  
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 Виявлено, що медіаконтент дедалі глибше демонструє своє значення у 

процесах соціалізації індивіда. Водночас комерціалізовані медіавиробники 

поступово відмовляються від когнітивних та культуроформувальних функцій 

контенту, що може негативно позначитись на його ролі в формуванні 

суспільства.  

2. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовив 

впровадження інновацій у виробництво медіаконтенту. Це позначилось на 

активній інтеграції контенту з новими інноваційними медіаплатформами; на 

удосконаленні традиційного інструментарію (ілюстрації, інфографіка), 

інтерактивізації, підвищенні ролі відеоконтенту, зростанні частки мобільного 

контенту на ринку.  

Сучасний медіапростір характеризує не лише висока концентрація 

кількості медіаконтенту, а й внутрішньоструктурне його ущільнення (особливо 

у форматах для мобільних гаджетів). Дедалі більшого поширення набуває 

фрагментація контенту (наприклад, нарізка по епізодах інтернет-відео).  

Серед глобалізаційних наслідків, що вплинули на сферу контентотворення 

виділено: концентрацію медіаринку та контентну експансію; гомогенізацію 

медіапродукту, диверсифікацію джерел на тлі гальмування процесів 

диверсифікації контенту; глобалізацію контенту щодо його тематичної 

спрямованості, форматів подачі та ареалу поширення; розмитість аудиторії 

споживання контенту внаслідок детериторізації поширення; низький рівень 

контролю за функціонуванням медіаконтенту в цифровому просторі; проблеми 

міжкультурної інтерпретації контенту. 

Медії активніше взаємодіють з іншими учасниками медіаринку та з їхньою 

допомогою розширюють дистрибуцію власного контенту. Зростає роль 

аудиторії у формуванні новинних потоків, доборі та поширенні контенту, 

зокрема, через соціальні мережі. Популярності набули репостинг і шаринг 

медіаконтенту як нові дистрибуторські практики.  
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Водночас унікальність комунікаційного процесу в мережі проявилась у 

превалюванні комунікаційного складника над інформаційним. Сучасні 

практики контентообміну підтверджують яскраву тенденцію: аудиторія 

ділиться контентом, який не читає. Бажання висловитись, а не бути почутим, 

призводить до превалювання комунікації над змістом. У результаті терабайти 

меседжів так і не знаходять своєї аудиторії, залишаючись мережевим баластом.  

3. Виявлено, що трансформації медіаконтенту мають зовнішню (поза 

межами медійної структури) та внутрішню (випливають з організації мас-

медійної діяльності) природу. До зовнішніх чинників можна віднести 

глобалізацію, демократичні процеси в суспільствах, формування 

інтелектуальної економіки, процеси комодифікації інформації, розвиток 

концепції мультикультуралізму, популяризацію громадянських та 

філософських течій, що сповідують вільний доступ до інформації. Внутрішня 

природа трансформацій знайшла відображення в організаційних перетвореннях, 

зокрема в конвергенції, зміні професійних практик і процесу медіавиробництва, 

у впровадженні партисипативних моделей контентотворення, а також в 

еволюції структурних характеристик контенту: появі нових контентних 

форматів, симбіозі жанрів, переосмисленні параметрів семантичного ядра та 

обсягів окремої контентної одиниці.  

Можна виділити два вектори контентних трансформацій: ті, що 

зосереджені довкола медіаконтенту як продукту (його сутнісних та 

феноменологічних характеристик, типології, форм, властивостей), та ті, що 

вплинули на процес виробництва та поширення медіаконтенту (моделі 

виробництва, канали поширення, медіапосередництво тощо).  

Зміни, що відбуваються на технологічному, організаційному та сутнісно-

феноменологічному рівнях, сприяють уведенню у вжиток нових понять: 

мультимедійний контент, користувацький контент, персоналізований контент, 

інтерактивний контент, вторинний контент тощо. 



355 

 

Водночас зазначені трансформації поглибили розкол між традиційними 

імперативами галузі та викликами цифрової доби: між доступністю контенту та 

інформаційною безпекою, між свободою слова й толерантністю, між 

медіаплюралізмом і контентною гомогенізацією, транскордонним поширенням 

контенту та неефективністю регуляторних механізмів.  

4. Формування цифрового медіапростору позначилось динамікою змін у 

процесах медіавиробництва та колаборативним характером творення 

«колективного контентного полотна» в мережі.  

З одного боку, сьогоднішній медіапростір формується за рахунок 

професійного медіапродукту — і саме він встановлює модні тренди та втримує 

контентну «розстановку сил», з другого, — активна аудиторія самостійно бере 

участь у його наповненні чи модерує діяльність медій через оцінку їхнього 

контенту, коментарі, участь у плануванні тематики номера.  

Важливим контентоформувальним складником медійного простору стають 

агрегатори новин, діяльність яких характеризують кілька протилежних 

тенденцій. З одного боку, їхня роль як альтернативного джерела формування 

«інформаційної картини» дозволяє аудиторії істотно розширити інформаційне 

поле. Саме це й зумовлює високу популярність їх серед медійної аудиторії. 

З другого, — формат сніппетів породжує модель «споживчої невимогливості» 

та «інформаційного інфантилізму». Більшість споживачів цього контенту 

обмежуються переглядом коротких інформаційних повідомлень та не 

переходять до прочитання (перегляду) повної версії матеріалу. Ці процеси 

викликають побоювання щодо негативного впливу агрегації на формування 

нової культури споживання а також руйнують економічне підґрунтя роботи 

медій.  

Мережевий медійний простір характеризує превалювання вторинного 

контенту та зростання популярності рерайтерських практик. Унікальність 

контенту перестає бути його визначальною ознакою.  
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Систематизація інформаційних потоків відбувається за допомогою таких 

контентоформувальних компонентів простору, як пошукові сервіси. Їхня 

ефективність прямо залежить від обсягів контенту, що продукується мережею. 

Зростання кількості контенту, з одного боку, ускладнює орієнтацію в 

мережевому просторі, а з другого, — сприяє кращій контентоорганізації, 

допомагає оптимізувати можливості пошуку, ранжування, релевантності та 

персоналізації контенту за запитами аудиторії.  

