
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Сусська Ольга Олександрівна 

УДК 316.28: 316.77.001 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО СУБ’ЄКТА  

В МЕДІАПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук.  

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

О.О. Сусська 

 

 

Науковий консультант: Королько Валентин Григорович, доктор філософських 

наук, професор 

 

КИЇВ – 2020 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

2 

 

АНОТАЦІЯ 

Сусська О.О. Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта в 

медіапросторі сучасного суспільства. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2020. 

На основі виконаного дослідження запропоновано соціологічну концепцію 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, яка 

ґрунтується на засадах інтердисциплінарності та інтеграції структурно-

функціонального, екоантропоцентричного, соціокультурного, феноменологічного, 

підходів. Розроблено методологічну платформу соціологічного аналізу процесу 

персоніфікації комунікативної взаємодії в сучасному медіапросторі, що вирішує 

наукову проблему гносеологічної суперечності між наявними теоретичними 

підходами, запропонованими у ХХ ст., що вже не надають вичерпного пояснення 

світу «реальності мас-медіа», та потребами зміщення уваги від метатеоретичних 

питань до вивчення конкретних феноменів у медіапросторі сучасного суспільства, 

фокусування уваги на специфіці й нових акторах медіакомунікацій. 

Доведена доцільність оновлення методологічної бази соціологічного 

пояснення трансформацій аудиторії мас-медіа, зокрема, появи нового актора – 

персоніфікованого суб’єкта інформаційного обміну в медіапросторі. 

Використання інтегративної методології та інтерпретативно-цільового аналізу 

зумовило застосування нових авторських підходів до розширення понятійного 

апарату соціологічного вивчення медіакомунікативних процесів, зокрема, таких 

понять, як «персоніфікація інформаційного обміну», «інформаційне поле», 

«медійна особистість», «контамінація суб’єктності», «персоніфікований суб’єкт 

медіакомунікацій». 

У ключі мультидисциплінарності розроблені методологічні засади 

соціологічного пояснення трансформацій аудиторії мас-медіа. Представлена в 

роботі концепція інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 
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медіакомунікацій включає змістово-просторову конфігурацію (сукупний зміст) 

структурних щаблів, що є конгруентними комунікативному типу суб’єкта та його 

диспозиціям в інформаційному просторі, через втілення соціального і 

демографічного статусів, культурних преференцій та інтерактивних практик, 

заснованих на технологічних можливостях і компетенціях суб’єкта. 

Сформовано комплекс теоретико-методологічних засад соціологічного 

пояснення поступових змін сучасного медіаландшафту, зокрема, концепту 

«інтерпретативних спільнот». Здійснений комплексний аналіз поступового 

перетворення масових аудиторій традиційних медіа на інтепретативні 

спільноти, тобто сучасну, більш прогресивну модифікацію, що формується під 

впливом засобів глобальної системи інформування, в середовищі яких з’являється 

новий тип – персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій, який напрацьовує 

навички і компетенції свідомого орієнтування в інформаційному просторі з метою 

формування власного інформаційного поля. Усунення просторової дистанції дає 

привід говорити про глобалізацію як безмежність, але ситуація з пандемією 

коронавірусу та відповідні дослідження виявляють формування нових обмежень, 

режимів включення і «виключення». Особливою точкою відліку постає 

смислосприйняття в процесі інформаційного обміну між новими суб’єктами 

медіакомунікації, що є одночасно передумовою і необхідністю появи 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, як уособлення нового статусу 

актора комунікативної взаємодії в середовищі сучасних медіа та як втілення 

позитивних соціально-адаптаційних ефектів. 

Виявлено новий феномен контамінації суб’єктності, що являє собою 

cуміщення статусів «комунікатора» і «суб’єкта» в медіакомунікативному 

просторі, що досліджується автором у ракурсі комунікативних, диспозиційних, 

психологічних особливостей реалізації суб’єктом дискурсивних практик та 

смислового відбору в процесі формування персонального інформаційного поля. 

Зафіксована наявність таких феноменів у медіапросторі, як контамінація 

суб’єктності та персоніфікація інформаційного обміну, що демонструє появу 

особливого для сучасної медіакомунікації – партиципаційного статусу суб’єкта і 
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разом з ним й нового типу публічного дискурсу мас-медій – «журналістики 

співучасті». Поява контамінації суб’єктності в інформаційному полі суб’єкта 

розширює можливості спрямованого конструювання його контенту через 

трансляцію поведінки в умовах інтерперсональної комунікації, що є 

віддзеркаленням характеристик «Я-комунікативного», «Я-соціального» та «Я-

політичного» як сукупності визначених в дисертації диспозицій 

персоніфікованого суб’єкта в медіапросторі. 

Пропонована в роботі контамінаційна модель комунікативної взаємодії 

персоніфікованого суб’єкта в медіапросторі відображає потенціал не тільки 

мультимедіативних можливостей і компетенцій персоніфікованого суб’єкта, але й 

тих смислових потреб та комунікативних інтенцій, що є керуючими факторами 

створення власного інформаційного поля. Обґрунтовано, що для 

персоніфікованого суб’єкта стають менш значущими ті «приписи» та «стандарти» 

медіаповедінки, які притаманні масовій аудиторії. Показано, що активність 

персоніфікованого суб’єкта щодо прояву інтенцій вибору інформації вища, ніж у 

членів «деперсоніфікованих» масових аудиторій, серед яких домінує типаж 

«медійної особистості». 

До нових аспектів і можливостей інформаційного обміну в просторі 

інтернет-мереж, які можуть інтерпретуватись як сучасні складові процесу 

комунікативної взаємодії, в дисертації віднесені: комунікативні дії суб’єктів в 

просторі інтернет-мереж; механізми і функції самоідентифікації та 

саморепрезентації; інтегратори (інтегративні інструменти) формувания 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта сучасних медіакомунікацій. 

Окреме зосередження уваги автора на цивілізаційному «переході» від 

«цивілізації Гутенберга» до сучасних викликів суспільства комп’ютерних 

технологій дозволяє вийти на проблему подолання методологічного дисонансу 

між теоретичними та емпіричними складовими соціологічної науки в царині 

пошуків засад концептуалізації новітніх проявів комунікативної взаємодії в 

медіапросторі, специфічних проявів суб’єктних аспектів медіакомунікації та змін 
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у можливостях формування персоніфікованим суб’єктом сучасного 

інформаційного поля.  

Концепція формування інформаційного поля конкретизує зв’язок акторів і 

структур, втілений у типологічному зв’язку нових медіадискурсивних практик 

суб’єкта з реальними комунікативними практиками, що досягаються на макро- та 

мікрорівнях. Розроблена концепція інформаційного поля персоніфікованого 

суб’єкта розширює традиційні соціологічні уявлення щодо чинників впливу мас-

медіа та функціонування медіадискурсу, сприяє утворенню нової типології 

акторів медіакомунікативної взаємодії, деталізованому аналізу інформаційного 

обміну в глобальному медіапросторі; вивчення взаємодії та оптимізація цього 

процесу доволяє вважати концепцію інформаційного поля підгрунтям 

напрацювання нової мультипарадигмальної мас-медійної теорії. 

Запропоновані в дисертації положення і висновки використані у навчальній 

роботі для розробки й поглибленого викладання дисциплін: «Соціологія масових 

комунікацій», «Соціологія культури», «Соціологія комунікації», «Пізнавальні 

технології в соціології», «Соціологія громадської думки», «Основи сучасних 

інформаційних технологій», «Теорія комунікацій», «Теорія та історія соціальних 

комунікацій», «Інформаційні технології в управлінні організацією», «Актуальні 

проблеми соціальних та гуманітарних наук»; за результатами дисертаційного 

дослідження автором підготовлено навчальні курси: «Персоніфікація 

інформаційного обміну», «Соціальні наслідки глобалізації». 

Отримані результати мають практичне значення для соціологічних 

досліджень системи мас-медіа, зокрема, виявляють подальші евристичні 

можливості емпіричних досліджень медіапростору, чинників та механізмів 

формування інформаційного поля як частини суб’єктивної медіареальності, 

реконструювання актуальної типології комунікативних практик, що може бути 

використано в аналізі та прогнозуванні ролі мас-медіа в сучасних умовах 

публічності (електоральних кампаніях та селекції інформації в політичному 

медіадискурсі). Викладені в дисертації результати стануть корисними у 

журналістській діяльності, для вдосконалення наукової і практичної медіа-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

6 

 

аналітики та способів адекватної орієнтації в розширеному спектрі інформаційних 

потреб потенційного «співрозмовника» – персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій.  

Ключові слова: мас-медіа, інформаційний простір, персоніфікація, 

інформаційне поле, медіакомунікаційні системи, суб’єкт, комунікативна 

взаємодія, медійна особистість, персоніфікація інформаційного обміну, 

контамінація суб’єктності, персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій. 

SUMMARY 

Susska O.O. Information field of the personified subject in the media space of 

modern society. A manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of Sociological 

Sciences 

on a specialty 22.00.04 ‒ Special and branch sociologies.– The Kyiv Taras 

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

2020. 

On the basis of the performed research the sociological concept of the 

information field of the personified subject of media communications is offered, The 

Concept is grounded on the principles of interdisciplinarity and integration of 

achievements of structural-functional, ecoanthropocentric, sociocultural, 

phenomenological approaches. A methodological platform for sociological analysis of 

the process of personification of communicative interaction in modern media space has 

been developed, which resolves the scientific problem of epistemological contradiction 

between existing theoretical approaches, developed in the XX-th century and which no 

longer provide a comprehensive explanation of the “Mass media reality” world and its 

issues what requires a shift of research attention from metatheoretical positions to the 

study of specific phenomena in the media space of modern society and to focus the 

attention on the specifics and new actors of the mass media. 

The expediency of updating the methodological basis of the sociological 

explanation of the transformations of the mass media audience and the phenomenology 
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of the information space has been proved, in particular, the emergency of a new actor - a 

personified subject of media communications. The use of integrative methodology and 

possibilities of interpretive-targeted analysis necessitated the application by the author 

of new approaches to the expansion of the conceptual apparatus of sociological study of 

media communication processes, namely: "personification of information exchange", 

"media personality", "information field", "contamination of subjectivity", "personalized 

subject of media communications" author's definition. 

In the key of multidisciplinarity the methodological bases of the sociological 

explanation of transformations of the mass media audience are developed. The 

developed concept of the information field of the personified subject of media 

communications includes semantic-spatial configuration (aggregate content) of 

structural stages that are congruent to the communicative type of the subject and its 

dispositions in the information space, through the embodiment of social and 

demographic status, cultural preferences and interests. on the technological capabilities 

and competencies of the subject. 

A set of theoretical and methodological principles of sociological explanation of 

gradual changes in the modern media landscape, in particular, the concept of 

"interpretive communities" had been formed. A performed comprehensive analysis of 

the gradual transformation of mass audiences of traditional media into interpretive 

communities, that is modern, more progressive modification, formed under the 

influence of comprehensive tools of the global information system, among which there 

is a new type - personalized media, which under the influence of modern technology 

develops skills and competencies of conscious orientation in the information space. The 

elimination of spatial distance gives reason to talk about globalization as infinity, but 

the situation with the coronavirus pandemic and the relevant studies reveal the 

formation of new restrictions, modes of inclusion and "exclusion". A special starting 

point is the sense of perception in the process of information exchange between new 

media, which is both a prerequisite and the need for a personalized media as the 

embodiment of a new status of actor of communicative interaction in modern media and 

as the embodiment of positive socio-adaptive effects.  
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A new phenomenon of contamination of subjectivity as a combination of status of 

"communicator" and "subject" in the media-communicative space, in the perspective of 

communicative, dispositional, psychological features of the subject's implementation of 

discursive practices and semantic selection in the process of forming personal 

information field is revealed. The fixed presence of such phenomena in the media space 

as contamination of subjectivity and personification identified and confirmed during the 

study, demonstrates the appearance of a special for modern media communication - 

participatory status of the subject and together with it a new type of public discourse of 

the mass media - "participatory journalism". The appearance of contamination of 

subjectivity in the information field expands the possibilities of its construction through 

the translation of behavior under condition of communication, which is a reflection of 

the characteristics of "I-communicative", "I-social" and "I-political" as a whole 

identified in the dissertation dispositions of the personified subject in the media space. 

The proposed contamination model of communicative interaction of a personified 

subject in the media space reflects the potential not only of multimedia capabilities and 

competencies of the personified subject, but also those semantic needs and 

communicative intentions that guide the creation of their own information field. It was 

substantiated that the "prescriptions" and "standards" of media behavior, which are 

inherent in the mass audience. The activity of a personified subject in the manifestation 

of intentions to choose information is higher than that of members of "depersonalized" 

mass audiences, among which the type of "media personality" dominates. 

New aspects and opportunities for information exchange in the space of Internet 

networks, which could be interpreted as modern components of the process of 

communicative interaction, include: communicative actions of subjects in the space of 

Internet networks; mechanisms and functions of self-identification and self-

representation; integrators (integrative tools) of formation of the information field of the 

personified subject of modern media communications. 

A separate focus on the civilizational "transition" from the "Guttenberg 

civilization" to the modern challenges of the computer technology society allows us to 

overcome the methodological dissonance between theoretical and empirical components 
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of sociological science in the search for conceptualization principles of new 

manifestations of communicative interaction specific aspects and changes in the 

possibilities of formation of the personalized subject his own information field. 

The concept of information field formation specifies the connection of actors and 

structures, embodied in the typological connection of new media-discursive practices of 

the subject with real communicative practices which is achieved at the macro and micro 

levels. 

The developed concept of the information field of the personified subject expands 

traditional sociological ideas about the factors of mass media influence and functioning 

of media discourse, promotes the formation of a new typology of actors of media 

communication, detailed analysis of information exchange in the global media space. 

media communications - mechanisms for improving media discursive practices, and the 

study of interaction and optimization of this process - the basis for the development of a 

new multi-paradigm mass media theory. 

The provisions and conclusions offered in the dissertation are used in educational 

work for development and in-depth teaching of disciplines: “Sociology of mass 

communications”, “Sociology of culture”, “Sociology of communication”, “Cognitive 

technologies in sociology”, “Sociology of public opinion”, “Fundamentals of modern 

information technologies”, “Theory of communications”, “Theory and history of social 

communications”, “Information technologies in the management of the organization”, 

“Actual problems of social sciences and humanities”; According to the results of the 

dissertation research, the author prepared training courses: "Personification of 

information exchange", "Social consequences of globalization". 

The obtained results have practical significance for sociological researches of 

mass media system, in particular, reveal further heuristic possibilities of empirical 

researches of media space, factors and mechanisms of formation of information field as 

a part of subjective media reality, reconstruction of actual typology of communicative 

practices which can be used in mass analysis and forecasting. in modern conditions of 

publicity (election campaigns and selection of information in political media discourse). 

The results presented in the paper will be useful in journalism, to improve scientific and 
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practical media analytics and ways of adequate orientation in the expanded range of 

information needs of a potential "interlocutor" - a personalized subject of media 

communications. 

Keywords: mass media, information space, personification, information field, 

media communication systems, subject, communicative interaction, media personality, 

personification of information exchange, contamination of subjectivity, personalized 

subject of media communications. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Комунікативні відносини в 

сучасному суспільстві відчутно змінюються. Все більше впливають на соціальне 

буття суспільства нові інформаційно-комунікаційні технології. Стає складнішим 

процес формування «порядку денного» в просторі медіакомунікацій, який вимагає 

від суб’єктів інформаційного обміну нових підходів до транслювання інформації 

та її використання. Все ширших масштабів дістає інтерференція соціокультурної 

взаємодії. Відбувається уніфікація технологій, збільшуючи загальнодоступність 

медіакомунікативного простору та полегшуючи комунікативні контакти різних 

соціальних груп та спільнот.  

Зміни в українському суспільстві після набуття Україною незалежності, 

становлення нових, трансформованих соціальних і комунікативних відносин 

сформували передумови для переосмислення комунікативних взаємин, форм і 

змісту комунікації різних рівнів. Попри кризові явища й підпорядкованість 

практично всіх сфер життя потребам виживання та розвитку соціуму, суттєві 

соціальні виклики, спровоковані зовнішньою військовою та інформаційною 

агресією, молоде покоління зростає в умовах небаченої раніше інформаційно-

комунікативної забезпеченості, підвищеного рівня індивідуалізації 

комунікативних зв'язків. Відбувається становлення нових статусів учасників 

комунікацій, актуалізуються їхні суб’єктні наміри, зокрема, реальними стають 

можливості формування особистого інформаційного поля, зміст якого зумовлений 

і координований намірами та діями «персоніфікованих суб’єктів» 

медіакомунікацій. 

Комп’ютеризація мас-медійних процесів, дигітальна експансія та бурхливий 

розвиток соціальних мереж встановлюють нові форми взаємодії у просторі 

медіакомунікацій, що поширюються усе активніше, при цьому існуючи 

паралельно з асиметричними відносинами між масовою аудиторією та 

інституалізованим комунікатором. Узвичаєні типи інформаційного обміну все 

помітніше стають симетричними. Доповнюючись «аутопойєтичними» рисами 

інтерсуб’єктної системи комунікативної взаємодії, вони активізують 
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продукування інформації персоніфікованим суб’єктом (особливо в мережах) та 

сприйняття її суб’єктами, що раніше були типовою аудиторією традиційних мас-

медіа. 

Актуальною сферою дослідницької уваги стають питання удосконалення 

міжсуб’єктної комунікативної взаємодії, що відбувається в медіапросторі, 

соціологічний аналіз метадискурсу мас-медіа, змістовного наповнення контенту 

інформаційного поля та взаємовідносин, що в ньому виникають. Пласти аналізу, 

засновані на розумінні системних, об’єктних і суб’єктних категорій, структурно-

функціональних особливостей, вивченні умов взаємодії з аудиторіями та 

трансформацій комунікативних контактів у медіапросторі сучасного суспільства, 

приводять до зосередження фокусу дослідження на суб'єктах, які займають певні 

позиції в сфері медіакомунікативних взаємодій. Все більш актуальним стає 

вивчення не тільки моделей інформаційного обміну у мас-медійному просторі, 

але й диференціації позицій акторів, з урахуванням нових можливостей створення 

суб’єктом персонального (власного) інформаційного поля. Соціологічний дискурс 

в галузі досліджень масових комунікацій, подібно до інших видів соціологічної 

рефлексії, крім аналізу, потребує методології синтезу, систематизації та 

інтерференції. Втілення них у міждисциплінарному підході до вивчення змін, що 

відбуваються в медіакомунікативному просторі, найістотніше допомагає 

інтеграції зусиль для розробки концепції інформаційного поля та подальшого 

удосконалення практичних підходів як до досліджень медіаповедінки 

персоніфікованих суб’єктів, так і диференціації сучасних медійних аудиторій. 

З огляду на трансформаційні процеси, що відбуваються в медіапросторі 

сучасного суспільства, дослідження інформаційного поля персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій спирається на напрацювання, представлені різними 

аналітичними напрямами: дослідження паростків інформаційного суспільства та 

загальної стратегії раціоналізації інформаційного виробництва, здійснені 

Д.Беллом, Р.Робертсоном, Е.Тофлером, Ф.Фукуямою; вивчення способів 

віддзеркалення образів і конструктів «реальності мас-медіа» Н.Лумана і 

симулякрів світу «гіперреальності» Ж. Бодріяра; напрацювання структурно-
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фукціонального, символічно-інтеракціоністського (Т. Парсонс, Дж. Мід,  

Р. Мертон) та феноменологічного   (Г. Гуссерль, Е. Гарфінкель, Н. Еліас,  

І. Гофман) підходів, які дозволяють зафіксувати та розвинути ідеї, що співзвучні з 

метою та завданнями дисертаційного дослідження. 

Протягом другої половини ХХ і початку ХХІ ст. змінювались вектори 

пояснення діяльності індивідів, піддавались перегляду існуючі суспільні 

структури (Е. Гідденс), в напрямах соціологічного теоретизування, зокрема, 

раціонального конструктивізму і постструктуралізму, аналізувались смислові та 

символічні концепти віртуального простору (Р. Барт, Ю. Ґелтон, Я. Пітерзе, ін.). В 

галузі соціології масових комунікацій виявлялись тенденції маркування 

медіаландшафту під певні типи аудиторій (Н. Больц, С. Лівінгстоун, А. Монк, 

І. Полуехтова, Л. Скокова, Ю. Сорока, С. Рафаелі, М. Таканаші, Р. Шульга, ін.). 

Актуалізується потреба у всебічному вивченні макрокомунікативних 

просторів, що втілилось у створенні теорії суспільства ризику (У. Бек, Г. Бехманн, 

Х.-Д. Кюблер) та вирішенні протиріч між посиленням глобалізаційних 

інтегративних і дезінтегративних тенденцій (М. Кастельс, Дж. Уррі, Ф. Фукуяма). 

Започатковане представниками постнекласичної парадигми (Дж. Александер, 

З. Бауман, П. Бергер, П. Бурд’є, І. Валлерстайн, Ю. Ґабермас, Т. Лукман, 

Н. Луман), соціопсихологічних та раціогуманістичних підходів акцептоване 

ставлення до ознак суб’єктності в екоантропоцентричних, соціологічних, 

соціокультурних дослідженнях, висвітлювалось вітчизняними соціологами 

Т. Дрідзе, О. Злобіною, Н. Костенко, М. Наумовою, Л. Малес, І. Мартинюком, 

А. Ручкою, Л. Скоковою, Н. Соболєвою, Л. Сокурянською, Н. Черниш, 

І. Чудовською, Ю. Яковенком, О. Якубою. 

Набувають нової актуальності поняття поля, визначене свого часу П. Бурдьє 

та К. Левіним, особливості динаміки та структури суспільств, вивчені З. Бауманом 

та Е. Гідденсом. Активно досліджуються проблеми цивілізаційного «переходу» 

від книжкової ери до ери екранних та цифрових технологій (Н. Больц, 

М. Маклюен, М. Кастельс, Г. Рейнгольд); висвітлюються питання соціальної та 

інформаційної нерівності (А. Монк, Я. Зоська, О. Куценко, С. Макеєв, 
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С. Оксамитна, О. Симончук, В. Щербина); цивілізаційних викликів і «зламів» 

(С. Айзенштадт, Р. Дарендорф, К. Поланьї, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон ).  

Разом з тим, вивченню соціоінтегративних, смислових і суб’єктоцентричних 

засад медіареальності приділяється все ще недостатньо уваги в межах сучасної 

соціологічної теорії. Вимагають свого осмислення можливості формування 

інформаційного поля суб’єктом медіакомунікативного простору та процес 

персоніфікації інформаційного обміну, що відбувається через внутрішню 

ідентифікацію, самореферентність, індивідуалізацію. Недостатньо досліджений 

метадискурс сучасних медіа щодо проявів суб’єктності, що передбачають вияв 

інформаційних інтересів суб’єктів, які в середовищі традиційних медіа тепер 

визначаються як члени «інтерпретативних спільнот». Потребують спеціальних 

досліджень комунікативні процеси в мережі Інтернет, дихотомія персоніфікації та 

феномен контамінації суб’єктності; адаптація «нових медіа» в колі процесів 

комунікативної взаємодії в мас-медійному просторі сучасного суспільства. 

Зазначені вище тенденції загострюють потребу у подоланні 

методологічного дисонансу між теоретичними та емпіричними складовими 

соціологічної науки в царині пошуків адекватних теоретико-методологічних засад 

концептуалізації новітніх проявів комунікативної взаємодії, зокрема суб’єктних 

аспектів медіакомунікації, що втілюється у можливостях формування 

інформаційного поля персоніфікованим суб’єктом як актуального середовища 

відображення та інтерпретації соціальної реальності. 

Проблемна ситуація обумовлена необхідністю виявлення нових форм, 

структури та смислів внутрішніх зв’язків мікро- і макрорівнів сучасного 

суб’єктного сприйняття медіареальності, експлікацію та аналіз яких уже 

неможливо повною мірою здійснити на основі відомих моделей масової 

комунікації, створених свого часу Д. МакКвейлом, М. МакЛюеном, Н. Луманом, 

П. Бергером та Т. Лукманом, К. Розенгреном, ін., що вже не можуть претендувати 

на вичерпне пояснення нових форм та механізмів інформаційного обміну в 

сучасному медіапросторі, повною мірою допомогти осягнути все різноманіття 

діяльності нових медіасуб’єктів. Все це вимагає зміщення дослідницької уваги від 
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метатеоретичних пояснень «реальності мас-медіа» до соціологічного вивчення 

конкретних явищ та процесів сучасного медіакомунікативного простору. 

Наукову проблему дисертаційного дослідження конституює суперечність 

між розширенням проблемного поля соціологічних досліджень системи мас-медіа 

як єдності дискурсів і соціокомунікативних практик – з одного боку, і 

концентрацією аналітичних зусиль на висвітленні соціальних позицій 

інституалізованого комунікатора (асиметрії мас-медійних комунікацій) – з 

іншого, що не пояснює утворення «інтерпретативних спільнот» та виникнення 

нового статусу персоніфікованих суб’єктів медіапростору. Дефіцит системно-

узагальнюючого знання щодо соціологічних інтерпретацій феноменів сучасних 

медіакомунікацій позначається на тому, що структурні, соціокомунікативні та 

культурні статуси акторів медіапростору досі концептуалізуються переважно у 

макрокомунікативних соціологічних моделях, але сучасні зміни у медіапросторі 

розгортаються у полі міжособистісних взаємодій – в індивідуальному 

інформаційному полі, де відбувається становлення нового статусу 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

Розв’язання зазначеної проблеми можливе через створення концепції 

інформаційного поля як багатовимірного феномену; вивчення його формування 

суб’єктом, який має змогу здійснювати інформаційний вибір відповідно до своїх 

інтересів і комунікативних потреб; визначення комунікативного типу та інтенцій 

особистості, орієнтованої у соціальній реальності, яка володіє компетенціями 

щодо інформаційного пошуку, інтерпретацій медіаконтенту і готовності до 

формування змісту власного інформаційного поля. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

не пов’язана з науковим планами організації, де виконувалась. Дисертаційне 

дослідження є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід 

до концептуалізації нових феноменів медіакомунікативного простору. 

Мета дослідження – концептуалізувати феномен інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, структурні та соціокультурні 
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умови його формування та відтворення засад суб’єктності в 

медіакомунікативному просторі сучасного суспільства. 

Завдання: 

– систематизувати теоретико-методологічні засади вивчення сучасного типу 

комунікативної взаємодії в медіапросторі та розглянути його нові феномени як 

мультипарадигмальну проблему соціального пізнання; 

– проаналізувати функціонування метадискурсу мас-медій у сучасному 

суспільстві, дослідити смислові засади, явище комунікативної асиметрії та його 

трансформації, визначити антиномії мас-медійного дискурсу; 

– обґрунтувати феномен персоніфікації суб’єктності в просторі сучасних 

медіакомунікацій та визначити соціологічні тенденції реструктуризації масових 

медійних аудиторій, появи «інтерпретативних спільнот» тощо;  

– розробити дослідницьку модель соціальних диспозицій, що формують в 

перспективі новий тип актора – персоніфікованого суб’єкта медіакомунікативних 

відносин, включаючи ідентичності та інтенції, що виступають детермінантами 

персоніфікованої активності суб’єкта в просторі медіакомунікацій; 

– визначити пізнавальні функції концепту «інформаційне поле», розкрити 

термінологічний статус та гносеологічний потенціал запропонованих автором 

понять: «персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій», «медійна особистість», 

«інформаційне поле суб’єкта», «інтерпретативні спільноти», «контамінація 

суб’єктності»; 

– розгорнути та обґрунтувати соціологічну концепцію інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, його структуру та особливості 

формування; 

– розробити і пояснити сутність контамінаційної моделі як нової структурної 

матриці інформаційного обміну в медіакомунікативному просторі та прояви 

«контамінації суб’єктності» як нового феномену в процесі формування 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта мас-медійних комунікацій. 

Об’єкт дисертаційного дослідження: медіакомунікативний простір 

сучасного суспільства. 
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Предмет дослідження: методологічний та функціональний зміст концепту 

інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, що актуалізує 

пошук наукових уявлень щодо нових типів комунікативної взаємодії в мас-

медійному просторі в умовах сучасних медіадискурсивних практик. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 

задач у теоретичній частині використані загальнонаукові методи абстрагування, 

наукового опису, аналізу і синтезу, співставлення і типологізації, систематизації 

та інтерпретації науково-соціологічних даних. 

У першому розділі використано методи аналізу, синтезу, співставлення, 

інтеграції та систематизації – для визначення ступеня актуальності мас-медійних 

теорій, узагальнення та обгрунтування методологічних підходів – для створення 

підґрунтя авторської концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій; структуризації та класифікації опису та інтерпретації – для 

виявлення структурних перетворень комунікативного процесу в умовах сучасного 

мас-медійного середовища та потенціалу суб’єктоцентричності інформаційного 

суспільства. 

У другому розділі дисертації використані методи системного аналізу та 

порівняння для розмежування тлумачень дискурсу в соціальній та гуманітарній 

науці, методи співставлення та лінгвістичного аналізу – для виявлення антиномій 

та комунікативної асиметрії у медіадискурсі, методи опису та інтерпретації – для 

вивчення символізації змісту та інтерференції мистецтв в метадискурсі мас-медіа. 

У третьому розділі роботи використані методи логічного моделювання у 

вивченні створення «образу суспільства» та типологізації соціальних диспозицій 

суб’єкта, соціологічної уяви та генералізації у визначенні «інформаційних 

фільтрів» та ролі цінностей у формуванні інформаційного поля персоніфікованим 

суб’єктом мас-медійного простору. Для повноти та об’єктивізації аналітичних 

процедур у розділі використовуються методологічні ресурси функціонального, 

феноменологічного, а також екоантропоцентричного та соціально-психологічного 

підходів. 
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У четвертому розділі застосовано методи порівняння, аналізу вторинних 

даних, абстрагування та конкретизації, які дозволяють точніше репрезентувати 

особливості й механізми формування суб’єктності у сучасному медіапросторі, 

зокрема, феномену контамінації суб’єктності; методи теоретичного моделювання 

та інтерпретації для визначення методологічного потенціалу концепту 

інформаційного поля та статусу персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

З метою експлікації та емпіричної верифікації концептуальних положень 

застосовувалися кількісні та якісні соціологічні методи (он-лайн опитування, 

експертне інтерв’ю, вторинний аналіз соціологічних баз даних, зокрема, 

поведінки аудиторії мас-медіа). Для репрезентації аспектів персоніфікованої 

суб’єктності використовувалися якісно-кількісні технології аналізу (метод 

семантичного диференціалу, дискурс-аналіз), зокрема, метод суміщення різних 

смислових контекстів у визначенні проявів феномену контамінації суб’єктності в 

медіакомунікативному середовищі. 

Емпіричну базу дисертації становлять результати міжнародних 

соціологічних досліджень («Європейське соціальне дослідження» 2005-2007-

2009-2011-2013рр., Інститут соціології НАНУ, Міжнародний фонд 

«Відродження»), вторинний аналіз даних загальнонаціональних моніторингів 

Інституту соціології НАН України 1992-2018рр.; досліджень КМІС і Центру 

«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва; використовуються результати 

моніторингових досліджень молоді м. Києва, проведених автором у статусі 

керівника сектору вивчення впливу інформаційного простору на свідомість 

молоді в Інституті психології Г.С. Костюка НАПН України (1998-2006), а також 

результати проведеного під керівництвом автора всеукраїнського опитування 

щодо проблем персоніфікації політичного лідера та електоральних настроїв 

населення (за вибіркою КМІС, 2002р.), Центру політичної психології НАПНУ та 

Держтелерадіо України; телефонних інтерв’ю та експертних опитувань 2012-

2019рр. 

Наукова новизна отриманих результатів, що виносяться на захист, 

полягає у розробці соціологічної концепції інформаційного поля 
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персоніфікованого суб'єкта медіакомунікацій як втілення нового формату 

медіадискурсу, конструювання та відтворення медіареальності, що розкривається 

у таких положеннях: 

вперше: 

– розроблена методологічна платформа соціологічного аналізу процесу 

персоніфікації комунікативної взаємодії в сучасному медіапросторі, яка інтегрує 

структурно-системні засади самореферентності суб’єкта медіакомунікацій та 

самовідтворюваності медіасистем, що створює передумови формування суб’єктом 

власного інформаційного поля;  

– обгрунтовано актуальну суб’єктоцентричність та партиципаційну 

спрямованість тенденцій розвитку інформаційного суспільства з урахуванням 

перспектив розширення (становлення) потенціалу суб’єктності; 

– на основі функціонального, феноменологічного та соціокультурного 

підходів, а також із залученням методологічних ресурсів екоантропоцентричного 

та соціопсихологічного напрямків аналізу розроблено та обгрунтовано концепцію 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта сучасних медіакомунікацій; 

– визначено моделі дослідження нових явищ у медіадискурсі, зокрема, 

антиномій метадискурсу мас-медіа, що пов’язані з явищем комунікативної 

асиметрії та відбивають протилежність між інституалізованим комунікатором, 

який втілює механізми політичного дизайну, виступаючи з позицій інституційної 

влади та бізнесу, і персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій, який створює 

власне інформаційне поле;  

– сформовано методологічну базу для соціологічного пояснення 

трансформацій сучасних аудиторій мас-медіа і появи «інтерпретативних 

спільнот», які спричинені зростанням доступу споживачів до альтернативних 

медіаджерел (інтернет-мереж, селективної інформації), а також формуванням 

відповідних настанов, потреб і компетенцій персоніфікованих суб’єктів, зокрема, 

у дотриманні інформаційної безпеки при створенні власного інформаційного 

поля; 
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– визначено суб’єктні параметри інформаційного обміну в сучасному 

медіапросторі через пояснення дихотомії персоніфікації, яка є, з одного боку, 

уособленням в «образі» комунікатора сформованого лояльного ставлення 

аудиторії, а з іншого – проявом (появою) нового типу персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, що суттєво вплинуло на процеси сприйняття інформації та 

піднесло питому вагу партиципації у процесі створення суб’єктом власного 

інформаційного поля; 

– визначено ціннісні компоненти дискурсивних практик суб’єкта мас-медій, 

особливості проявів його комунікативного типу та соціальних диспозицій щодо 

продукування власного досвіду перебування в інформаційному просторі; 

–  розширено та актуалізовано понятійний апарат соціологічного аналізу 

медіакомунікативних процесів, відповідно до нових умов і механізмів 

продукування інформації та комунікативної взаємодії в медіапросторі через 

введення в науковий обіг понять: «інформаційне поле», «персоніфікований 

суб’єкт», «медійна особистість», «персоніфікація інформаційного обміну», 

«контамінація суб’єктності», що отримали авторське визначення; 

– встановлено та емпірично підтверджено наявність нових феноменів 

медіакомунікативного простору – контамінації суб’єктності та персоніфікації 

інформаційного обміну, які виводять комунікацію з формату «комунікатор – 

реципієнт» і замість асиметричних «ефектів впливу» породжують особливий тип 

симетричної медіакомунікативної взаємодії, легітимізуючи партиципаційний 

статус акторів та новий тип персоніфікації публічного дискурсу мас-медій;  

–  розроблено концепцію інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта, 

яке змодельоване як конфігурація особливих структурних щаблів, що є 

конгруентними стосовно комунікативного типу суб’єкта та його диспозицій в 

інформаційному просторі, соціального і демографічного статусів, культурних 

преференцій та інтерактивних практик, заснованих на технологічних 

компетенціях щодо контактів в медіапросторі;  
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удосконалено: 

– методологічні засади структурно-функціонального, соціопсихологічного 

екоантропоцентричного та соціокультурного підходів щодо дослідження 

соціальних диспозицій особистості в мас-медійному просторі шляхом зміщення 

акцентів від аналізу поведінки та обсягів аудиторії мас-медіа до зосередження 

дослідницької уваги на феномені комунікативної асиметрії, антиноміях 

медіадискурсу, ціннісно-смисловій орієнтованості дій персоніфікованого 

суб’єкта;  

– понятійні та термінологічні ресурси теоретизування щодо універсалізації 

значень актуальних понять медіакомунікації: «інституалізований комунікатор», 

«інтерпретативні спільноти», «партиципаторність мас-медіа»; «медіареальність», 

«публічність», «мультимедіативність»; 

– інтерпретаційні можливості аналізу медіадискурсу стосовно вивчення 

символізації змісту та інтерференції мистецтв у метадискурсі мас-медій, що 

визначаються через соціокультурні індикатори на тлі специфіки здійснення 

публічності, візуалізації образу комунікатора, смислових характеристик 

метадискурсу мас-медіа як середовища міжкультурних комунікацій; 

дістало подальшого розвитку: 

– ідея поширення індивідуалізації та суб’єктної партиципації інформаційного 

обміну в сучасному медіакомунікативному просторі; 

– обґрунтування впливу комунікативного типу, особистих психологічних 

характеристик, диспозицій та актуалізованих цінностей суб’єкта, який 

персоніфікує себе у певних сегментах інформаційного простору та соціальної 

реальності в цілому, в діапазоні – від активного персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій – до форм луркеризму або «прихованої участі», зокрема в 

мережах; 

– уявлення щодо явища «луркеризму», де механізми та процедури 

(ре)конструювання ідентичності і «прихованої участі» в процесах інформаційного 

обміну найбільше пов’язані з атрибутивною сферою, пасивним комунікативним 

типом особистості та «образом суспільства» певного етапу його існування. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

розробці концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій та нових моделей актуальної комунікативної поведінки акторів 

медіапростору, а також у поглибленні соціологічних уявлень про структуру 

комунікативного процесу в сучасних умовах трансформацій суспільства та мас-

медійної сфери; концептуальні пропозиції автора дозволяють розкрити 

особливості персоніфікації та контамінації суб’єктності (як поєднання статусів 

комунікатора та реципієнта), розширюють інтерпретативні можливості 

соціологічного аналізу, що можуть застосовуватися як методологічна основа 

емпіричних досліджень мас-медій та розгортання нових процесів комунікативної 

взаємодії в медіапросторі. 

Визначені концептуальні засади та отримані результати, викладені в роботі, 

мають практичне значення з погляду соціологічної критики діяльності системи 

мас-медіа; виявляють подальші евристичні можливості емпіричних досліджень 

медіасфери, чинників та механізмів формування інформаційного поля як частини 

суб’єктивної реальності, реконструювання актуальної типології комунікативних 

практик, що може бути використано в аналізі та прогнозуванні ролі мас-медіа в 

сучасних умовах публічності (в електоральних кампаніях та селекції інформації в 

політичному медіадискурсі). Отримані результати будуть корисними у 

журналістській діяльності, для вдосконалення наукової і практичної медіа-

аналітики, а також способів адекватної орієнтації в запитах та інформаційних 

потребах потенційного «співрозмовника» – персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій. 