5. Еволюція професійних практик у створенні медіаконтенту зумовлена 

конвергентними процесами в медіаіндустрії, позначилась дифузією жанрів 

внаслідок об’єднання редакційних функцій та адаптації контенту для різних 

медійних платформ. Відбулися процеси універсалізації та розширення 

журналістських функцій на різних етапах роботи з контентом, починаючи 

від  його створення до пакування, обробки, поширення. Структура нової 

редакції ознаменувалася появою незвичних досі посад медіадиригента, 

редактора мультимедійних потоків, редактора-модератора користувацького 

контенту та ін. 

Дослідження ролі автора в процесі контентотворення виявило дві 

протилежні тенденції. З одного боку, спостерігається зростання ролі 

особистості у стратегіях медіабрендінгу в зв’язку з переходом медій у соціальні 

мережі, що підтверджують результати проведеного опитування. З другого боку, 

процес псевдонімізації комунікаційного простору, неавторизованість контенту, 

агрегація вторинного контенту стають сильними інструментами його 

знеособлення як у прив’язці до бренда, так і в прив’язці до конкретного автора. 

Спорідненим чинником стало впровадження безособистісних (без участі 

людини) моделей контентотворення. Опитування аудиторії засвідчило низький 

рівень зв’язку контенту з автором і медіабрендом. Для значної частини 

аудиторії (52,1 %) належність контенту конкретному медіабренда чи автору 

не є визначальною ознакою при його виборі. Понад 40 % респондентів взагалі 

не змогли назвати бодай одного імені автора.  
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Зазначені  зміни функцій та ролі автора у процесі медіавиробництва, нові 

форми взаємодії з аудиторією вплинули на типологічні характеристики 

контенту, що дозволило розробити типологію медіаконтенту за критерієм ролі 

автора.  

Згідно з цим критерієм, за кількістю авторів медіаконтенту       виділяємо 

індивідуальний та колективний; за параметром авторської модальності — 

персоналізований та деперсоналізований; за ступенем соціальності автора — 

соціальний (публічний) та приватний; за внеском автора в процес створення — 

первинний (унікальний) та вторинний; за належністю до автора — 

авторизований та неавторизований; за суб’єктом створення — авторський та 

генерований. 

6. Дослідження медійних практик та опитування медіаекспертів дозволило 

перевірити поширеність партисипативних моделей Г. Дженкінса, Т. Айтамурто, 

Д. Домінго. Виявлено, що партисипативні моделі не достатньо глибоко 

інтегруються в журналістські практики, а ступінь взаємодії з аудиторією по-

різному сприймається працівниками медій. Широке залучення аудиторії до 

процесів медіавиробництва «штучно» стримується представниками медій, що 

побоюються конкуренції. ЗМІ все більше обирають шлях імітації співучасті 

споживача як інструмент розширення аудиторії і неготові працювати з 

неякісним контентом користувачів (48,3 % опитаних визначили високу якість 

ключовим критерієм для відбору матеріалу).  

Справедливим визнано і правило Дж. Хау 1–10–89, відповідно до якого 

лише 1 % представників активної аудиторії може бути корисним у процесах 

генерування медіаконтенту. Це підтверджує неможливість медій налагодити 

співпрацю з аудиторією на регулярній основі та нездатність аматорського 

контенту істотно змінити розстановку сил на ринку медій. 

Формування культури співучасті стало визначальною ознакою 

комунікаційного процесу. Медії активно впроваджують практики взаємодії з 

аудиторією, проте рівень такої участі різний: від коментарів (83,8 %), форумів 
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(18,9 %), опитувань до спеціальних майданчиків для розміщення контенту 

користувачів (40,4 %) та спільної творчості. Популярності в контентних 

медійних стратегіях усе більше набувають Я-моделі, колаборативні практики 

(Д. Тапскотт та Е. Вільямс). Взаємодія з користувачем у формуванні 

тематичного контентного наповнення медійних ресурсів також позначилася 

тенденцією розвитку локальних і гіперлокальних медій, де внесок аудиторії 

проявляється найбільше.  

7. Залучення користувацького контенту стало модним трендом сучасної 

медіаіндустрії, що зумовило необхідність усталення поняття в системі 

медіакомунікацій. Контент користувачів (користувацький контент) — це 

термін, прийнятий у зарубіжній науці у двох абревіатурах: UCC (user created 

content) та UGC (user generated content). Комплексний аналіз етимології поняття 

та медійних практик дозволив виокремити параметри для його диференціації, 

до яких можемо віднести: творчий характер створення; розміщення в 

публічному доступі; використання медіатехнологій.  

Запропоновано визначення: користувацький контент — це публічно 

доступний контент, що створений користувачем (споживачем медіапродукту) із 

використанням будь-яких медіатехнологій і є результатом творчої діяльності. У 

процесі дослідження виділено чотири типи користувацького контенту: контент, 

що створюється користувачем і після редакційного контролю використовується 

ЗМІ у складі свого медіапродукту; користувацький контент, що існує 

паралельно із професійним медіаконтентом ЗМІ (наприклад, коментарі на 

сайті); контент, що є продуктом спільної творчості працівників ЗМІ та 

користувачів (співавторство, опитування тощо); контент, що генерується та 

розміщується на спеціально створених медіаплатформах ЗМІ. 

Незважаючи на те, що в цілому медії демонструють зацікавленість у 

користувацькому контенті, він, за даними опитування, продовжує відігравати 

роль додаткового джерела інформації (60,7 %), а до справжньої співпраці 

виявились готовими лише 6, 2 % респондентів. Запозичення користувацького 
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контенту відбувається здебільшого із соціальних мереж (66,7 %), при цьому 

бодай символічну оплату за його використання практикують всього 5,8 % 

опитаних.  