Запропоновані у роботі положення і висновки використовуються для 

розробки й поглибленого впровадження у викладанні курсів з дисциплін: 

«Соціологія масових комунікацій», «Соціологія культури», «Соціологія 

комунікації», «Пізнавальні технології в соціології», «Соціологія громадської 

думки», «Основи сучасних інформаційних технологій», «Теорія комунікацій», 

«Теорія та історія соціальних комунікацій», «Інформаційні технології в 

управлінні організацією», «Актуальні проблеми соціальних та гуманітарних 
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наук»; за результатами дисертаційного дослідження автором підготовлено 

навчальні курси: «Персоніфікація інформаційного обміну», «Соціальні наслідки 

глобалізації». 

Особистий внесок здобувача. Усі ключові ідеї, положення і висновки 

дисертаційного дослідження розроблялися автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження було оприлюднено на міжкафедральному науковому семінарі 

факультету соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Основні ідеї та результати дослідження було представлено та обговорено на 

таких наукових конференціях: ІХ, ХІІ, XIV, XVI Міжнародні науково-практичні 

конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії»: «Спільноти: суспільна 

уява і практики конструювання» (м. Київ,18-19 квітня 2019р.); Міжнародні 

науково-практичні конференції «Толерантність на кордонах Європи: вимір для 

України» (м. Ужгород, жовтень 2018, 2019р.); ІІІ Конгрес САУ «Нові нерівності – 

нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017р.); Наукова 

конференція «Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія 

та сучасність» (м. Київ, 24 січня 2016р.); IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в 

Україні та в світі» (м. Київ, 3-4 червня 2015р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну» (м. Київ, 26-27 листопада 2015р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Варіації модерну та модернізації: 

український соціум в контексті глобальних процесів» (м. Київ, 28-29 листопада 

2013р.); V, VI, ХІ Міжнародні науково-теоретичні конференції «Комунікативні 

стратегії інформаційного суспільства» (м. Санкт-Петербург, 2012, 2013, 2019 рр.), 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методологічні 

проблеми сучасних наук» (м. Новосибірськ, 19 липня 2013р.); ІІІ,VI Всеукраїнські 

науково-практичні конференції «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних 

наук: проблеми та перспективи» (м. Кам’янське, 2016, 2019 рр.); Круглий стіл 

«Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій» на 
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честь 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ, 25 

квітня 2017р.), Круглий стіл «Агенти соціальних змін в суспільстві нестійкої 

інституційності: особистості, ідеї, соціальні рухи» (м. Київ, 3 грудня 2019р.), 

Інститут соціології НАНУ. 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 55 наукових публікаціях, з яких: одноосібна монографія, сім 

монографій з фахової тематики (з яких 3 видані за кордоном); 20 статей у 

наукових фахових виданнях України, з них 4 статті у виданнях, включених до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (№ 10, 11, 14, 18); 6 – статей в 

зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

Scopus (№ 40), Ulrichs Web (№ 15), Index Copernicus (№ 9, 12, 16, 21), 5 – в інших 

виданнях. Апробацію матеріалів дисертації засвідчують 10 праць. Додатково 

відображають наукові результати роботи 6 праць. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою, завданнями та теоретико-

методологічною специфікою дослідження. Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Текст 

роботи містить 12 рисунків та 32 таблиці. Повний обсяг дисертації становить 576 

сторінок, з них обсяг основної частини – 494 сторінок, список використаних 

джерел з 610 найменувань – на 50 сторінках. 

У висновках дисертації підсумовуються головні результати дослідження, 

сформульовані положення, що мають теоретичне і практичне значення для 

подальшого соціологічного вивчення масової комунікації і соціокультурної 

сфери, наведені основні положення авторської концепції інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, розробленої на основі узагальнення 

та актуалізації теоретико-методологічних підходів та аналізу результатів 

емпіричних досліджень, яка втілює сучасні перетворення медіасфери та її акторів.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ФЕНОМЕНУ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

1.1. Тенденції розвитку теорій мас-медіа 

1.1.1. Теоретико-методологічні засади глибинного вивчення медійних систем 

Інтенсифікація трансформаційних соціальних процесів кінця ХХ – початку 

ХХІ століть в Східній Європі та активізація глобального інформаційного обміну 

спричинили глибинні зміни у структурі та технологічному забезпеченні 

комунікативних зв’язків. Процеси диджиталізації та конвергенції мас-медійної 

комунікації суттєво вплинули на типи і засоби міжконтинентального 

інформаційного обміну, спричинили поступову модифікацію цінностей двох 

межуючих епох: доінтернетівского типу (епохи традиційних медіа: радіо, 

телебачення, преси, кіно) та комп’ютерно-мережного типу (епохи Internet-

технологій), насамперед, розкриваючи нові можливості індивіда в статусі не 

тільки об’єкта, але й суб’єкта медіакомунікацій. 

Актуальність фокусування уваги соціологів на визначенні напрямів 

цивілізаційних змін, дослідженнях наявних трансформаційних процесів та їх 

внутрішніх закономірностей і проблем, що виникають в їхніх глибинах на стику 

цілих поколінь, пояснюється не тільки колізіями технологічного «переходу», але 

й тим, що на цьому тлі виникає потреба проаналізувати підсилення питомої ваги 

суб’єктності комунікативних відносин взагалі. 

Протягом останньої чверті ХХ століття зароджується нова соціальна 

діалектика або «діалектика взаємодії», що допускає співіснування ідей, які 

одночасно можуть і взаємодіяти, і суперечити одна одній. Ідея І.Валлерстайна, що 

«наукове знання і філософсько-гуманістичне знання є радикально відмінними, 

інтелектуально протилежними формами знань про світ»1, з точки зору розвитку 

гносеології соціальних процесів сприяло появі цілого спектру методологічних 

підходів, що можуть сприйматися як новий тренд і в теорії комунікацій, і в 

 
1 Валлерстайн И. Интеллектуалы в век перехода // Социология: теория, методы, маркетинг. 

2002. №3. С. 43. 
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пізнанні смислової будови світу з точки зору соціальної теорії, й дещо 

універсалізованих ресурсів соціокультурних досліджень. Універсалізація та 

розширена інтерпретативність опрацювання наукової інформації дозволяє 

паралельно використовувати тенденції, визначені як «інтерпретуюча 

перспектива», «нова парадигма» та ін., що «охоплюють ряд ідей та систем, 

запозичених з філософії, лінгвістики, соціології, антропології та критичного 

дослідження літератури. …Разом з тим, мета теорії в рамках соціально-

інтерпретуючої перспективи полягає в тому, щоб напрацювати загальні уявлення 

стосовно природи реальності, знання і людської дії, а згодом з цих гіпотез вивести 

описові судження стосовно певного комунікаційного явища»2. Отже, 

відштовхуючись від загальної методології соціальних інтерпретацій та залучаючи 

екоантропоцентричний, феноменологічний та соціокультурний підходи для 

виконання мети дослідження, можна створити певну парадигму вивчення нових 

явищ в медіапросторі, що не піддаються окремим «мікроструктурним» або ж, 

навпаки, «макросередовищним» соціологічним підходам і методам. 

Методологія соціокультурного підходу дозволяє проаналізувати 

продукування образів явищ, людей і предметів у медіапросторі та досягти 

гносеологічного результату: пояснення інтерференції «глобальностей» і 

«локальностей»3 через масштабність медіакомунікацій та їх соціокультурне 

значення. Визначення горизонтів міжкультурної взаємодії в медіапросторі 

глобалізованого суспільства4 неможливе без оцінки значення безпосередньої 

участі суб’єкта, озброєного новими комп’ютерними технологіями; створення ним 

власних, лише йому притаманних смислів; глибинного вивчення процесу 

формування інформаційного поля5, в яке цей суб’єкт «поринає» щоденно, його 

 
2 Королько В.Г. У пошуках теорії мультикультурних паблик рілейшнз // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. 2002. № 3, с.34-35. 

3 Глобальні модерності / За редакції М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона; Пер. з англ. Київ: 

Ніка-Центр, 2008. 

4 Ручка А. О. Медіа і глобальна культура: контекст сучасності // Медіа. Демократія. Культура / 

За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: Інститут соціології НАН України, 2008. С. 133-153. 

5 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору аудиторії 

в умовах сучасного соціокультурного середовища: монографія. Київ.: ДАКККіМ, 2003. 
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інструменти отримання інформації, що знаходяться в його «користуванні» й 

відтворюють саме індивідуальні потреби та запити. 

Предтечею трансляції загальної методології соціальних інтерпретацій у 

соціально-інтерпретативний підхід (наукові засади якого розвинуті автором 

роботи у інтерпретативно-цільовому підході), вважається З. Бауман (Z. Bauman), 

який наголошував, що будь-яке знання, будучи впорядкованою картиною світу, 

картиною порядку, з необхідністю включає в себе й інтерпретацію цього світу. 

Завдяки знанням постійне урізноманітнення інтерпретацій підживлює взаємодію 

між людьми, додаючи до неї різні сукупності форм життя, і тоді «процес 

комунікації – дія, спрямована на досягнення взаєморозуміння, на «подрібнення» 

відмінностей, на узгодження інтерпретацій – запобігає застою в будь-якій з форм 

життя»6. 

Екстраполяція засад феноменологічного підходу дозволяє досліджувати 

сприйняття особою (суб’єктом) сукупного змісту масової комунікації та 

здійснення інформаційного вибору не тільки в традиційній соціологічній 

парадигмі вивчення медіаповедінки, а саме з позицій індивідного сприйняття та 

персоніфікованої участі (партиципації), що особливо втілюється в мережах та 

формах он-лайн комунікацій. 

Традиції структурно-функціонального та інтеракціоністського підходів 

(експліковані в цілій низці теорій інтерперсональної та масової комунікації) понад 

півтоліття ретельно обслуговували потреби методологічного забезпечення 

суспільствознавства щодо вивчення структур та умов інформаційного обміну. Але 

реальність сучасної системи медіакомунікацій спрямовує наукову думку до ідей 

безкінечності інформаційного простору, безперервності та успадкування 

цивілізаційних традицій, що в онтологічному сенсі за внутрішньою топологією 

нагадує структурацію за принципом «дерева роду», що відтворює, на думку 

Н. Лумана (N. Luhmann) внутрішній «аутопойєзис системи», який є специфічною 

 
6 Бауман З. Мыслить социологически: учеб. пособие / Пер. с англ., под ред. А.Ф. Филиппова. 

Москва: Аспект Пресс,1996, с. 240. 
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ознакою медіасистем як певний «універсум» світобудови «реальності мас-медіа»7. 

Подібна ознака сьогодні притаманна значному сектору медіакомунікативного 

простору, є суттєвою складовою об’єктної сфери дослідження і втілюється 

автором у концепті інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта, яке являє 

собою частину загального медіакомунікативного простору, що є, в даному сенсі, 

системоутворюючою ознакою. 

Теоретико-методологічні підходи та постулати соціології масових 

комунікацій занурені своїм корінням у науковий дискурс соціальної філософії, 

феноменології, соціології комунікації, семіосоціопсихології, психолінгвістики, 

семіотики. В цілому – в сучасній соціокомунікативістиці принцип «древа знань» 

здавна увійшов до методологічної та епістемологічної бази як архетип наукового 

раціоналізму. Але подібна організація методологічних пояснень для соціально-

інтерпретаційного підходу вже не суть тотальна і може не використовуватись як 

переважаючий засіб «універсалізації структур» У.Еко (U. Eco), адже на часі 

постає заглиблення у «смислову морфологію» (Н. Костенко) мас-медійного 

простору. 

В комплексі зовнішніх пояснень в даній роботі постулюється розуміння – 

герменевтична або структурно-культуральна інтерпретація комунікативної 

взаємодії суб’єктів. Серед соціологічних напрямів, що використовують 

суб’єктність з наголосом на особистісних проявах і цінностях можна виділити: 

гуманістичну соціологію Флоріана Знанецького, символічний інтеракціонізм 

Джорджа Міда (George H.Mead), феноменологічну соціологію Альфреда Шюца 

(Alfred Schtuz ) драматургічну соціологію Ірвінга Гофмана (Еrving Goffman) та 

етнометодологію Гарольда Гарфінкеля (Harold Garfinkel), а також «другу 

соціологію» П.Штомпки. 

Всі теорії комунікації, які отримали визнання протягом останньої чверті ХХ 

століття, були переважно теоріями метажурналістики, оскільки аналізували 

зовнішні зв’язки журналістики через комунікативні процеси із соціальною 

 
7 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005, 

с.237. 
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системою; наприклад, такими визнаються теорії М.Маклюена, Ю.Ґабермаса, 

Г.Інніса, Н.Лумана, П.Бурд’є, У.Еко. В кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. зовнішні 

чинники (зокрема, соціо- та геополітичні) досить сильно впливають на процес 

інформаційного обміну та стають його «внутрішніми» чинниками. Саме це 

відображає думка М. Маклюена (M. MacLuhan), що медіа є певним соціально 

значущим «месседжем» (“The Medium is the Message”). В інтерпретації 

М. Кастельса (М. Castells) ця метафора набуває «перестановки» акцентів, 

притаманної цифровій ері (“The Message is the Medium”. Більш ідеалізовані 

погляди на роль мас-медіа в суспільстві, відображені в свій час в працях 

В. Шрама, Ф. Сіберта, Т. Петерсона, Дж. Пітерса, ін. віддзеркалювали сподівання 

на перемогу ліберальних цінностей в західному суспільстві останньої третини ХХ 

ст. Але вже на стику тисячоліть стало ясно, (виходячи з критики домінантної, 

альтернативної та парадигми «залежності»), що не існує універсальної моделі 

розвитку, прийнятної для всіх суспільств, без урахування процесів глобалізації та 

інтенсифікації інформаційного обміну. Виникає теорія «іміджів» Д. Бурстіна 

(D.Boorstin)8, що являє собою теорію псевдо-новин і псевдо-героїв, які виникають 

лише завдяки медіа і ймовірніше за все стають героями виключно в 

інформаційному просторі. 

Одночасно, розмиваються нормативні теорії, від «Основ медійних впливів» 

Д.Брайанта і С.Томпсона (J.Bryant, S.Tompson)9,, де переважно залишається 

актуалізована артикуляція впливу медійного насильства, відомої соціально-

когнітивної теорії масової комунікації Альберта Бандури (Albert Bandura)10 – до 

«Дифузії інновацій» Е.Роджерса (Rogers E.)11, що відкриває та очолює перелік 

мас-медійних теорій, які розгортають свої артикуляції стосовно подальших 

перспектив розвитку медійної практики та розвитку мас-медійної сфери в цілому. 

 
8 Boorstin D.J. The image. A guide to pseudo-events in America/ D.J. Boorstin. New York, 1987. 

9 Bryant J., Thompson S. Fundamentals of Media Effects. Boston, 2002. 

10 Bandura Albert.Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Engl. Cl. (NJ): 

Prentice-Hall, 1986.  

11 Rogers E. Elements of Diffusion // Diffusion of Innovation. New York, 1995. 
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У доповіді «Першим відчути важливе. Що відрізняє інтелектуала» 

Ю. Ґабермас вже у 2006 році наголошував на ідеях відстоювання глобальної 

політики цінностей, євроцентризму, ролі інтелектуалів у своєрідній «корекції» 

цінностей, протиставлення політиці сили і гегемонії – діалогу і порозуміння, на 

грунті стабілізації об’єднаної Європи12.. 

З гносеологічної точки зору, невизначеність ще ніколи не була настільки 

важливим предметом соціологічного пізнання. Поряд із нівелюванням ролі 

окремої людини і розквітом «масовості» – втіленої у революційних ідеологіях, в 

культурі, в модерних утопіях, втілених в тому незличенному «наборі каналів» 

(включаючи медійні) і «наборі статусів», в який здійснюється та відтворюється 

потік людської діяльності. Останнє кореспондується з відомою ідеєю Жана-

Франсуа Ліотара (J.F. Lyotard), який на початку 90-х років наголошував, що 

безсумнівний привілей розуму – «використовувати невизначене, щоб надати йому 

форми», проте, це спричиняло до появи системи (на думку Ж-Ф. Ліотара), яка 

лише «призводить до забування того, що випадає з неї», і саме існування людства 

тоді нагадує ситуацію «невгасимих сподівань і можливостей, що ніколи повністю 

не вичерпуються», а «безупинне подолання»13, постає одним із досягнень 

модерності. 

Доречно згадати також відомий «принцип нейтралізації відхилень» Нікласа 

Лумана, що полягав у нейтралізації впливу індивідуальних особливостей 

когнітивних систем, адже в комунікацію «вбудовувалась» турбота про «корекцію 

оманливості». Так, згідно З. Бауману, як альтернатива екзистенціалістській 

стратегії постає «вроджена недовизначеність людей», що за своєю 

амбівалентністю становить «сутність» людського роду. Саме апогеєм такої 

невизначеності можна вважати розквіт масових засобів створення «чарівного 

образу нового порядку речей», який довів остаточно, що «модерність стала 

 
12 Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный 

запас. №3 (47). 2006. С.6-14. 

13 Lyotard J. F. The Inhuman: Reflactions on Time, trans. Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby. 

Cambridge: Polity Press, 1991. 
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найбурхливішою з відомих форм людського життя через свою органічну 

нездатність забезпечити систему, яка б працювала»14. 

Для постдекартівського та постфрейдистського світу суб’єктом, на думку 

Н. Лумана, постає сама когнітивна система (в нашому випадку – суб’єктом 

комунікативних взаємин), яка «здатна запозичувати самопідтвердження у всякого 

пізнання, будь-то істинного чи оманливого, все ж кінець кінцем вона підтверджує 

цим свій аутопойєзис»15. Відповідно до цієї ідеї в сучасній соціології відбувається 

переосмислення масштабів соціального простору в його постмодерновому або 

постнекласичному розумінні, хоч і там, і там він представлений як 

загальносвітовий. 

Іншим важливим поворотом в сучасному соціологічному теоретизуванні є 

перенос центру уваги з вивчення соціальних структур на соціальні процеси. 

Згідно П. Штомпки, домінуюче значення тут набуває «процесуальний образ» 

соціальної реальності16. Класична модель раціональності з притаманними для неї 

онтологічністю, логікою та структурованістю (що свідчила про наявність 

самовідтворюваних систем), тим самим визнавала також і здатність до 

самовідтворювання (аутопойєзису) цивілізацій. Такий поворот цивілізаційного 

підходу є дещо несподіваним, але цілком відповідає смислу аутопойєзису, як 

процесу, що формує стійкість певних систем щодо «крихкості» та стресу. 

В ідеалі аутопойєзис притаманний всім структурам, для яких характерні 

самоорганізація та самовідтворюваність як внутрішні властивості. Але далеко не 

всі системи у вигляді соціально-організованих та впорядкованих структур 

(зокрема, держав) мають ці властивості. Доречно згадати думку Т. Парсонса 

(Т.Parsons), що «суспільство являє собою соціальну систему, яка визначається 

відносною самодостатністю з точки зору критеріїв рівноваги між такими 

факторами, як територіально орієнтована політична організація, доступ до 

 
14 Бауман З. У пошуках центру, що тримає // Глобальні модерності / За ред. М.Фезерстоуна, 

С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2008, c. 204-207. 

15 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005, 

с.145. 

16 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва: 

Аспект Пресс, 1996, с. 26-30. 
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економічних ресурсів, відтворення й соціалізація населення і культурна 

легітимізація системи як незалежного цілого»17. Можна розглядати «культурну 

легітимізацію системи» як необхідний соціальний важіль, що формує не тільки 

загально національні, але й загально цивілізаційні підвалини існування той чи 

іншої соціальної спільноти, народу, нації. 

Спроба виявити наявний взаємозв’язок між можливостями самовідтворення 

цивілізаційних систем і притаманною їм аутопойєтичністю, а також виявити цей 

зв’язок й щодо теоретичних засад глибинного пояснення соціологією 

соціокомунікативних та медіакомунікативних практик, відкриває нові можливості 

осмислення процесів, що відбуваються в глобалізованому медіапросторі 

сучасного суспільства. Доречно навести думку Нікласа Лумана, висловлену ним у 

праці «Час і системна раціональність», де визнається, що «статус притаманних 

системі науки понять потенціалу і диспозиції – наприклад, цінності істини як 

можливості для висловлення істинності або хибності, спостережності, 

верифікованості, операбельності, вимірюваності, науково-теоретично все ще є 

мало висвітленим», що є прямою вказівкою щодо недостатньої вимогливості та 

стрункості наукового теоретизування, яка набуває в наш час надактуального 

значення, адже без цього у триваючих дослідженнях «функціонує оперативна 

свідомість», яка «працює з цими непроаналізованими абстракціями та за їхньою 

допомогою творить історію»18. 

Дискусії навколо сучасної парадигми у соціології (зокрема, множинності її 

теоретичних підходів) були свого часу підсумовані В.О. Ядовим, який пропонував 

визначити теоретичну парадигму в соціології як певне системне уявлення про 

взаємозв’язок між різноманітними теоріями, які б з необхідністю включали: а) 

прийняття певної загальної для даних теорій філософської ідеї про світ 

соціальності, яка б містила відповідь на критеріальне питання, що являє собою 

«соціальне»; б) визнання певних загальних принципів та критеріїв 

 
17 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л. А.Седова и А. Д. Ковалева. Под 

ред. М. С.Ковалевой. Москва: Аспект-Пресс, 1997, с. 268. 

18 Луман Н.Час і системна раціональність / Пер. з нім. Київ: Центр учбової літератури, 2011, 

с.40. 
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обґрунтованості й достовірності знання стосовно соціальних процесів та явищ; в) 

визначення кола проблем, що досліджуються в рамках даної парадигми, й тих, що 

не входять до неї19. 

ХХI століття спричинило появу нового типу мислення – притаманного 

новому типу суспільства – інформаційному. Сучасні «аутопойєтичні» системи 

трансляції інформації створюють нові, своєрідні «інтралінгвістичні» системи з їх 

власними внутрішніми законами. Підпорядкованість цих законів загальній 

інформаційній тенденції стає з часом все більш помітною. На перетині століть (а 

ще більше наприкінці другого десятиліття ХХІ ст.) актуалізувалось питання 

відсутності об’єднуючої мас-медійної теорії. Цілий сонм комунікативних, 

соціологічних, соціопсихологічних теорій, що напрацювала наука в галузі 

осмислення феномену масової комунікації протягом минулого століття, 

неодноразово піддавався різнобічним класифікаціям, але найбільш стрункою з 

них можна визнати типологію Д. Мак-Квейла(D. McQuail), який розподілив всі 

теорії масової комунікації по таких рівнях: 

– соціально-наукові (переважно функціональні теорії); 

– нормативні теорії; 

– операційні теорії, якими медійні працівники керуються на практиці; 

– повсякденні теорії «здорового глузду», або персональних асоціацій. 

Останній четвертий рівень теорій втілюється у тому, що «кожний член 

аудиторії має свої репертуари та розуміння самопрезентації медій, що пов’язані із 

загальними уявленнями про них як, наприклад, про «вікно» у світ чи форум для 

свободи слова»20. Отже, Д. Мак-Квейл запропонував таку типологічну схему 

теорій мас-медіа, яка представляла чотири основні напрями: 

а) «медіацентричний» напрям (вектор альтернативи з «соціоцентричним»), 

що «обертається довкола культурних та ідейних чинників»; адже, згідно з 

 
19 Ядов В.А. Возможности совмещения теоретических парадигм в социологии // 

Социологический журнал. 2003. № 3. С. 5-19. 

20Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. з англ. Львів: Літопис, 2010, с.16-18. 
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медіацентричною теорією, мас-медіа – «це першопричина суспільних змін», які 

зумовлені розвитком сучасних комунікаційних технологій; 

б) «соціоцентричний» напрям (або «соціоматеріалістичний») – розглядає 

систему мас-медіа та їхній зміст переважно як відбиток політико-економічних і 

матеріальних умов суспільства; 

в) «медіаматеріалістичний» – який надає перевагу структурним та 

технологічним аспектам медій; 

г) «медіакультуралістичний» напрям – надає особливої уваги змістові та 

суб’єктивному сприйняттю медійних повідомлень. 

Всі чотири головні підходи, за Мак-Квейлом, можна визначити у вигляді 

двох рядів антиномій: перший ряд – «медіацентричний/соціоцентричний» та 

другий ряд – «культуралістичний/матеріалістичний». Таке групування теорій 

дозволило свого часу вдосконалити методологічну базу осмислення медіапроцесів 

в колі інших складних соціальних систем. 

Саме в процесі вивчення складних соціальних систем, де рівні управління 

надбудовуються один над іншим, і ця ієрархічність одночасно спрощує підходи 

до її аналізу та удосконалення, соціологічна наука намагається вирішувати 

проблему теоретико-методологічного моделювання та осмислення в рамках 

постнекласичних, поліпарадигмальних, постмодерних та, певною мірою, й 

протилежних – раціональних підходів. Спільною рисою багатьох концепцій і 

моделей масової комунікації протягом ХХ ст. було дві провідні ідеї – 

вдосконалення взаєморозуміння та «ефективність контакту» – в комплексі з 

усвідомленням отриманої інформації та орієнтацією на оптимальний результат: 

інтерпретаційний та поведінковий. Але з появою Інтернет вищезгадані підходи 

виявилися нерелевантними, адже «архітектори Інтернету дійшли до «наскрізного» 

принципу, що дозволяє самому винахіднику, а не контролерам Мережі, 

вирішувати, що їм будувати, виходячи з можливостей Інтернету»21. Інтерфейс 

комп’ютера об’єднує людей у групи і спільноти, водночас залишаючи їх у власно 

 
21 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция; пер. с англ. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 

2006, с. 88. 
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створеному «полі» інформації22. Цей феномен – ще не повністю осмислений 

науковцями, своєрідне «вікно у суб’єктність» – відкриває абсолютно нові 

можливості перед індивідом-суб’єктом мереж, самостійно вирішувати, «що 

будувати» і яким чином наповнювати своє інформаційне поле. 

Поточний етап розвитку соціологічних теорій мас-медіа демонструє 

поступовий перехід від макросоціологічного рівня аналізу соціальної реальності 

до мікросоціологічного (мікрокомунікативного), де на перший план виходить 

суб’єкт комунікації (користувач, актор, а не лише отримувач інформації), його 

активність і готовність до вбудовування в загальній інформаційний простір через 

утворення автентичного інформаційного поля, сформованого відповідно до своїх 

власних смислів та інформаційних потреб. Таким чином, тут можна спостерігати 

певні прояви «аутопойєзису». 

Матеріалістично-ідеологічні системи більш не є домінуючими в просторі 

мас-медій. Ідеологія колективізму та інші, дотичні до неї, поступово відходять в 

минуле. Індивід як система «очікувань» (У. Еко23), або індивід як цілісна 

особистість (І. Гофман24, Н. Еліаc 25), стверджують своє місце і способи пізнання 

реальності в тих лише ним притаманих формах і зв’язках (інтеракціях), які 

відбивають автентичні потреби та особливості інформаційного обміну. 

Переважно всі підходи до визначення істинності чи адекватності тих або 

інших теорій взаємодії людини в суспільстві з іншими суб’єктами, будь-то 

соціальні індивіди, соціальні інститути чи організації, що були сформовані 

соціологічною наукою, являють собою системне «вибудовування» (відповідно до 

певних зразків через простір і час) таких соціальних відносин, які Ентоні Гідденс 

 
22 Сусська О.О. Сучаcні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті 

трансформації медіасистем // European Political and Law Discourse. 2017. Volume 4. Issue 2, pp. 

195-200. 

23 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва: ТОО ТК 

“Петрополис”, 1998.  

24 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер с англ. Москва: «Канон-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 

25 Елиас Н. Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / Пер. з нім. Київ: 

Видавничий дім «Альтернативи», 2003. 
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(A. Giddens) називав «відтворювальними практиками»26. На тлі цього виділяються 

сучасні трансформаційні процеси в сфері мас-медій, стосовно яких більшість 

підходів наукової критики або теоретизування базуються на відкритому виборі 

або концепціях так званого «вільного ринку». Дослідження останніх десятиліть 

включають концепти культуральних підходів (Л.Малес), соціальних інтересів 

(О.Злобіна), віртуального простору (Н.Соболева), смислової «морфології 

соціуму»27. Наявність дискусій доводить дифузність соціологічних онтологічних 

підходів – риси, притаманної аналізу більшості системних соціальних утворень 

(держави, фінансів, культури, медійного простору тощо), додаючи досліднику 

можливості поглибленого тлумачення процесів, які відбуваються на різних рівнях 

– від рівня повсякденності до рівня цілісної соціальної системи та її інститутів. 

За досить тривалий період «переходу» від книжкового (поліграфічного) 

способу передавання й отримання інформації до електронного відбулись суттєві 

зрушення у сприйнятті та організації комунікативних взаємин під час 

інформаційного обміну. У гносеологічному плані такий цивілізаційний «перехід» 

породжує цілу низку соціальних очікувань, насамперед, від процесів 

технологізації та глобалізації інформаційного простору. Найбільш суттєвими та 

очевидними наслідками на цьому тлі можна визнати:  

1) зміни типів комунікаційної взаємодії; 

2) зміни механізмів формування автентичного інформаційного поля; 

3) появу персоніфікованих «акторів» як рівнозначних і самодостатніх 

суб’єктів комунікативного процесу. 

Відповідно вказаних тенденцій, поступово змінювались й теоретико-

методологічні підходи в дослідженнях медіакомунікативних процесів. Останні 

мали пройти шдях – від «онтології комуникацій» (яка включала аналіз технологій 

та кількісні характеристики каналів транслювання інформації, масштаби 

аудиторій, вивчення інформаційних потреб, можливостей «нових медіа», тощо) – 

 
26 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambrige: Polity Press, 1990. 

27 Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В. Костенко. Київ: Інститут соціології НАН 

України, 2012. 
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до нової комунікативної онтології. Остання передбачає не стільки констатацію та 

аналіз самих змін, скільки виявлення механізмів формування та конструювання 

автентичного інформаційного поля, що належить новій фігурі у мас-медійному 

просторі – персоніфікованому суб’єкту інформаційного обміну та комунікативних 

стосунків, що розгортаються в умовах дихотомічної персоніфікації (в ефірі 

традиційних медіа та паралельно використовуючи можливості партиципаційної 

комунікації в мережах). Вивчення детермінації цими змінами зрушень у сучасних 

теоретико-методологічних підходах соціології є одним з актуальних напрямів 

розвитку вітчизняної соціальної науки. Поступові, а іноді й хвилеподібні зміни 

основних концепцій, моделей, схем мас-медійної комунікації віддзеркалюються у 

постановці проблем її впливу на масову свідомість, суттєво відбиваються у точках 

зору на трансформації мас-медійних аудиторій, породжують той величезний 

контингент наукових рішень і пропозицій, що становить сукупність сучасних 

парадигм вивчення медіакомунікативного простору. 

Можна висунути гіпотезу щодо того, чи може бути взагалі відносно такого 

«широкоформатного» об’єкту досліджень як процес комунікативної взаємодії в 

медіапросторі напрацьована єдина достатньо «струнка» теорія, потреба в якій 

відчувається скоріше, як «залишкові наслідки» класичного позитивізму або 

структурного функціоналізму. 

Феноменологія медіапростору (що досліджується у працях автора28), 

розвивається історично в двох напрямах: перший – медіацентричний, прагне 

досягнення найчастіше односпрямованих (пропагандистських, маркетингових, 

реламних тощо) впливів на масову аудиторію; другий – суб’єктоцентричний, 

розгортає перед індивідом можливості задоволення своїх інформаційних, 

рекреативних, ігрових потреб та досягнення насичення пізнавальних інтересів. В 

рамках цих дослідницьких парадигм тлумачення міри впливовості мас-медійних 

 
28 Сусська О.О. Гуманізаційні завдання формування українського інформаційного простору // 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2001. № 2. С.27-38; 

Сусська О.О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному 

просторі. Монографія. Київ, 2008; Сусська О. О. Психологія інформаційної діяльності в сфері 

масової комунікації: Основи формування критеріїв інформаційного обміну, Монографія. Київ, 

2007; Сусська О.О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 
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систем часом змінювалось, відповідно до зумовлених «потребами епохи» (в т.ч. 

технологічної синхронної ситуації), парадигм та цілей використання 

інформаційного простору тими, чи іншими політичними силами. Саме тому 

більшість досліджень в галузі медіакомунікативістики (включаючи соціологічний, 

соціо- і психологічний напрямки, і, навіть, паблік рилейшнз) сьогодні несе на собі 

відбиток політизованої соціальної реальності. 

Щоб уникнути зайвих псевдополітичних інтерпретацій феноменології 

медіапростору, автор обирає онтологічний підхід, який вимагає від дослідника 

узагальнення проблем буття; доповнюючи його засобами і процедурами 

процесуального підходу, який реалізує базовий методологічний принцип – 

розглядати явища та процеси дійсності в їхній повноті та розмаїтті проявів 

послідовно, аналізуючи їхні взаємозв’язки і динаміку змін. Паралельне застосування 

онтологічного та процесувального підходів дозволяє здійснювати порівняння 

уявного світу «гіперреальності» з реальним буттям, повсякденного (втіленого в 

динамічній системі потреб) – з унікальним, неповторним, а також автентичного із 

загальним, типовим тощо. 

В сучасних наукових джерелах артикуляція «обмежених ефектів» та 

уявлення про «всемогутні» мас-медіа, домінуючі у минулому столітті, не зникли 

безслідно. Насамперед, вони поширюються на сучасну аудіовізуальну 

медіакомунікацію і втілюються у моделях глобального масштабу; приписують 

розвиненим засобам масової комунікації визначну роль у формуванні нового 

етапу культури та нових культурних парадигм комунікації,удосконаленні 

інформаційних процесів і взаємодії між людьми. Н.Луман, детермінуючи стійкі та 

мінливі ознаки і властивості «реальності мас-медіа», доводив, що вивчення 

самодостатності та імовірності «аутопойєзису» системи медійної комунікації29 

лежить саме в царині онтологічного підходу. 

В теоретичному плані З.Бауман розгорнув і удосконалив тезу Г.Бейтсона 

щодо «взаємодоповнюючого схизмогенезису», де пояснив, що саме в системах 

 
29 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005. 
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обміну нейтралізуються руйнівні тенденції симетричного та компліментарного 

схизмогенезису, «у відносинах обміну кожний окремий випадок взаємодії 

асиметричний, але протягом достатньо тривалого проміжку часу дії обох сторін 

врівноважуються, й таким чином взаємодія стає «збалансованою», тобто вона 

може довго зберігати свої характеристики,.. Простіше кажучи, обмін означає 

взаємодію, в якій кожна із сторін повинна запропонувати щось таке, чого 

потребує інша сторона, ...він присутній, за визначенням, у будь-якій 

збалансованій та стабільній системі взаємодій»30. 

Протягом другої половини XX ст. неодноразово в соціологічному 

теоретизуванні виявляються спроби «подолати крайнощі» – поєднати макро- й 

мікропідходи, об’єктивістський і суб’єктивістський: П. Бурдье (1994); Н. Луман 

(1996); М. Арчер, (2000). В ракурсі онтологічного підходу аналогічну критику 

подає А.Матляр, підкреслюючи, що спостерігається некритичне використання 

термінів суміжними (зокрема, соціальними) науками, де можна спостерігати 

«справжню дерегламентацію концептуальних універсумів, які слугують нам для 

позначення світу»31. 

Паралельно з цим в соціогуманітарному знанні кристалізується наукове 

поняття «поля», яке невдовзі стало одним із смислоуворюючих в цілому ряді 

суміжних дисциплін. За висловом П.Бурдьє (P.Bourdieu) – визначення поля 

«просте і зручне», але, як всі визначення, видається недосконалим: «поле є місцем 

сил, в середині якого агенти займають позиції, що статистично визначають їхні 

погляди на це поле та їхні практики, спрямовані або на збереження, або на 

зміщення структури силових відношень, що виробляє це поле»32. 

Саме через введення поняття «поле» вдається збалансувати асиметричність 

взаємодії, що виникає в інформаційному просторі. (Це явище комунікативної 

асиметрії в медіасередовищі аналізується в окремому підрозділі). Курт Левін 

(K.Levin), одним з перших артикулював розуміння поля в соціальних науках, 

 
30 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. Москва: Логос, 2004, с. 58. 

31 Mattelart A., Historie de l`utopie planetaire. La Decouverte, 1999, р. 351. 

32 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва: Институт экспериментальной социологии, 2005, с. 108-109. 
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виходячи з того, що справжнє поле має визначену часову глибину, «воно включає 

«психологічне минуле», «психологічне теперішнє» та «психологічне майбутнє», 

які складають один з вимірів життєвого простору, що існує в даний момент 

часу»33. Для сучасних наукових розвідок в галузі соціології мас-медійних 

комунікацій поняття поля має значний евристичний ресурс. На відміну від 

К.Левіна, в рамках системного аналізу культурних продуктів, П.Бурдьє 

гіпотетично передбачує: якщо ми хочемо пояснити характеристики культурних 

продуктів, треба враховувати те, що саме їх пов’язує із структурою та 

функціонуванням того поля, в якому вони виробляються 34. 

Для розробки концепції інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій і 

кристалізації центральних ідей цієї концепції, надважливим є переосмислення 

обох позицій – суб’єкта та умов існування самого поля, що здійснюється з 

паралельним використанням системного і соціокультурного аналізу. Останнє дало 

теоретично-вагомий результат: інформаційне поле суб’єкта, як частина його 

життєвого простору, мислиться таким, що: а) має відповідну структуру та 

особливості функціонування; б) наслідком його створення постають певні зміни 

(стану і змісту) свідомості суб’єкта, що є результатом системно-смислових 

впливів компонентів поля; в) компоненти поля зберігають всі характеристики 

культурних продуктів того середовища – «семіосфери» (за Ю. Лотманом), в якому 

вони виробляються (з якого вони мають походження). 

1.1.2. Цивілізційні зміни та актуалізація суб’єктності в просторі 

медіакомунікацій 

Дослідження головної проблеми «цивілізаційного переходу» від ери 

книжкової («цивілізації Гутенберга») до ери «екранних технологій», що виникла у 

зв’язку із змінами в існуванні медій та використанні нових інформаційних 

технологій, торкаються суттєвих трансформацій продукування і споживання 

 
33 Левин К. Теория поля в социальных науках; пер. с англ. СПб.: ООО «Сенсор», «Речь», 2000, 

с. 48. 

34 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. СПб.: Алетейя; Москва : 

Институт экспериментальной социологии, 2000, с. 108-112. 
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інформації в глобальному масштабі, що впливає на підвищення суспільного 

значення комунікаційних процесів в сучасному соціумі. 

Онтологічний характер вищезазначених цивілізаційних змін «на зламі» 

епох, акцентований ще Р.Дарендорфом (R. Dahrendorf)35, наукова цінність 

теоретизування та теоретико-методологічне значення горизонтальних та 

вертикальних процесів, що відбуваються на персонально-суб’єктному та масово-

орієнтованому рівнях сучасної медіакомунікації, свідчать про те, що ці рівні 

соціальних та соціокомунікативних відносин віддзеркалюють сучасний стан 

медіакомунікативних практик і дозволяють з гносеологічної точки зору 

прозирнути у більш глибинні шари реальності, ніж це виявляється можливим за 

допомогою лише емпіричних даних та понять, які фіксують переважно зовнішні 

боки явищ, що витікають із кількісно-якісного аналізу. 