Проведене дослідження українського сегменту медіаринку 

продемонструвало, що медіям вкрай бракує регламентації відносин з 

аудиторією, не менш актуальними в аспекті співпраці медій з аудиторією 

залишаються верифікація контенту, розмір оплати та ступінь відповідальності 

автора-аматора. Втім, з огляду на зростання ролі аудиторії, в медіакомунікаціях 

видається необхідним ширше використання потенціалу «журналістики участі», 

чому сприятиме реалізація можливостей аудиторії реально впливати на 

контентоформування, мотивація творчих і комунікаційних потреб споживачів, 

інтенсифікація регуляторних функцій аудиторії на різних етапах 

контентовиробництва.  

8. В умовах цифрового медіапростору контент поступово стає ключовим 

елементом бізнес-стратегії медій. Нині медії більше уваги приділяють 

комодифікації та пропертизації контенту, а він сам перетворюється на 

комплексну маркетингову пропозицію. І хоча можна констатувати певну 

інтеграцію моделей монетизації контенту в комунікаційну систему, їхня 

ефективність не є беззаперечною. Оскільки превалює стратегія монетизації 

аудиторії, не можна не помітити збільшення частки брендового контенту, що 

проявляється у взаємопроникненні контенту та реклами, появі нових форм 

контентної реклами.  

В умовах руйнування традиційної ієрархії взаємин між виробником і 

споживачем інформації поширення набули моделі краудсорсингу. Чотири типи, 

запропоновані Дж. Хау, більшою чи меншою мірою інтегровані в редакційну 

діяльність.  

Краудфандинг, як нова популярна стратегія фінансування медійних 

стартапів і контентоформування, відкриває двері унікальному, нішевому 
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контенту, підпорядковується споживчим запитам і формується смаками 

аудиторії.  

Потужним стримувальним чинником розвитку галузі є нелегальні 

практики поширення контенту. Проведений аналіз дає підстави говорити про 

формування покоління «копі-паст», для якого культура копіювання фактично 

стає частиною комунікаційного процесу. Результати проведеного опитування 

лише підтверджують негативну тенденцію нейтрального ставлення аудиторії до 

піратства та неготовності платити за медійний контент, що в цілому 

корелюється зі світовою статистикою.  

Поширення нелегального медіаконтенту, з огляду на його масштаби, 

зачіпає інтереси медіавиробників. У роботі виявлено чинники, які впливають на 

ситуацію, проаналізовано шляхи її покращення. З’ясовано, що у протистоянні 

піратам не зацікавлені передусім нові медіапосередники, що будують свою 

бізнес-стратегію на контенті медій. 

Пріоритетними напрямами для подальших наукових розвідок у цій царині 

можуть стати: розширення цифрових меж використання контенту, вивчення 

параметрів його застарівання, визначення шляхів оновлення та повторної 

актуалізації, розробка стратегій щодо багаторазового використання контенту, 

пошук ефективних мотивацій залучення аудиторії до процесу його поширення.  

9. Функціонування медіаконтенту в цифровому медіапросторі виводить на 

перший план необхідність перегляду механізмів упорядкування медійного 

простору й врегулювання співвідношення доступу до інформації та 

інформаційної безпеки, свободи слова й толерантності, співіснування 

професійних стандартів та аматорських практик.  

У роботі виділено три основні підходи до регулювання контенту, що 

сьогодні мають підтримку у світі: державний контроль за поширенням 

контенту в мережі; відповідальність провайдера за поширення контенту в 

мережі; відповідальність виробника контенту, що поширюється в мережі.  
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Визначено, що перехід від вертикальної моделі регулювання за секторами 

(телебачення, радіо, преса) до горизонтальної (за етапами) в цілому відповідає 

структурі сучасного конвергентного медіавиробництва. Втім, транскордонність 

поширення медіаконтенту та пов’язана з цим низька ефективність його 

законодавчого регулювання призвели до зростання тенденцій вибіркового або 

ручного регулювання, що ставить у нерівні умови гравців медійного ринку, 

особливо в інтернеті.  

Більшість європейських законодавчих ініціатив виявили свою 

неефективність. Їх аналіз дозволив виділити проблеми, що потребують 

подальшого вирішення на міжнародному рівні: складність уніфікації 

регуляторних інститутів, визначення об’єкта регулювання, можливість вибору 

регулятора, кореляція регуляторної політики з правами на свободу вираження 

думок, встановлення чітких меж класифікації контенту за принципом 

«дозволений−заборонений». 

У дослідженні також дано оцінку моделі конвергентного регулювання, як 

такого, що найбільше відповідає процесам генерування та поширення контенту 

в сучасному медійному просторі. 

 

Реалізація мети дослідження дозволила сформулювати парадигму 

медіаконтенту в цифровому просторі. Медіаконтент невпинно змінюється, і цей 

процес можна охарактеризувати як безкінечний континуум. Цифрова доба, 

безумовно, вплинула на його структурно-феноменологічні характеристики і  

середовище його побутування. Однак глибший аналіз трансформаційних 

процесів приводить до дихотомічного висновку: за оболонкою глобальності 

перетворень значення сталих сутнісних характеристик посилилось. Як раніше, 

так і сьогодні, медіаконтент щільно переплетений з культурним ландшафтом, 

глибоко інтегрований у соціум, корелює з його суспільно-історичними та 

культурно-ціннісними ознаками на структурно-семантичному та 
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функціональному рівнях. Обсяги його впливу повною мірою проявляються 

через соціальний і колаборативний характер створення. Він може поставати 

чинником роз’єднання, що сприяє фрагментації аудиторії чи, навпаки, бути 

наділеним єднальною потенцією. Медіаконтент стає інструментом масової 

співпраці, значеннєвим інтегралом, спільним сенсом, знаннєво-центричним, 

суспільно-історичним і духовно-інтелектуальним фундаментом, ціннісним 

стрижнем, що еволюціонуючи за спіраллю з кожною новою віхою вбирає у себе 

досвід, традиції та генетичну пам’ять попередніх поколінь.  
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редагування контенту.  