У змісті та формулюванні теоретичних понять системного аналізу закладена 

можливість з найбільшою послідовністю і повнотою реалізувати одну з головних 

функцій наукової теорії – інтегруючу, що дозволяє об’єднувати в єдину наукову 

систему численні емпіричні дані, теоретично осмислюючи їх та надаючи ним 

систематизоване глибинне тлумачення. 

Поступовість цивілізаційного переходу зумовлює і поступовіть набуття 

інтерпретативними спільнотами (які інтерферують з колишніми «масовими 

аудиторіями») значущих квот у стандартних кластерах сучасних мас-медійних 

аудиторій36. Через утвердження засад персоніфікації (спочатку в мережах, а потім 

повільніше – серед кластерів стандартних аудиторій традиційних медіа) 

відбувається просування і вкорінення «інтеркомунікативних позицій» суб’єкта 

медіакомунікацій, що припадає на перші десятиліття ХХІ ст. 

 
35 Dahrendorf R. Life Chances: Approaches to Social and Political Theory. Chicago: University of 

Chicago, 1979. 

36 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе: монография . 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 
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В царині соціології масових комунікацій (поряд з мультидисциплінарним) 

стає все більш актуальним соціокультурний підхід37, де ситуативність та 

функціональність задоволення інформаційних потреб включаються науковцями 

до загального контексту антропоцентричних та соціокультурних візій. 

Узагальнюючи подібні тенденції, Ч. Тейлор пояснює, що «наше технократичне і 

бюрократичне суспільство надає дедалі більшої ваги інструментальному 

мисленню. Це не може не зміцнювати атомізму, ...в інструментальній перспективі. 

Але воно також плекає антропоцентризм, примушуючи нас зайняти 

інструменталістську позицію щодо усіх аспектів нашого життя і довкілля: до 

минулого, до природи, так само і до наших соціальних угод»38. Між 

антропоцентризмом та інструменталізмом пролягає певна межа, де в науковому 

теоретизуванні мало б бути зафіксованим твердження, що функціональність стає 

причиною багатьох «квазімотивуючих» факторів вибору тих або інших засобів 

задоволення інформаційних чи рекреативних потреб, що на думку автора 

збагачується сьогодні завдяки автентичності представлення себе в мережах та 

мережних спільнотах39. Таким чином мультидисциплінарність у використанні 

згаданих підходів надає широких можливостей та дозволяє осягнути максимально 

всі боки медіакомунікативної діяльності персоніфікованого суб’єкта, спрямованої 

на формування власного інформаційного поля. 

Як слушно наголошував Ж. Бодрійяр, на тлі схрещення раціональних та 

постмодерністських тлумачень симулятивної природи мас-медійної комунікації 

вибудовується так звана «масова культурна містифікація», де власне маса кладе 

кінець масовій культурі. Існування контрольованої соціалізації породжує 

 
37 Мінливості культури: соціологічні проекції / За ред. Н.Костенко. Київ: Інститут соціології 

НАН України, 2015; Мартинюк І., Соболєва Н. Символічна соціальна реальність: методологічні 

підходи та практичний досвід вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 

3.С.126-146. 

38 Тейлор Ч. Етика автентичності; пер. з англ. К.: Дух і літера, 2002, с. 50; Taylor Ch. Liberal 

Politics and the Public Sphere // Charles Taylor. Philosophical Arguments. Harvard University Press: 

Cambridge, Massachussets, London, England, 1995. p. 257-287. 

39 Сусская О.А. Информационные сетевые технологии в медийной сфере и PR-менеджменте: 

вопросы освоения социального пространства // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: 

Матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса 30-31 жовт. 2014 р. Ч.4. Одеса: ОНАЗ, 

2014. С.122-125.  
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інтеграцію всіх суперечливих потоків індивідуального життя в часопросторі 

операційної симуляції соціального життя40. За цих обставин індивідуальність 

прагне бути одночасно і покупцем, і продавцем в цьому «гіпермаркеті культури». 

Для повноти картини як цивілізаційного «переходу», так і перетворення 

масової аудиторії на «інтерпретативні спільноти», а пересічного реципієнта мас-

медій – на персоніфікованого суб’єкта медіакомунікативного простору, 

необхідним є також використання заявленого вище соціокультурного підходу, 

який, згідно висновку Ю. Сороки, є «специфічним науковим напрямом, який 

розвиває та розширює можливості накового пізнання в сучасних умовах»41, а 

також соціокультурного аналізу, що базується на засадах розуміючої соціології, 

символічного інтеракціонізму та феноменологічної соціології. В такому поєднанні 

– можна констатувати, що цей підхід продовжує становити актуальний науковий 

фундамент – аналіз соціокультурних об’єктів, якими залишаються й медіаконтент 

(попри всі спроби його конче політизувати), й інші продукти діяльності (зокрема, 

мистецької) мас-медіа. 

Цивілізаційний «перехід» перенаголошує або «перезавантажує» не тільки 

розуміння важливості передавання смислів в сучасному медіапросторі, але й (що 

найголовніше) – робить інструменти і засоби, які знаходиться в руках 

«користувача» більш вагомим за нього самого. Все частіше піднімається питання 

суб’єктивної ваги «перебування в мережі», адже «самодостатный характер 

розвитку інформаційно-комп’ютерної технології, що на рівні конкретної 

особистості діє як запрограмований на недозованість споживання, також 

приховує у собі, як мінімум дві небезпеки: особистісну та 

«контрінтелектуальну»42. Взаємодія з мережею знімає просторові та часові 

бар’єри спілкування, стає вищим сенсом життя, вищим за усвідомлення того 

«навіщо» користувачеві там бути, тобто вищим за смисл отримання чи 

 
40 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, с. 98-101. 

41 Сорока Ю. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия. Харьков: ХНУ 

им.В.Н.Каразина, 2010, с. 108. 

42 Сусська О.О. Персоніфікація інформаційного обміну. Київ: Логос, 2013, с. 76. 
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передавання самої інформації. Отже, спостерігається досить нова тенденція, за 

якої процес користування може «тиснути» на процес комунікації. 

В контексті дослідження визначених вище проблем, однією з 

найголовніших постає перестановка системно-смислових позицій «акторів 

комунікативної дії» (Ю.Ґабермас), що становить головну колізію методологічних 

«зсувів» і змін сучасних наукових підходів у соціологічних дослідженнях 

медіакомунікації. Якщо намагатись уявити проблеми вивчення мас-медійного 

простору в рамках певної теоретичної парадигми та прослідкувати їх 

спорідненість або підпорядкованість змінам на перетині технологічних епох, то 

перехід від «онтології комуникацій» до нової комунікативної онтології, від 

медіацентричного до суб’єктоцентричного, від макрокомуникативного до 

мікрокомунікативного рівня соціологічного мислення – співпадають із 

входженням людства в період розбудови інформаційного суспільства, що 

потребує нових підходів у дослідженнях комунікативних процесів, які 

відбуваються у медіапросторі.  

Артикульовані авторами колективної монографії «Соціальні інтереси в 

контексті соціокультурної модернізації» закономірності щодо суб’єктності 

мікрорівня соціальної реальності, який репрезентує суб’єкт, де за висловом 

О.Злобіної «світ структурується в контексті засобів чи перешкод реалізації 

інтересів», де виникає «осад релевантностей» (за А.Шюцем), який поступово 

набуває форми «нейтрального, звичного інтерсуб’єктивного знання», й де, 

нарешті, викристалізовується соціальний інтерес, «змістовною строною якого є 

загальнолюдські цінності, права і свободи тощо, ...що має специфічні форми 

існування і представлений як на рівні мікро-, так і макросуб’єктів соціального 

простору»43. Цінності епохи друкованих медіа або «книжкової цивілізації» не 

відходять у минуле, адже це не є «переключенням каналів» масової свідомості, а 

суттєвісним смисловим переходом, головний смисл якого – зміна аксіологем ери 

друку на аксіологеми ери цифрових технологій. Також необхідно наголосити про 

 
43 Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. / За ред. О. Г. Злобіної. Київ: 

Інститут соціології НАН України, 2011, с. 76-77. 
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проекції первинних найпростіших форм усної комунікації, що обслуговували 

потреби первісних (переважно аграрних) форм людської цивілізації, на форми 

ігри та міфу44 , що нині використовуються у мас-медійному дискурсі. Друкована 

інформація, яка була переважно орієнтованою на потреби міста, спрямованою на 

збереження та транслювання знань для майбутніх поколінь, знайшла своє 

втілення в «книжковому типі» особистості або суб’єкті «цивілізації Гутенберга». 

Включення європейських цінностей в глобальний контекст, сучасні 

соціальні умови існування суспільств вимагають більш ефективного розподілення 

дослідницьких зусиль. Вибір індивідного бачення та осібного «втручання» у зміст 

інформаційного простору були ще 20 років тому просто нездійсненними. Якщо 

погодитись з думкою З.Баумана про те, «якою є панівна культура модерного 

суспільства – культурою вибору й самоформування», то це великою мірою 

«підважує» суспільне значення та «компенсаційність» колективістичних ідеологій 

та колективних ідентичностей; «підточує авторитет усього, чому бракує 

«загальнолюдської універсальності», тобто всьому, що накладає обмеження на 

індивідуальне самотворення» 45.  

Характер взаємин і суперечностей між виробниками і споживачами 

продукції засобів масової комунікації є актуальною і, одночасно, невичерпною 

темою, предметом наукового осмислення, постійної уваги дослідників. Перелом, 

який відбувся в медіакомунікативістиці не міг не позначитись й на найближчих 

галузях: соціології масових комунікацій, соціопсихолнігвістиці, медіапсихології, 

тощо. В авторській монографіі «Гуманізація та персоніфікація масс-медіа»46 

відзначається, що теоретики журналістики дедалі частіше відмовляються від 

термінів «засоби масової комунікації», «засоби масової інформації», вважаючи 

більш виразним і всеохоплюючим терміни «медіакомунікація», «простір мас-

 
44 Бевзенко Л.Д. Поняття міфу та гри в кризовому дискурсі сучасних соціокультурних процесів 

– соціосамоорганізаційний підхід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015.  № 2. С. 112-

130. 

45 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. Москва: Логос, 2004, с. 212. 

46 Сусская О.А. Гуманизация и персонификация масс-медиа: гуманизация и персонификация 

коммуникативного взаимодействия в медиапространстве. Монография. Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 
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медіа», «медіакультура соціуму», тощо. Аналогічно й соціологічні «візії» 

сучасності інтерферують з викликами сучасності. 

Кореспондується з думкою Н. Лумана і позиція автора, що медіапростір 

реалізує не тільки інформаційну функцію, а тут все важливішою стає і 

поведінкова, і реакційна складова, адже «мас-медіа здійснюють лише постійне 

самодратування суспільства, відтворення моральної чуттєвості – як на 

індивідуальному, так і на комунікативному рівні»47; Луман наголошував, що 

первинна реальність лежить не в «позамежному світі», а складається із самих 

когнітивних операцій, позаяк вони імовірні лише за наявності двох умов, а саме, 

«завдяки тому, що вони утворюють аутопойєтичну, самовідтворювальну систему, 

й в силу того, що ця система може спостерігати лише в тому випадку, якщо 

розрізняє самореференцію та інореференцію», тим самим передбачивши 

подальший розвиток теоретизування щодо понятійної взаємодії «реальності» та 

«смислу» – «реальність виробляється усередині системи через надання смислу 

(або краще англійською sensmaking)»48. 

Поляризація думок дослідників мас-медійного дискурсу протягом 

десятиліть концентрується в дискусіях навколо двох підходів: детермінантного 

або медіацентричного ставлення до аудиторій (де масова аудиторія є об’єктом 

медіавпливу), що було адекватним для свого часу і вписувалось в концепції 

функціоналізму; і реципієнтоцентричного (соціо-психологічного за своєю суттю) 

підходу до взаємин комунікатора з аудиторією, де тлумачення понять «смисл» та 

«інформація» (повідомлення) поступово ставали центром цілепокладання і 

формування комунікативних відносин49. В інтерпретативних традиціях 

постструктуралізму та соціального конструктивізму – реципієнтоцентричний або 

«суб’єктоцентричний» підхід реалізує намагання актуалізувати визнання 

первинності та керованої інтенційності за суб’єктом комунікативних взаємин 

 
47 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. Москва: Праксис, 2005, с. 54. 

48 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. Москва: Праксис, 2005, c. 15-16. 

49 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018, с. 206-217. 
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(реципієнтом, представником певної аудиторії, персоніфікованим суб’єктом), а не 

засобом (медіумом, сукупним комунікатором тощо). 

Персоніфікація суб’єкта комунікативних відносин в медіапросторі інспірує 

таким чином «підрив» таких, непорушних протягом десятиліть, 

традиціоналістських підходів до медіакомунікативних відносин, як: 

– піднесення ролі сукупного комунікатора (який представляє інститут мас-

медіа або певний засіб масової комунікації);  

– вибірковість та підпорядкованість інформаційних джерел; 

– завданість, як непорушної настанови, «об’єктивності» та авторитету 

сукупного комунікатора, джерела (каналу) інформації, тощо;  

– потенційний «патерналізм» всієї системи мас-медійної комунікації щодо 

впливу на масову аудиторію та очікувані ефекти цього впливу. 

Саме тут спрацьовує стратифікаційна модель Ентоні Гідденса, що включає 

уявлення про суб’єкт діяльності й засноване на виділенні трьох «шарів» (рівнів) 

пізнання // мотивації: дискурсивної свідомості, практичної свідомості та 

підсвідомого 50. Вищезгадана переакцентуація має під собою, безперечно, 

соціальне підгунтя, адже саме вона віддзеркалює зміни відчуття соціальної 

реальності та оцінок і соціальних запитів особистості 51, що є відповіддю на 

виклики сучасних процесів інформатизації та трансформаційних змін у 

суспільстві. Заснована на «новому відчутті» соціальної реальності позиція 

персоніфікованого суб’єкта сучасної медіакомунікації продукує і нову парадигму 

пріоритетів: 

• першоджерельність смислу та питома вага змісту інформації, що обрана 

суб’єктом, 

•  використання можливостей створення свого власного інформаційного 

поля, вибираючи для цього із загального медіаконтенту лише ті матеріали, що 

насправді входять в сферу інтересів та інформаційних потреб суб’єкта;  

 
50 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambrige: Polity Press, 1990. 

51 Серто М. де. По городу пешком // Communitas. 2005. № 2. С. 80-87. 
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• переакцентуація інформаційного вибору з підпорядкованого «порядку 

денному» мас-медіа («всеядного»), до суб’єктного (автентичного), який 

віддзеркалює соціальні та інформаційні запити особи, не зважаючи на соціальне 

підгунтя та проекції соціального оточення. 

Як трохи контраверсійний висновок з останнього витікає, що саме виклики 

сучасного інформатизованого і трансформованого суспільства стають 

першоджерелом суб’єктивної оцінки інформації. Перефразовуючи відомий вислів 

М.Маклюена (М.McLuhan) в «культовому» інтерв’ю «Повідомлення є медіумом» 

(“The Message is the Medium”), М. Кастельс підкреслював, що саме зміст 

повідомлення зумовлює та організує процес комунікації, навіть у період 

домінування глобальних комунікацій та «мережевих суспільств»52 . 

Онтологічне розуміння соціального факту як будь-якого стану дійсності або 

події, що відбулася, є важливим для розвитку певної наукової галузі та соціологічної 

науки в цілому, адже воно має значення як логіко-гносеологічний факт – знання, що 

набуті шляхом опису окремих фрагментів соціальної реальності у визначеному 

часово-просторовому інтервалі. Слід зауважити, що протягом декількох послідовних 

періодів розвитку соціологічної науки певне незадоволення викликали раніше 

зроблені тлумачення об’єкту і предмету соціології, що позначилося, зокрема, в 

пошуках концепцій, які б претендували на нове бачення (або трактування) вихідних 

теоретико-методологічних проблем і дали в свій час поштовх розвитку таких 

теоретичних напрямів, як: феноменологічна соціологія, етнометодологія, теорія 

раціонального вибору, школі ультрадетальних емпіричних досліджень, ін.  

Побічного ефекту для розвитку соціокомунікативних теорій досягли ідеї 

соціального конструктивізму, обґрунтовані в працях П. Бергера (P. Berger) як 

представника американської наукової школи та німецького соціолога Т.Лукмана 

(T.Luckmann). В їхній спільній праці «Соціальне конструювання реальності» 

обстоюється ідея, що для побудови соціальної комунікації найголовнішим (але не 

 
52 Castells M.The Message is the Medium // Global Media and communication. 2005. №3, рр. 135-

139. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

60 

 

єдиним) інструментом виступає мова53, була розроблена одна з перших версій 

соціології знання. В своїх наукових розвідках, досліджуючи процеси і механізми 

функціонування і розповсюдження інформації (знань), П. Бергер та Т. Лукман 

фактично спиралися на феноменологічну соціологію, фундатор якої Альфред 

Шюц розглядав дію як мету здійснення комунікації. 

У своїх спостереженнях процесів та механізмів відтворення соціальної 

реальності, А. Шюц54 акцентує на формуванні стандартизованої типологічної 

структури сприймання об’єктів. Відповідно ідеям А. Шюца, обмеженість 

індивідуального досвіду долається завдяки ідеалізаціям, що притаманні 

повсякденному досвіду. Хоч це певним чином суперечить виявленому і 

визначеному Н. Луманом протагонізму «аутопойєтичної системи», якою є 

система мас-медіа, але для побудови концепції інформаційного поля ця 

суперечливість має позитивний вихід щодо пошуку дихотомії самих процедур 

аутопоєйзису, що розповсюджуються тепер рівноперемінно на комунікативні 

зв’язки як в середині системи, так і поза нею. 

Втім, вже в кінці ХХ століття категоріальність поняття «взаємодія» 

поступово змінює свій вектор наукового призначення в соціології, звертаючи його 

не в бік взаємодії влади з іншими «соціальними агентами», але з позицій самих 

«агентів», які (згідно П. Бурдьє)55 діють в соціальному просторі як актори або 

суб’єкти, котрі соціально конституйовані, активні та діючі й мають визначені 

координати відповідно певної інкорпорованої соціальної класифікації. 

Попередньо про таку можливість висловлювався і Н. Луман, наголошуючи, що 

«відповідно до наших теоретичних стандартів, розуміння того, яка питома вага 

 
53 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Е.Д.Руткевич. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995; Лукман Т. 

Конституирование языка в повседневной жизни // Концептуализация и смысл. Новосибирск : 

Наука, Сиб. отд., 1990. С. 120-138. 

54 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической 

социологии / Пер. с англ., научн. ред. перев. Г. С.Батыгин. Москва : Ин-т Фонда «Общественное 

мнение», 2003.  

55 Бурдье П. Cоциология социального пространства / Пер. с фр. Москва: Ин-т эксперим. 

социологии; Санкт-Петербург : Алетейя, 2007 
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участі читачів або глядачів, протікає в системі (курсив – Н. Лумана), через те, що 

лише в рамках системи може виникнути привід для подальшої комунікації»56. 

Для поглибленого розуміння трансформаційних процесів, в просторі 

медіакомунікацій, що призвели до появи персоніфікованої суб’єктності як 

важливого прояву інтерактивності в медіасередовищі, вагомою є також сучасна 

концепція «соціології життя», що органічно поєднує в собі, як суб’єктивні 

фактори, так і об’єктивні умови взаємостосунків та взаємодії людини 

(соціального індивіда) і суспільства; як сформулював П. Бергер – сутність цієї 

соціології «людина в суспільстві, суспільство для людини»57. В осучасненому 

вигляді це могло б виглядати, як «людина в мас-медійному просторі, простір 

медіакомунікацій для людини». Як наголошував З. Бауман у праці «Мислити 

соціологічно»58, в оточуючому життєвому середовищі людина стикається не із 

«структурами», а з поведінкою й думками реальних людей, соціальних індивідів, 

аналізуючи їх соціолог виходить на вищі рівні наукового розуміння та 

інтерпретації суспільного життя в його стратифікаційних, інституціональних, 

управлінських, соціокультурних та ін. формах. На всіх згаданих рівнях панує 

спільне – комунікативні відносини, що формують і забезпечують взаємодію 

соціальних індивідів, яка зрештою може бути визначена, власне, як існування 

суспільства. Таким чином, в трактуванні сутності соціології як науки 

охоплюються всі надіндивідуальні проблеми, що природно виникають в 

дослідженнях комунікативних аспектів соціальної взаємодії. 

Все це виводить на новий рубіж розуміння комунікативних взаємовідносин, 

що будуються вже не як традиційна «лінійна» система діалогу «запитання-

відповідь», а за набагато складнішими патернами «нелінійності». Проблематику 

«нелінійності» сьогодні віддзеркалюють все частіше праці представників 

філософії науки (Г. Башляр, М. Каллон, Х.-Д. Кюблер, Б. Латур), а також 

 
56 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. Москва: Праксис, 2005, с. 68. 

57 Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива / Пер. с англ., под 

ред. Г.С.Батыгина. Москва: Аспект-Пресс, 1995. 

58 Бауман З. Мыслить социологически / Пер. с англ., под ред. А.Ф.Филиппова. Москва: Аспект 

Пресс,1996, с. 7-25. 
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синергетики (Л. Д. Бевзенко, С. П. Курдюмова, Е. Ласло); кореспондуються з 

ними також ідеї Ж. Делеза і Ф. Гваттарі59. Таким чином, якщо розглядати 

аутопойєзис медійних систем, одночасно, як умову і як властивість, то виникає 

необхідність розмежувати можливості аутопойєзису в різних патернах мас-

медійної системи. Залучений потенціал мультидисциплінарних та 

трансдисциплінарних підходів розкриває можливості поєднання та 

інтерферування (як в теренах онтологічного, так і процесуального підходів), адже 

вони проявляються на відповідних рівнях системи і зумовлюють тим самим 

глибину теоретичного обґрунтування досліджуваної реальності. Взаємоперетин і 

взаємодоповнення вказаних підходів булі використані й втілені автором 

дисертації у концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій (яка представлена у розділі 4 даної роботи). 

В сучасному «світі знань» шляхом відтворення інформації про оточуюче 

середовище через систему мас-медіа складаються нові картини сприймання 

соціуму персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій з його повсякденними та 

«надповсякденними» реальностями. 

На тлі мережної віртуалізації, символізації, панування текстового контенту, 

зменшення питомої ваги традиційних медій, відбуваються такі характерні для 

аутопойєтичних систем метаморфози:  

– в інтракомунікативному аспекті– поглиблення інтересу до власноруч 

обраного контенту, оперативних або епатажних новин, пліток, тощо; 

напрацювання інтрасуб’єктивних міркувань та їх запозичення (переважно – з 

метою їх подальшого оприлюднення в соцмережах); виокремлення «чужих» 

позицій та поглядів, а також накопичення інформації «для себе», з підключенням 

власних інтракомунікативних фільтрів та індикаторів добору такої інформації; 

 
59 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Москва: Институт экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 
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– в інтеркомунікативному аспекті процеси інтеграції знань породжують 

«флюїдизацію наукової сфери» – за висловом в Д. Мартена (D. Martin)60, адже 

саме медійна сфера додає інформації про нові напрями – на кшталт «нової 

економіки», «нової соціології» або «нових технологій». 

В поточному руслі подій та їх осмислення випливає відповідь на запитання, 

чому досі немає стрункої глибоко обґрунтованої теорії мас-медійної комунікації; 

причина тут криється не в багатомірності й складній структурі самого об’єкту як 

системи і соціального інституту, а у суттєвих змінах потреб суспільства щодо 

користування можливостями системи мас-медіа. 

В соціологічних дослідницьких технологіях постійно мобілізуються дані й 

підходи суміжних наук, вводяться в обіг і швидко починають розроблятись, а 

іноді й дублюватись, «нові» концепти. Розмаїття інтерпретативних технік 

привнесла в соціологічний дискурс й мультидисциплінарність, що стає на 

перетині століть модерним засобом «засвоєння сутності», глибинного вивчення 

соціальної реальності. Певні напрями взаємопроникнення існують між точними і 

соціальними науками, точними і гуманітарними; навіть між суспільними і 

природничими науками також спостерігається поле взаємодії, як про це згадують 

К. Левін, Р. Шелдрейк, ін. В той же час виникає ситуація, коли запозичені «свіжі 

парадигми» лише виконують допоміжні функції на шляху не завжди вдалих спроб 

«охарактеризувати хаос», на думку П. Коркюфа (Р.Corcuff)61, звідти й 

поширюються численні нові види соціології.  

Використовуючи методи, запозичені в точних наук (в економіки та 

математики – теорія ігор, методи раціонального вибору та класифікації, ін.), 

соціологія збагатила свої можливості, почала аналізувати суспільство і як ціле, і в 

його окремих важливих проявах, «в регістрах» індивідів та малих груп, не 

полишаючи увагою й цілісні когорти і спільноти. Вже згадана «нова соціологія 

наук» Б. Латура (B. Latour) і М. Каллона (M. Kallon), межуюча з радикальним 

 
60 Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф.Соціологія глобалізації / Пер. з франц. Київ: Видав. дім 

«КМ Академія», 2005, с. 44. 

61 Corcuff P. Les Nouvelles Sociologies. Nathan, 1995. 
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конструктивізмом62, насамперед, втілює бажання «осучаснити» соціологічні 

підходи за рахунок перегляду класичної соціології, створеної М. Вебером, 

К. Марксом, П. Бурдьє, Н. Еліасом, Р. Ароном, І. Гофманом, ін. Серед «технік 

бачення» із власними способами презентації предмета вивчення треба загадати і 

так званий «візуальний поворот» (за висловом П. Штомпки63), який додав 

можливостей зосередження уваги на соціологічних, соціопсихологічних та суто 

психічних компонентах сприймання оточуючого світу, що також намагався (хоч і 

більш технократично) здійснити Ф. Кіттлер (F. Kittler) в «Оптичних медіа»64. 

Втім, виникає спокуса «за фасадом логічно-аксіоматичного дискурсу «прибирати» 

все, з чого складалися великі моменти класичної соціології й навіть запитання 

нашої епохи»65. Для функціонування за новими схемами сучасному економічно і 

соціально структурованому й одночасно глобалізованому і просякнутому 

«мережами» суспільству необхідні саме конструктивістські підходи, але вони 

обслуговують переважно лише економіку, юриспруденцію та політику, 

полишаючи поле діяльності галузей соціології, що торкаються так званого 

«гуманітарного знання». 

Теорія гегемонії масової комунікації як система положень, що розкривають 

панівну роль масової комунікації в суспільстві завдяки величезним масштабам 

розповсюдження і впливу на людей як прямо, так і опосередковано, в латентній 

формі – устримувала свою першість до тієї доби, поки не змінилось соціальне 

підгрунтя і науково-технічне забезпечення комунікацій не вийшло на новий 

щабель з початком розвитку комп’ютерної індустрії. Основою для розробки 

критичної теорії мас-медіа як потужного механізму, здатного організувати зміни 

в суспільстві, стала розробка та впровадження корпоративної інформаційної 

 
62 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию; пер. с англ./под ред. 

С. Гавриленко. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2014. 

63 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования / Пер. с польск. 

Москва: Логос, 2007.  

64 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции / Пер. с нем. Москва: Логос; Гнозис, 2009. 

65 Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф.Соціологія глобалізації / Пер. з франц. Київ: Видав. дім 

«КМ Академія», 2005, с. 45. 
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етики, яка не допускає монополізму в інформаційному бізнесі. Представники цієї 

теорії – французький соціолог-політолог Н. Пулантзас і французький філософ 

Л. Альтюсер66 розглядають різні форми відображення значущої для суспільства 

інформації, а також механізми, що забезпечують формування свідомості мас і 

зміцнення значущих теоретичних постулатів. Згідно О. Монжену (O. Mongin)67, 

«необхідно намацати точки безперервності (або перервності)» між 

феноменологією і структуралізмом, своєрідну «основу взаємопорозуміння», про 

яку наполегливо намагалися повідомити Е. Гуссерль, Ж. Лакан, К. Леві-Строс, 

М. Мерло-Понті, М. Ґайдеггер, Р. Якобсон. 

Сучасна філософія є по суті «антиідеологічною», вона подає приклади 

інтегративізму різних школ і напрямів, тому не дивно, що О. Монжен відносить 

до її «протагоністів» представників феноменології, екзистенціалізму, 

структуралізму, постструктуралізму, тим самим окреслюючи перспективи 

філософії XXI ст. .Феноменологія вписується в межі зміни парадигми, коли 

важливим стає питання «самості та суб’єкта»; переосмислення питання про 

суб’єкта спричиняє «діалог між аналітичною філософією і феноменологією» і 

саме феноменологічно-аналітична робота надає поштовх новому розумінню 

суб’єкта; «відтепер питання часу та простору, питання особливого та 

універсального зможуть артикулюватися згідно з особливими конфігураціями»68. 

Згадана раніше теза щодо «потреб суспільства» (стосовно використання 

можливостей масової комунікації), на перший погляд, виглядає занадто 

конструктивістською, але подальша класифікація дозволяє виділити декілька 

«цільових» критеріїв визначення відповідних теорій або цілої низки теоретичних 

підходів: 

1)  критерій відповідності меті та завданням діяльності системи ЗМК; 

2)  критерій цілеспрямованості та інтенційності впливу на аудиторію; 

 
66 Альтюсер Л. Преобразование философии // Неприкосновенный запас. 2012. №5 (85), с. 73-96.  
67 Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції; пер. з франц. 

Київ: Дух і Літера, 2011.  
68 Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції; пер. з франц. 

Київ: Дух і Літера, 2011, c. 234-235. 
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3)  критерій задоволення інформаційних потреб; 

4)  критерій раціональної орієнтації щодо отримання і розповсюдження 

інформації; 

5)  критерій компенсаторності (редукція дефіцита спілкування через 

задоволення рекреаційних потреб аудиторії). 

Треба визнати, що за всю історію існування систем масової комунікації в 

різних країнах з різним соціальним устроєм мала місце така система ЗМК, що 

відповідала критеріям «1», «2» і «4». Лише напочатку ХХІ ст. на перший план 

виходять критерії «3» та «5», що кореспондуються з критерієм «4». 

Більшість теорій, спрямованих на визначення ефектів масової комунікації 

як системи, відповідали типам суспільств індустріальної і постіндустріальної 

доби, в інформаційній політиці яких переважав медіацентризм (системи ЗМК 

виконували пропагандистські, ідеологічні завдання (незважаючи на тип 

соціального устрою, будь-то капіталістичного, чи соціалістичного). Значна 

кількість емпіричних досліджень69 і теоретичних розвідок70 були присвячені 

співвіднесенню типів соціального устрою наведеним вище критеріям, що 

кореспондується з певними моделями функціонування ЗМК. 

У пропонованій Д. Мак-Квейлом71 послідовності типів соціальних систем 

(див. Рис. 1) відсутні неоконсервативні варіанти, зафіксовані Л. Альтюсером, 

(L. Althusser), З. Бжезінським (Z. Brzezinski), Ф. Фукуямою (F.Fukuyama). 

Стосовно віддзеркалення спроб самовідтворення в медіасистемах певних типів 

соціальних відносин і, власне, спроб оцінити перспективи суб’єктності в рамках 

певного соціального устрою і, навіть світових тенденцій розвитку, можна 

засвідчити, що такі спроби були саме наприкінці ХХ ст. Одночасно виступає 

передбаченням і попередженням думка З. Бжезінського про дилеми та стратегії 

«нового глобального безладу», адже глобалізація, що вважається її критиками 

 
69 Сусская О. А. Метаморфозы материализма в интерпретациях общественного мнения // 

Социология: теория, методы, маркетинг.2010. № 3. С. 217 -223. 

70 Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монография / Отв. ред. Л.П. 

Киященко и В.С. Степин. СПб.: Издательский дом «Міръ», 2009. 

71 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації; пер. з англ. Львів: Літопис, 2010, с. 188. 
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морально байдужою і духовно порожньою, «звинувачується як ідеологія 

верховенства матеріалізму, що перевершує в цьому, навіть, марксизм»72. 

Закономірності очікувань від діяльності ЗМК, виявлені Д.Мак-Квейлом, що 

кореспондуються з певними типами соціальних систем, згідно ідей Д.Белла 

(D. Bell) та відповідних ним моделей масової комунікації представлені нижче в 

упорядкованій схемі на рисунку 1: 

 

Тип соціальної 

системи 
Очікування від діяльності ЗМК 

Моделі масової 

комунікації 

Автократична 

система 

Владна еліта приймає рішення та визначає 

проблеми, що повинна вирішувати система 

ЗМК: прямі інтенції впливу 

Авторитарні, 

пропагандистські, 

ефектопарадигмальні, 

соціоцентричні 

Демократична 

система 

Демократичні механізми передбачають: 

рольовий обмін, частотність змін 

ієрархічних позицій та статусів, запобігання 

прямого впливу, варіативність 

комунікативних взаємин 

Егалітарні, діалогічні, 

реципієнтоцентричні 

Меритократична 

система 

Усунення бюрократії, заміна традиційних 

медіа комп’ютерними, «суспільство рівних 

можливостей» Д.Белла 

Моделі 

інформаційного 

суспільства 

 

Рис. 1. Типи соціального устрою та відповідні ним моделі МК. 

 

Розгалуження та виокремлення аутопойєзису демократичних суспільств та 

систем недемократичного або антидемократичного типу мало б зосереджуватись 

на таких селекційних устремліннях, як визнання інформації «не інформацією»; 

розуміння прийомів приписування певного значення тим досягненням політичної 

системи, які ця система намагалась імплементувати у свідомість громадян; 

усвідомлення процесу «поглинання інформації», адже саме в останньому і 

полягав основний інтерес та імперативність «ефективності впливу» мас-медіа 

епохи соціалізму. 

Проте, треба зауважити, що в певні періоди (особливо 60-ті – 70-ті роки ХХ 

ст.) паралельно існували як соціокомунікативні, так й психолого-комунікативні 

 
72 Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство; пер. з англ.Київ: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2006, с. 134. 
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підходи до вивчення характеру та особливостей діяльності ЗМІ, що відтворювали 

фактично традиційні для своїх напрямів теоретичні засади: перші – 

функціоналістські, наголошували на вивченні виконання ролей і функцій, 

адекватних завданням і спрямованим на результат (ефективність роботи ЗМК); 

другі – біхевіористські – на розуміння мотивів, особливостей та самої природи 

масової комунікації, властивостей особистості і поведінки комунікатора, 

вивчення можливостей комунікативної взаємодії з орієнтацією на встановлення 

зворотнього зв’язку. 

Одна із провідних для соціології масових комунікацій останньої чверті ХХ 

століття – проблема «ефективності роботи засобів масової інформації»73 – 

перманентно артикулювалась як проблема ефективності діяльності системи 

масової комунікації в цілому та використання відповідних для цього напряму 

моделей масової комунікації, що характеризували теоретичну базу соціології 

масової комунікації та емпіричної соціології другої половини ХХ століття74.  

З точки зору проявів суб’єктності, або їх блокування, вищезгадана ідея 

«ефективності впливу» мас-медіа, що базувалась на класичних моделях 

раціональності, з їхнім принципом нейтралізації відтворення індивідуальних 

особливостей когнітивних систем, підтримувала авторитаризм і патерналізм 

радянської системи мас-медій та формувала відповіді на питання про імовірність 

та наявність сумнівів або помилкових суджень щодо суспільної системи: в саму 

комунікацію вбудовувалася система корекції хибних думок і поглядів. Наявність 

таких думок попереджалася цензуруванням; відслідковувалось дотримання вимог, 

наразі, ортодоксально застосованої «ефективності». 

Протягом ХХ століття теорії мас-медіа, обслуговуючи конкретні соціальні 

запити, проте також тяжіли до виявлення суб’єктних смислових конструктів. Так, 

Georg Gerbner (Джордж Гербнер), обстоював необхідність вивчати структурну 

 
73 Савчук В. В. Медиафилософия: формирование дисциплины // Медиафилософия. Основные 

проблемы и понятия. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2008. С. 7-

39. 

74 Свитич Л.Г.Журналистика в контексте современных научных парадигм. Москва: Факультет 

журналистики МГУ, 2012.  
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організацію систем мас-медіа в єдності з їхнім змістом, пропонуючи поєднувати 

науковий системний аналіз контенту, форм та засобів розповсюдження інформації 

з позицією дослідників. У виступі на Міжнародній конференції в Брюсселі в 1997 

році Дж. Гербнер проаналізував ситуацію комерціалізації медіа та загрози, що 

очікували на цьому шляху; критикуючи стратегію, яка приносить прибутки, але 

«спустошує таланти, обмежує свободу та розхолоджуює оригінальність», він 

пропонував «альтернативу звільнення» від технократичних супермагістральних 

фантазій та «партиципаторного раю», маючи на увазі простір нових 

комп’ютерних мереж 75. 

Якщо вважати систему засобів масової комунікації «медіумом самоопису 

суспільства», як це пропонує Ю. Антоновський76 у післямові до «Реальності мас-

медіа» Н. Лумана, то екстраполюючи цю сентенцію на предмет нашого 

дослідження, можна зробити висновок, що для традиційних медійних систем 

(апогей розвитку яких припадає на останню чверть ХХ ст.), центральним об’єктом 

зосередження уваги (всупереч усталеним поглядам дослідників того часу) та 

«мішенню» впливу була не окрема людина та її свідомість, а «людська 

раціональність» в цілому, ті потреби, цілі і засоби їх досягнення, моральні та інші 

гуманітарні цінності, що декларувалися як цінності та ідеали всього суспільства, 

як непорушні складові так званої «свідомості мас». Індивід має стосунок до 

суспільства лише тою мірою, якою бере участь в комунікації або може 

сприйматися як такий, що бере участь в комунікації. Відповідно до концепції 

Н.Лумана, ті елементи особистості, які укриті, які ніколи не беруть участь в 

комунікації, не можуть бути частиною суспільства, замість цього, вони складають 

частину зовнішнього середовища, яка може вносити в суспільство безлад, 

оскільки; отже, все, що не є комунікацією, є частиною зовнішнього середовища 

суспільства. Остання включає біологічні системи людини, а також її психічні 

системи. Під психічною системою Н. Луман розуміє індивідуальну свідомість. 

 
75 Gerbner G. Marketing Mayhen Globally // Servaes J., Lie R. (eds.) Media and Politics in Transition. 

Cultural Identity in the Age of Globalization. Acco Leuven / Amersfoort, 1997, р. 17. 

76 Антоновский А.Ю. Масс-медиа – трансцентентальная иллюзия реальности? // Луман Н. 

Реальность масс-медиа. Послесловие. Москва: Праксис, 2005. С.221-248. 
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Психічна система та суспільство – система всіх комунікацій – мають спільну 

властивість. Обидві системи спираються на значення, як головний конструкт 

свідомості, адже «тільки свідомість може викликати комунікацію, яка сумісна з 

аутопойєзисом та операційною замкненістю соціальної системи», – наголошував 

Н. Луман у праці «Глобалізація світового співтовариства: як треба системно 

розуміти сучасне суспільство»77. 

Зовсім інший тип аутопойєзису системи мас-медіа спостерігається в умовах 

розвитку і поширення мережних комп’ютерних технологій, коли процеси 

«інореференціі» та «самореференції» не можуть існувати поза межами системи 

«зовнішнього світу». Оптимальність операціонального конструктивізму полягає в 

тому, що він не призводить до «втрати світу» (Н. Луман), а передбачає світ не у 

вигляді набору матеріальних предметів, а феноменологічно – як горизонт; саме 

тому виникає можливість (і, одночасно, потреба) «конструювати реальність й при 

нагоді: спостерігати спостерігачів в тому, як вони конструюють реальність»78; тут 

йдеться про набуття і втрату ідентичності відповідними медіумами. 

Так інтенції сучасної цифрової цивілізації спрямовані на створення 

«інформаційного конгломерату», об’єднання людства комп’ютерними мережами, 

де частково відтворюється культура усного мовлення, розповіді, нарративу, про 

яку Вальтер Беньямін казав як про майже втрачену79. Повернення уваги до 

нарративу та загальне спрямування цивілізації в бік урбаністичного типу 

мислення й соціалізаційних векторів постають актуальними тенденціями 

сучасності. Теоретично можна уявити відтворення певного «образу світу», що 

передбачає інтелектуальну увагу до індивідуальних форм свідомості, смислів 

самосвідомості й відповідних ним способів світосприйняття. Подібне 

здійснювалось ще О. Шпенглером в напрямі аналізу специфіки культури, 

адекватного описанню репрезентацій певного типу культури та її артефактів. 

 
77 Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное 

общество; пер. с англ.// Социология на пороге ХХІ века. Москва: РУСАКИ, 1999, с. 135. 

78 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005, с. 

16. 

79 Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе. Москва: Медиум, 1996. 
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Поєднуючи складні питання цивілізаційного «переходу», що відбуваються 

на зламі тисячоліть, з питанням зміни типів соціальних практик, потрібно згадати 

найбільш усталені підходи до розуміння впливу суспільства, як процесу засвоєння 

окресленої системи знань, культурних та моральних цінностей, норм та інших 

«атрибутів» існування, що надають можливість формуванню та розвитку 

суб’єктності, й, нарешті, створюють відчуття людини в соціумі як 

самореалізованої особистості. Ця проблема під впливом досить широкого 

діапазону праць психологів – від Ж. Піаже до З. Фрейда, Е. Еріксона, Е. Фромма 

та праць соціологів, починаючи від Ч. Кулі, П. Коена, Р. Липтона, Т. Парсонса – 

до фундаторів сучасної соціокомунікативістики, соціології мас-медіа, соціальної 

психології і теорії медіа Ю. Габермаса, Н. Лумана, М. Маклюена, Д. МакКвейла. 

Вибудовування засобів зменшення «тиску» на індивіда з боку сучасного 

інформаційного простору (особливо – в плані розширення можливостей 

здійснення суб’єктом інформаційного вибору), визначає одну з панівних 

детермінант персоніфікованості інформаційного обміну та спричиняє іншу 

розстановку «сил», як в галузі управління системою ЗМК, так і впливає на 

розподіл компетенцій в інформаційному просторі взагалі. Так само відрізняється 

постановка проблеми саморефенції соціуму в нинішніх умовах посттоталітарних 

суспільств. Самореференція та інореференція залишаються важливими 

ідентифікаторами аутопойєтичної спроможності систем мас-медіа в 

різноманітних формах суспільного устрою в сучасному світі, але «аутопойєзис» 

як внутрішня риса системи комунікативних відносин притаманний і процесам 

встановлення комунікативних зв’язків, і процесам підтримання комунікативної 

взаємодії, і самому характеру протікання інформаційного обміну між суб’єктами 

медіакомунікативного простору. 

1.1.3. Інтерпретації категорії «взаємодія» в соціальних науках 

Усталене розуміння поняття «взаємодія» в соціології передбачає наявність 

об’єктів, що вступають в певні відносини, які або відтворюють певну активність 

на шляху досягнення поставленої мети, або в разі відсутності такої активності – 
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взаємодія не відбувається і мета не може стати досягнутою. Якщо вважати 

вихідною позицію Н. Смелзера, що «соціальна інтеракція – це процес, в якому 

люди діють та взаємодіють один з одним»80; то в продовження її можна навести 

точку зору Е. Гідденса, який виділяв як одну з найголовніших властивостей 

систем саме взаємодію і виокремлював соціальну та системну інтеграцію. При 

тому, що остання являляє собою «взаємодію між акторами і колективностями», 

що простягається в просторі і часі, поза умовами сукупної присутності, а 

соціальна інтеграція – «взаємний обмін діяльністю між акторами в обставинах 

сукупної присутності, що тлумачиться як безперервність та роз’єднаність 

зіткнень»81. 

Всі інтерпретації поняття «взаємодія» можна розділити на дві великі групи. 

Перші – визнають взаємодію як необхідну умову досягнення мети в процесі 

певної діяльності або на певному відрізку такого процесу; другою групою 

дослідників поняття «взаємодія» тлумачиться лише як безпосередня комунікація. 

Так, Герберт Блумер (Herbert Blumer) як представник символічного 

інтеракціонізму в праці “The society for More Creative Speech” артикулює більш 

розгалужене тлумачення цього поняття: «Взаємодіючи один з одним індивіди 

вимушені рахуватися з вчинками або намірами інших людей. …Дії інших 

визначають плани людей – можуть перешкоджати чи сприяти їх реалізації, 

впливати на їхні зміни»; послідовники цієї течії, зокрема, Lindsey D. Nelson 

(Линдсей Нельсон), підтверджували, що символічний інтеракціонізм стверджував 

принцип значення як центральний для поведінки людини. Другим за значущістю 

вважається – мова, а третім – мислення, адже «думка модифікує кожну 

індивідуальну інтерпретацію символів»82. 

Саме представники символічного інтеракціонізму, який і досі вважається 

однією з найбільш розповсюджених і популярних соціологічних теорій ХХ 

 
80 Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. З.П.Вольской. Москва: «Феникс», 1994, с. 659. 

81 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации; пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005, с. 501. 

82 Blumer H. The Society for More Creative Speech, 1996. URL: 

https://www.scribd.com/document/.../Herbert-Blumer-Symbolic-Interaction-Ism (дата звернення: 

09.01.19) 
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століття, вважали центральним в соціальних процесах та явищах саме вплив 

індивідів один на одного під час їхньої взаємодії та бачили в цьому пояснення 

сутності, походження і розвитку міжособистісних відносин. Наукові засади теорії 

символічного інтеракціонізму набули популярності під час бурхливого розвитку 

масової комунікації завдяки працям американських соціологів Джорджа Міда та 

Роберта Мертона(G.H. Mead, R. Merton). Зосередивши увагу на нових для свого 

часу типах взаємодії свідомості індивіда із змістом інформації мас-медіа, вони 

започаткували розробку наукових засад вивчення масової свідомості в цілому. 

Соціальна взаємодія в теорії інтеракціонізму тлумачиться лише як безпосередня 

комунікація («обмін символами»), найважливішою особливістю якої визнається 

здібність людини уявляти, як її сприймає комунікативний партнер (здатність 

«прийняти роль іншого») або група, й, відповідно, інтерпретувати ситуацію та 

конструювати власні дії. 

Теорія інтеракціонізму Дж. Міда і Р. Мертона83 на багато років склала 

теоретико-методологічну базу більшості соціологічних та соціопсихологічних 

наукових розвідок в галузі мас-медіа, зокрема, створила підгрунтя для розвою 

соціокомунікативних та психолінгвістичних підходів до вивчення масових 

комунікативних процесів. Джордж Мід (відомий також, як автор концепції 

соціального біхевіоризму) пояснював, що в своєму уявленні ми приймаємо інші 

соціальні ролі й інтерналізуємо установки так званого «узагальненого іншого», 

тобто установки соціальної групи. Саме останнє є невід’ємною часткою впливу й 

в процесі масової комунікації. В цілому розвиток концепцій інтеракціонізму 

сприяв аналізу ролей, соціалізації, комунікації та дії. 

Теорія дії являє собою аналіз, відправною точкою якого є діючий індивід, 

виділяє його очікування і цінності, засоби досягнення цілей, характер ситуації і 

розуміння даної ситуації. Толкотт Парсонс (Tolkott Parsons) називав ці елементи 

«системою координації дії»84. Останнє (дію) треба відрізняти від поведінки, 

 
83 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Пер. с англ. Под ред. 

В.В.Танчера. НАН Украины, Ин-т социологии. Київ: Абрис, 1996.  

84 Parsons T. Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York, Free Press, 1977. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

74 

 

оскільки перше включає смисл і наміри. При цьому найбільш важливою 

категорією виявляється взаємодія, тобто дія, орієнтована на інших діячів 

(суб’єктів взаємодії) . При постійному характері взаємодії між ними виникають 

взаємні очікування, які так само, як і поведінку, необхідно приводити у 

відповідність до поведінки і очікувань іншої сторони. 

Інтерпретація категорії «взаємодія» починається з визначення 

«референтних» зон, де функціонують механізми самоідентифікації та 

самопрезентації в процесі комунікативної взаємодії індивідів. Якщо в умовах 

домінування традиційних мас-медіа, всі зусилля сукупного комунікатора 

спрямовувались майже виключно на досягнення ефемерної «ефективності» 

впливу та «встановлення» комунікативного зв’язку (звідси переважання 

кількісних показників над якісними і ціла низка методик, пов’язаних із 

встановленням «зворотнього зв’язку» з аудиторіями мас-медій в соціологічних 

дослідженнях другої половини ХХ ст.); то в епоху експансії комп’ютерних 

технологій одразу активізується роль і якісне функціонування згаданих вище 

процесів самоідентифікації та самопрезентації в мережах, де віртуалізована 

свідомість знаходить для себе нові можливості для активації в репутаційних 

системах. До нових аспектів і можливостей загальнодоступної комунікативної 

взаємодії в мережному просторі, які можуть інтерпретуватись як сучасні складові 

процесу комунікативної взаємодії, нами віднесені: 

• комунікативні дії акторів в мережному просторі;  

• механізми і функції самоідентифікації та саморепрезентації;  

• інтегратори (інтегративні інструменти) формувания інформаційного 

поля персоніфікованого суб’єкта сучасних медіакомунікацій. 

Останні десятиліття минулого століття й початок ХХІ століття були 

ознаменовані діагностуванням готовності до входження в інформаційне 

суспільство, поширювалися та активно розвивались два підходи до вивчення 

комунікативних засад сфери соціальної комунікації ( в минулому – медійної 

журналістики). Перший напрям базувався на концепції технологічного 

детермінізму (Д.Белл). Наступний соціологічний напрям, в межах якого 
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артикулювались питання комунікації – «розуміюча соціологія» Гарольда 

Гарфінкеля, головним для якої (саме в галузі комунікаційних проблем), став 

постулат, що основним результатом комунікації є досягнення взаємного 

розуміння; при цьому відчутний вплив на розвиток розуміючої та 

феноменологічної соціології, який справили М. Вебер, Дж. Мід, А. Бергсон, а 

також М. Мерло-Понті (М. Merleau-Ponty). Найвагомішу роль у появі 

феноменологічної соціології відіграє постать Е. Гуссерля та одного із засновників 

і найбільш яскравих представників цього напряму А. Шюца. Отже саме тут був 

встановлений головний наголос соціокомунікативної взаємодії: умовою 

протікання та результатом комунікативного контакту вважалося взаємне 

розуміння між акторами. 

В руслі згаданих вище теорій, певними елементами, що знайшли своє 

відображення в авторській концепції інформаційного поля, є маніфестування 

внутрішніх змін та модифікації процесу комунікативної взаємодії в медіапросторі 

(зокрема, створення його суб’єктами власного інформаційного поля). 

Актуальними тенденціями на сьогоднішній день виступають:  

а) інтенсифікація та актуалізація суб’єктних засад медіакомункації; 

б) інтерперсоналізація та інтраперсоналізація як різновиди технік 

самопрезентації, актуальних в PR та іншихсоціокомунікативних практиках; 

в) персоніфікація інформаційного обміну в комп’ютерних мережах і нових 

медіа; 

г) контамінація суб’єктності як поєднання в одній персоні статусів 

комунікатора і суб’єкта комунікативної взаємодії. 

До другої групи теорій, безпосередньо маючих стосунок до актуалізації 

категорії «взаємодія», також можна віднести етнометодологічний напрямок, що за 

предметною сферою досліджень більш тяжіє до комунікативістики та 

етнокультурології й, певною мірою, до етносоціології. Етнометодологія, 

засновником якої був Г. Гарфінкель, привнесла інше уявлення про процеси і 

процедури комунікативної взаємодії, що дозволило через її предмет (яким є 

«структури розумного знання» і процедури, завдяки яким пересічні члени 
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суспільства розуміють смисл цього знання), визначити такими: процедури 

інтерпретацій, не артикульовані, а укриті та неусвідомлені, нерефлексивні 

механізми соціальної комунікації. Серед соціологічних факторів, виділялись 

соціологічні детермінанти комунікації, а в етнометодологічному напрямі – 

аналізувались етнологічні фактори, що обумовлюють соціальну диференціацію 

під час процесу комунікативної взаємодії, зокрема, етнометодологічний напрям 

зосередив увагу на невербальних, «неявних» елементах комунікації, які несуть в 

собі укриті смисли «мовчазних дій», що є прийнятними для учасників 

комунікативного акту85. Соціальна реальність набуває тут смислу саме завдяки 

представленню певних значень та суджень як об’єктивних ознак та властивостей 

реальності, що розглядається як потік неповторних ситуацій. Етнометодологічне 

бачення комунікативної взаємодії акцентує унікальність кожної ситуації 

повсякденності, приділяючи значення саме механізмам рефлексії, що формують 

когнітивні структури різного рівня та повсякденні уявлення про соціальну 

реальність; саме в той час, коли соціологи-феноменологи намагались 

зосередитися на тому, що люди думають, проте, як зауважував про це Дж.Рітцер, 

етнометодологів більшою мірою цікавило те, що люди роблять.  

Паралельно зазначимо, що етнометодологія серед своїх теоретичних засад 

акцентувала як найважливіші: 

а) ототожнення соціальної взаємодії з мовленнєвою комунікацією (що є 

наближеним і актуальним щодо предмету наших наукових розробок); 

б) віднесення до спектру дослідницьких цілей тлумачення та інтерпретацію 

дій співрозмовника (включаючи мовленнєві дії); 

в) ототожнення структурної організації розмови із синтаксисом 

повсякденного мовлення, а відтак, виділення двох рівнів інтерпретації – 

розуміння і розмови. 

Процес комунікативної взаємодії в медіапросторі за своєю природою є 

багатомірним та багаторівневим, віддзеркалює комунікативну поведінку суб’єкта та 

 
85 Ритцер Дж. Современные социологические теории / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. 
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вимагає напрацювання певних компетенціцй у тих персоніфікованих акторів, які 

намагаються створювати власне інформаційне поле. Глибинні витоки досліджень 

комунікативної взаємодії – як засадничого процесу, який протікає на всіх рівнях 

соціальної комунікації – тісно пов’язані з дослідженням соціальних факторів, які 

сприяють формуванню поглибленого розуміння соціологією джерельних 

оцінкових категорій комунікації. 

Розвиток інформаційних технологій вносить в поняття «взаємодія» і в сам 

процес взаємодії в середовищі комп’ютерних мереж суттєві корективи. 

З’являються «гніздові» семіотичні утворення, які, з одного боку, розширюють 

тлумачення поняття «взаємодія», надаючи йому нової інтерпретативної 

предметності: з’явилися поняття віртуальної «спільноти» або «співтовариства», 

«системи репутацій», «ройових стратегій», тощо; а з іншого боку, видаючи 

оманливе й примарне віртуальне спілкування за природну комунікативну 

взаємодію, спричиняють небезпеку витіснити її, зробивши реальне спілкування 

клопітким, все менш необхідним і, врешті решт, непотрібним, що неодноразово 

артикулювалось автором дисертації в працях методологічного спрямування86. 

Відомий канадійський соціолог і дослідник мережних комунікацій Баррі Веллман 

(Barry Wellman) визначає віртуальне «співтовариство», як «мережу 

міжособистісних зв’язків», які забезпечують спілкування, підтримку, інформацію, 

відчуття причетності та «соціальну ідентифікацію»87, маніфестуючи цим 

визначенням саме позитивні боки комунікативної взаємодії в комп’ютерних 

мережах. 

Для вивчення складного процесу взаємодії в мас-медійному просторі 

найбільш релевантним є визнання її мультипарадигмальності, що становить 

 
86 Сусская О.А. Кластеризация методологии как тенденция виртуализации науки о социуме 

//Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 1. 2014 (January-

February). Vol.2. C.32-37; Сусська О.О. Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у 

взаємодії «суспільство – інформація – природа» // Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 69-70. Запоріжжя, 2016. С.25-32; Сусська О.О. 

Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 119-131. 

87 Wellman Barry. Physical Place and Cyber Place: The Rise of Personalized Networking // 

International Journal of Urban and Regional Research, 25. №2.2001. P. 227-252. 
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підгрунтя урівноваженого співвіднесення та співвимірності (конгруентності) 

застосування методологічних підходів, зокрема тих, що в певних аспектах навіть 

суперечать один одному, можуть ставити перед дослідником питання, чи 

відкривати можливості осягнення причин, які не дозволяють вибудувати струнку 

теорію масової комунікації. 

Перенесення уваги соціологів на «діячів» або «акторів» комунікативної 

взаємодії також відбувалось поступово. Так в теорії дії (action theory), аналіз 

базується на знанні про типових діячів та типові ситуації (Т. Парсонс), де серед 

інших елементів виявляються цілі та очікування діяча, його цінності, тощо. 

Особлива увага приділялась засобам досягнення цілей, вивченню характеру 

ситуації та розумінню ситуації діячем. Саме Т. Парсонс назвав ці елементи 

«системою координат дії»88. 

Згодом герменевтичні підходи у теорії дії роблять її усвідомлення 

абсолютним теоретичним пріоритетом: дія та смисл (за А.Шюцем) нерозривно 

пов’язані між собою. Позитивістське спрямування теорії дії, розвинене 

Т.Парсонсом, більш зосереджується на соціальній структурі, адже саме вона 

висуває і робить доступними для діяча ті або інші цілі та засоби; тут присутній 

аналіз соціальної системи в цілому. Причому сама концепція соціальної структури 

(згідно позиції Е.Гідденса) практично відсувається на задній план, як результат 

проектування та дій певних соціальних діячів, переключаючи увагу дослідника на 

аналіз процесу соціалізації діяча (зокрема, через комунікативну взаємодію), 

модерованого відносно загальної культури та способу існування системи. 

На перетині ХХ і ХХІ століть «взаємодія» як наукова категорія та 

методологічний принцип соціологічного дослідження перебуває одночасно в двох 

іпостасях: як категорія це поняття «обслуговує» наукові течії та концепції 

соціальних наук та як основний категоріальний стрижень філософських течій 

сучасності, досягаючи в цьому максимуму у розбудові постмодерністського 

бачення світу. Серед найбільш відомих політологічних концепцій взаємодії 

 
88 Parsons T. Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York, Free Press, 1977. 
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відома як соціологічна та політологічна концепція меритократії (Д. Белл, 

З. Бжезінський, М. Платнер, К-Р. Поппер), мас-медійні концепції 

багатоступеневого потоку інформації та парадигми ефектів масових комунікацій 

(П. Лазарсфельд, Г.-Д. Ласвелл, В. Шрам, ін.); особливу групу цього ряду 

становлять теорії модернізації, що послідовно використовують притаманні 

взаємодії множинність та варіативність89. 

В сучасному соціологічному та гуманітарному науковому дискурсі все 

поширенішим стає поняття «комунікативної взаємодії», яке модифікується й 

переважно використовується в таких методологічних контекстах: 

1) традиційний (класичний) методологічний підхід, що базується на 

класичній позитивістській методології суб’єкт-об’єктних диспозицій. Цей підхід 

втілений у концепціях структурного функціоналізму, технологічного 

детермінізму, системного підходу, концепціях інформаційного суспільства, 

футурологічних теоріях тощо; 

2) некласична методологія, яка базується на подібних когнітивних моделях 

суб’єкт-об’єктних відносин; сюди можна віднести феноменологічний підхід, що 

виділяє сферу інтеракції та власне комунікативістський підхід, де комунікація 

артикулюється як особливий онтологічний об’єкт, до якого застосовуються такі 

методи, як: герменевтична інтерпретація смислів, критична рефлексія, 

раціональна реконструкція; 

3) постнекласична методологія, відповідно до якої природа соціального 

виводится із суб’єкт-суб’єктних відносин, тобто дотримується принцип 

інтерсуб’єктності, із включенням (елімінацією) об’єктності90. Суспільство 

розглядається тут як мережа комунікацій, й останні отримують можливість 

самоописання суспільства та його самовідтворення (адекватно відбиваючи 

 
89 Сусська О.О. Множинність і варіативність як основоположні принципи соціологічних 

опитувань // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН 

України. Вип. 7 (18). Київ, Інститут соціології НАН України, 2015. С. 534-547. 

90 Сусська О.О. Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін 

у мас-медійному просторі // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць. Асоціація 

політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 

Київ: Міленіум, 2014. Вип. 1 (15). С. 313-323.  
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принципи самореферентності та аутопойэзису систем Н.Лумана). Наведені 

методологічні парадигми протягом другої половини ХХ століття існували 

паралельно, а іноді (в окремих аспектах), протистояли одна одній. 

В першому традиційному підході представлена онтология соціальних 

комунікацій, яка була заснована на системних зв’язках та функціях (адже 

технології комунікацій дозволяють сконструювати певний бажаний образ 

визначеного суб’єкта й вибудувати соціальні св’язки в системі). 

Друга група методологічних контекстів базується на розумінні та розгляді 

природи «міжлюдських інтеракцій» як інструмента реализації практичних 

інтересів людей, засобу вивільнення людей з-під політичного, економічного та 

інших видів тиску, які «спотворюють комунікацію та відіграють латентну роль 

примусу»91. Саме це наголошував Юрген Ґабермас, розрізняючи «істинні» та 

«оманливі» комунікації й створюючи умови для обгрунтування процесу 

формування «відкритого суспільства», яке дозволяє вести розумний діалог усіх з 

усіма (в рамках використання «технічної раціональності»). Одночасно це стає 

підґрунтям створення громадянського суспільства шляхом розбудови 

комунікативних відносин і раціоналізації систем масових комунікацій. Ця 

«ґабермасівська» та «парсонівська» парадигми підходів створюють той 

методологічний «баланс», який дозволяє не втрачати ані сутності, ані значимості 

дослідження такого складного «мозаїчного» процесу, яким є процес 

комунікативної взаємодії. 

Дифузні процеси в предметній сфері соціології масових комунікацій можуть 

призвести не тільки до плідних суміжних схем вивчення різноманітних за своєю 

природою «предметів», але й породити певні нові галузі (типу «віртуальної 

соціології», соціології «флеш-мобів», тощо). Саме тут дія сприймається як 

істинний елемент соціальної системи, що створюється й відтворюється в ній 

співвіднесено та суголосно з іншими акторами, зокрема, у взаємодії з 

персоніфікованими суб’єктами медіакомунікації. 

 
91 Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный 

запас №3 (47). 2006. URL: http: // www.nz-on-line.ru/index.phtml?aіd=80011712 
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Такий контекст щодо розуміння комунікації створює «соцієтальний» підхід, 

що базується на інтеграції можливостей самої комунікативної системи (будь-то 

система масових комунікацій чи інтеракційний рівень) і суспільства. Згідно з 

думкою З.Баумана, саме через свою «фундаментальну конституцію»92 люди 

мають вроджену (спадкову) невідлучну зацікавленість у впорядкованому, 

структурованому світові; «не менш невідлучно вони зацікавлені в тому, щоб 

самим бути чіткіше означеними і щоб їхні власні можливості наперед обиралися 

для них, перетворюючись із причини змішання й страждань на джерело 

орієнтацій в світі»93. 

Поряд з намаганнями «відтворювати» в науковому дискурсі соціальних 

наук, і в психології, і в соціології з’являються спроби фактично розгорнути 

антираціоналістичні форми пред’явлення наукоподібних «вражень». За влучним 

висловом методолога в галузі психології мислення А.Ю. Агафонова, це можна 

визначити як «інфляцію раціоналізму», адже «недовіра до позитивізму була 

спроектована на раціоналізм в цілому»94, що не тільки спотворює предметну 

галузь досліджень, але суттєво спрощує наукові пошуки, зводячи них до 

постійного простого протистояння позитивізму. Розподіл на усталені класи 

загально-наукових та конкретно-наукових методів вже не задовольняє сучасну 

наукову спільноту, розробляються нові тенденції й напрацьовуються традиції, 

спрямовані на використання «інсталяційності» та «мультипарадигмальності». На 

рівні соціальних систем утворюються нові інституційні та репрезентаційні форми, 

так звані «простори ідентифікацій» та відповідні ним підходи, які набули 

розповсюдження протягом останніх десятиліть в соціологічному теоретизуванні95, 

утворивши нові типи методологічного осмислення та організації наукового 

знання. 

 
92 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. Под ред. В.Л.Иноземцева. 

Москва: Логос, 2004. 

93 Бауман З. У пошуках центру, що тримає // Глобальні модерності / За редакції М.Фезерстоуна, 

С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2008, с. 203.  

94 Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб: Изд-во “Речь”, 2003, с. 24-25. 

95 Ядов В.А. Возможности совмещения теоретических парадигм в социологии // 

Социологический журнал. 2003. № 3. С. 5-19. 
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Повністю розділяючи позиції Н. Лумана, що середовище мас-медіа – 

«здатне до самоорганзіації» та самовідтворення («аутопойєзису»)96, автор роботи 

виходить з того, що комунікація являє собою (зокрема, і в епоху розповсюдження 

комп’ютерних технологій) не абсоляютно підпорядковану управлінським 

рішенням різних рівнів систему, а середовище найактивнішої комунікативної 

взаємодії суб’єктів. Слушність ідеї Н. Лумана, що інтеракції – це також 

найпростіші соціальні системи, які формуються через взаємоузгодження дій та 

переживань учасників комунікації, нині позначається й у вивченні процесів 

глобальності чи локальності діяльності мас-медіа. Проте, як предмет наукової 

розвідки, це не може не створити певної демаркаційної лінії між сучасними 

концепціями комунікації. 

Іншою лінією є вказана У. Еко дилема «раціонально опосередкованого 

нерефлексивного»97 – тобто залучення людей до макрокомунікативних процесів з 

відповідними соціокультурними наслідками. До неї наближені когнітивні й 

комунікативні парадигми, аналіз структури і змісту дискурсу в дусі «множинних 

реальностей» А. Шюца98, або лінгвістичні моделі99, що наголошують на 

важливості мови в організації макрокомунікативних зв’язків. 

Актуалізуючи думку У. Еко, що будь-який випадок комунікації приховує 

певну константну структуру, «але серійна техніка (в першу чергу техніка, й тільки 

потім мислення, техніка, яка передбачає певне бачення світу)», може змінити чи 

спростувати зміни, адже вона «покликана створювати нові структуровані 

реальності, а не відкривати віковічні структурні закони»100, можна переконатись, 

що існують підходи, де наголоси робляться на здатності мас-медіа забезпечувати 

та стимулювати раціонально опосередковану вербальну комунікацію. Здатності 

 
96 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005. 

97 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва : ТОО ТК 

“Петрополис”, 1998.  

98 Шюц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение. 2003. Т.3. № 2. С.3-

34.  

99 Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках// Семиотика и искусствометрия. 

Москва: Мир, 1972. 

100 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва : ТОО ТК 

“Петрополис”, 1998, с. 317.  
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індивіда «функціонувати» певним чином в тих або інших життєвих ситуаціях, 

Ентоні Гідденс передбачає «переплетення значень, нормативних елементів», що є 

однією з найголовніших характеристик дуальності структур, так само як і 

«комунікація знань в процесі взаємодії»101. Так, Е. Гідденс підкреслює, що 

«інтерпретаційні схеми» являють собою ніщо інше, як способи типізації, які в 

свою чергу, становлять частину запасів знань акторів, рефлективно використаних 

ними з метою підтримання комунікативних процесів. В такому тлумачення 

комунікативна взаємодія, вочевидь, предстає як дійсний результат «дуальності 

структури», де переважно відбувається обмін інформацією. Втім, не окреслена і 

не зумовлена проявами емоційних або інших психічних атракцій «комунікація 

знань», при тому, що зовнішні індикатори комунікативної взаємодії залишаються 

традиційними: кількість сторін – учасників комунікативного акту, зміст і втілення 

повідомлень у відповідній формі, тощо), постає як сам факт здійснення 

комунікативної взаємодії, який не можна заперечувати. 

В рамках соціальних комунікацій розгляд взаємодії в системі «джерело –

масові комунікації – аудиторія» був покликаний пояснювати цю взаємодію з 

точки зору маніпулятивної або формуючої програми впливу. Від вибору однієї з 

двох вказаних програм залежать характер і спрямованість впливу масової 

комунікації. Через поширення технологій зв’язків з громадськістю102, рекламної 

діяльності, тощо зазначені програми суттєво різняться між собою як за 

функціональним впливом, так і за впливом на всі елементи структури особистості. 

Сучасна масова комунікація залишається важливим середовищем 

комунікативно-дискурсивних практик103, впливаючи на конкретного індивіда, 

сприяє інтеграції до великих соціальних груп і спільнот. Необхідно наголосити, 

при цьому, що комунікативний вплив в сучасних умовах мас-медійного простору 

 
101 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005, с. 74. 

102 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид., доповн. і переробл.Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2009. 

103 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018. 
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поступово стає все більш інертним й прихованим, іноді долаючи внутрішній 

спротив суб’єкта104, який прагне персоніфікованого статусу, але медійна 

комунікація (особливо в соцмережах) «невідчутно» піддає свідомість реципієнта 

впливу маніпуляцій. Серед того, що перешкоджає спрямованому дискурсивному 

потоку, заважає, утруднює його, можна перелічити причини залежні від суб’єкта і 

не залежні від нього: наприклад, фізичне переривання чи припинення трансляції 

(припинення он-лайн конференції або трансляції спортивного матчу з технічних 

причин), є непередбачуваним і не залежить від волі «маніпулятора». Інший 

характер носять спеціальні прийоми, наприклад, одночасне включення в 

повідомлення суперечливої (або переплутаної) інформації, дифамація, неповнота 

повідомлень, тощо. Згідно спостережень П. Вінтерхофф-Шпурка105, під час 

протікання масових комунікаційних процесів долаються також певні перешкоди й 

бар'єри. Щодо типології комунікативних бар'єрів, то їх можна представити у 

такому переліку: 

• фізичні (в т.ч. просторово-часові); 

• соціальні (визначаються статусом і ролями індивідів, які входять до 

складу аудиторій); 

• гносеологічні (виникають через брак чи обмаль досвіду і знань, 

інтерпретативних навичок); 

• соціокультурні (виникають як міжкультурні та етнічні); 

• психологічні (у вигляді вже існуючих у свідомості індивіда соціальних 

настанов, сформованих cтосунків, звичок та умов сприймання); 

• соціально-психологічні (виникають у зв'язку з особливостями та умовами 

комунікації, можливостями взаємодії, способами контакту, ін.) 

Особливе місце серед бар'єрів посідають комунікативні макробар'єри, 

пов'язані із зовнішнім середовищем, простором, у якому здійснюються 

 
104 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация. Монография.Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 

105 Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / Пер. с нем. Харьков: Изд-

во Гуманитарный центр, 2007. 
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комунікації. Йдеться передусім про інформаційне перевантаження, значну 

кількість носіїв інформації, тиск часу, частоту контактів джерела повідомлення з 

аудиторією, вміння вдало розпорядитися інформацією. На аудиторію зусібіч 

спрямовані великі обсяги інформації, серед якої потрібно віднайти достовірну, 

потрібну саме на даний момент (час). Для більш точного здійснення 

інформаційного пошуку та інформаційного вибору в сучасних умовах необхідні 

спеціальні компетенції. У зв’язку з тим, що інформація передається одночасно 

багатьма різними носіями (газетами, журналами, через Інтернет, кабельними 

мережами телебачення, радіомовленням, тощо) надлишковий об'єм інформації 

також стає бар'єром до її використання. Щодо «володіння» часовим простором, то 

в індивіда мають бути напрацьовані певні навички орієнтації у медіапросторі, 

адже розповсюдження продукції масових комунікацій завжди має вкладатися у 

певні часові рамки. В умовах «нових медіа» ці навички стають ще більш 

актуальними, адже далеко не кожна людина вміє заощаджувати час і 

контролювати терміни свого перебування в інтернет-мережах. 

До подолання бар'єрів комунікативної взаємодії причетні також різні канали 

і засоби міжкультурної комунікації 106, адже сучасне суспільство без комунікації 

неможливо уявити, при тому що саме комунікація може бути одночасно і 

рушійною силою, і основним елементом взаємодії, і роз’єднуючим фактором. 

1.2. Структурні перетворення комунікативного процесу в просторі сучасних 

медіакомунікацій 

1.2.1. Особливості формування комунікативних відносин в сучасному 

медіапросторі 

Як вже артикулювалось вище, в сучасному осмисленні зв’язків мас-медіа із 

суспільством закладений певний конфлікт між медіацентричним та 

соціоцентричним підходами. Проте, спостерігаючи розвиток соціології мас-медіа, 

 
106 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе. Монография. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013.  
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Д. Мак-Квейл107 вважає, що наявність цього конфлікту дозволяє рухатись вперед і 

розвивати теоретичну базу наукового осмислення суттєво нових соціальних явищ, 

якими є сучасна система інформаційного обміну та комунікативної взаємодії в 

мас-медійному просторі й система технологій, які них забезпечують. 

Щоб отримана інформація стала цінним ресурсом, тобто нею можна було б 

вільно скористатися відповідно до своїх потреб, суб’єкт медіакомунікаій формує 

інформаційне поле (з метою отримання інформації, з метою захисту свого статусу 

або його підвищення, зв’язку з іншими людьми й аудиторіями, інтернет-

спільнотами, тощо). Персоніфікація комунікативних стосунків наскільки є 

природною в інтерперсональній комунікації, настільки ж є вибором самого 

суб’єкта в медіакомунікативному просторі. Не сформувавши власного 

інформаційного поля, персоніфікований суб’єкт комунікативних стосунків в мас-

медійному просторі залишається пересічним «об’єктом впливу», не захищеним 

від маніпуляцій, спотворення та деформацій комунікативного макросередовища. 

На нього, згідно думки Д. МакКвейла впливають дві сили – це «діячі політичного 

середовища та реальні вчинки і події. Стратегічною комунікацією займаються 

професійні експерти від добре устаткованих інституцій, лобі та груп інтересів. 

Стратегічні комунікатори вдаються до всіх форм збирання інформації і технологій 

впливу»108. 

Зрозуміло, що будь-яка теорія (в т.ч. теорія комунікації), як форма 

організації знання в систему, передбачає детермінацію системних структурних, 

функціональних, каузальних, генетичних зв'язків, визначення понять і дефініцій. 

Саме пояснювально-прогностичний потенціал теорії спричиняє її повноту, 

цілісність та адекватність. Для такого нового об'єкту яким є інформаційне поле 

персоніфікованого суб’єкта сучасних медіакомунікацій, напрацювання історії 

досліджень та розбудови самого об’єкту, структури та інструментів його 

конструювання, є найважливішими складовими. Логічна реконструкція як етап 

 
107 МакКвейл Д., Віндал С. Моделі масової комунікації у зв’язку з соціальною системою. Вплив 

комунікації на індивидів (моделі) /пер. з англ. Київ, 2002. 

108 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації; пер. з англ. Львів: Літопис, 2010, с. 290-291. 
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дослідження комунікативних процесів передбачає використання принципу 

сходження від абстрактного до конкретного. Таким конкретним в нашому 

випадку є конструювання соціальним індивідом в новому статусі 

персоніфікованого суб’єкта мас-медійних комунікацій власного інформаційного 

поля, що відбувається в умовах використання багатоманітних можливостей 

сучасних технологій створення, розповсюдження та накопичення інформації. 

Інформаційне поле не може ототожнюватисяь з глобальним інформаційним 

простором, адже воно є породженням комунікативної дії індивіда, його свідомості та 

сформованості його інформаційних інтересів та інтенцій. Суть комунікативної 

взаємодії в мас-медійному просторі постає гносеологічним фактом – це знання, 

набуті шляхом сприйняття описів окремих фрагментів соціальної реальності у 

визначеному часово-просторовому інтервалі, що становить одну з найважливіших 

рис процесу обміну інформацією (особливо в умовах глобалізації), адже рефлексія 

протікає в нашому внутрішньому часі109. Стає очевидним, що часово-просторові 

умови конструювання інформаційного поля персоніфікованим суб’єктом 

медіакомунікацій є визначальними. 

Здійснюваний в умовах конкретних суспільств в реальному часі, глобальний 

інформаційний обмін набуває поступово ознак всеосяжності та незаперечності, хоч і 

викликає певні перестороги вчених; Р. Робертсон (R. Robertson) зауважує, що серед 

численних сучасних трактувань глобалізаційних тенденцій слушно виділити позиції, 

де глобалізацію розглядають як протилежність «локальним» домаганням 

ідентичності й культури, «широко популяризуються ідеї «глобальне – versus – 

локальне», «глобальне –versus – племінне», «міжнародне – versus – національне» та 

«універсальне – versus – партикулярне». ...Є чимало підстав стверджувати, що 

прихильники меншинних дискурсів мають за якимось дивним парадоксом, особливе 

 
109 Сусська О. О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях 

інформаційного простору // Час у дзеркалі науки. І-а Міжнародна наукова міждисциплінарна 

конференція (19 березня 2011 року). Матеріали виступів. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 

С. 182-184. 
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уподобання до Валерштайнової або інших «тоталістичних» форм теорії 

світосистем»110. 

Вивчення феномену інформаційного простору, як одного з напрямів 

наукового осмислення зрушень в комунікативних процесах кінця ХХ століття, 

можна вважати «рушійною силою» постмодерністської філософії культури і 

суспільства, що постає як відгомін (після 1968 року) революційних прагнень, що 

грунтувалися на припущеннях про відмирання капіталізму та зародження нової 

утопії, як вважає Т. Дочерті (T. Docherty ) 111 . В історичному минулому Європи, ця 

«нова мрія» спирається на ідею матеріального поступу, раціональності та 

просвітництва, проте, вона «осучаснюється» втратою віри, поширенням егоїзму та 

індивідуалізму, гедонізмом, переживанням «самомиттєвостей», які замінюють 

суттєвісні життєві цілі. 