Редактори за носіями 

інформації 

Монетизація 

контенту 

Контент економічна 

складова чітко 

відокремлені  

Контент і економічна 

складова – нерозривне ціле 

Поширення 

медіаконтенту 

Медії          маси Медії           маси 
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Додаток А2. Інтеграційні моделі в медіавиробництві 

 

Вертикальна інтеграція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А3. Моделі виробництва медіаконтенту за суб’єктом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення 

Виробництво  

Пакування 

Поширення 

Виробництво  

Пакування 

Часткова інтеграція Повна інтеграція 

ЗМІ , 

самостійне 

виробництво 

контенту 

Блогери, 

авторські 

ресурси 

Агрегатори Агенції новин Аудиторія 

(активна) 

Автор-центристська 

модель 

Видавець-

орієнтована модель 
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Додаток Б. Трансформації медіаконтенту 

 

Додаток Б1. Вектори трансформацій медіаконтенту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б2. Рівні трансформацій медіаконтенту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вектори трансформацій 

медіаконтенту 

Процес виробництва та 

поширення 

медіаконтенту 

Медіаконтент як продукт 

Технологічний 

рівень 

Організаційний 

рівень 

Сутнісно-феноменологічний 

рівень 

Мультиплатформність  

і багатоканальність 

поширення 

Дистанційне 

виробництво 

контенту 

Інтерактивність 

Нелінійність 
Користувацький 

Персоналізація  

Агрегація 

Конвергенція 

Симулятивність 

Мультимедійність 

Депрофесіоналізація 

виробництва 

Інноваційність 

Зростання  значення 
паралінгвальних 
характеристик  

Модульність 

Обмін  без 
споживання 
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Додаток Б3. Контамінація рівнів трансформацій  

 

Вектори трансформацій медіаконтенту 

Процес виробництва та поширення 

медіаконтенту 

Медіаконтент як продукт 

Рівні трансформацій 

технологічний організаційний 

 

сутнісно-

феноменологічний 

Демократизація 

процесу 

медіавиробництва 

Контентовиробництво 

споживачами 

Аматорські практики 

Користувацький 

контент 

Нові медійні платформи Конвергенція 

контентовиробництва  

Мультимедійний 

контент 

Технології 

автоматизованого 

генерування контенту 

Агрегація контенту Вторинний контент 

Поширення системи 

електронних платежів 

Моделі монетизації 

контенту 

Краудфандинг 

Платний контент 

Моделі оптимізації 

пошуку 

Таргетинг 

Технології «бульбашкового 

фільтра» 

Персоналізований 

контент 

Інтерактивні технології  Моделі двосторонньої 

комунікації 

Інтерактивний 

контент 
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Додаток В. Типологічні характеристики контенту  

Додаток В1. Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора 

За ступенем 

соціальності автора 

Типологія за критерієм ролі автора 

соціальний 

(публічний) 

приватний 

За авторською 

модальністю 

персоналізований 

деперсоналізований 

За належністю 

до автора 

авторизований 

неавторизований 

За суб’єктом 

створення 

авторський 

генерований  

За кількістю авторів 

медіаконтенту 

індивідуальний 

колективний 

За внеском автора 
в процес створення 
контенту  

первинний 

(унікальний) 

вторинний 
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Додаток В2. Типологія користувацького контенту  

 

 

  

 

Контент створюється 

користувачем і надалі 

використовується ЗМІ 

в складі власного 

медіапродукту після  

редакційного контролю 

 

 

Користувацький контент 

існує паралельно 

з професійним 

медіаконтентом ЗМІ 

(коментарі на сайті) 

 

 

 

Контент створюється 

в  результаті спільної 

творчості працівників 

ЗМІ та користувачів 

(співавторство) 

 

 

Контент генерується 

та розміщується 

на спеціально створених 

медіаплатформах ЗМІ 

1 2 3 4 
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Додаток Г. Контентне наповнення медіапростору  

 

Додаток Г1. Контент ефіру телеканалів України  

(За результатами дослідження Сontent Report Медіаконсалтингової компанії Media Resources Management, 2014 рік)  

 

 

Тип контенту 

Назва телеканалу  

Зведені 

дані НТН СТБ 1+1 Інтер ICTV Україна Новий 

канал 

ТЕТ К1 2+2 

Серіали 53% 16% 23% 34% 33% 47% 32% 16% 31% 25% 31% 

Шоу 13% 45% 23% 16% 10% 12% 20% 38% 31% 9% 22% 

Кіно й телефільми 13% 15% 16% 11% 22% 8% 17% 10% 12% 26% 15% 

Реклама 9% 12% 17% 12% 12% 12% 11% 11% 14% 17% 13% 

Новини 6% 7% 13% 14% 15% 12% - - - 3% 7% 

Анімація - - 3% 2% 4% 2% 8% 24% 8% 8% 6% 

Анонси 4% 5% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 4% 3% 3% 

Документальні проекти 2% - - 6% 1% - 7% - - 5% 2% 

Інше 0% 0% 2% 2% 0% 3% 1% 0% 0% 4% 1% 
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Додаток Г2. Частка контенту власного виробництва. Періодичні друковані видання України 

(За результатами опитування працівників медій, що обіймають посади головних редакторів, випускових редакторів, 

контент-редакторів та ін.)  

 

Частка контенту власного 

виробництва 

(середній показник, %) 

Частка контенту 

виробництва холдингу 

чи партнерських ресурсів 

(середній показник, %) 

Частка контенту інших 

інформаційних ресурсів (зокрема 

й агрегація та передрук) (середній 

показник, %) 

УСЬОГО 

34,2  12  53,8 100 

 

Додаток Г3. Співвідношення глобального та локального контенту. Періодичні друковані видання України. 

(За результатами опитування працівників медій, що обіймають посади головних редакторів, випускових редакторів, 

контент-редакторів та ін.)  