Як й сучасна естетика медіа, культурна естетика та етика постмодерну 

передбачає заперечення традицій і пошук новизни у миттєвому задоволенні, 

винаходах та ностальгії, розвагах та діяльнісній непослідовності. За ліотарівською 

характеристикою цього періоду – немає більше ані «великого нарративу», ані 

інтерпретативних чи організаційних структур, ані «магістрального поступу» для 

людства112. В свою чергу, Ф. Джеймесон (F. Jameson) називає постмодернізм 

«культурною логікою пізнього капіталізму»113, підкреслюючи його культурнн 

значення; а Л. Гросберг (L.Grossberg)114 підкреслює, що опозицію капіталізму 

зруйновано, але відкрита популяризація комерціалізації життя через зміни моди, 

стилів та продуктів сучасної промисловості робить споживацький світ підсвідомо 

підпорядкованим, обмеженим в габермасівському розумінні «недоконаного 

 
110 Робертсон Р. Глокалізація: часопростір і гомогенність-гетерогенність // Глобальні 

модерності / За редакції М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ.Київ: Ніка-Центр, 

2008, с. 58. 

111 Docherty T. Postmodernism, (ed.); New York: Harvester / Wheatsheaf, 1993, р. 482. 

112 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 1998. 

113 Jameson F. Postmodernism: the cultural logic of late capitalism’// New Left Review, 146 (July-

August) 1984, p. 53-92. 

114 Grossberg L., Wartella, E. and Whitney, D.C. Media Making: Mass Media in Popular Culture. 

Thousand Oaks, CA: Sage, 1998. 
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проекту модерну»115. Якщо дійсно, різниця між образом і реальністю більше не 

має ваги, як вважав Ж.Бодрійяр, то сьогоднішня «гіперреальність» мас-медій 

дійсно має можливість витіснити людину в світ неіснуючого, нематеріального, 

очевидно, це не сприятиме культурному розвиткові та соціальній адаптованості 

людини в суспільстві все зростаючих ризиків. Множинність і нелінійність 

постмодернових підходів, через пояснення «непереборної деструктурації 

соціального», торкається також і тлумачення сучасної комунікативної взаємодії у 

середовищі масової комунікації. В цьому сенсі спрацьовують передбачення 

Ж. Бодріяра про те, що інформація «пожирає власні змісти» й замість того, щоб 

стимулювати комунікацію, вичерпує свої сили на інсценування комунікації; 

одночасно, «за цим надмірним інсценуванням комунікації засоби масової 

інформації …посилено домагаються непереборної деструктурації соціального. 

Так інформація розчиняє смисл і розчиняє соціальне в чомусь схожому на 

туманність, призначену зовсім не для зростання нового, а навпаки, для тотальної 

ентропії»116. Багатополярні ремінісценції глобальних теорій далися взнаки і у 

визначенні подальшої долі мас-медійного простору, так Я.Н. Пітерзе 

(J.N. Pieterse)117 визначав їхню роль як «фаталістичну позицію» перед 

проблемами, які прискорює глобалізація. 

Згідно застереженням Ентоні Гідденса118, соціально-наукові теорії частково 

засновані на тих уявленнях, яких в свій час дотримувалися ті, хто їх 

сформулював. Натомість, втілюючись в життя повторно, вони можуть втратити 

свої похідні якості й властивості; вони можуть стати надто звичайними. Так 

відбулося з теорією «двоступеневих ефектів», й з біхевіористськими моделями 

 
115 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. B.2. Zur Kritik der funktionalistischen 

Vernunft. Frankfurt / М., 1981. S.184. 

116 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, с. 120.  

117 Global futures, shaping globalization / Edited by Jan Nederveen Pieterse. London : Zed Books, 

2000. 

118 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005, c. 29. 
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мас-медійної комунікації, з доктриною «підсилення» Дж.Клеппера (J. Klapper)119, 

й «спіраллю мовчання» Е.Ноель-Нойманн Е. (E.Noelle-Neumann E.)120. 

Очевидно, що ці моделі відображали макросоціологічні підходи, уявляючи, 

що макрокомунікативна реальність формується не в ізольованому просторі, а 

нібито вклинюється у соціальний світ з притаманними йому складними 

стосунками між суб'єктами і джерелами важливої і змістовної інформації.  

Нелінійна двоступенева структуризація масового інформаційного потоку 

стимулювала подальше теоретичне моделювання макрокомунікативних процесів 

й емпіричну верифікацію цих моделей. Проте, як і «парадигма ефектів», ідеї якої 

тяжіли до уявлень про обмежений, частковий вплив мас-медіа на структуру і зміст 

знання, ціннісні орієнтації і поведінку людей, «двоступенева модель» з часом 

також була піддана уточненню і перегляду. Соціологічні опитування і практика 

накопичення емпіричних даних про непрямі зв’язкі між поведінковими та 

свідомими реакціями людей, в т.ч. реакцією «паперу на олівець» – у відповідях 

респондентів полстерських опитувань, як зазначав один з фундаторів вітчизняної 

соціології громадської думки В.Л. Оссовський 121. Все це поступово зменшувало 

наукову значимість і питому вагу соціологічних досліджень медіацентричного 

напряму. 

Відносна політична стабільність повоєнного світу поступилася місцем 

більш значній рухливості партійних інтересів і політичних переваг. У 

суспільному кліматі 60-х років «доктрина підсилення» політичних ефектів мас-

медіа втрачає інтерпретаційний статус. Що ж стосується «двоступеневої моделі» 

то її постулат про «непрямі» ефекти масової комунікації поставив під сумнів 

насамперед розвиток телебачення. Було помічено, що «лідери думок» зовсім не 

обов'язково є ланкою між аудиторією і телебаченням, яке безпосередньо впливає 

на індивіда. Це не означало виключення міжособистісного обговорення 

 
119 Klapper, J. The effects of Mass Communication. Glencoe, 1960. 

120 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: Открытие спирали молчания / Пер. с нем. Москва: 

Прогресс Академия. Весь мир, 1996; Noelle-Neumann E. Lesen in der Informationsgesellschaft / 

Gutenberg-Jahrbuch- Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 1986. S.295-301. 

121 Оссовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. Київ: Інститут 

соціології НАНУ, 1999.  
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телевізійних новин і артикульованих проблем. Скоріше процес розповсюдження 

їх розуміли як «багатоступеневий», до складу якого входили також альтернативні 

макрокомунікативні рухи. Нові моделі фукціоналістського типу почали 

враховувати психологічні компоненти «вигоди» і задоволеності» для опису 

ставлення індивідів до інформації. Було встановлено, що індивіди відтворюють у 

моделях своєї поведінки те, що вони бачать і чують, відповідно до власних 

інтересів, цінностей, соціальних ролей. 

Маючи на меті укорінити масову комунікацію в систему формування 

громадської думки, створювалися нові інтерпретаційні моделі, в т.ч. засновані на 

ідеях конгруентності та когнітивного балансу. Так, ще у 70-ті роки ХХ століття 

Дж. Маклеод і С. Чаффі запропонували модель «ко-орієнтації», яка пояснювала 

взаємодію еліт, засобів масової комунікації і публіки, беручи до уваги ту 

обставину, що публіка набуває знання про проблеми на грунті власного досвіду, 

елітних джерел і мас-медіа122. Звернення до засобів масової комунікації стає 

особливо актуальним у ситуації напруги між елітою і громадськістю; кожна з них 

здійснює спроби контролювати масову комунікацію. 

Численність моделей масових комунікативних процесів, напрацьованих за 

останні півстоліття, свідчить не тільки про актуальність проблем вивчення і 

осмислення всіх аспектів масової комунікації як особливого способу 

комунікативної взаємодії, що справляє величезне значення в житті сучасного 

соціуму, але й про необхідність втілення з боку інститутів суспільства певних 

функціональних зусиль щодо урахування соціологічних результатів вивчення 

процесів масової комунікації, що справляють відчутний вплив на його існування 

та розвиток. 

Модифікації моделювання процесів комунікативної взаємодії в умовах 

сучасних мас-медіа (тобто в глобальному інформаційному просторі) були 

зумовлені теоретичними концепціями структури інформаційного процесу в 

цілому; концепціями аудиторії ЗМК – з урахуванням різних соціальних груп та 

 
122 Сусська О.О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору аудиторії 

в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ, 2003. 
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освітньо-професійного рівня аудиторій; концепціями ефективності системи мас-

медій – від безпосередніх короткочасних «ефектів» до опосередкованого та 

довготривалого впливу. Для того щоб встановити, наскільки релевантними щодо 

даної теорії є ситуативні практики, які досліджуються в певному часово-

просторовому (характерному для інформаційного простору) діапазоні, необхідно 

переконатись, що суттєву роль в цьому процесі будуть відігравати не тільки 

показники локальності, але й специфіка самого середовища (наприклад, 

особливості середовища електронних медіа, а саме – телебачення та інтернет-

мереж з їхньою специфікою комунікативних відносин). 

Для визначення феномену інформаційного простору найважливішою 

ознакою серед вищезгаданих парадигм була артикуляція ставлення до концепту 

«масове суспільство»123: йому або приписувалось фундаментальне значення у 

поясненні масової комунікації, або воно використовувалось із певними 

застереженнями, або ж від нього відмовлялись як від нерелевантного для 

описання та аналізу макрокомунікативного рівня соціальних відносин124.Вибір 

ставлення до цього концепту і сьогодні є, водночас, вибором тези про силу або 

слабкість інститутів мас-медіа щодо їхнього впливу на ціннісні системи 

суспільної свідомості, соціальну структуру, соціальний порядок і людську 

індивідуальність. 

Понад півстоліття найопераціональнішою для аналізу комунікативних 

процесів в інформаційному просторі визнавалась відома «формула Ласвелла», яка 

лінійно структурувала цей процес на ланки, що вивчалися самостійно або у 

сукупності: хто говорить, що говорить, «яким каналом, кому і з яким ефектом. 

Формула була запропонована Г.Д. Ласвеллом (H. D. Lasswell) у 1948 році125, але 

їй передувала багаторічна праця над теорією політичної пропаганди, 

 
123 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозироваения / 

Пер. с англ. Москва: Academia, 1999. 

124 Сусская О.А. Гуманизация и персонификация масс-медиа: Гуманизация и персонификация 

коммуникативного взаимодействия в медиапространстве. Монография. Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 

125 Lasswell H. D. The structure and function of communication in society // The communication ideal 

/ Ed / by L.V. Harper. New York, 1948. 
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спрямованою на укріплення демократичних засад у політиці. Розуміючи під 

пропагандою «управління колективними установками шляхом маніпуляції 

значущими символами»126, Г.Д. Ласвелл вперше сформулював закономірність, що 

більшість пропагандистських ефектів, зокрема, за участю мас-медіа, які раніше 

досягалися насильством і погрозами, досягаються умовлянням і аргументацією. 

Вербальні символи традиційних демократичних цінностей, що тиражуються мас-

медіа, цікавили його з точки зору відповідності політичним реаліям і в плані 

співвіднесення з властивостями природи тих, хто пропагує їх, кому вони 

адресовані. Формула Ласвелла давала змогу планомірно вимірювати і установки 

комунікатора, і політичних еліт, які стояли за ним, і ціннісний вміст повідомлень, 

що також було викоритано у теорії «ефектів масової комунікації» Клеппера127. 

Саме формула Г.Ласвелла залишається й до цього часу найбільш популярною 

серед комунікативних мас-медійних теорій ХХ ст., хоч вона і пов’язана з 

домінуючою протягом більш ніж півстоліття моделлю однолінійно спрямованого 

медіацентричного впливу масової комунікації. Ключем для визначення 

ефективності мас-медіа стало для Г.Д.Ласвелла та його послідовників визначення 

потенційного впливу електронних медіа (переважно радіо і телебачення); 

сприйняття значень в новому контексті сучасного світу в рамках нового тоді 

методологічного підходу «опосередкування» інформації через систему засобів 

масової комунікації. 

Багато десятиліть поспіль модель Г.-Д. Ласвелла використовувалась як 

методологічне підгрунтя кількісних соціологічних досліджень (зокрема, контент-

аналізу, моніторингів інформаційного простору тощо)128, також вона становила 

 
126 Lasswell H.D., Leites N. et al. Laguage of Politics: Studies in quantitative semantics. New York, 

1949. 

127 Klapper J. The effects of Mass Communication. Glencoe, 1960. 

128 Сусська О.О. Методологічні принципи «рівного доступу» та взаємодоповнення в 

дослідженнях масової комунікації // Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: 

історія та сучасні проблеми. До 70-річчя В.І. Паніотто: збірник статей за матеріалами 

конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С.Бакірова та Є.І.Головахи. Київ: Інститут 

соціології НАН України, ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. С.105-109. 
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підгрунтя соціопсихологічних методологічних підходів до вивчення ефектів 

масової комунікації 129. 

Як відзначав Ф.Кіттлер, вибудовуючи онтологію медіа130, саме завдяки 

включенню необхідних для аналізу елементів: соціологічного («хто» та «кому»), 

контент-аналітичного («що саме»), психологічного («з яким ефектом»), 

технічного («якими каналами») парадигма «тотального впливу» у тому чи іншому 

вигляді присутня у соціально-філософських і соціологічних теоріях масового 

суспільства і масової культури. 

Не дивлячись на те, що теоретизування щодо «масового суспільства» 

належить значною мірою до минулого століття, в соціологічному дискурсі й 

сьогодні знаходяться такі метафори, як: «суспільство глокальності» «економіка 

вражень», «суспільство виживання» (що поступово витісняє «суспільство 

споживання») тощо. В інтерпретаціях критики нового світового порядку Timoty 

W. Luke (Тімоті Люком) знаходимо важливий висновок, що «корозію структури й 

суті індустріальної модерності можна відстежити до «інформаціоналізації» 

суспільних засобів виробництва, споживання і адміністрування впродовж і після 

1960-х років, коли імпульси масових комунікацій, електронної комп’ютерізації, 

кібернетичної автоматизації та швидкого транспортування стали широко 

відчутними й знаними з досвіду по всьому світу»131. 

Поряд з таким «аморфоподібним сегментом» соціальної структури – 

соціальним простором часто мислиться той, хто «відповідає за соціальний і 

культурний контроль» – еліти, як це окреслює Е.Гідденс132. Як досить важлива 

складова, еліти присутні й в інших образах структурації суспільства, однак у 

теоріях масового суспільства і масової культури дилема «масового // елітарного» 

 
129 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології». Острог:Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 

2009. Вип.12. С. 169 -181. 

130 Kittler F.Towards an Ontology of Media // Theory, Culture & Society. 2009. №26. P. 23-31. 

131 Luke Timoty W. ‘Informationalism and ecology’. Telos, 53. 1983. p.61.  

132 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. Москва: 

Изд-во «Весь мир», 2004. 
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акцентується обов'язково 133. Родовід цих концепцій бере початок із середини XIX 

століття, й вони, в цілому, песимістично оцінюють прогрес мас-медіа, 

розглядаючи їх як загрозу елітарним культурним цінностям, з одного боку, й 

культурній автономії окремого індивіда, з іншого; оскільки як першоелементи 

його структури індивіди перетворилися на знеособлену жертву маніпуляції з боку 

соціальної стихії чи навмисності еліт. В теорії структурації Е.Гідденса134 також 

присутня теза, що поступово автономія індивіда поступається суб’єктністю 

різним формам соціальної «взаємодії», що досягає апогею в марксизмі. 

Розглядаючи людину як мішень в середовищі експансії інформаційно-

комунікаційних технологій, в наукових розвідках початку ХХІ ст. поширюється 

думка, що інформація «пожирає» вільний час і власне життя людини, адже її 

масштаби все ширшають, а можливості людини з переробки, осмислення і 

використання інформації фактично залишаються на тому ж рівні. Подібна думка 

Ж. Бодріяра, вказує, що «ще ніколи не було так очевидно, що зміст – тут 

культура, а десь-інде інформація чи товар – виступає лише примарним опертям дії 

самого медіуму, функція якого завжди полягала в тому, щоб індукувати масу, 

створювати однорідний за характером людський і ментальний потік»135 . Модерне 

суспільство вичерпує само себе за рахунок перевантаження засобами (зокрема, 

засобами масової комунікації). Первинна комунікація повернеться туди, де її 

шукають для задоволення потреб взаємодії, як первісної потреби, що породила 

мовне спілкування і все, що відбулось потім. Коли комунікація перетворюється на 

циркулярний процес – вона перетворюється на «гіперреальність». Гіперреальність 

комунікації та «симулякризація» смислу стають повсякденним інструментом 

впливу на мільйонні аудиторії. Критик сучасної медіакультури Н.Больц (N.Bolz) 

констатує, що «наша культура поглинута розділенням «симуляції» та 

 
133 Eisenstadt S. N., Schluchter W. Introduction: Parts to Early Modernities // Deadalus.1998. 

Vol.127. № 3. 

134 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005. 

135 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція; пер. з фр. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, с. 100.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

96 

 

«автентичності», а це, в свою чергу, свідчить про те, що «епоха мас-медіа – це 

епоха сповненого обуренням песимізму та риторики страху»136. 

Однією з актуальних соціальних проблем сучасного віртуального 

інформаційного простору міститься в тому, що «прогрес техніки став формувати 

покоління за поколінням «кіберінтелектуалів», які домінують в пресі, в житті, у 

боротьбі за владу»137. Протекціонізм та можливість використання мас-медіа в 

своїх власних цілях стали домінуючими у внутрішній політиці багатьох каналів 

(точніше, їхніх власників). Роль масової аудиторії стала дійсно більш пасивною, й 

вона поступово стала пересуватись у бік віртуалізованого світу «нових медіа». 

Відповідно до принципів артикульованого вище цивілізаційного підходу, 

феномен інформаційного простору розглядається як загально цивілізаційне 

явище, що стоїть поза або «над» власне інфраструктурними або технологічними 

проблемами, хоч питання його меж та можливості охоплення аудиторій стають 

предметом аналізу і прогнозування найчастіше. Згідно Е. Тоффлера (A. Toffler), 

інформаційний простір можна трактувати як «напівсистематичну модель 

цивілізації й наших взаємовідносин з нею», як феномен нової цивілізаційної 

хвилі, де в кожній галузі – «від освіти та здоров’я до технологій, від особистого 

життя до політки – стало можливим відрізнити нововведення, косметичні чи 

просто такі, що продовжують наше індустріальне минуле, від дійсно 

революційних інновацій»138. Використання ідеї «хвилі» Е.Тоффлером виявилося 

не тільки досить плідним, але й спричинило цілу низку суміжних ідей, стосовно 

проявів феномену інформаційного простору в суспільстві на «перетині» 

цивілізацій, адже ідея «хвилі» – це не тільки спосіб зорганізувати величезні за 

масштабами маси, які становлять багатомільйонну спільноту аудиторії мас-медій. 

Так звана «хвильова метафора» Е.Тоффлера пояснює те, що раніще здавалося 

заплутаним і незрозумілим у феноменології простору мас-медійних комунікацій.  

 
136 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Л.Ионина и А.Черных. Москва: Издательство «Европа», 

2011. c. 38, 47. 

137 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018, с.108. 

138 Тофлер Е.Третя хвиля. Київ: Всесвіт, 2000, с. 4. 
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В умовах зростання ролі та обсягів інформації саме інформаційний простір 

будь-якої держави відображає рівень розвитку та перспективи демократії; 

включає в себе явища і процеси, що відбуваються у ньому і мають певну 

співвіднесеність з механізмами влади інформації, обмеженими, в свою чергу, 

лише правовими засадами. Згідно позиції Ю.Ґабермаса, критерії «масової 

комунікативності» отримують наповнення залежно від типу – неформального чи 

формального, комунікативні простори пов’язані тільки через канали 

маніпулятивно чи демонстративно розгорненого оприлюднення; «за умов масової 

демократії у соціальній державі комунікативний контекст публіки може встановитись 

тільки тоді, коли він, формально замкнутий у кругообіг «псевдовідкритої» думки, 

опосередкуватиметься неформальним простором» 139. 

Становлення інформації як категорії суспільного виробництва, розвитку, 

нарешті невід'ємної складової національних ресурсів, викликало і появу нових 

проблем: 

• по-перше, це функціонування національного інформаційного простору в 

системі світового, взаємовплив чи нав'язування включеності одного простору до більш 

могутнього та ін.; 

• по-друге, в сучасному світі з появою влади інформації народилося таке 

явище як інформаційні війни, які відбуваються і в мирний час, та часто 

виявляються могутнішими за традиційні війни по силі свого впливу та панування;  

• по-третє, всі ці колізії, що відбуваються навколо світу інформації не могли 

не викликати потреби у такій специфічній сфері, як інформаційна безпека, що може 

розумітися як безпека життя людини, її житла, різноманітних даних тощо. 

Необхідності уникати однобічності в підході до розгляду складних 

багаторівневих явищ в суспільстві приділяв увагу й Е. Гідденс, наголошуючи, що: 

«адекватне розуміння їх можливе лише виходячи з несталості лояльності та 

коаліцій стратегічно розташованих угрупувань індивідів, що призводять іноді до 

 
139 Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії 

громадянське суспільство / пер. з нім. Львів, 2000, с. 304-305. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

98 

 

абсолютно непередбачуваних наслідків»140, і критикуючи таким чином тенденцію 

вивчення «державних утворень» з позицій квазіеволюціонізму, тобто на основі 

ендогенних понять, що найчастіше призводило до формування викривленого 

тлумачення проблеми. Стосовно даного дослідження, уявлення про специфічність 

динамічних тенденцій мультикомунікативної взаємодії як на суб’єктному рівні 

взаємодії, так і на рівні еволюції (внутрішніх змін або розширень) проблеми, 

спричиняє до того, що окремі групи або індивіди (особливо – найбільш впливові з 

них), можуть стати частиною цих самих тенденцій та впливати на процес їхнього 

формування. Приклад перерозподілу сфер впливу в українському медійному 

просторі перед проведенням виборів, а також зміна власників найбільш 

високоеквівалентних національних каналів електронних медіа є найбільш 

яскравим тому підтвердженням. Досі від цих кількісно-якісних показників не 

відійшли далеко ані дослідники в галузі вичення якісних характеристик змісту 

переданої текстуальної інформації (контент-аналітики), ані соціологи мас-медіа, 

ані теоретики масової комунікації та журналістики. Структурні акценти на 

просторі і часі як головних вимірах інформаційного простору постають 

найголовнішими методологічними важелями, що продовжують використовуються 

як для визначення системи вимірів обсягів інформаційної діяльності різних типів 

медіа, так і для вимірів обсягів аудиорій мас-медіа. Отже, актуальність висновку 

Е.Гідденса, що «встановлення меж поінформованості суб’єктів діяльності в 

умовах мінливих контекстів простору і часу є однією з основоположних завдань 

соціальної науки»141 – важко переоцінити. У ХХІ ст. комунікативні відносини та 

взаємодія індивідів і соціальних груп інтенсифікуються, «артикулюються нові 

можливості осмислення людського буття, в надрах гуманітарного знання, 

зокрема, в соціальній філософії та соціології формується і розвивається 

 
140 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации; пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005, c. 439. 

141 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации; пер. с англ.2-е изд. Москва: 

Академический Проект, 2005, c. 443. 
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феноменологічна і герменевтична методологія»142 . Наукова джерельна база, що 

фіксує визначення інформаційного простору, наочно свідчить, що витримані в 

науковій стилістиці таких дисциплін, як: політологія, фізика, філософія, 

журналістика, медіапсихологія, тощо – не можуть охопити всеосяжності, цілісної 

картини та повноти якостей цього феномену, що зобов’язаний своєю появою та 

існуванням бурхливому розвитку радіоелектронних і комп’ютерних технологій 

кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Розуміння взаємодії всіх компонетів, процесів й принципів (які впливають 

одне на одного, спричиняючи зміни) призводить до набагато повнішого бачення 

проблем інформаційного простору, особливо стосовно тих змін, які відбулись в 

ньому завдяки впровадженню цифрових технологій. Контекстуальність, що єднає 

методологію міждисциплінарності143 із згаданими вище феноменологічною і 

герменевтичною методологією, дозволяє підійти до вивчення явищ мас-медійної 

комунікативної взаємодії з позицій діалогічності на всіх рівнях. Методологія 

міждисциплінарного підходу також відкриває для дослідника шлях і можливість 

позбутися вузько тактичної упередженості в оцінках таких явищ, що виникають 

на перетині інтересів інституціалізованого комунікатора (системи ЗМІ) та 

інтересів персоніфікованих суб’єктів сучасного простору медіакомунікацій. 

1.2.2. Трансформації медіакомунікативного середовища в епоху «ринку 

інформації» 

Феномен медіакомунікативного простору важливо досліджувати ще й з тієї 

сторони, відповідно до якої цивілізація на конкретному етапі свого розвитку 

використовує певні процеси та принципи, розвиваючи власну «суперідеологію» 

(Е.Тоффлер), для того, щоб не лише дати пояснення реальності, а й виправдати 

своє існування. Доступ до інформації, звичайно, може здійснюватися без 

допомоги засобів масової комунікації, але доступ до суспільної сфери – того, що 

 
142 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018, с. 93. 

143 Сусська О.О. Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних 

наук // European Political and Law Discourse. 2018. Volume 5.Issue 3, pp.173-179. 
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Ю.Ґабермас називав public sphere – суспільного середовища, поза системою 

засобів масової комунікації, вочевидь, є неможливим. «Тоді як раніше преса 

просто опосередковувала і поширювала резонерство згуртованих у публіку 

приватних осіб, то тепер, навпаки, резонерство радше позначене впливом засобів 

масової інформації. На шляху від журналізму приватних осіб як літераторів до 

служіння засобів масової інформації громадській відкритості, сфера відкритості 

змінюється через вторгнення в неї приватних інтересів»144. Це ґабермасівське 

передбачення справджується особливо в сучасному просторі мереж (в блогах, 

персональних сторінках, тощо). 

Виявлені Етаном Цукерманом проблеми мережного товариства 

відрізняються від традиційних мас-медіа, зокрема, нерівномірний розподіл уваги 

в ЗМІ – це частково є проблемою попиту, адже «формування попиту припускає 

розкриття суті як подій, що відбуваються, так і культурних реалій. ...Три галузі, в 

яких інтернет, яким він нам знайомий, потребує перепідключення; це – мова, 

особисті зв’язки та знаходження інформації»145. Ця думка підтверджує, що 

артикульовані в роботі найголовніші проблеми: метадискурсу мас-медіа, 

диспозицій особи в медіакомунікативному просторі та індивідуалізації 

інформаційного пошуку є сьогодні актуальнішими за інші. 

На зламі тисячоліть відбуваються не тільки цивілізаційні «зсуви», але й 

змінюються цілі епохи і відповідні ним покоління техніки. Найбільш 

«пожираючим» процесом для системи масової комунікації є процес глобалізації. 

Трансформація й глобалізація системи мас-медіа породжує зміни (в свою чергу) 

суспільно-політичної та економічної систем, які теж трансформуються. В той же 

час, розуміння, що подальша трансформація й глобалізація системи мас-медіа 

спричинена соціально-економічними змінами: модернізацією технологій, 

суспільно-економічним розвитком, ін. – коло замкнене: поява Інтернет-мережі 

уявляється багатьма як потенціальний «винищувач», що поглинає тих, хто його 

 
144 Ґабермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії 

громадянське суспільство / Пер. з нім. Львів, 2000, с. 239-240. 

145 Цукерман Э. Новые объединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / пер. 

с англ. Дм. Симановского. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015, с. 147-148. 
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«породив». Завдяки практично миттєвому розповсюдженню інформації в мас-

медійних системах, ступінь організації спільнот (в т.ч. через комп’ютерні мережі) 

та їхня поінформованість різко збільшуються (про це свідчать так звані «флеш-

моби» та інші акції, які виникають як відгомін «оперативного реагування» на 

поточні події і можуть, іноді, досить суттєво вплинути на ситуацію). Стосовно 

цього є сенс згадати міркування Р.Мюнха (R.Munch), що «нові рішення проблем у 

глобальному інформаційному суспільстві завжди швидко пропонуються для того, 

щоб витіснити старі, ... між тим як одночасно накопичуються нові проблеми, які 

можуть стати внеском у вирішення старих»146. Удосконалення та поширення 

засобів акумулювання, збереження та передачі інформаційних ресурсів оптимізує 

мас-медійне середовище, воно продовжує набувати нових, більш складних рис та 

питомої ваги у формуванні думок, цінностей, поширенні суспільних норм та, 

нарешті, включеності в соціальні процеси. Так було під час еволюційних та 

революційних подій, звідси й витікає його величезне значення, особливо в 

суспільствах перехідного періоду. 

Сучасна доба соціологічного осмислення процесів, що відбуваються в 

медіакомунікативному середовищі, означена певними дискусіями щодо «нових 

медіа», які тимчасово перебирають на себе увагу дослідників, відсуваючи на 

другий план проблему інформаційного простору як такого. Пояснюється це тим, 

що змінюються контент, форми і цілі інформаційної діяльності нових медіа 147, які 

просякають усі сфери суспільно-культурного життя різних країн. Змінюється 

також “news discourse” – cпособи пред’явлення новин, їх розповсюдження 

шляхом підбору фактів, їх «вербальної обробки і фреймування», що може в 

результаті створювати псевдо-об’єктивне й навіть сплановане «тенденційне 

 
146 Мюнх Р. Социологический анализ новой диалектики и динамики развития глобального 

информационного общества // Социология на пороге ХХІ века. Основные направления 

исследований / Под ред. С.И. Григорьева (Россия), Ж. Коэнен-Хуттера (Швейцария). Москва : 

РУСАКИ, 1999, с. 55. 

147 Доброносова Ю.Д. Потенціал неінструментальниого розуміння новітніх цифрових медіа// 

Практична філософія. Український науковий журнал. Київ : БО Центр практичної філософії. 

№4. 2013. С. 57-67. 
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зображення події, сконструйоване за принципами дискурсивних структур»148. 

Такі прийоми (які можна було спотерігати в українському медіапросторі протягом 

останнього часу), активно використовуються особливо в умовах агресивної 

інформаційної політики (що артикулюється багатьма політиками і журналістами 

як «інформаційна війна»). Об’єктивні зрушення може привнести в світ мас-медій 

лише зміна технологій (технологічних класів та щаблів науково-технічного 

прогресу), яка призводить до суттєвих зрушень в комунікаційних процесах, що 

забезпечують протидію експансії кіберпростору і використанню медіа в 

антигуманних цілях. Це передбачав і Е. Тоффлер (через згадану вище «хвильову 

метафору»)149, наголошуючи на нівелюванні та згасанні міжособистісного 

спілкування та взаємодії, герметизації та віртуалізації людського розуму. 

Згадане стосується не тільки «хвиль змін», хоч завдяки мас-медіа інакше 

сприймаються і самі зміни. Наприклад, в 2004 році редакція журналу “New Media 

& Society” звернулася до своїх авторів із запитанням «Що змінилося в розумінні 

нових медіа?»150. Після порівняння результатів з попереднім опитуванням (яке 

відбулось за п’ять років перед тим), зафіксували набагато вищий рівень 

скептицизму щодо самої «новизни» нових медіа, ніж в попередньому опитуванні. 

Згідно С. Лівінгстоун (S. Livingstone)151, поняття «нові медіа» тепер частіше 

застосовують, щоб вказати на специфіку нового культурного досвіду, ніж щоб 

підкреслити радикальність змін, що відбуваються в інформаційному просторі. 

Сама трактовка нових медіа поки що не склалася і не знайшла єдності серед 

науковців та медіаспеціалістів. 

Як і сам феномен інформаційного простору, спричинений появою у ХХ 

столітті масштабних комунікаційних трансмісій, що утворили сферу масової 

комунікації, обіймаючої всі існуючі види передавання та обміну інформацією; 

 
148 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир. 2012, с.168. 

149 Тофлер Е. Третя хвиля. Київ : Всесвіт, 2000. 

150 Соколова Н. Л. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 

медиаландшафта: монография. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009, c. 21. 

151 Livingstone S. New Media, New Audiences? // New Media & Society. 1999. Vol. 1. № 59. pp. 59-

66. 
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поняття «інформаційний простору» породило цілу низку рядоположних термінів, 

серед яких можна виділити такі поняття, як «кіберпростір», «медіапростір», 

«комунікативний простір», «комунікативне середовище».Так, М.Фезерстоун 

(M.Featherstone) використовує вислів «симуляційні простори», маючи на увазі 

простір сучасної культури, з її насправді гігантськими «просторами мрій», до 

яких він відносить: тематичні парки, art-lands різного типу, туристичні простори, 

що мали ставати «місцями перфомансу». Пояснення цьому міститься в самому 

розумінні гіперреальності, яка породжується процесом симуляції; а, відповідно, 

вже під «симуляцією» розуміється «не мімезис, або художнє (іконічне) 

зображення, а генерування гіперреального «моделями»152.  

Ситуацію в українському інформаційному просторі, що віддзеркалює всі 

проблеми цивілізаційного «переходу», можна порівняти із ситуацією в мистецтві, 

що склалася наприкінці 60-х років минулого століття, коли утилітарний характер 

соцреалізму так само, як утилітарний характер реклами, протистояли 

традиційному для європейського Нового часу ідеалу «автономії мистецтва», – цю 

думку Б. Гройса (з його праці «Мистецтво утопії»153) стосовно «паралельного» до 

мас-медійного – світу образотворчого мистецтва можна екстраполювати на 

нинішню – перехідну для багатьох галузей української політики та економіки 

ситуацію, що відбивається в «картинах» мас-медіа. 

Нестабільність суспільства лише посилює потребу в інформації, тому в 

кризових суспільствах вона набуває самоцінності ще й щодо її використання, 

як засобу передбачення і захисту від кризових явищ (як в економічно-

фінансовій, так і в інших сферах суспільного життя). Особливо це виявилось під 

час кризи, спричиненої світової пандемії коронавірусу. Позиції дослідників цієї 

ситуації аналогічно «виявилися затиснутими» між європейською традицією 

«високого мистецтва» і вражаючою реальністю. В момент, коли 

компліментарність та прислужливість стає своєрідним «стилем» мас-медійної 

 
152 Featherstone M. Postmodernism and the Aestheticization of everyday life // Modernity & Identity / 

eds. S.Lash and J.Friedman. Blackwell: Oxf. & Cambridge, 1996, p. 270. 

153 Гройс Б. Искусство утопии. Москва : Изд-во «Художественный журнал», 2003. 
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«медіації» між реальними політиками та народом, то і форми, і результат цієї 

медіації виявиляються повною утопією. Аномія інститутів влади та відсутність 

реформ проявляються в усіх сферах життя. Навіть зрушення у бік ринкових 

відносин та вплив глобалізаційних процесів (ще в кінці 90-х) не полегшили 

проходження Україною «перехідного періоду». Так, аналізуючи ці процеси Є.І. 

Головаха ще у 1997 році наголошував, що «переважання розчарувань в основних 

сферах життя суспільства» означає масове відчуження, сприйняття держави і 

суспільства як чужого і багато в чому «ворожого середовища життєдіяльності»154. 

Протягом десятиліття соціологами відслідковувався «баланс надій та 

розчарувань» (табл. 1.2.1), що є одним з ключових для визначення соціальної 

адаптованості людей до нових умов (за результатами моніторингу Інституту 

соціології НАНУ 1994-2009рр.)  

Таблиця 1.2.1– Розподіл відповідей громадян України на запитання «Чого 

більше було у Вас за останні роки – надій, що збулися, чи розчарувань?» (%) 

 

Об’єкти оцінювання 

Більше було здійснених надій Більше було розчарувань 

2002 2009 2002 2009 

Забезпечення матеріального 

стану родини 

21,3 18,5 60,4 52,7 

Працевлаштування і робота 31,4 25,3 39,9 35,0 

Освіта, оволодіння 

необхідними знаннями 

32,8 24,7 26,1 20,5 

Зміцнення здоров’я 23,3 19,0 51,6 47,5 

Стосунки із близькими 

людьми 

71,1 54,8 11,5 15,1 

 Стосунки з іншими людьми, 

колегами, знайомими і 

сусідами 

73,6 45,7 7,6 13,2 

 Відпочинок, улюблені 

заняття на дозвіллі 

32,8 23,3 33,9 35,9 

Духовне життя, прилучення 

до релігії, мистецтва, 

самовдосконалення 

32,8 21,8 20,4 15,1 

Участь у громадському житті 18,0 10,7 25,1 22,4 

Джерело: Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. 

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН У, 2009. С.17. 

 

 
154 Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в 

Україні. Київ, 1997.  
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Поступове проникнення нових технологій в повсякденну життєдіяльність 

спричинило також певні розходження між поколіннями, що за звичками 

звертання до джерел інформації належать до різних «інформаційних» або 

«технологічно-інтенціональних» культур. Як демонструє таблиця 1.2.1, це не 

призвело до зміни пріоритетів та підвищення соціальної адаптованості до нових 

(часто погіршених) умов життя. 

Аналізуючи особливості формування уявлень про соціальні інтереси в 

масовій свідомості (в колективній монографії «Соціальні інтереси в контексті 

соціокультурної модернізації»), М.О. Шульга зазначає, що «у сучасному 

суспільстві (постіндустріальному, інформаційному, глобальному) зрозуміти 

смисли стає в багато крат складніше, оскільки соціальні процеси стають 

надзвичайно динамічними. Швидкоплинними й такими, що швидко змінюються. І 

це призводить до того, що багато смислів зависають, залишаються нерозкритими, 

не зрозумілими творцям, учасникам соціальних процесів. Реальні учасники подій 

розуміють їх (події) на основі застарілих своїх уявлень, тлумачать їх крізь призму 

інерційної картини того світу, якого вже не стало»155. Зміни в суспільстві, 

потерпаючому від системної кризи, не завжди відчуваються як продукт реальної 

діяльності груп і спільнот. Це відбивається на соціальному самопочутті й на 

ставлення до оточуючого життя. Результати моніторингу Інституту соціології 

НАН України віддзеркалюють динаміку таких відчуттів щодо вливу на власне 

життя взагалі. 

Як видно з табл. 1.2.2, найбільш стабільними щодо впевненності, що життя 

знаходиться « у власних руках», були 2008-2010 роки (за позицією «однаковою 

мірою від мене і від зовнішніх обставин») та 2012-2014 роки (за позицією 

«більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин»)156. 

 

 
155 Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. / За ред. О.Г. Злобіної. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2011, с. 204. 

156 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 3 (17) / За ред. д.е.н. В.Ворони, 

д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2016, с. 479. 
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Таблиця 1.2.2 – Розподіл відповідей громадян на запитання «Як Ви 

вважаєте, від чого здебільшого залежить те, як складається Ваше життя?» (%) 

 

 1994 1998 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2018 

1.Здебільшого від 

зовнішніх обставин 

28,2 38,6 28,5 19,3 17,5 16,8 16,4 18,3 16,5 

2.Деякою мірою від 

мене, але більше від 

зовнішніх обставин 

30,6 28,1 30,7 29,3 30,0 32,3 28,2 31,7 28,0 

3. Однаковою мірою 

від мене і від 

зовнішніх обставин 

21,3 18,7 23,7 28,8 31,1 30,5 30,4 31,7 28,9 

4. Більшою мірою 

від мене, ніж від 

зовнішніх обставин 

10,0 7,2 8,8 12,1 11,9 10,2 14,2 11,7 14,2 

5. Здебільшого від 

мене 

9,2 7,1 8,1 10,2 9,4 10,2 10,6 6,4 12,2 

Не відповіли  0,8 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 3 (17) / За ред. 

д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2016, с. 479. 

 

Ринок звузив, наприклад, сферу розповсюдження преси, адже умови для 

покупця і розповсюджувача стали більш жорсткими. Багато видань перейшли в 

електронний формат, або створили електронні версії. Протягом багатьох 

десятиліть поспіль розуміння інформаційного простору в інтерперсональній 

комунікації суттєво відрізнялося: інформаційний простір – в інтерперсональній 

комунікації становить ареал повідомлень (переважно у вигляді слів), що мають 

конкретне, а інколи й суто цілеспрямоване значення для учасників комунікації. 

Інформаційний простір – в масовій комунікації включає ареал повідомлень 

переважно у вигляді слів та образів, тобто обсяг інформації, що транслюється 

мас-медіа та не є результатом безпосередньої комунікативної діяльності одного 

індивіда, спрямованої на безпосереднє реагування іншого індивіда (перцептивну 

результативність контакту). 

Ще на перетині століть переважало розуміння інформаційного простору як 

ареалу транслювання повідомлень засобами масової комунікації, як втілення 
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односпрямованості комунікативної ініціативи інституалізованого (сукупного) 

комунікатора та однобічність контакту. Масовий контингент адресатів, 

розділених у часі з оцінкою їхніх реакцій, мав величезні багатомільйонні 

масштаби, тому встановлення зворотнього зв’язку було можливе лише 

соціологічними методами; «засобам масової комунікації (на відміну від інтеракції 

серед присутніх осіб) важко визначити актуально залучене коло адресатів. Тому 

явна присутність повинна в значному обсязі компенсуватися гіпотезами»157, а це 

створює, в свою чергу, для соціологічної інформації широке поле актуального 

застосування . 

В умовах діджіталізації сутність процесів в інформаційному просторі 

відчутно змінюється158. Набуває особливої актуальності обговорення ролі 

інформації для координації здійснення суспільних завдань, встановлюється 

аксіоматичність розповсюдження інформації та набуття особистістю 

необхідних компетенцій і навичок координування інформаційними потоками. 

Згідно спостережень Джека Розенберрі та Лорена Вікера (Jack Rosenberry & 

Lauren A.Vicker) все більш запотребованими стають такі методи вивчення 

медійного простору, як «квалітативний аналіз медійних текстів та взаємодія 

«текст-аудиторія» з її інтерпретаціями значень, використання інтерв’ю, фокус-

груп та етнографії, щоб краще зрозуміти ці впливи в сучасному світі»159. 

Вторгнення цифрових технологій в особистісне поле комунікації розсунуло 

межі реального фізичного простору, дозволяючи збільшити не тільки кількість 

контактів, але й суттєво змінюючи спектр розважальних та комунікативних 

інструментів, одночасно роблячи дистанційні форми контактів (зокрема, 

навчання) доступними, починаючи з молодшого шкільного віку. Навіть «монстр» 

традиційних медіа – телебачення похитнувся перед наступом цифрового 

 
157 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с.12. 

158 Susskaya Olga, Budanova Alexandra. Social aspects of human-computer interactions in the media: 

tendencies and threats // Proceedings CSIS’19. XIh International Scientific and Theoretical Conference 

"Communicative strategies of Information Society”. October 25-26, 2019. Saint-Petersburg. ACM 

Journal, pp.134-140. (Scopus) URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3373722.  

159 Rosenberry J., Viker A.Lauren. Applied mass communication theory: a guide for media 

practitioners. Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2009, р.193. 
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інтерактивного телебачення, яке надає ще більше свободи вибору й 

різноманітніший репертуар розваг. В результаті конвергенції «старих» 

(традиційних) і «нових» медіа виникли і розвинулись нові культурні практики. 

Спілкування в соціальних мережах, через блоги, в групах та інтернет-форумах 

зумовлює або, навіть, змушує забути старі звички й відійти від звички пасивного 

телеперегляду з «пультом у руках». 

За період активної діджіталізації медійних процесів поступово змінювались 

акценти уваги науковців до процесів, які відбувались в цій сфері; місце «ілюзій» 

технологічного детермінізму та експансіоністських стратегій інформаційного 

бізнесу, де продовжують домінувати моделі глобалізму, неолібералізму та 

консьюмерізму160, в полі різнобічної уваги науковців поступово потрапляють 

різноманітні підходи до вивчення природи та умов протікання, зокрема, 

візуалізації, медійних процесів (Ф. Кіттлер, В. Розін, П. Штомпка), а також 

їхнього впливу на різні сфери суспільного життя (Р. Мюнх, Н. Отрешко, 

Б. Польре, ін.). 

З точки зору мережних комунікативних практик вкрай важливим є 

розуміння їх креативності, «творчості в Мережі»161, яка переважно має 

інтерактивний характер. Контент може продукуватись окремим суб’єктом 

(споживачем Інтернету), але він створює його для публічного пред’явлення, 

оприлюднення та обговорення в мережі. Фактор Інтернет-спільноти тут набуває 

першорядності сам факт опублікування, коментування, перебування «в контакті». 

Сьогодні «на стику» online//offline реальностей (в артикуляції Г. Рейнгольда 

(H. Rheingold)162 відбувається злиття громад – глобалізаційні процеси в економіці, 

 
160 Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. 

Київ: Освіта, 1999; Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация 

медийных поцессов в современной зарубежной науке. Москва: МедиаМир. 2012; Сусська О. О. 

Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії «суспільство – інформація – 

природа» // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 

69-70. Запоріжжя, 2016. С.25-32. 

161 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации; пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010. 

162 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция; пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006. 
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політиці і культурі), активізується змішування форм продукування і споживання 

інформації, з’являються нові «гібридні» форми існування в інформаційному 

просторі, що підвішує питання про довіру до медіа та інформації в цілому, на 

чому наголошував А. Монк (A. Monck)163. Сучасний інформаційний простір 

перетворюється не на середовище розповсюдження інформації, як було раніше, а 

на «середовище перебування» і для роботи, і для створення певних продуктів – 

так звана «мережева креативність», і для відпочинку (останній може 

перетворюватись на продукування текстів чи віртуальних «продуктів»). 

Індивідуальні креативні практики підсилювані за допомогою комунікацій є тим 

новим середовищем спілкування, яке утворюється в мережі. Аналіз цього 

креативного досвіду поки що не досліджений, так само, як і в цілому 

феноменологія змін, що протікають в сучасному інформаційному просторі. 

Суспільствам, що не досягли достатнього рівня дигіталізації пропонується 

прискорити модернізацію, інакше вони ризикують так і залишитись в стадії 

«недовершеної» або «наздоганяючої» модернізації. Останій образ вже зустрічався 

у Ф.Фукуями, який підкреслював, що соціальні норми, які діють протягом одного 

історичного періоду, руйнуються в результаті успіхів технологій та економіки, й 

суспільство вимушено «зіграти в доганялки, щоб перебудувати себе в умовах, що 

змінилися»164. Відновлюється парадигма часово-просторових зв’язків, але тепер 

часові відрізки не підпорядковані лише медіа як сукупному комунікатору.  

Інформаційний простір безмежний, але допускає вільний вибір і вільний 

доступ до своїх ресурсів, що надає користувачеві умови для креативності і 

самовтілення. Безпосередність комунікації, самореалізації інтересів розкриває 

перед суб’єктом дигітального медіапростору все ширші можливості 

співробітництва. На ідеях співробітництва в мережах базується модель 

«вікіноміки» Д. Тапскотта та Е Вільямса165, а також «посткапіталістичної 

 
163 Monck Adrian. Can you trust the media? / Adrian Monck with Mike Hanley. Thriplow : Icon, 2008 

164 Фукуяма Ф. Великий разрыв; пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, с. 24. 

165 Тапскотт Д., Уильямс Э.Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все / Пер. с 

англ. Москва : BestBisinessBooks, 2009. 
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економіки» Н.Джергенсона і Дж.Рітцера166. Викоритовуючи феномен «вільної 

праці» (порівняємо з марксівським принципом «вивільненої праці») на стику 

століть виникає концепція когнітивного капіталізму167, розробниками якої стають 

французькі та італійські теоретики постмарксистського спрямування (М.Хардт і 

А.Негрі, М.Лаззарато, Т.Терранова, П.Вілірьо, А.Польре, ін.). Це відома течія 

«третього капіталізму», цифрового (за природою створення основного товару – 

інформації), заснованого на знаннях, пов’язаного з розвитком інформаційних 

технологій. 

В нинішній час людство живе вже в умовах «четвертої технологічної 

революції», якою називають початок другої чверті ХХІ ст. Цей етап, 

ознаменований «стрибком» у світі нанотехнологій та інтернет-технологіями 

вищого рівня інтерактивності, найбільш природньо засвоєного новим поколінням 

«центеніалів»168. Щодо вітчизняних умов та поточної ситуації включеності до 

світових комп’ютерних мереж, можна констатувати, що Інтернет поступово 

входить до повсякденних практик української спільноти. Якщо у 2002 році 80,7% 

респондентів моніторингу Інституту соціології НАНУ відповідали на запитання 

«Чи користуєтесь Ви Інтернетом?», що вони «не мають потреби і ніколи не 

користуються», то вже у 2015 році таких було 29%. Лише за три роки (2013-2015) 

кількість користувачів домашнього Інтернетузбільшилась з 44,8% у 2013р. до 

59,9% у 2015р. Кількість тих, хто мають потребу, але не мають можливості 

користуватися Інтернетом, зменшилась з 13% у 2002р. до 6,7% у 2015р.169 

Специфіка розподілу занять в Інтернеті також змінюється потягом останніх 

років. Наведені нижче дані демонструють динаміку занять в Інтернеті, 

зафіксовану соціологічним моніторингом «Українське суспільство. Динаміка 

 
166 Ритцер Дж. Современные социологические теории / Пер. с англ.Санкт-Петербург : Питер, 

2002. 

167 Польре Б. Когнитивный капитализм на марше // Политический журнал. 2008. № 2(179). 

URL: http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=7917issue=213/. 

168 Центениалы: поколение, которое сотрёт нас с лица Земли. Теория поколений Нила Хау и 

Уильяма Штраусса. URL: https://lifehacker.ru/2016/09/19/centennials/ 

169 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 576. 
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соціальних змін», який щорічно проводиться Інститутом соціології НАН України 

(див. Табл. 1.2.3). 

 

Таблиця 1.2.3 – Динаміка розподілу відповідей на запитання «З якою метою 

Ви використовуєте Інтернет?» серед користувачів Інтернет-мережі (%) 

 

 

№ 

Ранжування від першого до десятого 

місця: 

2009 

N=452 

2010 

N=544 

2012 

N=799 

2014 

N=1063 

1. 
Знайомлюсь з останніми новинами, 

поточною інформацією 

 

47,8 

 

49,1 
52,5 58,8 

2. 

Спілкуюсь у чатах, ICQ, соціальних 

мережах («Одноклассники», «Вконтакте» 

тощо) 

36,7 37,1 44,5 46,5 

3. 

Шукаю інформацію на теми, які мене 

цікавлять (кулінарія, автомобілі, спорт, 

садівництво, живопис тощо) 

48,7 43,6 45,2 45,2 

4. Користуюся електронною поштою 47,8 48,2 45,2 40,9 

5. 
Знаходжу й слухаю / переписую музику, 

фільми 
33,4 39,5 42,1 35,8 

6. 
Спілкуюсь за допомогою спеціальних 

програм (Скайп, Сіпнет тощо) 
11,5 17,34 32,2 

31,6 

 

7. 
Шукаю інформацію, потрібну для 

виконання професійних обов’язків 
40,0 35,1 30,5 29,9 

8. Шукаю інформацію про товари /послуги 19,9 28,5 31,2 28,1 

9. Просто блукаю мережею  21,2 28,3 28,5 26,0 

10. Граю в комп’ютерні ігри онлайн 14,4 20,4 26,3 22,3 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За 

ред.В.Ворони, М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 576. 

 

В сучасних умовах розвитку нових комп’ютерних технологій вироблення і 

передавання інформації саме Інтернет суттєво полегшує створення особистих 

сайтів, сторінок в соціальних мережах і спонукає до напрацювання компетенцій 

управління ними; блогосфера, чати та інші інтерперсональні контакти в групах 

посилюють персоналізацію інформації, актуальними стають моделі взємодії в 

соціальних мережах170. 

 

 

 
170 Сусська О.О. Суб’єктоцентричність моделей медіакомунікації у посттравматичну епоху // 

Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 12. Одеса, 2020. С. 122-126. 
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Таблиця 1.2.4. Заняття, якими респонденти займались принаймні раз 

впродовж останніх 7 днів (разом із вихідними). 

 

Тип занять 1996 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2018 

Заняття з 

комп’ютером 
7,9 5,4 7,4 18,4 29,3 32,1 36,3 35,9 

Перегляд 

телепередач 
79,7 86,5 83,3 86,6 83,2 75,6 72,5 65,7 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. В. 

Ворони, М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 485. 

 

Ранжування показників (зафіксованих в табл. 1.2.4) демонструє, що 

незважаючи на більшу диференціацію, ніж в попередні роки, відбувається 

поступова трансформація «основних агентів соціалізації», як зазначає дослідниця 

Інтернет-користування в Україні Н.Бойко171, спостерігаючи саме в цьому аспекті 

за віковими групами і особливо молоддю. З’являється новий активний агент 

соціального впливу, Інтернет поступово стає тим соціальним середовищем, яке 

впливає на життєві пріоритети та настановлення молоді. У попередніх роботах 

Н.Бойко виокремлює три фактори: інформаційний, розважальний та дієвий 

(поведінковий), які відтворюють «трикомпонентну структурну модель регуляції 

соціальної поведінки особистості в соціальному середовищі і включає когнітивну, 

емоційну та поведінкову складові, що віддзеркалюють основні властивості 

диспозиційної структури, утворюючи самостійні підсистеми»172. Між 

персоналізацією (тобто засвідченням ініціатора спілкування, як в епістолярній 

комунікації) та явищем персоніфікації суб’єктності пролягає певна межа: перше – 

є чисто фактом інтерперсонального контакту, а друге – інструментом публічності, 

виявом самосвідомого ставлення до пред’явлення певного змісту (інформації, 

відео, біографічних есе, блоггерінгу тощо). Всі ці фактори полегшують 

 
171 Бойко Н. Интернет-активность в современных украинских реалиях // Социологический 

альманах. № 6, 2015. Минск : «Беларуская навука». С. 537-538. 

172 Бойко Н. Структураційні ознаки перебування в мережі Інтернет // Українське суспільство 

1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. 

Київ: Інститут соціології НАН України, 2012, с. 473. 
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формування інформаційного поля індивіда, який поступово перетворюються на 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. Останнє стає можливим завдяки 

включенню особистості в новому статусі суб’єкта персоніфікованого 

інформаційного обміну – в процеси інтерактивної медіакомунікативної та 

міжкультурної взаємодії, а також автентичних медійних практик у складі 

інтерпретативних спільнот. 

 

Таблиця 1.2.5 – Відповіді на запитання «Скільки часу у звичайний будній 

день Ви проводите біля телевізора, дивлячись новини або програми про політику 

та поточні події?» (середній бал). «Європейське соціальне дослідження 2005-

2013» (N=1500). 

 

Країна Європи 2005 2007 2009 2011 2013 

Болгарія - 2,19 2,05 2,23 2,54 

Данія 2,32 2,29 2,41 2,34 2,30 

Естонія 1,92 2,21 2,21 2,30 2,10 

Іспанія 1,78 1,81 1,75 1,70 2,03 

Норвегія 2,39 2,20 2,14 2,18 2,17 

Португалія 1,94 2,29 2,24 1,95 2,27 

Росія - 1,72 1,79 1,74 1,82 

Угорщина  1,71 1,75 1,76 1,60 1,61 

Україна 2,40 1,92 1,99 1,67 1,98 

Франція 2,05 1,93 1,98 2,08 2,24 

Чеська Республіка 1,68 - 1,60 1,59 1,96 

Швеція 1,97 1,97 1,86 1,91 1,76 

Джерело: результати «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. 

Київ : Інститут соціології НАН України, 2014. с. 58. 

 

Проте, як демонструє наведена вище таблиця 1.2.5 – системи традиційних 

медіа зберігають своє значне місце в інформаційному просторі конкретної 

держави, де виробники інформаційної продукції мас-медійні організації – 

виконують роль сукупного або «інституалізованого» комунікатора. В таких 

країнах, як Данія, Болгарія, Данія, Португалія, Франція, Норвегія, Естонія – 

традиційні медіа (зокрема, телебачення) зберігають роль вагомого джерела 

інформації про політику та поточні події. 
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В сучасному медіапросторі напрацьовуються лише первинні засади 

персоніфікованого ставлення до формування власного інформаційного поля й 

сприйняття змісту інформації. Поступово відходять у минуле й пошуки готових 

інтерпретаційних схем, пояснюючих чи виправдовуючих дії інституалізованого 

(сукупного) комунікатора. Асиметрична комунікація в медіасередовищі 

поступово витісняється симетричною. Перерозподіл цих ролей веде до 

трансформації систем масової комунікації173, в свою чергу, трансформація мас-

медійної системи під впливом технологічного прогресу веде до виникнення нових 

засобів масової комунікації. Ситуація «змія, що кусає свій хвіст» відома; 

технології «пожирання» новими засобами тих, що їх породили також не нова в 

історії людства в цілому. «Цей простір відстрашування, організований виходячи з 

ідеології оглядності, прозорості, багатофункціональності, консенсусу та контакту 

і санкціонований шантажем, спрямованим на безпеку, сьогодні є простором усіх 

суспільних відносин», наголошуав Ж.Бодрійяр в «Симулякрах і симуляції»174 . 

Сучасні тенденції демасифікації інформаційного простору й перехід до 

максимального розповсюдження інтерактивних медіа можуть призвести до того, 

що функції традиційних медіа суттєво звузяться, хоч за прогнозами – вони 

залишаться на ринку інформаційних послуг, оскільки є складовими не тільки 

інформаційного простору, але й соціокультурного середовища суспільства в 

цілому. Саме тому увагу соціологів до вивчення мас-медійних аудиторій 

відключати зарано. Впродовж подій кінця 2013 – початку 2014 років і далі була 

зафіксована соціологами активність у ставленні до ситуацій, що розгортаються, та 

розбіжності цього ставлення у жителів міста і села175 (див. Табл. 1.2.6). 

 

 
173 Сусська О. О. Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення 

змін у мас-медійному просторі // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць /Асоціація 

політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 

Київ: Міленіум, 2014. Вип. 1 (15). С. 313-323.  

174 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, с. 93. 

175 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2015. 
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Таблиця 1.2.6 – Як Ви гадаєте, що сьогодні відбувається в Україні? 2015р. (%) 

 Місто Село 

Боротьба за незалежність країни 18,6 18,7 

Громадянська війна 14,7 7,6 

Внутрішньополітичний конфлікт 16,7 14,7 

Боротьба зовнішньополітичних гравців за вплив на 

Україну 
29,6 26,3 

Боротьба із зовнішнім ворогом 29,5 34,2 

Боротьба між олігархами 46,4 42,2 

Боротьба з людьми, що монополізували владу 15,7 18,4 

Взагалі не розумію, що відбувається 12,2 12,5 

Інше 0,5 1,2 

Важко відповісти 4,4 7,3 

Всього 100% 100% 

 Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред. д.е.н. 

В.Ворони , д.соц.н. М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2015. 652 с. 

 

Як продемонстрували події 2014-2015 років, коли неготовність до протидії 

викликам інформаційних атак противника породжувало панічні та депресивні 

настрої населення, і як наслідок виникало перекручування фактів і викривлення 

інформації. Що стало ще одним доказом недостатньої наявності у мас-медійних 

аудиторій сталих навичок інтерпретації інформації та відсутності ментальних 

фільтрів; спрацював ефект «одномірності»176, проаналізований свого часу 

Г.Маркузе. Саме це демонструє, що велика кількість населення все ще належить 

до типу «масових аудиторій» і перебуває в стані «медійної особистості», що легко 

піддається масовим «ефектам мас-медіа». 

Доречно звернутись і до думки Пітера Бергера, який ще в 1970 році 

передрікав, що людина засадниче влаштована так, що вона майже неминуче знову 

вибудує інститути, щоб створити для себе «впорядковану реальність»177. 

Тим більше, що система налаштована так, що забуває того, хто «випадає» з 

неї, або одночасно породжує «монстрів» (за висловом Ж.Ліотара). В такому 

контексті справедливо звучить думка З.Баумана, що становище людини є таким, 

 
176 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 

индустриального общества / пер. с англ. Москва : ООО «Изд-во АСТ», 2003. 

177 Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива / Пер. с англ. под 

ред. Г.С.Батыгина. Москва : Аспект-Пресс, 1995. 
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що «вона одним махом плодить системи й заколоти проти них: антисистемний 

протест і системотворчий запал»178. Продемонстровані протягом ХХ століття 

утопічність соціалізму та «комуністичного завтра» як носія щастя для всіх 

свідчать, згідно думки Б.Гройса, що, наприклад, для Маркса перемога 

пролетаріату означала також перемогу німецького ідеалізму, який став «класовою 

свідомістю», звідки й поняття сучасної масової свідомості має свої витоки. За 

умов, що постмодерністська, постструктуралістська думка визнає «нередуковану 

гетерогенність Іншого», то вона (в артикуляції Б.Гройса) «не піддається ні 

сексуальному, ні революційному «оволодінню», тоді це Інше стає тут «абсолютно 

Іншим», опиняється в недосяжній віддаленості: предмет укривається за 

предметністю, «буття щезає та стає принципово недосяжним (або 

незбагненним)»179. Політикам як суб’єктам політичної діяльності сучасного 

глобального світу, де наявна ієрархія влади не допускає інших, локально 

організованих спільнот та їх інституцій до реальної влади, внаслідок їхньої 

підпорядкованості та залежності, найчастіше не вдається здійснити будь-яких 

суттєвих зовнішніх змін. Продовжуючи існувати в «суспільстві ризиків» індивід 

почувається все менш захищеним, його віртуалізована медійними «образами» 

індивідуальність суттєво редукована відчуттям небезпек і ризиків. Згідно 

висновків Готтхарда Бехманна (Gottchardt Bechmann), «суспільна думка 

когнітивна, оскільки їй притаманні трансформаційні функції. Тому що сьогодні 

більшість небезпек і ризиків не можуть бути безпосередньо визначені окремими 

людьми, суспільна думка отримує ще функцію сприйняття і оцінки» притлумлена 

і незахищена свідомість змушує нас «злякатися й усвідомити безліч ризиків, що 

викликані діяльністю цивілізації», притлумлена і незахищена свідомість змушує 

нас «злякатися й усвідомити безліч ризиків, що викликані діяльністю 

цивілізації»180. 

 
178 Бауман З. У пошуках центру, що тримає // Глобальні модерності / За ред. М.Фезерстоуна, 

С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ. Київ : Ніка-Центр, 2008.С. 206. 

179 Гройс Б. Искусство утопии. Москва : Изд-во «Художественный журнал», 2003, с. 158. 

180 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012, c. 89. 
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Оволодіння соціальним знанням завжди передбачає як інтелектуальні 

питання (на які дає відповідь наука), так й політичні, й моральні. На цьому 

виклику наголошував М.Маклюен181, вважаючи, що винахід писемного слова став 

тою самою «розподільною мембраною», що відділяла «я» від «всього того, що не 

я», що кинуло західну цивілізацію в світ ізоляції, об’єктивності та раціональності. 

В наш час відбуваються також величезні за масщтабами цивілізаційні зміни. 

Сутність їх в площині людського виміру лежить в проявах персоніфікованої 

суб’єктності, змушуючи мас-медіа до клієнтоцентричності, раніше притаманної 

лише інтерперсональній комунікації. 

1.3 Потенціал суб’єктоцентричності інформаційного суспільства 

1.3.1. Трансформації функціоналу «медійної особистості» 

Концепції формування медійних аудиторій традиційно потягом майже 

століття базувались на макросоціологічних засадах застосування кількісних 

соціологічних методик їх вивчення. Лише протягом останніх двох десятиліть 

соціологічні дослідження «медіаландшафту» поступово стали розширювати свій 

спектр методик і допускати застосування глибинних методів збору інформації. 

Жодна з наукових розвідок, предметом яких є вивчення масової комунікації 

та інформаційного простору не піддає сумніву, що мас-медіа здійснюють вплив 

на громадськість і окремих індивідів182. Як констатував Д.Мак-Квейл, «ми 

вважаємо медії «виробниками свідомості», що керуються економічною логікою і 

культурними змінами. Важливий аспект – товарування (курсив – автора Д.М-К.) 

(комодифікація) культури у формі «програмного забезпечення», виробленого за 

допомогою і для комунікаційних «апаратних засобів», що їх продають та 

обмінюють на ринках, які розростаються»183. Пізніше в науковий обіг увійшов 

термін «таргетування», що використовувалось так само й щодо аудиторій, які 

 
181 Мак-Люэн Маршалл. Галлактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры / 

Пер. с англ. А. Юдина. Киев: Ника-Центр, 2004. 

182 Королько В.Г. Зв'язки влади з суспільством: українські моделі // Громадянське суспільство в 

Україні: аналіз соціального конструювання. Київ: Стилос, 2002. С. 341–350. 

183 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. з англ. Львів: Літопис, 2010, с. 99. 
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складали певний «ландшафт» ринку медіапродукції, як на будь-яких ринках 

товарів та послуг, розрахованих на масового споживача. Таким чином, поступово 

відбувається «переорієнтація», від фокусування на масових аудиторіях – до 

акцентуації окремої «медійної особистості», що призводить до розвороту від 

тиражування «масового» медіапродукту – «до спеціалізованих (таргетованих) 

товарів, які пристосовані до запитів вузьких груп споживачів»184. Категоричному 

повороту до нового бачення ролі та впливу мас-медіа на індивіда як члена певної 

спільноти сприяла комерціалізація (особливо електронних ЗМК). Фіксуючи це 

одними з перших у вітчизняній соціології, автори відомої праці «Медіа у 

виборах» помітили, що «розворот до комерційних стратегій медіа висуває на 

перший план рекламу. Але не тільки як пріоритетний продукт, який врешті решт 

приймається більшістю як вимушена, а щодо смаку окремих аудиторій й уповні 

приваблива екологічна профілактика медіа»185. Це визначило «логіку попиту та 

пропозиції» медіаринку на довгі роки. Процес «таргетування» медіаресурсів став 

попереду багатьох інших причин перенесення на медіаландшафт методів і 

прийомів маркетингу: вибору і спрямування інформації, визначення і виділення 

цільових аудиторій, й, нарешті, звертання до мікросоціологічних підходів та 

методології глибинного аналізу потреб споживачів. 

В рамках функціонального підходу поведінка медійних аудиторій вивчалась 

соціологією масових комунікацій стосовно процедур «включеності» в 

інформаційний простір; адже саме функціональний підхід дозволяв поглибити 

розуміння сутності феномену інформаційного простору. З позицій нового часу, 

коли не тільки «процедури включеності», таргетування аудиторій, «сегментації 

ринків» та спеціалізації «медіавиробництва» (відповідно процесам соціальної 

динаміки, пов’язаної з «ускладненням соціальної структури»), плюралізації 

 
184 Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. Москва : 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009, с. 78. 

185 Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) / 

Под ред. Н.Костенко. Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1999, с. 34. 
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життєвих та культурних стилів, «індивідуалізації споживання»186, починають 

впливати на загальну структуру медіаспоживання, але й формують «дифузну 

аудиторію» – термін Н. Аберкромбі та Б. Лонгхерста (N. Abercrombie, 

B. Longhurst)187 .  

Паралельно з кількісними дослідженнями аудиторії мас-медiа набувають 

поширення і якісні, зокрема відоме дослідження «Сімейного телебачення» Девіда 

Морлі (в рамках напряму «досліджень сприйняття»), де шляхом обоворення 

продемонстрованих фрагментів дослідники виявляли різні інтепретації програм та 

класифікували відповіді респондентів в рамках домінантного, компромісного чи 

опозиційного «прочитань» (у відповідності до моделі «кодування/декодування» 

С. Холла), основний наголос робився на сприйнятті медіаповідомлень. В якості 

одиниці спостереження (дослідження проводилось методом інтерв’ю) була 

родина, а не окремий індивід. Досліджувалась ціла низка характеристик: 

обговорення телепрограм в сімейному колі, зв’язок телеперегляду з іншими 

видами діяльності, жанрові преференції, основний наголос робився на 

особливостях сприйняття188. Дослідження «мильних опер», здійснене Д.Хобсоном 

та любовної романістики Дж.Редвея, серіалу “Coronation street” C. Лівінгстоун189 

 Спостереження соціологів за поведінкою аудиторії (зокрема, і здіснювані 

автором протягом понад двох десятиліть) демонструють, що поступово намітився 

перехід від розуміння пасивної «масової» до більш індивідуалізованої медійної 

аудиторії, ядром якої є активний персоніфікований суб’єкт із внутрішніми 

диференціаціями, якому притаманний певний ступінь автономності та 

«аутпойєтичності» щодо формування свого власного медійного досвіду.  

Саме теоретична концепція дифузної аудиторії дозволила прийти до 

осмислення того, як зміни у в суспільстві та культурі призводять до «нової 

 
186 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Аспект Пресс, 2010. 

187 Abercrombie N., Longhurst B. Audiences. London, 1998. 

188 Morley D. Family Television: Cultural Power and Domestic Television. London: Comedia, 1986, 

c. 52-54. 

189 Livingstone S. New Media, New Audiences? // New Media & Society. 1999. Vol.1. № 59. рр. 59-

66. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

120 

 

якості» аудиторного досвіду. Такий досвід впливає й на смислові (змістові), й на 

технологічні та економічні аспекти функціонування медіаінституцій. Внаслідок 

цього відбулись зміни дослідницьких підходів, що було спричинене (на думку 

І. Полуехтової), «як динамікою самого об’єкта (аудиторії) в умовах суспільних 

змін, так і розвитком соціологічної теорії, розробкою концепцій,які пояснювали 

соціокультурну динаміку сучасного суспільства і роль масової комунікації у цих 

процесах»190.  

Таблиця 1.3.7 – Відповіді на запитання «Скільки всього часу ви проводите 

біля телевізора у звичайний будній день?» (Україна, %) 

Рік 

 

Зовсім 

не 

роблю 

цього 

Менш 

ніж 

пів-

години 

Від 

півгоди-

ни до 

однієї 

години 

Від однієї 

до 

півтори 

години 

Від 

півто-

ри до 

двох 

годин 

Від двох 

до двох 

із 

полови-

ною 

годин 

Від двох 

із поло-

виною 

до трьох 

годин 

Понад 

три 

години 

Не 

з 

н 

а 

ю 

2005 5,6 3,0 8,7 7,9 18,8 11,0 16,2 28,3 0,4 

2007 5,9 5,3 11,3 12,7 18,0 10,4 13,4 20,4 2,5 

2009 3,3 2,6 11,3 10,0 18,7 10,7 14,3 27,3 1,8 

2011 5,5 6,9 16,8 12,5 19,0 12,5 10,8 14,8 1,2 

2013 4,9 7,8 13,4 13,6 17,2 13,1 13,2 15,3 1,5 

Джерело: Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейськогосоціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ: 

Інститут соціології НАН України, 2014, с. 55-56. 

Наведені вище у таблиці 1.3.7 результати стосовно України «Європейського 

соціального дослідження» (яке проводилось методом опитування у п’ять хвиль з 

інтервалом два роки з 2004 по 2013 роки), а також дані Всеукраїнських 

моніторингів, доводять, що перегляд телепрограм зберігає за собою першість 

серед видів проведення відпочинку і за зверненням до нього як до популярного й 

все ще достатньо авторитетного джерела інформації про політику і поточні події. 

Наведеній дані свідчать про приналежність більшості телеглядачів до вже 

артикульованого вище типу «медійної особистості»; доказом такої приналежності 

до все ще переважаючої більшості (так званої «масової аудиторії») є час 

 
190 Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. Москва : 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009, с. 58. 
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перебування біля екранів телевізорів. Увагу привертає динаміка «переходів» 

аудиторії з групи одного часового інтервалу до групи з іншими більш 

актуальними для неї показниками. Так, суттєво (більш ніж на 4%) збільшилась 

кількість телеглядачів, що проводять біля телевізора від півгодини до однієї 

години, а також в групах, які проводять біля телевізора від двох до двох з 

половиною годин і від однієї до півтори години191. Що стосується динаміки по 

роках, то поглиблення системної кризи, перерозподіл часу та проблеми 

виживання відчутно вплинули на зменшення кількості тих, хто звик дивитись 

телевізор понад три години, а також від двох з половиною до трьох годин на день. 

Залученість до певних політичних практик також часто пов’язується із 

впливом телебачення. З іншого боку, такі практики можуть долучати людину й до 

активної участі в житті країни та фактичної причетності до тих подій, рухів та 

політичних течій, які є актуальними для даної країни в певний період її розвитку. 

Так, останнім часом поширюється активність неурядових організацій, які завдяки 

інформації про діяльність подібних організацій та рухів у країнах розвиненої 

демократії, починають активно лобіювати нагальні інтереси населення, певних 

груп і спільнот. (Розвиток громадських ініціатив, наприклад, на рівні міста, 

просування проектів «Громадський бюджет», «Муніципальна страгегія» тощо 

демонструє прогрес у цьому напрямку). Проте, як зауважував В.Г. Королько, 

«поширена в Україні практика проштовхування групових (часто-густо кланових 

та холдингових) інтересів має невпорядкований, «дикий» характер. Однак усе це 

зовсім не означає, що політичні й громадські організації, групи активних 

виборців, різноманітні суб’єкти економічної та іншої діяльності (у тому числі 

НГО) не можуть скористатися позитивним досвідом демократичних країн у сфері 

лобіювання владних органів, обстоювання своїх інтересів»192. 

 
191 Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, с. 55-56. 

192 Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: 

методичний посібник / За ред. В.Г. Королька. Київ, 2003, с. 182. 
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Телебачення, (як й інші канали та різновиди мас-медіа) формує «свою» 

аудиторію, про що свідчать соціологічні дослідження, зокрема, проведені автором 

дисертації193. В руслі вже згаданого в роботі функціонального підходу 

визначалась колись і функція аудиторії мас-медіа як «колективного споживача», 

що в медіацентрованих моделях масової комунікації виступала детермінантою, а 

вплив на масову аудиторію – головним функціональним завданням діяльності 

системи ЗМІ; масова аудиторія (згідно Н.В.Костенко) мислилася як сукупність 

певних кластерів та конфігурацій медіаландшафту194. 

В умовах постмодерної реальності суб’єктність «медійної особистості» як 

пересічного члена масової аудиторії традиційних медіа підважувалась й 

піддавлась сумнівам неодноразово. В цьому сенсі, «образ» персоніфікованого 

суб'єкта медіакомунікацій (що поступово витісняє усталений образ «медійної 

особистості»), розглядається в сукупності конкретних функцій, з виділенням 

домінуючої. Переважати у згаданому спектрі функцій можуть як ідеологічні 

(підтримані іноді відкрито маніпулятивним шляхом), так і матеріально-економічні 

функції й відповідні ним фактори, спричинені комерціалізацією медіапростору. 

Щодо наявності певних політично спрямованих активностей та наслідків 

впливу політичної реклами, то під час чергового етапу (хвилі) проведення 

згаданого вище «Європейського соціального дослідження» (результати якого 

були опубліковані А.П. Горбачиком та Є.І. Головахою в аналітичній доповіді 

«Тенденції соціальних змін в Україні і Європі», було поставлене запитання «Чи 

доводилось Вам за останні 12 місяців носити значки з політичною рекламою, інші 

політичні атрибути або клеїти листівки?»195. Серед респондентів з 24 країн, що 

брали участь в опитуванні, найбільш долученими до таких практик виявилися 

 
193 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003. 

194 Костенко Н.В. Телебачення між фактом і інтерпретацією // Українське суспільство1992-

2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2007. С. 409-423. 

195 Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, c. 28. 
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громадяни Норвегії, Швеції та Фінляндії (відповідно: 28,2%, 19,5%, 16,7%). 

Найменш схильні підтримувати таким чином політиків своїх країн респонденти із 

Португалії, Болгарії, Угорщини та Словенії (ніколи не беруть в таких практиках 

участь більше 97%); до них додаються ще Греція, Ізраїль, Нідерланди, Росія, 

Хорватія, Чехія та Швейцарія, де рівень політичного «ескейпізму» досягає 95-

96%. В той же час довіра до політиків в цих країнах є достатньо високою. За 

середнім балом отримали найвищий ступінь довіри (зважуючи на їхній ступінь 

популярності) політики таких країн: Швейцарія, Швеція,Данія, Нідерланди (від 5 

до 6 балів із загальних 10), а також – Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Кіпр, Естонія, 

Велика Британія та Німеччина (на рівні від 3 до 5 балів). Найнижчі показники 

довіри до політиків в Україні, Болгарії, Португалії та Хорватії (нижче 2 балів з 

10), що демонструє відсутність прямого зв’язку між популярністю політика (його 

образом) та підтримкою його особи, яка може не викликати довіри у громадян. 

Традиційно у фокусі уваги соціології масових комунікацій завжди була 

аудиторія мас-медіа. На відміну від сучасного розгалуженого та конкурентного 

простору медіакомунікацій (зокрема, «нових медіа»), в середовищі традиційних 

медіа (особливо телебачення і радіо) все ще зберігаються стереотипні підходи до:  

1) відображення, фіксації, моделювання дійсності (соціальних відносин, 

подій, фактів) 

2) ненадання, дифамація або ущемлення інформації, де остаточним 

продуктом є маніпуляція або викривлення реальності;  

3) намагання змінити уявлення щодо соціальної реальності з метою 

управління нею, утвердження, підтримання і трансляція тих ціннісних 

нормативних орієнтирів, які вигідні окремим верствам і групам суспільства; 

контроль за реалізацією управлінських рішень, регулювання соціальних відносин.  