 

Частка глобального контенту 

(середній показник, %) 

Частка локального контенту 

(середній показник, %) 

УСЬОГО 

40 60 100 
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Додаток Д. Ціннісні критерії медіаконтенту (аудиторія та ЗМІ) 

Додаток Д1. Визначення важливих характеристик контенту  

медіапрацівниками  

(Питання, що ставилося респондентам: Що ви вкладаєте в поняття «якісний 

контент»? (макс. ― 3, % респондентів) 

 

 Критерії Кіл-ть / % 

Аналітичність  117 
26 

Наявність професійних коментарів 278 
61,8 

Стиль написання 275 
61 

Наявність кількох точок зору 213 
47,3 

Об’єктивність  209 
46,4 

Нейтральність оцінок 99 
22 

Достовірність, фактаж 304 
67,5 

Зручний формат  156 
34,6 

Можливість адаптації для мобільного пристрою  67 
14,9 

Мультимедійність 112 
24,9 

Використання інтерактивних технологій 175 
38,9 

Корисність інформації 41 
9,1 

Інформативність 91 
20,2 

Актуальність теми 326 
72,4 

Оперативність 269 
59,8 

Професійність 87 
19,3 

Усього 450 
100 
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Додаток Д2. Приклад орієнтовних запитань інтерв’ю з представниками медій 

(головними редакторами, випусковими редакторами, контент-редакторами 

та ін.) 

 

1. Чи залучаєте до співпраці аудиторію. Як вона реально впливає на ваш 

вибір контенту до номеру видання (випуску)? Читаєте коментарі, побажання 

щодо тем для майбутніх випусків та ін.  

2. Як ви організовуєте співпрацю з аудиторією? Ставите завдання, 

просите надсилати власні матеріали тощо.  

3. Наскільки побажання аудиторії щодо контенту вашого видання для вас 

важливі? Чи варто повністю потурати споживачеві? Так, ні. Чому? 

4. Чи практикували ви виплату винагороди користувачам за використання 

їхніх фото, повідомлень із соціальних мереж? 

5. Чи отримували ви дозвіл від користувачів на публікацію їхніх 

матеріалів? 

6. Як ви можете охарактеризувати контент-стратегію вашого видання? 

Які матеріали користуються найбільшою популярністю? 

7. На вашу думку, яким матеріалам віддає перевагу ваш читач (глядач) ― 

коротким стислим повідомленням або лонгрідам, розгорнутим аналітичним 

матеріалам? 

8. Яким на вашу думку має бути ідеальне співвідношення контенту 

локального та глобального. (Світової та місцевої інформації) 

9. Чи експериментуєте ви з новими контентними форматами, жанрами? 

Наскільки успішні ці експерименти? 

10.  Які моделі монетизації контенту практикує ваше видання? 
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Додаток Д3. Визначення важливих характеристик контенту медій споживачами 

(Запитання, що ставилося респондентам: Що для вас є важливими 

характеристиками контенту медій? (% респондентів) 

Таблиця Д3.1. Критерії контенту (споживачі) 

Критерії Не важливий Не дуже 

важливий 

Важливий 

Актуальність теми 195 

27,1 

214 

29,7 

311 

43,2 

Аналітичність  348 

48,3 

241 

33,5 

131 

18,2 

Наявність професійних коментарів 352 

48,9 

274 

38 

94 

13 

Стиль написання, легкість читання, 

перегляду 

241 

33,5 

158 

21,9 

321 

44,6 

Об’єктивність, нейтральність 

оцінок, наявність кількох точок 

зору 

341 

47,4 

211 

29,3 

 

168 

23,3 

Достовірність, фактаж 49 

6,8 

301 

41,8 

370 

51,4 

Зручний формат  287 

39,9 

354 

49,2 

79 

11 

Можливість адаптації для 

мобільного пристрою  

362 

50,3 

256 

35,5 

102 

14,2 

Використання інтерактивних 

технологій 

394 

54,7 

253 

35,1 

73 

10,1 

Мультимедійність 445 

61,8 

199 

27,6 

76 

10,5 

Корисність інформації 136 

18,9 

245 

34 

339 

47,1 

Інформативність 234 

32,5 

275 

38,2 

211 

29,3 

Відповідає вашим очікуванням, 

розділяє погляди 

292 

40,5 

255 

35,4 

173 

24 

Викликає довіру 110 

15,3 

222 

31 

388 

53,9 

Оперативність 214 

29,7 

257 

35,7 

249 

34,6 

УСЬОГО 720 

100 
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Таблиця Д3.2. Критерій актуальності теми   

Маркер: Актуальність теми / 

Важливість (від меншої до 

більшої) 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Неважливий 18,5 8,7 11,3 16,9 22,6 22 27,1 

 

195 

 

36 

5 

17 

2,4 

22 

3 

33 

4,6 

44 

6,1 

43 

6 

Не дуже важливий 21,5 25,2 22 12,1 8,4 10,7 29,7 

 

214 
46 

6,4 

54 

7,5 

47 

6,5 

26 

3,6 

18 

2,5 

23 

3,2 

Важливий 12,2 15,7 16,4 19,6 18,6 17,4 43,2 

 

311 
38 

5,3 

49 

6,8 

51 

7,1 

61 

8,5 

58 

8,1 

54 

7,5 

Усього  120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

720 
100 
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Таблиця Д3.3. Критерій об’єктивності, наявності кількох точок зору 

 

 

 

 

Маркер:  Об’єктивність, 

нейтральність оцінок, наявність 

кількох точок зору / 

Важливість (від меншої 

до більшої) 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Неважливий 18,5 8,7 11,3 16,9 22,6 22 47,4 

 

341 

                                                 

  

60 

8,3 

53 

7,4 

41 

5,7 

64 

8,9 

53 

7,4 

70 

9,7 

Не дуже важливий 17,5 18 18 17 18,5 10,9 29,3 

 

211 

 

37 

5,1 

38 

5,3 

38 

5,3 

36 

5 

39 

5,4 

23 

3,2 

Важливий 13,7 17,3 24,4 11,9 16,7 16,1 23,3 

168 

 

23 

3,2 

29 

4 

41 

5,7 

20 

2,8 

28 

3,9 

27 

3,7 

Усього  120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

720 
100 
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Таблиця Д3.4. Критерій корисності інформації 

 

 

 

 

Маркер: Корисність 

інформації / 

Важливість (від меншої 

до більшої) 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Неважливий 22,8 14,7 14 16,2 18,4 14 18,9 

 

136 

                                                 

  

31 

4,3 

20 

2,8 

19 

2,6 

22 

3,1 

25 

3,5 

19 

2,6 

Не дуже важливий 16,7 17,5 15,1 15,9 16,7 17,9 34 

 