Всі ці три наведені «стереотипні підходи» за своїм значенням є певними 

«фреймами»196 (за І. Гофманом), що використовуються «для експансії цінностей і 

потреб» масових аудиторій і формують тип «медійної особистості». Що 

 
196 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер с англ. Москва : «Канон-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 
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одночасно підвищує ступінь вразливості цього типу медійних аудиторій щодо 

маніпулятивних втручань, адже «як індивідуальна, так і колективна психіка 

можуть працювати в якості суб’єкта так і об’єкта маніпуляцій, якщо розуміти під 

поняттям маніпуляції використання можливостей певного носія психічного з 

метою задоволення потреб того, хто маніпулює»197. Останнє корелює з існуванням 

режиму, тобто типу соціального устрою, що налаштований на певний тип 

маніпуляцій більш жорсткого або більш гуманістичного спрямування. 

Наслідками такого спрямування стереотипізації медіакомунікативної 

поведінки «медійної особистості», її функціональною характеристикою є удавана 

або символічна публічність. Відчувати себе уявно приєднаним до певних 

політичних або інших суспільних подій або бути їх віртуальним учасником198 – 

подібна функціональна можливість криється за різноманітними техніками 

«псевдоспівучасті», які сьогодні розробляють і впроваджують як медійні канали, 

так і комп’ютерні мережі. 

Якщо соціально-економічні зміни є досить прийнятними щодо перспектив 

прогресу і мають достатньо вивчені ризики (останні визначені дослідниками в 

таких трьох площинах: формально-нормативній, психолого-когнітивній та 

культурно-соціологічній), з акцентуацією на тому, що «думки і настановлення 

населення з питань ризиків відіграють суттєву роль при застосуванні підходу 

опису конфліктів або конфліктного потенціалу»199, то ідеологічні (суспільно-

політичні) зрушення, особливо ті, що є результатами суб’єктивно прийнятих 

рішень, лише посилюють тривожні настрої та напругу в суспільстві. 

Переосмислюючи ідеї Дж. Гербнера200 і згадуючи його модель «культивації 

думок»201, можна передбачити, що саме соціальні обставини не тільки 

 
197 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва : ЧеРо, 

Издательство МГУ, 1997, с.148. 

198 Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку 

соціологічної науки // Наукові записки НаУКМА. Т. 187. Соціологічні науки. Київ : Вид-во 

Націон. ун-ту Києво-Могилянська Академія, 2016. С. 8-16. 

199 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / Пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012, с. 89. 

200 Gerbner G. Marketing Mayhen Globally // Servaes J., Lie R. (eds.) Media and Politics in 

Transition.Cultural Identity in the Age of Globalization. Acco Leuven /Amersfoort, 1997.рр.13-19. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

125 

 

підтримують, але й суттєво збільшують гіперавторитетність та ілюзорну 

впливовість мас-медіа. Важко не погодитись, що люди, навіть, не маючи ніяких 

спільних цілей, орієнтирів свідомості та поведінки, зрозумілих і прийнятних 

«умов гри», часто підпорядковуються уявним нормам та цінностям, що «диктує» 

ним інформаційний простір. Так, економічна незахищеність, яка стала сьогодні 

домінантою масової свідомості в Україні й потужно дестабілізує формування 

державницького мислення, за спостерженнями Є.І. Головахи спричиняє ситуацію, 

коли «вже достатньо довгий час наше суспільство існує в умовах відсутності 

норм, в ціннісно-нормативному вакуумі»202. Необхідно згадати, що в соціальних 

науках протягом більшої частини ХХ ст. перемагало уявлення, що соціальні 

норми конструюються й продукуються суспільством. Останнім часом з’являється 

все більше інформації, яка свідчить про те (згідно думки Ф. Фукуями), що 

«стандартна модель науки про суспільство неадекватна. …Більш за те, людська 

поведінка не настільки ж пластична й, відповідно, не настільки піддається 

маніпуляції, як більшу частину ХХ століття вважали представники цих 

дисциплін»203. 

Якщо довіритись образам, що формуються у свідомості «медійної 

особистості», стає очевидним, що вони скоріше відволікають, ніж наближають до 

розуміння і проникнення в сутність того, що відбувається. Якщо відомий вислів, 

що політика – «мистецтво можливого» є справедливим, то вірним є й те, що 

«політика дана безпосередньо, вона – поле чистої імманентності, біополітична 

тканина, насичена віртуальністю»204. Так, М. Хардт і А. Негрі артикулюють це як 

«антропологічну віртуальність»: сили науки, знання, афекту та комунікації 205. 

Звернення ж уваги до матеріальності інформації передбачає, що так звані 

 
201 Gerbner G. Cultural indicators: The third voice // in G.Gerbner, L.Gross and W.Melody (etc), 

Communication Technology and Social Policy.New Yоrk; L.; Sydney; Toronto, 1973. PP. 553-573. 

202 Головаха Е. И. Социологическая публицистика. Киев : Институт социологии НАН Украины, 

2001, с. 33. 

203 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, c. 312. 

204 Костенко Н.В. Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности // Социология: 

теория, методы, маркетинг, 2011. .№ 4, с.16. 

205 Хардт М., Негри А. Империя / Пер. с англ. Москва : Праксис, 2004, с. 339. 
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«нематеріальні активи» сучасного виробництва підпадають під розгляд не тільки 

в контексті їх онтологічного бачення, але й в контекстах сприйняття життєвого 

світу та його організації. 

У світі задоволення соціальних потреб особистостями (суб’єктами) різного 

статусного рівня багато в чому залежить від наявних у їх розпорядженні 

інформаційних ресурсів, а також від якісних і кількісних характеристик цієї 

інформації. Як вже згадувалось, інформаційні потоки в соціумі безпосередньо 

визначають модель соціальної поведінки як окремої особистості, так і різних 

соціальних груп. Так само, право на отримання вільного доступу до інформації та 

на її надання легко конвертується в капітал і владу. І тут, перш за все, мова йде 

про соціально значущу інформацію, що дозволяє індивіду вільно орієнтуватися в 

соціальному середовищі, а також у максимально можливій мірі реалізувати 

особистісну і громадянську позиції, свої інтереси, права і свободи. 

Сучасна людина, постійно долаючи вже звичну для неї опозицію віри / 

невіри, а також самоідентифікації, постійно стикається з міфологізацією смислів й 

подій та з їхньою критикою, що було артикульоване ще Б. Гройсом, Р. Бартом,  

Р. Робертсоном, ін. За часи поширення технологій, охоплюючих максимально 

великі за масштабами аудиторії – цей тип відносин може розповсюджуватись як 

на глобалізаційні, мультикультурні тенденції розвитку, так і на більш 

сконцентровані на місцевих проблемах мас-медіа. Таким чином, ці тенденції 

стосуються мас-медійних каналів і організацій різного рівня і підпорядкування. 

Як результат: падає довіра до соціальних інститутів суспільства і водночас 

деформуються уявлення людей про реальні та ілюзорні соціальні статуси. Вже у 

2016 році з «балансу довіри» випали (тобто зсунулися у бік недовіри) найбільш 

значущі соціальні інститути, про що свідчать наведені нижче (таблиця 1.3.8), 

результати соціологічного опитування, проведеного Київським Міжнародним 

інститутом соціології (КМІС) в січні 2016 року 206. 

 

 
206 Українська правда, 15.01.16.URL: http://life.pravda.com.ua/society/2016/01/15/206550/ (Дата 

звернення: 22.09.16). 
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Таблиця 1.3.8 – Довіра українців до соціальних інститутів; січень 2016р. 

(N= 2014, %) 

Соціальні інституції Довіряю НЕ довіряю 
Баланс довіра-недовіра 

(різниця) 

Волонтери 57,6 13,5 44,1 

Церква 58,8 18,4 40,4 

Громадські організації 34,5 21 13,5 

Збройні сили України 45,3 32,9 12,4 

Переселенці 24,0 25,0 -1 

Українські ЗМІ 32,3 38,9 -6,6 

Патрульна поліція 20,7 35,1 -14,4 

Національна поліція 15,9 46,1 -31,2 

СБУ 16,3 49,7 -33,4 

Президент України 16,8 64,9 -48,1 

Опозиція 8,7 65,0 -56,3 

Уряд України 8,7 75,0 -66,3 

Верховна Рада 6,2 78,6 -72,4 

Російські ЗМІ 4,0 77,6 -73,6 

Джерело : Українська правда, 15.01.16. 

 

З наведених у таблиці 1.2.8 результів видно, що рівень довіри, наприклад, 

до Верховної Ради як вищого органу законодавчої влади (що мав би втілювати 

«волю народу», адже цей орган є виборним) є практично найнижчим. Не мають 

позитивного балансу довіри і такі важливі соціальні інституції як Уряд України, 

СБУ, Національна поліція, Президент України. Українські ЗМІ також знизили 

свої позиції, не потрапивши до «першої п’ятірки». Вивчаючи статусні особливості 

регуляції соціальної поведінки О. Резнік фіксує, що від стабільності соціального 

становища залежить впевненість людей щодо власного майбутнього, «залежно від 

домінування певного настрою – оптимізму чи песимізму – люди фокусують свою 

увагу на позитивних чи негативних аспектах буття, ... як наслідок включеності в 

соціальні зв’язки»»207, що суттєво позначається як на ідентифікації індивіда у 

соціальному просторі, так і на формуванні змісту інформаційного поля індивіда. 

 
207 Резнік О. Статусні особливості регуляції соціальної поведінки // Соціальні виміри 

суспільства. Зб.наук.пр. Ін-т соціології НАНУкраїни. Київ, 2013, с. 138. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

128 

 

При тому, що ще Герберт Блумер208 вважав аудиторію «новою формою 

колективності», концепція «маси» стосовно спільних рис поведінки масової 

аудиторії мас-медіа не могла протриматись довго, адже з розвитком дигітальних 

технологій ця аудиторія ставала більш індивідуалізованою, розпорошеною, 

приватною. Як акцентує Д. Мак-Квейл, через свою публічність, поведінка 

аудиторії «завжди була предметом спостереження і суспільного контролю»209 . 

Очевидно, що тип соціально-політичного устрою найтіснішим способом 

пов’язаний з тими принципами, на яких базується «кредо» системи мас-медіа, 

відтворюючи так чи інакше «ідеологеми» поточного періоду соціального розвитку 

конкретної країни. Доречно нагадати афористичний вислів З. Баумана: «Порядок і 

свобода разом метнулися вперед, щоб стати двома полюсами, між якими 

розвивається сюжет модерного існування»210. 

Модернізація у сфері медійних комунікацій стосувалась, щонайперше, світу 

ілюзій, який через маніпулятивні моделі «симулякри» (Ж. Бодрійяр), 

використовувала звичні для західних «зразків» способу життя засоби, що 

«наближають» до уявних стандартів західного світу, проте, нічого не змінює в 

реальному житті конкретної людини. Масова комунікація постає як «машина 

бажання» (метафора, запропонована Жілем Делезом і Феліксом Гваттарі)211 й 

влучно переосмислена Р.Бартом, який пояснив, що підсвідомість не ставить 

проблем значення, вона ставить тільки проблеми використання212. «Делез і 

Гваттарі вважають, що раз і назавжди скінчили із усіляким «cуб’єктом», усілякою 

«свідомістю» та усілякою міфологією – насправді ж вони лише знову й знову 

відкривають дорогу «інженерам людських душ», дизайнерам підсвідомого, 

 
208 Blumer H. The Society for More Creative Speech,1996. URL: https://www.scribd.com/document/  

…/Herbert-Blumer-Symbolic-Interaction-Ism (дата звернення: 09.01.19) 

209 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. з англ. Львів: Літопис, 2010, с. 357. 

210 Бауман З. У пошуках центру, що тримає // Глобальні модерності / За ред. М.Фезерстоуна, 

С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ. Київ : Ніка-Центр, 2008, с. 208. 

211 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Москва : Ин-т экспериментальной социологии. 

Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. 

212 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва : Изд. группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. 
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технологам бажання, соціальним магам і алхімікам» 213, – підкреслював Б.Гройс, 

доводячи тим самим, що спроби завершити історію в «постмодерні» тільки 

продовжують її. 

Вочевидь, «просвітництво» сучасних науковців і критиків «масового 

суспільства» звужується до спроб деміфологізації, й будучи представленим 

публіці в такому вигляді, саме по собі є утопічним і міфологічним. Не можна 

одночасно і створювати утопію, і знищувати її, перефразуючи Б. Гройса, а в 

даному контексті – паралельно формувати масову свідомість й розвінчувати її 

кумирів. 

Атрибутивність свідомості сучасної «медіаособистості» є свідченням того, 

що вона є продуктом мас-медійного впливу, тотальності сучасного світу 

«гіперреальності» (Ж.Бодрійяр). Намагаючись відчути себе публічною людиною, 

«медійна» особистість (зокрема,через інструменти Інтернет-мереж), 

підпорядковує до віртуальної «прив’язки» приватне життя, а саму себе – до 

ілюзорного існування в мережі. Зрозуміло, що світ ілюзій навчає «бути таким, як 

вони». Проте сподівань отримати все бажане в реальності, практично вже немає, є 

інше: невпевненість у завтрашньому дні і бажання бути схожими на тих, у кого 

(як здається «медіаособистості»)214 ця впевненість є. 

У соціологічній традиції досліджень характеристик, ціннісних орієнтацій, 

настанов і поведінки медійних аудиторій, переважно використовувалися 

теоретичні засади структурного функціоналізму, а також методологічні прийоми 

соціогрупової диференціації, що були спрямовані на визначення дефініцій, 

значущих для розрізнення інтересів та інформаційних потреб конкретних 

соціальних груп і типів аудиторій. На певному етапі цього повністю вистачало, 

особливо для задоволення запитів співробітників електронних медіа – радіо і 

телебачення (журналістів, топ-менеджменту медіаорганізацій, тощо). Суттєві 

зміни у технологіях спричинили до вдосконалення наявних та пошуків нових 

 
213 Гройс Б. Искусство утопии. Москва : Изд-во «Художественный журнал», 2003, с. 147. 

214 Сусська О.О. Світ атрибутів та атрибути нового світу// Соціальні виміри суспільства. 

Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 4 (15). Київ, 2012. С.363-376. 
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підходів соціологічних досліджень інтересів та поведінки аудиторії електронних 

мас-медіа, зокрема, телебачення, особливо значні зміни відбулися після 1999 

року, коли за участі найбільш впливових медійних компаній Європи був 

прийнятий документ: “Toward Global Guidelines for Television Audience 

Measurement (GGTAM)”, в якому були зафіксовані міжнародні стандарти для 

систем вимірювання телевізійних аудиторій; систематизовані вимоги 

телеіндустрії до систем вимірювання обсягів мовлення і поведінки телевізійних 

аудиторій, основні вимоги до використання технологій панельних рейтингових 

досліджень. 

Телебачення залишається складовою потужного соціального інституту, 

яким є система засобів масової комунікації, «вбудованою» в певну систему 

суспільних зв’язків та відносин, політичних та економічних інститутів держави, 

тому в різних соціально-економічних умовах, а тим більше у період 

трансформаційних перетворень системного характеру, тут проявляється суттєва 

різниця в формах, способах утворення організацій теле- і радіомовлення, їх 

фінансування та регулювання. Сучасні соціологічні дослідження аудиторій 

електронних медіа, поступово «мігрують» від кількісних характеристик аудиторії 

до більш глибинних якісних методів, адже в перехідний період розвитку 

суспільства на думку експертів кількісні методики краще використовувати для 

вивчення фактичних аспектів комунікативної поведінки, втім, засновані на 

інтерв’ю якісні методи «слушно застосовувати для дослідження питань, 

пов’язаних з більш складними культурними поняттями, такими як інтерпретація 

та обговорення значень і смислів, які містяться в різноманітних формах 

медіапродукції»215. Соціологією масових комунікацій на перший план 

висуваються мета та смисл комунікативної взаємодії, що підтримується завдяки 

сучасним різновидам і каналам медіа. 

Соціологічні характеристики медійних аудиторій не вичерпуються 

факторами поведінки, що проявляються ззовні: вибором того чи іншого джерела, 

 
215 Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. Москва : 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009, с. 63. 
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того чи іншого матеріалу, тривалістю передплати певного видання або 

користування телевізором. В процесі формування інформаційного поля індивіда 

відіграють суттєву роль культурні та ціннісні орієнтації, за зовнішньо однаковою 

поведінкою стоять різні потреби, інтереси, очікування. З іншого боку, одні й ті ж 

потреби, інтереси, очікування по-різному проявляються у поведінці різних груп 

аудиторії, а при все інтенсивнішій атомізації аудиторій та збільшенні проявів 

суб’єктності все вищезнадане стає тими факторами, що складають «портрет» 

персоніфікованого суб’єкта як головного актора сучасної медіакомунікації. 

Серед відносин аудиторії традиційних медіа з іншими учасниками системи 

масової комунікації можна виділити два типи: об’єктивні та суб’єктивні. До 

перших можна віднести доступ до інформації, вибір джерела інформації, способи 

її фіксації(перегляду, тощо); до других – письмові та усні контакти з 

«комунікатором» (в т.ч. шляхом застосування інтерактивних засобів), усвідомлені 

інтереси, міркування, уявлення, очікування й багато інших форм (зокрема, 

персоніфікованого, вибіркового та зваженого ставлення аудиторії до 

медіаконтенту. 

В ситуації системної кризи саме доступність медійного контенту (не 

виключаючи присутність вказаних вище факторів: економічних можливостей, 

розвитку технологій та інформаційних потреб) стає тою «рушійною силою», яка 

утримує біля екранів телевізорів (а молоде покоління – все більше й біля екранів 

комп’ютерів) представників різних когорт населення України, також впливає тут 

суттєво і тип поселення.216. Серед культурно-дозвіллєвих практик поступово все 

більшої питомої ваги набирають «заняття з комп’ютером» (32,1% та 36,3% - 

відповідно у 2014 та 2016 роках)217, проте й перегляд телепередач не сдає перших 

позицій (див. Табл. 1.3.9): 

 

 
216 Скокова Л. Відмінності культурного споживання у різних типах поселень // Українське 

суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2012.С.455-466. 

217 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 3 (17) / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. Вип. 3 (17). Київ : Інститут соціології НАНУ, 2016, с. 490-491. 
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Таблиця 1.3.9 – Домашні види культурно-дозвіллєвих практик. За даними 

моніторингу Інституту соціології НАНУ «Українське суспільство. Моніторинг 

соціальних змін» 1994- 2016 роки.  

 1994 1996 1998  2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Перегляд 

телепередач 
79,2 79,7 80,1 86,5 76,5 83,3 86,4 87,4 86,6 86,6 83,2 75,6 72,5 

Прослу 

ховування 

радіопередач 

47,3 45,1 50,2 58,2  43,6 38,8  47,1   50,4  38,6  32,7 32,3 23,8 22,8 

Читання газет 53,6 56,2 61,9 70,3 61,2 58,3 67,7 66,6 57,6 51,9 47,2 33,9 29,6 

Читання 

художньої 

літератури 

37,7 33,5 35,0 39,0 24,4 26,7 27,1 24,1 25,9 21,1 19,9 16,9 16,9 

 Вивчення 

літератури зі 

спеціальності 

_ _ _ _ 7,7 8,7 8,7 8,9 9,1 7,0 6,8 4,1 6,3 

Заняття з 

комп’ютером 
4,7 7,9 6,6 5,4  5,3  7,4 10,8  15,6  18,4  20,3 29,3 32,1 36,3 

Перегляд фільмів 

(відеороликів) на 

відеомагнітофоні 

_ _ _ _ 10,0 11,7 11,5 13,6 12,5 10,6 8,9 6,1 5,1 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін / За ред. 

В.Ворони,М.Шульги. Вип. 3 (17). Київ : Інститут соціології НАНУ, 2016, с. 490-491. 

 

Продукування будь-яких дій (крім безпосередньої присутності біля екранів) 

з боку тих або інших верств населення із очікуваними ефектами вже давно не 

трактується як прямий наслідок впливу мас-медій. «Золотий вік» для концепцій 

«прямого впливу» та односпрямованих ефектів мас-медіа завершився ще в другій 

половині ХХ століття. Як вже наголошувалося вище, концепція активності 

аудиторії традиційних мас-медій пройшла декілька етапів кристалізації (як в 

теренах соціологічних, так і психологічних), наприклад, через утилітарний підхід, 

головним чинником якого була формула: «використання-задоволення», де на 

перше місце виходив фактор корисності інформації, що зумовило суттєві ознаки 

спрямованості процесу формування інтересів аудиторії. 

 Згадані медіацентровані теорії другої половини ХХ століття, які визнавали 

домінування одновекторності впливу ЗМК на аудиторію, а завданнями вважали 
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потенціальні напрями зрушень індивіда на раціональному, афективному та 

поведінковому рівнях (відповідно до освоєння, осмислення та 

сприймання//несприймання певних реалій мас-медійного простору), відходять в 

минуле і поступаються місцем клієнтоцентричним (або «реципієнтоцентричним») 

теоріям мас-медіа, що віддзеркалюють новий «виток» соціологічного аналізу 

поведінки аудиторії, виходячи вже з того, що головним чинником активності 

людини в виборі змісту окремих видів масової комунікації (зокрема, електронних 

медій) є інформаційні та соціокультурні потреби особистості. В сучасній 

інтерпретації стрімінгових сервісів задоволення потреб користувача виглядає 

дуже предметно. Так, у 2020 році витрати Netflix на створення оригінального 

контенту стануть більші, ніж у конкурентів. Наприклад, Disney планує витратити 

близько мільярду доларів для власних шоу на Disney+, а WarnerMedia вкладе в 

контент для НВО Мах не більше, ніж 2 мільярди доларів у 2020 році218. 

Референтні ознаки аудиторії засобів масової комунікації та ставлення її до змісту 

інформаційного простору в цілому в сучасному медіасередовиші суттєво 

змінюються219, це відбувається завдяки «переходу» від позицій наукового аналізу 

«масової свідомості» до позицій аналізу свідомості персоніфікованого суб’єкта, а 

за умов, що головною функцією останньої є інтерпретативна, цей процес не може 

відбуватися чисто формально. 

Значних уточнень зазнала роль доступу до інформації як основи соціальної 

стратифікації. Вже доводиться говорити про ступінь доступу до інформаційних 

кодів як про підставу соціальної стратифікації, а не про ступінь оволодіння тим чи 

іншим знанням. В силу нерівномірності їх розповсюдження як окремі соціальні 

групи, так і окремі індивіди мають різні інформаційні можливості і запити. Ця 

підпорядкованість залежить від важливого соціального чинника – інформаційної 

 
218 Укрінформ.URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858711-netflix-vitratit-ponad-17-

milardiv-na-kontent-u-2020-roci.html (дата звернення: 19.01.20) 

219 Сусська О.О. Теоретико-методологічне осмислення стрімінг-технологій у середовищі 

сучасних мас-медій // Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 6. Одеса, 2018. С. 115-120.  
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нерівності220. В той же час механізм владного спілкування, заснованого на 

нерівності, включає в себе і тиск «знизу» різних груп і прошарків суспільства, які 

мають свої зони впливу і сфери інтересів. При цьому, само по собі прийняття 

спільних цінностей групою людей ще «не виробляє» соціального капіталу, тому 

що цінності можуть бути не реально обгрунтованими, ілюзорними. 

1.3.2. Феноменологія «інтерпретативних спільнот» 

Дискусії навколо питання, чи є медіаспільнота дійсно спільнотою в 

соціологічному розумінні, ще тривають. Кожна медіаспільнота (аудиторія) володіє 

власним набором специфічних запитів, й, при цьому, рівноцінних рішень в сфері 

інформаційного обміну немає. Лише перетворення уявної «масової аудиторії» на 

сукупність персоніфікованих суб’єктів медіакомунікацій постає реальним ключем 

до вирішення грунтівних проблем утворення унікальних самоцінних систем 

комунікативної взаємодії в мас-медійному просторі.  

В наш час це відбувається в інформаційному просторі через утворення 

медіа-спільнот, унікальних самоцінних систем комунікативної взаємодії. 

Виходячи з цього, основна модель досліджень цієї проблеми включає: особливе 

значення медіакомунікації в сучасному світі; мету інтерперсонального контакту і 

тих медійно організованих індивідом стосунків; вплив детермінант міжкультурної 

комунікативної взаємодії та проявів автентичності, що виходить з рівноправності 

доступу («усі ми різні, але ми рівні»). Згідно з ідеями Г. Бехманна, розуміння 

сучасного суспільства як суспільства ризику наводить на думку, що «соціальне – 

ні що інше, як комунікація», що воно «складається з таких аутопойєтичних 

процесів, які мають свою власну невід’ємну динаміку»; оточуюче середовище – 

стає лише стимулом, а не реальним джерелом інформації, а «комунікативні 

 
220 Конец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика / Пер. с англ. Харьков : 

изд-во «Гуманитарный Центр», 2016; Мартинюк І., Соболева Н. Соціальні ролі та рольова 

регуляція в ситуації суспільної нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. 

праць.Вип. 5 (16). Ін-т соціології НАНУ. С.140-153. Київ, 2013; Никитин В. А. Идея 

образования или содержание образовательной политики. Киев: Оптима, 2004. 
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процеси зв’язують партнерів, кожен з яких реалізує свої селективні досягнення й 

знає, що те ж саме робить й інший»221. 

Феномен «інтерпретативних спільнот» як нового типу аудиторій мас-медіа 

міг з’явитись лише на новому витку розвою інформаційного суспільства, коли 

поряд з традиційними з’явилися «нові» медіа, які змогли завдяки дигітальним 

засобам генералізувати колишні «об’єкти» асиметричного впливу мас-медіа в 

інтегровані спільними інтересами групи персоніфікованих суб’єктів сучасних 

медіакомунікацій. Відповідно до хантінгтонівської теорії циклічного розвитку та 

її окремих положень, найбільш складним є «перехідний період»222, що виникає 

«поміж циклами», й саме в тому полягає найбільш складне, як зауважує 

С. Хантінгтон (S. Huntington), завдання – як вийти з чергового «витка» і з 

найменшими втратами увійти до наступного циклу. 

Суттєві зміни, що відбулись в сучасному мас-медійному просторі, 

змушують звернути увагу на певні етапи перетворення реципієнта мас-медій на 

«медійну особистість», а згодом (завдяки бурхливому розвитку комп’ютерних 

технологій) на персоніфікованого суб’єкта мас-медійного простору, який завдяки 

Інтернету може включатися як в процес вироблення новин, так і в процес 

інтерпретації тих повідомлень, які вже були здійснені (при чому специфіка 

комунікації в мережі робить рівноцінним як персоніфіковане авторство (тобто 

вироблення новин окремим автором), так і колективне – вироблення їх медійною 

корпорацією). Ці спільноти претендують на увагу соціологів, маючи певні 

детермінанти і особливості своєї поведінки, тому в останні роки дослідники 

медійних та навколо медійних проблем все частіше називають їх «інтерпретативні 

спільноти»223. Наявність таких спільнот не виключає продовження існування 

«масової» аудиторії мас-медіа, яка зберігає достатньо великі кількісні обсяги та 

 
221 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний /пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012.c. 40. 

222 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Москва : ООО «Издательство 

АСТ», 2003. 

223 Сусська О.О. Сучаcні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті 

трансформації медіасистем // European Political and Law Discourse. 2017. Vol. 4. Issue 2, Р. 195-

200.  
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притримується своїх роками (й десятиліттями) вироблених звичок споживання 

продукції засобів масової комунікації. 

В теоретичній площині сучасна феноменологія інтерпретативних спільнот 

та «проростання» скрізь її «канони» перших корінців персоніфікованої 

суб’єктності є фактично вказівкою на продовження існування і функціонування 

«нового еволюціонізму», як його називають А. Субетто та С. Григорьєв, що 

означає і «перехід до домінанти «створюючого альтруїзма» (за П. Сорокіним), без 

якої не зрозуміти ані смисла «людської революції» в системі синтетичної 

цивілізаційної революції, ані сучасної логіки розвитку життєвих сил людини, ані 

метаморфози переходу в нову якість Тотальної Некласичності майбутнього буття 

людства»224. 

Перше, на чому необхідно акцентувати, це первинна свобода думки, на яку 

претендує a priori суб’єктивна свідомість. Тут дещо нагадує відому позицію Johan 

Huizinga (Йохана Хейзинги) щодо гри, яка є щонайперше «вільною діяльністю»225. 

Саме в тому плані слід інтерпретувати і дискурс мас-медійного простору, 

персоніфікований його комунікаторами, адже вони переходячи від одного медіа 

каналу до іншого створюють – іноді мимовільно – певні «містки смислу», 

притаманні лише даній персоні, яку аудиторія звикла бачити («чути») в ролі 

комунікатора. 

Існує два англомовних поняття: інформаційне суспільство (information 

society) та інформатизоване суспільство (informational society)226. Будь-які 

технологічні зміни вимагають адекватної відповіді з боку людини і суспільства, 

тобто нова технологія завжди провокує новий соціокультурний зміст, 

співвимірний з можливостями людини певного етапу розвитку суспільства, в 

якому вона живе. 

 
224 Субетто А., Григорьев С. О внутреннней линии генезиса неклассической социологии – 

социогенетике // Социология на пороге ХХІ века. Основные направления исследований. Москва 

: РУСАКИ, 1999, с. 71. 

225 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня; пер. с нидерланд. Москва : ООО 

«Издательство АСТ», 2004.  

226 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозироваения / 

Пер. с англ. Москва : Academia, 1999. 
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Згадана диференціація детермінована низкою причин, чільне місце серед 

яких займає інформаційна нерівність як новий вид соціальної нерівності в 

сучасному суспільстві, що випливає з різних можливостей отримання значимої 

інформації на базі сучасних технічних засобів. На перетині ХХ і ХХІ століть 

результатом поширення глобальних інформаційних технологій автоматично стала 

«нова глобальна нерівність». Частковість представлення в мережі, 

нерівномірність охоплення комп’ютерними технологіями всіх континентів – на 

тлі цієї нової нерівності набуває більш гострого значення відчуття/відсутність 

часово-просторової перспективи як в сенсі інформаційного простору, так і в сенсі 

соціального простору227. Інтерпретуючи останнє можна припустити, що всі 

суспільства мають певний запас соціального капіталу, але мають місце і певні 

відмінності, що спричинені тими особливостями, які сприяють формуванню 

«ідентичнісних просторів»; в колі дослідників глобалізації це артикулюється як 

«радіус довіри», до нього належать й «способи класифікації світу центральними 

владами й те, як ці класифікації змінюються з плином часу; як, коли та де 

виникають такі поняття, як модернізм, примітивізм, традиціоналізм, а також уся 

гама колоніальних режимів, постколоніальних держав і соціально-культурних 

рухів. У цьому сенсі ідентичнісні простори глобальної системи є важливішими за 

джерела самої «глобалізації»228. 

Зміни, що відбуваються в сфері мас-медіа та масової культури потребували 

також розробки нових теоретико-методологічної бази для пояснення процесів 

дигіталізації та конвергенції медіа, якими, згідно Г.Дженкінсу (H.Jenkins)229, 

просякнуте все життя сучасної людини в рамках тих технологічних, економічних, 

соціокультурних змін, які характеризують простір медіакомунікацій сьогодні та 

стануть визначати його особливості в найближчому майбутньому. 

 
227 Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программируемого общества. // Новая 

технологическая волна на Западе. Москва : Прогресс, 1986. С. 410-430. 

228 Фрідман Йонатан. Глобальна система, глобалізація та параметри модерності // Глобальні 

модерності. За ред. М. Фезерстоуна, С. Леша та Р. Робертсона / Пер. з англ. Київ : Ніка-Центр, 

2008. С.114. 

229 Jenkins H. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. Routledge, 1992.  
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Групи, які мають свої зони впливу і сфери інтересів (так звані «проекції 

влади», які впливають на стан відносин у суспільстві, згідно Г. Г. Почепцову230, 

тому є необхідним включити їх в такі «зони дії» регулятивних механізмів 

комунікації: 

• символічну (відносини «панування і підпорядкування», у відповідності з 

домінуючими цінностями суспільства, визначальним легітимним порядком), 

• структурну (відносини «контролю і впливу», пов'язані з регулюванням 

ресурсів і розподілом зон жіливу між елементами політичної системи) і 

• інструментальну (відносини «управління і тиску», що визначають 

засоби і способи взаємної дії зустрічних процесів суб'єкта). 

Сучасні інформаційні технології змінили природу комунікативних відносин, 

суттєво розширили можливості та масштаби комунікативної взаємодії в 

інформаційному просторі, відповідно підпорядковуючи цим можливостям їхні 

цілі й результати. Саме це породжує новий тип взаємозв’язків, з яким асоціюється 

входження в інформаційне суспільство, що визначаються зовсім не якимсь 

центральним принципом, як це було в попередніх індустріальних суспільствах, а 

підпорядковуються одночасно принципам стратифікованості і воз’єднання. 

Перенесення значної частини інформаційних потоків у всесвітню Мережу 

ускладнює контроль над ними з боку тих чи інших соціальних інститутів. Якщо ж 

звернутися до практики діяльності віртуальних «виробничих форм» і віртуальних 

спільнот (як максимально вираженого втілення ідеї мережних форм організації), 

то можна побачити, що багато в чому це пов'язано з відомим фактом 

«розмивання» статусних позицій у віртуальних мережних організаціях, із 

зникненням звичних «відповідальних осіб», на яких можна було б здійснювати 

певний соціальний тиск. 

Підкреслимо, що окремі суб'єкти в сучасному світі Інтернет-технологій, 

періодично вириваються вперед і стають на деякий час лідерами-монополістами, 

згідно Г. Рейнгольду, «багато різновидів контактів та співробітництва, що 

 
230 Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Видавничий центр «Київський університет», 1999, 

с. 10. 
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відбувалися поза Інтернетом, виявилися поглинутими все більш широкими 

функціями Інтернету, який ставав новою сферою суперництва»231 . 

Формуються нові центри впливу – так звані «інформаційні брокери» (люди 

або групи людей, які відіграють ключову роль в організації комунікації, в 

основному через поширення її нових норм та правил). Зауважимо, що 

децентралізація і «множинність» суб'єктів електронної комунікації (в силу нових 

можливостей «колективного авторства» та «ігор» з ідентифікацією) ставить під 

сумнів можливість будь-якого управління ними, і вже тим більше 

«запрограмованої» реакції або поведінки. 

Поява «інтерпретативних спільнот» та інтегративних медіа наочно 

ілюструють заміну масової парадигми на інтегративну. Дослідження у середині 

діади: «сукупний комунікатор» – «аудиторія» змінюються на вивчення тріади: 

«медіа» – «персоніфікований комунікатор» – «інтерпретативна спільнота»232. 

Конвергенція багатоманітних форматів медіадискурсу та жанрів мовлення 

настільки удосконалилась потягом останніх десятиліть, що звичні підходи до 

вивчення вербальної, аудіальної, іконічної (візуальної) та інших видів інформації 

вже не задовільняють дослідника. Очевидно, що від самого суб’єкта 

медіакомунікацій вимагається набагато більше відповідних зусиль для розуміння і 

сприймання інформації, він має набути нових більш широких компетенцій, щоб 

стати ключовою фігурою медіапростору, уособлюючи та свідомо поєднуючи і 

статус комунікатора (через можливості «контамінації суб’єктності»)233, і 

опановуючи статус члена «інтерпретативної спільноти» (трансформованої масової 

аудиторії, контактуючи в традиційному колі мас-медіа). 

 
231 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 98. 

232 Сусська О.О. Формування громадянського суспільства і сучасні соціомедіальні практики // 

Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць / Інститут соціології НАН України. Вип. 

6 (17). Київ, 2014. С. 327-341. 

233 Сусська О.О. Трансформації суб’єкта медіакомунікативних відносин у процесі 

персоніфікації та контамінації в просторі мас-медіа // Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 71.Запоріжжя, 2016. С.31-40. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

140 

 

Сучасна концепція «інтерпретативних спільнот» заснована на новому 

тлумаченні інтерактивності як певної властивості електронної комунікації, для 

якої характерним є підвищена увага (навіть, контроль) за процесом комунікації, 

як з боку «відправника» повідомлень, так і збоку отримувача. Медіакритики та 

спеціалісти з теорії медіакомунікацій (Г.П. Бакулев, Л.М. Землянова, В.Ф. Іванов, 

Л.Г. Світич, Н.Л. Соколова, ін.) відзначають, що зберігаючи засади симетричної 

діалогічності самого процесу комунікації (будь-яка із сторін може перервати 

іншу, змінити тему, додати нові ідеї); учасник інтерпретативної спільноти є 

«прототипом інтерактивного процесу», в основі якого лежить «проста розмова 

двох осіб»234. В традиційних мас-медіа інтерактивність використовується як 

певний засіб актуалізації уваги, підримання зацікавлення проблематикою тих або 

інших програм чи окремих передач. Як вже згадувалось вище, найчастіше – це 

ток-шоу, або ж програми «прямого ефіру», де дзвінки в студію відіграють роль 

додаткових учасників програми. Особливо часто цим прийомом користуються 

інформаційно-публіцистичні канали радіо і телебачення. Така інтерактивність 

досить далека від наукового розуміння цього терміну, й вживана чисто як 

журналістська, медійна практика. 

Докорінна відмінність інтерактивного процесу комунікації в комп’ютерних 

мережах від типу використання, що присутній в теле- або радіомовленні, чи під 

час організації пресових «гарячих ліній» – полягає в тому, що тут сам засіб 

комунікації формує і контролює поведінку своєї аудиторії, нібито створюючи всі 

необхідні умови для їхньої комунікації, але зберігаєчи можливість заблокувати 

небажані (або несплачені) послуги чи контакти. В той же час, у відповідь на запит 

користувача може бути зроблена й підбірка новин, й серія публікацій з інших 

медіа із вказаної теми, а – в іншому випадку – освітня комп’ютерна програма сама 

підлаштовується під рівень і темп засвоєння знань і навичок того, хто навчається. 

Це створює нові часово-просторові стосунки між споживачем і медіа, коли 

перший може викликати певну інформацію в той самий момент, коли вона 

 
234 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Аспект Пресс, 2010, с. 135. 
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потрібна і в зручний для цього час, чого ніколи не передбачало споживання 

продукції традиційних медіа. Згадаємо, що навіть відеомагнітофони не могли 

повністю забезпечити подолання тих часових незручностей, які тепер легко долає 

комп’ютер. 

Очевидно, новим об’єктом соціологічних досліджень стають явища, 

породжені комп’ютерними технологіями, що все активніше набирають соціальної 

ваги. Одним з таких явищ є «трансмедіа», що розвинулись потягом останніх 10-15 

років і продукують охоплені ними «інтерактивні спільноти». Трансмедіа, як 

визначає їх Н.Соколова, передбачають певну основу, «базовий» первісний текст 

(формат), навколо якого вибудовуються безліч оповідних ліній, створюються 

різноманітні медійні формати 235 . 

У дослідженнях молодіжної мас-медійної аудиторії (які проводились 

автором дисертації в режимі моніторингу протягом 1998-2003 років)236, одним з 

індикаторів «культурного портрету» аудиторії був спектр літературних смаків, 

тобто реалізація інформаційного вибору молоді, але не суто в сфері споживання 

повідомлень мас-медіа, а стосовно індивідуального вибору літературних творів. 