245 

 

41 

5,7 

43 

6 

37 

5,1 

39 

5,4 

41 

5,7 

44 

6,1 

Важливий 14,2 16,8 18,9 17,4 15,9 16,8 47,1 

339 

 

48 

6,7 

57 

7,9 

64 

8,9 

59 

8,2 

54 

7,5 

57 

7,9 

Усього  120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

720 
100 
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Таблиця Д3.5. Критерій мультимедійності 

 

 

 

 

 

Маркер: Мультимедійність / 

Важливість (від меншої 

до більшої) 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Неважливий 13,2 16,2 16,4 17,3 18 18,9 61,8 

 

445 

                                                 

  

59 

8,2 

72 

10 

73 

10,1 

77 

10,7 

80 

11,1 

84 

11,7 

Не дуже важливий 21,6 15,1 15,6 15,6 16,1 16,1 27,6 

 

199 

 

43 

6 

30 

4,2 

31 

4,3 

31 

4,3 

32 

4,4 

32 

4,4 

Важливий 23,7 23,7 21,1 15,8 10,5 5,3 10,5 

76 

 

18 

2,5 

18 

2,5 

16 

2,2 

12 

1,7 

8 

1,1 

4 

0,5 

Усього  120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

720 
100 
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Таблиця Д3.6. Критерій наявності професійних коментарів 

 

 

 

 

Маркер: Наявність 

професійних коментарів / 

Важливість (від меншої 

до більшої) 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Неважливий 22,7 21,6 17,9 19 9 9,6 48,9 

 

352 

                                                 

  

80 

11,1 

76 

10,5 

63 

8,7 

67 

9,3 

32 

4,4 

34 

4,7 

Не дуже важливий 9,5 12 15 14,6 25,2 23,7 38 

 

274 

 

26 

3,6 

33 

4,6 

41 

5,7 

40 

5,6 

69 

9,6 

65 

9 

Важливий 14,9 11,7 17 13,8 20,2 22,3 13 

94 

 

14 

1,9 

11 

1,5 

16 

2,2 

13 

1,8 

19 

2,6 

21 

2,9 

Усього  120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

 120 
100 

720 
100 
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Таблиця Д3.7. Важливість професійних коментарів для споживачів (параметр: освіта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркер:  Наявність професійних 

коментарів / 

Освіта  

 

Середня Середня 
спеціальна 

Вища УСЬОГО 

Неважливий 32,4 40,9 26,7 48,9 

 

352 

                                                 

  

114 

15,8 

144 

20 

94 

13,1 

Не дуже важливий 33,2 27,4 39,4 38 

 

274 

 

91 

12,6 

75 

10,5 

108 

15 

Важливий 37,2 22,3 40,4 13 

94 

 

35 

4,9 

21 

2,9 

38 

5,3 

Усього  240 
100 

 240 
100 

 240 
100 

720 
100 
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Додаток Д4. Зіставлення результатів опитування представників ЗМІ й аудиторії 

(кількість респондентів, %) 

Таблиця Д4.1.Критерії контенту (ЗМІ та аудиторія) 

Критерії ЗМІ Аудиторія 

Актуальність теми 373 
82,8 

311 
43,2 

Аналітичність  117  
26 

131 
18,2 

Наявність професійних коментарів 278 
61,8 

94 
13 

Стиль написання, легкість читання, перегляду 275 
61 

321 
44,6 

Об’єктивність, нейтральність оцінок, наявність 
кількох точок зору 

213 
47,3 

168 
23,3 

Достовірність, фактаж 323 
71,7 

370 
51,4 

Зручний формат  156 
34,6  

79 
11 

Можливість адаптації для мобільного пристрою  67 
14,9 

102 
14,2 

Використання інтерактивних технологій 175 
38,9 

73 
10,1 

Мультимедійність 112 
24,9 

76 
10,5 

Корисність інформації 41 
9,1 

339 
47,1 

Інформативність 91 
20,2 

211 
29,3 

Відповідає вашим очікуванням ― 173 
24 

Викликає довіру ― 388 
53,9 

Професійність 87 
19,3 

― 

Оперативність 269 
59,8 

249 
34,6 

УСЬОГО 450 
100 

720 
100 
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Таблиця Д4.2. Критерії контенту: ЗМІ та аудиторія 
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Додаток Д5. Форматні вподобання аудиторії щодо обсягу контенту 

Таблиця Д5.1. Пріоритети споживачів у форматах контенту 

Якому матеріалу віддаєте перевагу? 

Формат 

контенту 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ УСЬОГО 

Розгорнутий, 

деталізований 

9,8 

29 

4 

21,7 

64 

8,9 

10,5 

31 

4,3 

22 

65 

9 

23,4 

69 

9,6 

12,5 

37 

5,1 

100 

295 

41 

Короткий, 

стислий 

21,4 

91 

12,6 

13,2 

56 

7,8 

20,9 

89 

12,4 

12,9 

55 

7,6 

12 

51 

7,1 

19,5 

83 

11,5 

100 

425 

59 

 

 

Таблиця Д5.2. Пріоритети споживачів у форматах контенту (фокус-групи) 

Формат контенту 

Якому матеріалу віддаєте перевагу? 

(фокус-групи) 
УСЬОГО 

18–44 45–70 

Розгорнутий, деталізований 
42,8 

6 

50 

7 

100 

14/14 

46,4 

Короткий, стислий 
57,1 

8 

50 

7 

100 

14/14 

53,5 
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Додаток Д6. Зв’язок контенту з медіабрендом і автором 

 

 Чи є належність матеріалу конкретному медіабренду або 

автору для вас визначальною при виборі контенту? 

Усього 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Так 10,4 

26 

3,6 

12 

30 

4,2 

23,3 

58 

8 

12 

30 

4,2 

18,5 

46 

6,4 

23,7 

59 

8,2 

100 

249 

34,6 

Ні 23,5 

88 

12,2 

18,9 

71 

9,9 

14,4 

54 

7,5 

19,7 

74 

10,3 

14,9 

56 

7,8 

8,5 

32 

4,4 

100 

375 

52,1 

Важко 

відповісти 

6,2 

6 

0,8 

19,8 

19 

2,6 

8,3 

8 

1,1 

16,7 

16 

2,2 

18,7 

18 

2,5 

30,2 

29 

4 

100 

96 

13,3 

 

Додаток Д7. Зв’язок контенту з автором 

Назвіть прізвища авторів матеріалів, яких ви читаєте 

 (дивитеся, слухаєте) регулярно 

Не можу 

згадати 

жодного 

Одне 

прізвище 

Два-три 

прізвища 

Чотири 

та більше 

УСЬОГО 

41,4 

298  

34,6 

249 

14,3 

103 

9,7 

70 

100 

720 
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Додаток Е. Практики залучення користувацького контенту 

Додаток Е1. Диференціація користувацького контенту представниками медіаорганізацій 

(Запитання, що ставилося респондентам: Що ви відносите до користувацького контенту? (% респондентів) 

Коментарі читачів, 

глядачів на сайті 

Листи (телефонні 

дзвінки) до редакції 

(зокрема через 

електронну пошту) 

Фотографії та відео 

у вільному доступі 

Матеріали блогів, 

подкасти, контент 

інформаційного 

каналу YouTube 

Повідомлення 

в соціальних 

мережах 

УСЬОГО 

48,4 

218 

22,9 

103 

18,7 

84 

4 

18 

6 

27 

100 

450 

 

Додаток Е2. Мотивація використання користувацького контенту 

(Запитання, що ставилося респондентам: Що вас мотивує використовувати контент користувачів? (% респондентів) 

Відсутність 

необхідної 

інформації у інших 

перевірених 

джерелах 

Наявність 

авторської позиції 

(альтернативної 

думки) 

Залучення аудиторії 

до інтерактивного 

діалогу, 

розширення 

потенційної 

аудиторії 

Неможливість 

отримати матеріали 

у певному регіоні 

Брак часу для 

написання 

матеріалу 

УСЬОГО 

60,7 

273 

18,9 

85 

6,9 

31 

9,5 

43 

4 

18 

100 

450 
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Додаток Е3. Періодичність використання користувацького контенту 

 

Вид ЗМІ 
1–2 рази 

на місяць 

1–2 рази на 

тиждень  

3–4 рази на 

тиждень  
щоденно 

 

УСЬОГО 

Телеканали й інтернет-

телебачення 

26,7 34 14,8 34,6 100 

     

16 47 18   45  90 

Радіо (зокрема 

й в інтернеті) 

13,3 17,4 21,3 7,7 100 

     

8 24 26 10  90 

Інтернет-видання 

та інтернет-портали 

25 15,2 34,4 38,5 100 

 

90 15 21 42 50 

Інформаційні агентства 

3,3 9,4 4,9 8,5 100 

 

2 13 6 11 

 

90 

Друковані періодичні 

видання 

 

31,7 24 24,6 10,7 100 

 
19 33 30 14 

    
 

        90 

УСЬОГО 

13,3 30,6 27,1 29  

 

450 
60 138 122 130 

100 100 100 100 
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Додаток Е4. Типи та критерії добору користувацького контенту 

Таблиця Е4.1.  

Типи користувацького контенту, що його використовують ЗМІ 

 Тип контенту 
Не використовую Зрідка Часто 

 

УСЬОГО 

Телефонне 

повідомлення  

47,6 31,3 21,1 100 

198 130 88 

  

416 

Листи електронної 

пошти 

39,3 38, 6 22,1 100 

176 173   99                           

 

448 
Фотографії 

8,4 37,4 54,2 
100 

 

430  
36 161 233 

Матеріали  блогів 
17 47 36 100 

71 196 150 

  

417 

Матеріали 

із соціальних 

мереж 

9,5 23,8 66,7 100 

 

 

429 41 102 286 

Подкасти 

57,1 28,57 14 100 

448 
256 129 63 

 

 

Таблиця Е4.2. 

Критерії добору матеріалів користувачів (%, кількість респондентів, макс. 

3 параметри)  

Порівняно  

висока 

якість 

матеріалів 

Рейтинговість 

матеріалу 

Оперативність 

даних 

Сенсаційність Соціальна 

важливість 

Усього 

48,3  

189 

24,4 

109 

21 

94 

12,5 

56 

27,8 

125 

100 

450 



441 

Додаток Е5. Форми партнерства з авторами користувацького контенту 

Таблиця Е5.1. 

Оформлення договірних відносин  

 

    Таблиця Е5.2.  

Форми співпраці з користувачами 

 

Таблиця Е5.3.  

Форми дотримання авторських прав автора користувацького контенту 

(%, кількість респондентів) 

Завжди дізнаюся 

та зазначаю ім’я 

автора 

Отримую 

дозвіл 

 

Роблю 

посилання на 

першоджерело 

інформації 

Не бачу потреби 

узгоджувати порядок 

використання публічно 

доступної інформації 

УСЬОГО 

42,1 

189 

15,6 

70 

34,3 

154 

8 

36 

100 

449 

Наявність дозволу         

на використання  

Наявність договірних 

відносин 

Відсутність оформлення 

договірних відносин 

 

УСЬОГО 

З дозволу автора 

71,8 71,8 

 

323 
47,6 

52,4 

Без дозволу автора 

28,2 28,2 

127 14,9 85,1 

УСЬОГО 

100 

16,6 

100 

 83,4 

 100 

450 

Створення користувачем 

(підготовка фото, відео) 

матеріалу на замовлення 

редакції  

Запозичення 

контенту                  

на правах вільного 

доступу 

Спільне написання 

(підготовка) 

журналістського 

матеріалу 

УСЬОГО 

33,3 

150 

60,4 

272 

6,2 

28 

100 

450 
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Додаток Е6. Оплата за використання користувацького контенту (%, кількість респондентів) 

Таблиця Е6.1. 

               Форми оплати користувацького контенту 

Оплата 

за домовленістю 

Співпраця 

на громадських 

засадах 

Символічна оплата УСЬОГО 

33,4 

150 

60,8 

272 

5,8 

26 

100 

448 

 

Таблиця Е6.2. 

Співвідношення договір-оплата у практиці залучення користувацького контенту (% респондентів) 

 

 

 

 

 

 

Оформлення 

договірних 

відносин 

Оплата за 

домовленістю 

Співпраця на 

громадських 

засадах 

Символічна оплата 

Наявність 

договірних 

відносин 

16,6 

94,6 4,3 1,1 

Відсутність 

договірних 

відносин  

83,4 

11,8 83,4 4,8 

УСЬОГО 

100 100 100  

150 272 26 

33,4 60,8 5,8 
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Додаток Е7. Редакційні правила щодо використання контенту користувачів (% респондентів) 

Таблиця Е7.1. 

Наявність в ЗМІ рекомендацій щодо використання користувацького контенту  

 

Чи має ваша організація (редакція, відділ) 

розроблені Рекомендації щодо 

використання користувацького контенту? 

Так Ні Лише усні 

рекомендації 

керівництва 

26 21,3 52,7 

 

 

Таблиця Е7.2. 

Сповіщення аудиторії щодо розміщення користувацького контенту 

 

Чи повідомляєте ви читачам (глядачам),  

що контент наданий користувачами? 

Так Ні 

76,7 21,3 
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Додаток Е8. Верифікація контенту  

 

(Запитання, що ставилося респондентам:  

Які методи перевірки користувацького контенту ви використовуєте?  

(% респондентів, макс. 4 відповіді) 

Перевірка 

в інших 

джерелах 

Програми 

перевірки 

геолокації, 

зіставлення 

об’єктивних 

даних тощо 

Уточнення 

деталей 

інформації 

в автора 

контенту 

Виїзд на місце 

події 

70,6 15,8 27,4 3,9 

 

 

Додаток Е9. Форми залучення аудиторії до активності на ресурсі ЗМІ  

(%, кількість ЗМІ) 

 

 

 

 

 

 

 

Які інструменти зворотного зв’язку використовує ваше ЗМІ?  

(макс. 2–3, % респондентів) 

Можливість 

коментування 

Майданчик 

для ведення 

блогів 

Наявність 

форумів 

Інше УСЬОГО 

83,8  

377 

40,4 

182 

18,9 

85 

12,9 

58 

100 

450 
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Додаток Ж. Культура споживання медіаконтенту 

Додаток Ж1. Джерела отримання медіаконтенту 

Діаграма Ж1.1.Джерела отримання інформації споживачами 

(За даними Центру медіадосліджень, 2015 рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соціальні мережі. 2. Teлебачення. 3. Нові медії. 

Діаграма Ж1.2.Мета звернення до інтернету 

(Запитання, що ставилося респондентам:  

З   якою   метою   ви   найчастіше   використовуєте   мережу   Інтернет? 

 (% респондентів) 

 

63%

66%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3

2

1
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Діаграма Ж1.3. Пріоритети споживачів контенту в мережі (за типами)  

 

(Запитання, що ставилося респондентам: Які типи контенту найчастіше 

цікавлять вас в інтернеті? (не більше 2 варіантів) (% респондентів, 18–24 

років) 

 

 

1. Ігри. 2. Музика. 3.Відео. 4. Книги, ЗМІ. 5. Інше. 
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Додаток Ж2. Ставлення української інтернет-аудиторії до піратства 

Діаграма Ж2.1. Ставлення до піратства (інтернет-споживачі в Україні) 

(За результатами опитування Research&Branding Group, 2015 рік 54).  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

1. Боротьба з інтелектуальним піратством – це не більше, ніж лобіювання 

інтересів великих корпорацій. 

2. Висока для більшості українців вартість ліцензійного контенту обмежує 

доступ до передових знань, а отже, віддаляє Україну від високорозвинених країн. 

3. Закриття піратських сайтів необхідне, якщо Україна хоче бути частиною 

цивілізованого світу.  

                        

         Згоден 

         Не згоден 

         Не впевнений  

 

                                                           
54 Доступне за адресою: http://rb.com.ua/rus/politic/politicresearches/?date=2013. 
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48

41
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9

8
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3

2

1

http://rb.com.ua/rus/politic/politicresearches/?date=2013
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Діаграма Ж2.2 

 Провокатори  медіапіратства на думку інтернет-користувачів 

 

1. Відсутність у суспільстві звички платити за контент. 

2. Велика кількість в Інтернеті не менш якісного, але безкоштовного контенту. 

3. Складна система оплати за контент. 

4. Висока ціна за ліцензійний контент. 

 

Діаграма Ж2.3 

Частка рекламних прибутків на сайтах з нелегальним контентом 

(За результатами моніторингу Legalcontent.ua)55.  

                                                           
55 Доступні за адресою: http://legalcontentua.com/archives/343. 

 

http://legalcontentua.com/archives/343
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Додаток Ж3. Ставлення користувачів інтернету до платного контенту 

 

1.  Запитання, що ставилося респондентам: Чи згодні ви з тим, що якісний 

ліцензійний контент заслуговує на певну оплату? 

Таблиця Ж3.1.  

Співвідношення ставлення до платного контенту за статтю 

  

Повністю 

погоджуюся 

Радше 

погоджуюся 

Важко 

відповісти 

Радше 

не погоджу

юся 

Повністю не 

погоджуюся 
Усього 

Чол. 

6,1 7,6 8,1 7,5 3,6 32 

47 59 63 58 28 100 

33,3 23,8 33,3 37,1 70 255 

Жін. 

12,1 24,4 16,3 12,7 1,5 67 

94 189 126 98 12 100 

66,7 76,2 66,7 62,8 30    519 

Усього 

18,2 32 24,4 20,1 5,2 

774 

141 248 189 156 40 

100 100 100 100 100 

 

2. Запитання, що ставилося респондентам: Чи маєте ви досвід передплати 

інтернет-видання чи пакета мовлення телеканалу?  
 

Таблиця Ж3.2.  

Досвід оплати медійного контенту 

 

Чи маєте ви досвід передплати інтернет-видання чи 

пакета мовлення телеканалу? 

 

Так 

 

Ні УСЬОГО 

348 426 774 

45   55 100 