Тоді на першому місці тримались твори зарубіжної класичної літератури (на 

перетині століть їх читали 57,3% міської молоді, на другому місці тримався 

інтерес до сучасної зарубіжної літератури, третє та четверте місця посідали твори 

російської та української класики. Протягом чотирьох хвиль опитувань на одну 

третину зменшилась зацікавленість молоді в сучасних творах зарубіжних авторів, 

які вважались до цього найбільш «касовими» і прибутковими (включаючи 

детективи, еротичні, психологічні драми, тощо); підвищився інтерес до 

зарубіжної класики, до російської класичної літератури і вплив до творів, раніше 

заборонених. Ще тоді залишалася значною зацікавленість кращими зразками 

літератури радянської доби 11,5% (1996 – 3,2%), особливо творами, що входять у 

«золотий фонд» літературної спадщини ХХ століття. Обсяг груп, які цікавились 

 
235 Соколова Н.Л. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 

медиаландшафта. Монография. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009.  

236 Сусська О.О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору аудиторії 

в умовах сучасного соціокультурного середовища. Монографія. Київ : ДАКККіМ, 2003, с.141. 
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українською сучасною та класичною літературою, складає всього по 7,1% серед 

всіх відповідей респондентів (відносно вибірки). Це свідчило про певну 

тенденцію «вестернізації» когорти міської молоді, про зміну вектору ціннісних 

орієнтацій та ставлення до читання книг взагалі. Фіксацію подібних тенденцій 

підтверджують відсоткові показники відповідей на запитання щодо читацьких 

преференцій («Омнібус», 2007 рік, N=1800, %)237 : 30,9% молоді до 30 років не 

читали художню літературу протягом останніх 12 місяців, так само – третина 

(33,5%) опитаних віком 30-54 роки та 54,4% старші 55 років, в цілому ж за 

вибіркою таких, що не читають художньої книги виявилося 39,7% респондентів. 

 Майже через 10 років таку тенденцію підтвердили і результати фокус-

групових досліджень, проведених фахівцями GFK Ukraine у 2013р. Зростаюча 

квота населення, яке не читає книг становить проблему не тільки суспільства, але 

й культури в цілому. Зокрема, В. Шелухін відмічає, що результати досліджень 

виявили, що приблизно на одному рівні перебувають показники покупців і 

читачів книг серед дорослого населення (15-59 років) – 30 і 51%, й покупців і 

читачів книг для дітей до 15 років – 28 і 57% відповідно (за словами батьків). 

Різниця складає 2-6%, що дає підстави стверджувати: щодо своїх дітей батьки 

поширюють стратегії читацької поведінки, властиві їм самим. Держкомтелерадіо 

повідомляло, що в Україні близько 32–46% населення не читають книг; 38% 

респондентів згаданого вище дослідження GFK Ukraine вказали головною 

причиною відмову від читання нестачу часу і лише 1% – коштів; 11–12% або 

ніколи не цікавилися читанням або втратили інтерес із плином часу, «можна 

припускати, що останні приблизно 8 років ця частка є стабільною»238 . Результати 

дослідження стали певним руйнуванням ілюзій щодо стабільності інтересу до 

читання книг як компонента загальної культури особистості. Особливо важливим 

це стає в ракурсі виховання та розширення кругозору молодого покоління. 

 
237 Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2007, с.373-380. 

238 Шелухін В. 10 фактів про читання й книги в Україні. URL:http://litakcent.com/2014/05/30/10-

faktiv-pro-chytannja-j-knyhy-v-ukrajini/ (дата звернення: 29.05.20). 
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Вивчення інтересів та інформаційних потреб молодіжної аудиторії здіснені 

автором роботи протягом 1996-2002 років свідчить, що серед респондентів (550 

осіб за молодіжною вибіркою м. Києва) більшість виявились прихильниками – за 

спектром джерел інформації – електронних ЗМК, особливо телебачення, яке 

«вважають дуже популярним серед молоді 87,2% опитаних, до цього можна 

додати 11,7% тих, хто вважає ТБ середньо популярним, і тоді отримаємо 98,9% 

«телезахоплених» молодих глядачів»239. Серед опитаної молоді (віком від 14 до 28 

років) взагалі тоді не знайшлось таких, хто вважав би ТБ непопулярним. 

Відмінність молодіжної телеаудиторії від більш дорослих когорт позначається 

переважно у ставленні до телевізійної реклами (зокрема, є суттєєві розбіжності у 

сприйнятті та ставленні до реклами зарубіжної та вітчизняної, яку молодь чітко 

відрізняє за типом і якістю рекламного продукту) .  

Таблиця 1.3.10. Чи вважаєте Ви, що з появою реклами життя стало (N= 550): 

 

  

 

1996 1998 2002 

різноманітним 64,9  45,8  38,7 

цікавішим 52,1  26,0 34,5 

повноцінним 38,3  9,4  7,3 

духовно багатшим 14,9 5,2  4,2 

занепокійливим 16,0 18,8 25,5 

більш сумним 5,3  7,3  11,5 

збіднілим 4,3  6,3  14,6 

благополучнішим 8,5  4,2  6,7 

Джерело: Сусська О.О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного 

вибору аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: 

ДАКККіМ, 2003, с.105.  

 

Реклама не тільки не заперечується аудиторією, а стає складовою 

медіаконтенту й тому має розглядатись як загальне тло метадискурсу мас-медіа і 

вивчатись як його частина. Порівняємо, з цього приводу, результати проведених 

автором досліджень щодо сприйняття рекламних кліпів та різних видів реклами 

на перетині століть (що демонструє. таблиця 1.3.10): 

 
239 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003, с.131. 
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Екстраполюючи ці результати на процес формування індивідуального 

інформаційного поля, можна констатувати, що здійснені автором дослідження 

доводять, що такий компонент інформаційного поля як реклама постійно 

присутній в ньому. 

Уявлення про тип пересічного представника масової аудиторії («медійну 

особистість») досить поширені; втім, в сучасному науковому дискурсі поступово 

виникає нове розуміння агрегації ознак певних груп, які раніше об’єднувалися за 

соціальними і демографічними параметрами і складали соціо-демографічний 

«портрет» аудиторії мас-медіа. Традиційно соціологами мас-медіа склад таких 

аудиторій визначався різними «інтерпретаційними» можливостями, інтересами і 

настановами телеглядачів які «агрегують телевізійну аудиторію»240. 

Проте вже в кінці другого десятиліття ХХІ століття суттєво змінюється 

розподіл ролей: сукупний комунікатор втрачає свою цілісність і асиметричність 

впливу; з’являються нові персоніфіковані суб’єкти інформаційного простору, які 

продукують нові категорії авторського контенту. Крім блогерів, авторських 

сторінок в You Tube, Instagram, Tik Tok, ін., також з’являються цілі об’єднання 

для «вкидання» певних новин, меседжів, сенсацій, й паралельно виникають нові 

терміни для їх визначення, такі як «автор-містифікатор», «бот», «тролль», 

«пранкер», ін. Змістово-рольова сутність їхньої діяльності в інформаційному 

просторі полягає найчастіше в тому, що вони суттєво підривають довіру аудиторії 

та порушують її звичний «простір координат». Так, дослідниці фейкових новин 

С.С. Распопова та О.М. Богдан вважають, що «містифікація полягає в тому, що у 

текстах відбувається рефреймінг (англ. frame- рамка, термін, який 

використовують для опису процесу переосмислення та перебудови механізмів 

сприйняття, мислення) базової ситуації – зсув цілепокладання. Цілепокладання – 

 
240 Костенко Н.В. Телебачення між фактом і інтерпретацією // Українське суспільство1992-

2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2007. С. 409 -423. 
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це процес формування та висування цілей індивідуальним чи сукупним 

суб’єктом»241.  

Розуміння ідеї цілепокладання та її зв’язок із суб’єктністю дозволяють 

автору поєднати ці дві категорії – містифікації та цілепокладання, щоб у 

подальшому інтерпретувати поведінку медійних аудиторій стосовно вибору того, 

чи іншого контенту, а також ставлення до нього. 

У більшості соціологічних спостережень за приватністю (в т.ч. за 

поведінкою аудиторій мас-медіа), тобто – групою приватних відносин, що 

розглядалася на рівні емпіричного дослідження, як система характеристик, що 

мають якісну й кількісну визначеність, як будь-яка система якісних і кількісних 

показників. Поєднання однотипних показників, представлене через індекси 

(наприклад, інтерес до певної тематики може представлятись через індекс, 

складений на основі ряду проявів – заявленого інтересу, лінії вибору джерела 

інформації й окремих повідомлень), становить розповсюджений інструмент 

соціологів мас-медіа, які вивчають мімікрію сучасного медіапростору. «Ринок 

інформації»242 поставив «господарів» інформаційного простору перед фактом 

різкого подорожчання засобів виробництва і тиражування (публікації) 

інформаційної продукції, засобів її передавання і прийому. Це не могло не 

вплинути на репертуар та якість продукції. Згаданий вище поступовий «відхід» 

молоді від читання книжок частково провокує і зниження якості медіапродукції.  

Ще на перетині століть поширеною тактикою залучення глядачів 

(потенціальних читачів) стали трансмедійні проекти. Відомою практикою 

залучення до медіакультурних проектів є поєднання кінематографу із 

літературною спадщиною. У згаданому вище опитанні, проведеному автором, 

також були присутні запитання про вибір молоддю різних видів продукції 

 
241 Распопова С.С., Богдан Е.Н. Фейковые новости: Информационная мистификация. Учебн. 

пособ. Москва : «Аспект Пресс», 2018, с. 39.  

242 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

146 

 

кінематорграфу243. Такі преференції молоді щодо вибору видів кінопродукції 

демонструє таблиця 1.3.11. 

 

Таблиця 1.3.11 – Преференції молоді м.Києва щодо видів кінопродукції  

(N= 550). 

Види кінопродукції 1996 1998 2002 

Кінокомедії 81,9 81,3 82,4 

Фантастика 46,8 38,5 29,1 

Пригодницькі 44,7 38,6 36,4 

Психологічні драми 44,7 39,6 46,1 

Трилери 42,6 28,1 27,3 

Детективи 39,4 36,5 32,7 

Еротичні 33,0 25,0 20,6 

Історичні 30,9 19,2 36,9 

Політичні 5,3 6,3 8,2 

Документальні фільми 5,3 14,5 10,3 

Мюзикли 3,2 11,5 12,7 

Спортивні 42,8 22,9 13,3 

Науково-популярні 17,0 18,8 18,8 

Джерело: Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного 

вибору аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : 

ДАКККіМ, 2003, с. 161. 

 

За період досліджень збільшився інтерес молоді до історичних та 

документальних фільмів, а також до музичних (мюзиклів)., натомість, зменшився 

до трилерів, пригодницьких, фантастики. Проте, повертаючись до результатів 

дослідження (див. Табл. 1.3.11), можна пересвідчитись, що сучасна зарубіжна 

література передувала за вибором молоді серед інших видів літератури. Вже через 

невеликий (з точки зору плинності літературного процесу) період відомі 

трансмедійні проекти «Матриця» й «Гаррі Поттер» будувалися або навколо 

трилогії фільмів, або – навколо серії романів. Можуть бути й більш складні 

комбінації, обумовлені маркетинговою політикою або реальною ситуацією 

 
243 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003, с. 161. 
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споживання244. Згадані вище літературні твори стали не тільки бестселерами, а й 

одними з найуспішніших трансмедійних проектів. Проте, існує думка, що 

трансмедіа можуть стати, з одного боку, загрозою для «легітимації смислів» 

культури, з іншого, поширюватимуть певні соціокультурні практики. 

Пасивність щодо читання книжок гіпотетично зростатиме в Україні. Про це 

свідчать соціологічні дослідження. «Менше половини українців за останній рік 

прочитали хоча б одну книгу», такі дані повідомила компанія Research & Branding 

Group у січні 2018р. щодо результатів дослідження, проведеного нею у 27 жовтня 

- 9листопада 2017 року; N=1802 осіб по всій території України за винятком Криму 

та ОРДЛО. Прихильність громадян України до читання книг в деякій мірі 

залежить від статі, віку, освіти та місця проживання; 43% прочитали за останній 

рік одну книгу, більшість відповіли, що протягом аналізованого періоду вони або 

взагалі не прочитали жодної книги (51%), або не змогли відповісти, чи читали 

вони що-небудь чи ні (6%). у регіональному розрізі більш високий рівень читання 

книг демонструють жителі Сходу і Центру країни (відповідно 49% і 46%), у той 

час як у південних областях України питома вага читачів книг найбільш низький 

(34%)245. 

Наступні дані досліджень, проведених культурно-видавничим проектом 

«Читомо» спільно з цифровим видавництвом GUTENBERGZ, а також з 

Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова за 

2018 рік свідчать246, що лише 8% респондентів читають друковані книжки щодня, 

кілька разів на тиждень – 16%, кілька разів на місяць – 19%, декілька разів на рік 

– 22%. Також було з’ясовано, що 62% українців віком від 15 до 59 років 

прочитали за цей рік хоча б одну книгу. Однак знайшлись і ті, хто не читав 

 
244 Скокова Л. Відмінності культурного споживання у різних типах поселень // Українське 

суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, 

М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2012. С.455-466. 

245 Читання книг в Україні. URL:https://dt.ua/UKRAINE/menshe-polovini-ukrayinciv-za-ostanniy-

rik-prochitali-hocha-b-odnu-knigu-267324_.html (дата звернення: 13.01.19). 

246 Соціологічні дані: скільки українців не прочитало жодної книги за весь рік. URL: 

https://24tv.ua/lifestyle/skilki_ukrayintsiv_ne_prochitalo_zhodnoyi_knigi_za_ves_rik_ 

nevtishni_dani_n1070757 (дата звернення: 13.01.19) 
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жодної друкованої книжки, опублікованої українськими видавництвами – таких 

дослідники нарахували 56% опитаних. Щодо тих, хто взагалі не читає книги – 

число становить 36% українців. Отже, інтерпретативні спільноти, які не мають 

інтересу до книги, так чи інакше утворюють значну частину сучасних медійних 

аудиторій. 

Прогнозувати, чи становитиме книга об’єкт уваги та яким буде спектр 

літературних уподобань наступних поколінь, виходячи лише з результатів 

соціологічних опитувань важко. Незалежно від предмета досліджень, будь-то 

фактичні аспекти або «багаторівневі» смисли, соціолог обирає методику, 

виходячи з необхідного рівня точності даних; тим більше, якщо завданням 

дослідження передбачене створення так званої «карти аудиторного ландшафту»; 

саме методологія дослідження визначає яким повинен бути масштаб цієї карти. 

Ця «топографічна» метафора була введена в соціологічний ужиток К. Роєм 

(К. Roe), який вважав, що саме завдяки цим «картам» можна уникнути суперечок 

щодо первісності кількісних чи-то якісних методик, адже вона можуть бути 

«сформовані на основі різних масштабів, охоплюючи більші чи менші регіони, 

враховуючи різні ступені деталіровки, …фактичне питання полягає в тому, щоб 

рівень узагальнень, використаний дослідником, відповідав поточній 

проблематиці, а рівень деталізації був здатний вирішити завдання»247 . 

Приватний «порядок релевантностей» включає, крім читання книг, інші 

дозвіллєві практики, звертання до яких до певної міри можна тлумачити як 

пошуки стабілізуючих факторів серед хиткості навколишнього життя (соціально-

політичної ситуації, економічної кризи тощо). Останнім часом загострюється 

необхідність фіксації соціологічними методами типу та умов відрефлексування 

особою (в т.ч., суб’єктом медіакомунікацій) нестабільності супільства і хиткого 

власного становища в ньому. Така нестабільність (акцентована З.Бауманом у 

праці «Індивідуалізоване сіспільство»), виглядає тепер, як попередження, адже 

перспектива отримання «стабільного притулку» в кінці дороги відсутня – «бути в 

 
247 Roe K. The uses and gratifications approach: a revew of some methodological issues // Journal of 

behavioral and Social Sciences. 1996. 1. Japan: Tokai University. 
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дорозі стало постійним способом життя індивідів», що не мають (тепер уже 

хронічно) свого стійкого становища в суспільстві248. Для феноменологічних та 

постнекласичних підходів до таких складових, як сприйняття гештальту, 

упізнання, порівняння та оформлення смислів, вживаним є термінологічне 

сполучення «порядок релевантностей», адже до убезпечуючих факторів 

гіпотетично можна вднести і звертання до продуктів культури та дозвіллєвих 

практик – прослуховування музики, вивчення літератури за спеціальністю і 

читання художньої літератури, також – звертання до медіа, користування 

мобільним телефоном, комп’ютером та Інтернетом. Проблемою залишається те, 

що «у цих умовах відбувається соціалізація та інкультурація підростаючого 

покоління, і чекати формування в такому середовищі усталених преференцій на 

споживання складних зразків культури досить важко» 249 . 

Про пошуки стабільності свідчать і показники домашніх видів культурно-

дозвіллєвих практик. Нижче наведені результати моніторингу Інституту 

соціології НАН України (див. Табл. 1.3.12) демонструють картину культурно-

дозвіллєвих практик у найбільш стабільний період (з точки зору відсутності 

суттєвих соціальних «вибухів»)250. Як витікає з наведенної нижче таблиці 1.3.12, 

саме за телебаченням зберігається першість серед видів культурно-дозвіллєвих 

практик в усіх типах поселень. Детально проаналізовані Л. Скоковою дані 

підтверджують, що для середнього міста із населенням від 51 до 249 тис. осіб цей 

показник залишався на рівні 34,5%, а для села менше 20%; проте, кількість 

читачів художньої літератури, невпинно знижуючись з кожним роком, коливалася 

від 15% до 26% в різних типах поселень. «Вивчення фахової літератури загалом 

популярніше серед учнів / студентів; частка «прагматичного читання» вища у 

великих містах. Соціальна сегментація українського соціуму залишається 

 
248 Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. Москва : Логос, 2004.  

249 Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін.Соціологічний моніторинг /За ред. 

д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012, с. 460. 

250 Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За 

ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012, с. 459. 
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втіленням соціальних структур, де продовжують домінувати орієнтири 

традиційного суспільства»251. 

 

Таблиця 1.3.12 – Домашні види культурно-дозвіллєвих практик в розрізі 

типів поселення, 2012 р. (%) 

 

Види занять 
За 

вибір-

кою 

ТИП поселення 

Мегаполіс 

(більше 1 

млн.) 

Велике 

місто (250- 

до 1 млн) 

Середнє 

місто (51-

249 тис) 

Мале 

місто 

(до 50 

тис) 

Селище 

міського 

типу 

Село 

Перегляд 

телепередач 
83,1 83,3 80,5 80,2 84,7 85,5 85,0 

Читання газет 47,2 42,3 44,0 42,4 43,4 48,7 54,4 

Прослуховування 

радіопередач 
32,3 32,5 27,5 30,0 30,1 34,2 37,1 

Прослуховування 

музики 
25,1 34,2 28,5 26,3 25,0 19,7 19,8 

Читання художньої 

літератури 
19,9 24,4 22,6 15,7 22,4 25,7 15,2 

Вивчення літератури 

за спеціальністю 
6,8 9,8 9,4 6,0 8,7 2,0 4,5 

Заняття з 

комп’ютером 
29,2 47,0 39,1 30,4 26,5 17,1 18,4 

Користування 

Інтернетом 

(протягом 30 днів) 

35,2 57,3 47,8 34,6 39,3 22,4 19,2 

Користування моб. 

телефоном 

(протягом 30 днів) 

82,3 91,5 89,6 86,6 84,7 80,3 71,2 

Джерело: Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін.Соціологічний 

моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 459. 

 

Представляючи процес комунікативної взаємодії в інформаційнму просторі 

як певну систему відносин, ми з необхідністю виходимо на ряд факторів, без яких 

така взаємодія відбутись не може. Першим з таких факторів є наявність постійної 

аудиторії. Будучи суто кількісним показником, цей критерій ще не дає 

можливості однозначно судити про стійки форми та зміст відносин. Якщо 

 
251 Скокова Л. Відмінності культурного споживання у різних типах поселень // Українське 

суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. 

д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2012, с. 458. 
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телеглядач або користувач Інтернету потійно переглядає новини – це не є 

свідоцтвом про те, що він переважно цікавиться політикою; або, якщо економічна 

рубрика в газеті не викликає великого ажіотажу чи просто високого рівня інтересу 

в читачів, то це не означає, що вони не цікавляться питаннями економіки. 

Розмаїття інтересів мас-медійної аудиторії, можливо, найбільш умовна річ, з якою 

стикається соціологія. Певні виміри задоволення потреб аудиторії також 

постребують уточнення, адже тут може йти мова лише про «повноту 

задоволення» потреб та інформаційних запитів та виміри ступеню цієї повноти. 

Крім цього, необхідно враховувати додаткову інформацію, що впливає на ступінь 

цього задоволення завдяки іншим системам соціальної комунікації (спеціальна 

література, комп’ютерні мережі, особисте спілкування, тощо). Особливої уваги 

поребує вивчення вибору конкретних матеріалів: найчастіше цей вибір є 

змістовим і вивчається за допомогою контент-аналізу. 

Стосовно інформаційного вибору телевізійних аудиторій традиційно можна 

говорити про сприйняття або несприйняття пропонованого телевізійного 

продукту, використовуючи переважно кількісні показники включеності. На разі, 

об’єктом вивчення залишається тут продукт, а не аудиторія; тобто дослідження 

фіксує кількість «сприймань» (для Інтернету – відвідувань сайтів), що саме по 

собі ще не є фактом отриманої інформації, певного відреагування на неї. 

Найбільша частина даних, накопичених емпіричними соціологічними 

дослідженнями аудиторії ЗМІ присвячена першому із зазначених вище рівнів 

відносин (об’єктивному або масовому): приналежність населення країни та її 

окремих регіонів до аудиторії певних каналів і типів мас-медіа. Саме «рейтингова 

система» відображає cтупінь такої приналежності. Останнім часом відносність 

даних кількісних досліджень збільшилася у зв’язку із підвищенням ступеня 

дискретності та мультплікованості звернення аудиторії до різноманітних джерел 

інформування. Спрацьовує принцип: якщо дослідник має намір зафіксувати зміни 

у поведінковій сфері, то для цього момент спостереження повинен співпасти з 

актом поведінки, але в соціологічних дослідження цього досягти складніше, як і 

вивчати ефекти у сфері інформованості та мотивації, адже вони є результатом 
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різних впливів, розділити які часто неможливо ні для суб'єкта, за яким ми 

спостерегаємо, ні для спостерігача. На другому рівні (суб’єктному) діють 

фактори, що знижують надійність інформації, яку отримуємо; індивідуальність 

звертання до продукції медіа потребує більш ретельної реконструкції впливів, які 

відбуваються (або не відбуваються), формування раніше відсутніх елементів 

знань про інформаційні потреби, інтереси і наміри суб’єкта, вплив психологічних 

настроїв респондентів на момент проведення дослідження. 

Для більш ретельного аналізу інформаційного вибору персоніфікованим 

суб’єктом конкретної інформації (зокрема новинної), може бути представлена 

структура конфігурацій дослідження інформаційного поля суб’єкта таких 

оновлених медіакомунікативних відносин, що побудовані відповідно до «лінії 

споживання» та «набору» джерел масової комунікації: 

1) місце у системі масової комунікації, тип медіа (газети, журнали, радіо, 

телебачення, Інтернет), використання і мотиви «підбору» засобів; 

2) вибір джерел інформації у рамках окремих кластерів мас-медіа 

(центральні або місцеві канали, окремі видання, їхні електронні версії, Інтернет-

видання, тощо), використання певного«набору» джерел; 

3) змістова структура (тематика) вибраних окремих повідомлень 

(матеріалів, передач, постів, тощо) з обсягу матеріалів, що постачаються тим або 

іншим джерелом інформації; 

4) вибіркове оцінкове сприйняття (запам'ятовування, засвоєння, вироблення 

власної думки) щодо медіаматеріалу та його частин; 

5) актуалізація інформації у свідомості та поведінці споживача інформації. 

Одні з цих факторів діють на всіх рівнях, інші – на окремих. До числа 

«проміжних» відноситься система життєвих інтересів особистості, дія яких 

відображається у різноманітних проявах. Показники (вимірювання) за кожною з 

конфігурацій інформаційного поля суб’єкта дозволяють лише з певною долею 

імовірності уявляти тип комунікативної взаємодії та рівень його прояву на інших 

«більш конгруентних» щаблях. Одним з таких показників є звертання до книги. 

Очевидно, що аудиторія читачів книги існує паралельно з аудиторією споживання 
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інших продуктів масової комунікації, при чому читачі є більш прискіпливими 

медіаспоживачами, ніж «нечитаюча» аудиторія. Хоч обсяги останньої в Україні 

переважають. 

Спостереження соціологів вказують на зміну ціннісних орієнтацій на зламі 

століть; плинність «цивілізаційного переходу» позначилась негативно, особливо 

відчуженням молоді від книги, культури, знання історії, небажанням пізнавати і 

глибоко розуміти мистецтво та літературу (як було зафіксовано у вищенаведених 

результатах досліджень). Не дивлячись на досить тривалу часову розбіжність у 

проведенні досліджень та суттєві соціальні зміни у суспільному житті, тенденції 

щодо включеності в інформаційний простір та специфіку користування 

інструментами культурно-дозвіллєвих практик залишаються сталими. З одного 

боку, дані щодо інформаційного обміну в медіасередовищі (частиною якого є 

інформаційне поле суб’єкта) збігаються з твердженням про досить високу 

константність сфери самосвідомості та невисоку динаміку її основних процесів;з 

іншого, вони підтверджують питому вагу тих змін, що поступово відбуваються у 

ціннісній сфері в процесі набуття нових статусів персоніфікованості суб’єктами 

медіакомунікацій, зокрема, всередині «інтерпретативних спільнот», в процесі 

інших інтерпретаційних практик, тощо. 

Висновки до Розділу 1 

1. Серед проблем соціологічних досліджень трансформацій мас-медійного 

простору найбільш актуальними можна визначити:  

– проблему цивілізаційного (ментального) «переходу» в сенсі поступової 

зміни (або витіснення) можливостей книжкової цивілизації Гутенберга 

можливостями електронної (екранної, комп’ютерної) цивілізації; 

– проблему збереження можливостей вільного інформаційного обміну й 

трансляції інформації (зокрема, обміну смислами між представниками різних 

поколінь); 

– проблему актуалізації суб’єктності при створенні власного 

інформаційного поля споживачем ; 
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– проблему накопичення, селекції та користування інформацією в 

середині автентичного інформаційного поля і поза його межами за допомогою 

традиційних і нових медіа (включаючи комп’ютерні мережі). 

2. Актуальність пошуків єдиної теорії мас-медіа поступово знижується. 

Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення мас-медійних систем 

доводить, що центральним об’єктом зосередження уваги, «мішенню» 

асиметричного впливу традиційних мас-медіа були групи та спільноти, агреговані 

терміном «масова аудиторія»; проте, сучасні прояви феноменів суб’єктності та 

персоніфікації розкрили нові комунікативні можливості індивіда щодо 

опанування нового статусу – персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

3. Зміна тези «вплив на аудиторію» на тезу «комунікативна взаємодія» в 

медіапросторі вказують на зміни позицій сукупного (інституалізованого) 

комунікатора та реципієнта, який поступово набуває ознак персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій. Актуалізація поняття «комунікативна взаємодія» 

стосовно сприйняття медіапродукції проявляється у трьох площинах: 

інформаційній, мотиваційній і поведінковій. Ці прояви можуть аналізуватись як 

на рівні свідомості і поведінки окремої особи (суб’єкта медіакомунікацій), так і 

більш широких «інтерпретативних спільнот», суспільства в цілому. Очевидно, що 

на будь-якому з цих рівнів реалізується вплив не тільки медійної, але й інших 

систем взаємодії людей.  

4. Міжконтинентальний характер мас-медійної комунікації суттєво вплинув 

на типи і засоби встановлення контакту, спричинив поступову модифікацію 

наявних цінностей двох межуючих епох: доінтернетівского типу (епохи 

традиційних медіа: радіо, телебачення, преси, кіно) та комп’ютерного типу (епохи 

Internet-технологій). Внутрішні можливості самовідтворення («аутопойєзису») 

мас-медійної системи дозволяють поступово нівелювати негативні прояви 

деградації системи. 

5. Потенціал суб’єктності та зміна вектору з медіацентричного на 

суб’єктоцентричний суттєво змінили ландшафт медіадосліджень; головними 

чинниками цього стали: трансформації медіасистем, розвиток комп’ютерних 
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мереж, створення інтерпретативних спільнот, формування нового статусу 

реципієнта мас-медіа – персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

6. Формування власного інформаційного поля персоніфікованим суб’єктом 

медіакомунікацій постає новим конструктом предметної сфери соціології масових 

комунікацій. 

7. Персоніфікація суб’єктності на понятійному рівні має 

трьохкомпонентну структуру, що є поєднанням таких тісно пов’язаних 

властивостей суб’єкта медіакомунікацій, як: а) носія соціальності як такої; б) 

представника певної культури, соціальної спільноти та групи; в) суб’єкта 

комунікативних відносин з певним уособленням (персоніфікацією) 

індивідуальності в медіапросторі. 
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РОЗДІЛ 2. СМИСЛОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПОЛЯ СУБ’ЄКТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

2.1. Мультидисциплінарність проблем дискурсу медіакомунікацій 

2.1.1. Тлумачення дискурсу в соціальній та гуманітарній науці 

Методологічним підходом, що розкриває та дозволяє вивчати зміст 

комунікації на всіх її рівнях в рамках соціологічної теорії, зокрема, інтегральної 

та диференціюючої концепцій соціальної комунікації, став системний підхід, 

особливо поширений та культивований в сфері соціальних наук на перетині 

століть. Саме цей підхід дозволяє ретельно і глибоко дослідити й описати 

паралельно існуючі та інтерферуючі в медійному дискурсі системи:  

а) систему мови (мовлення), яка створює основу медіаконтенту;  

б) систему аудіовізуальної організації смислів в метадискурсі мас-медіа; 

в) систему міжкультурної «естетичної вартості» медіадискурсу.  

Категорія «естетичної вартості», згідно з тлумаченням Х.-Д. Кюблера, 

«апелює до показових категорій» П. Бурдьє, який класифікував соціальні 

показники за специфічними для окремих груп культурними можливостями і 

компетенціями; так, «за їх спеціальними схемами, у відповідних культурних 

інституціях поетапно формується категорія естетичної вартості, ...здійснюється 

процес «колективного кодування подій»252. Очевидно, що всі наведені вище 

системи – мови та аудіовізуальної організації смислів, їхні «естетичні типізації» 

потрапляють до соціальної реальності та, в свою чергу, змінюють її. 

Інтегральна концепція теоретичної соціології дозволяє визнати метадискурс 

масової комунікації гносеологічним фактом і трактувати його як метазнання, набуті 

в результаті сприйняття та усвідомлення опису окремих фрагментів соціальної 

реальності. Визнання переваг семасіопсихологічного аналізу у дослідженні 

метадискурсу масової комунікації акцентує вивчення смислу вербального 

матеріалу, що становить серцевину семіосоціопсихологічної парадигми 

 
252 Кюблер Х.-Д. Міфи про суспільство знань; пер. з нім. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2010, c. 50-51. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

157 

 

(концепція Т. М. Дрідзе253) та наукових інтерпретацій соціальної взаємодії в 

контексті життєвих (локальних і глобальних) соціальних ситуацій, рівня 

інтегрування соціоментальних ознак, а також екстраполяції виокремлених 

категорій та інструментів для вивчення конфігурацій сучасного дискурсу мас-

медій. 

Концептуальні засади вивчення метадискурсу медіакомунікацій в площині 

семасіологічної диференціальної концепції спонукає розглядати його: а) як 

сукупність значень (що перебувають «в тілі» метадискурсу та забезпечують 

реальний обмін інформацією), б) як сукупність достатньо великої кількості «сем», 

що виокремлюють певне слово серед інших слів в межах визначеної лексико-

семантичної групи, в) як смислове поле, що має використання відповідно до 

тематичного алгоритму й тим самим диференціює аудиторію. 

Інтегральна концепція, на відміну від диференціальної, артикулює 

«відображення», «відбиття» у значенні (як сукупності певного числа «сем») того, що 

всебічно (в ідеалі) відбиває об’єкт номінування та транслювання-відтворення 

інформації з певною комунікативною метою. Якщо інтегруюча мета відсутня – 

породження дискурсу відбувається за схемою диференціальної концепції, тобто за 

типом «виокремлення». Оскільки реальні ознаки й сам процес «означення» 

предметів та явищ, що відображаються свідомістю у вигляді смислових концептів й 

втілюються у семіотичних знаках (в даному випадку – в словах), мають різний 

смисловий статус, то відображення семантикою мови певної «семи» або мовного 

знака в межах одного значення можуть мати різні статуси з точки зору категорій та 

процедур «означення». Це дає можливість не тільки використання вербального ряду 

в паралелі з візуальним (наприклад, в телебаченні, або кінематографі), але й в 

альтернативних позиціях відносно до смислів, які пропонує відеоряд. Тут можна 

виокремити основні та похідні, постійні та ймовірні відеокомпоненти значень (в т.ч. 

метафоричні), які базуються на семасіопсихологічному реальному значенні (смислі), 

 
253 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

єкоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М.Дридзе. В 2 

кн. Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2000. 
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що, власне, й утворює так зване «коло розуміння». Останнє ж реалізується у 

визначеному виборі «сем» (не тільки суто мовних, але й візуальних) і зумовлене 

специфікою комунікативних умов.(Такі умови, наприклад, предметно описав 

Ф. Кіттлер в книзі «Оптичні медіа»254). 

Згідно з думкою Моріса Мерло-Понті (М.Merleau-Ponty), висловленою ним 

у праці «Феноменологія сприйняття», сутності, які відділені від існування – «це 

сутності мови». В той же час, саме мова змушує сутності існувати окремо, але 

саме завдяки мові «сутності все одно ґрунтуються на допредикативному житті 

свідомості. В безмовності «первісної свідомості взору відкривається не тільки 

значення слів, але й значення речей», ядро первісного значення, навколо якого 

«організуються акти означення та висловлювання»255. За цим стоїть майже ціла 

епоха феноменологічного опрацювання набутків послідовників Е. Гуссерля, адже 

саме Гуссерль «відокремлює сутності від існування». Вибір «сем», які 

актуалізуються конкретними комунікативними умовами, в рамках вищезгаданої 

інтегральної концепції мас-медійного метадискурсу, визначається як «актуальний 

смисл», що може мати більш перформативне або більш реальне («означувальне») 

застосування. Теорії означення приділяється чільне місце в лінгвістиці, зокрема, в 

лінгвістиці тексту, адже саме через нього відбувається відображання, створення 

ментального образу світу, перетворення «об’єктивностей» оточуючого світу на 

«предметності» розуму256. 

Методологія інтегративного мультидисциплінарного підходу до вивчення 

дискурсу масової комунікації була визнана релевантною ще наприкінці ХХ 

століття, що знайшло відображення у праці Дж.Тернера (J.Terner) «Структура 

соціологічної теорії»257. В руслі цього підходу в дослідженнях дискурсу масової 

 
254 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции; пер. с нем. Москва : Логос; Гнозис, 

2009.  

255 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с франц. СПб.: Ювента, Наука,1999, 

с.14. 

256 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну: монографія. Київ : Логос, 2013.  

257 Тернер Дж. Структура социологической теории / Пер. с англ.; Под общ. ред. 

Г.В.Осипова.Москва : Прогресс, 1985. 
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комунікації виділяються декілька площин, що визначили напрямки наукових 

розвідок на багато років наперед; йдеться про такі напрями досліджень: 

• площина суспільних відносин (статусний рівень) щодо певної сфери 

функціонування мови в засобах масової комунікації; 

• площина лінгвістичних (внутрішньоструктурних) явищ, що виникають в 

мові під впливом специфіки певної сфери використання мовних засобів; 

•  площина функціонування мови і мовлення, який дозволяє вивчати 

особливості мовленнєвої поведінки носіїв мови, які є залученими до даної сфери 

суспільного життя (тобто функціональної обумовленості).  

Поряд з функціоналізмом і позитивізмом, критичний та емпіричний 

підходи, що розвинулись на тлі антипозитивістської реакції й кризи соціології 

кінця 60-х років, відгукуючись на гносеологічний запит, відроджують інтерес до 

специфіки дискурсивних практик гуманітарних наук. Поняття «дискурс» (що було 

введене ще Ф. де Соссюром), набуває переосмислення. Дискурс визнається 

«комунікативною подією»258 (Т. ван Дейк), яка відбувається між мовцем, 

слухачем, спостерігачем тощо – в процесі комунікативної дії у визначеному 

часовому, просторовому та ін. контекстах. Дискурс – це поняття, що стосується 

мовлення, актуальної мовленнєвої дії, тоді як «текст» – (в артикуляції Тена ван 

Дейка) – поняття, що стосується системи мови або формальних лінгвістичних 

знань, лінгвістичної компетентності 259. 

Для теоретичного осмислення медіадискурсу фактично стає постулатом, що 

зміст масової комунікації полісемічний за своєю природою і його можна 

тлумачити по-різному. Однак це не оцінюється як перешкода до виникнення на 

цьому грунті взаємопорозуміння між «акторами» – учасниками комунікативного 

акту. У концептуально завершеній формі така точка зору присутня у Юргена 

Ґабермаса в теорії комунікативної дії, де вербальна комунікативна взаємодія 

індивідів розглядається в перспективі розуміння та соціальної інтеграції. Остання, 

 
258 Ван Дейк Т.А. К определению дискурса/ URL: 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (Дата звернення: 13.01.19) 

259 Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. с англ. Москва : ЛЕНАНД, 2015. 
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на відміну від функціональної інтеграції підсистем суспільства, досягається 

раціональним дискурсом у процесі комунікативних актів суб’єктів, добровільно 

вступаючих у вербальний контакт, успіх якого рівнозначний перемозі найкращого 

аргументу, але «не влади чи капіталу»260 . Під час цього контакту висуваються й 

задовольняються взаємні домагання суб’єктів й верифікується істинність знань, 

пред’явлених партнерові; так, комунікативна дія притаманна, насамперед, 

життєвому світу людей. У масовій комунікації, яка організується за правилами 

стратегічної дії, вона є винятком. Проте, навіть соціальний контроль, що 

здійснюється засобами масової комунікації, має амбівалентний характер. За 

Ю. Ґабермасом, тиск ідеології чи інтересів виробництва співіснує тут з правилами 

конструювання мовної реальності. 

Сучасні теорії, що стосуються перебігу медіакомунікативних процесів, 

акумульовані Д. Мак-Квейлом261, демонструють здатність поєднувати 

парадоксальне і звичайне та віддзеркалюють певну конгруентність, нагадуючи 

своїм розмаїттям про багатоступеневість не тільки самої комунікації, але й 

безкінечність відтінків палітри смислорозрізнення та смислоутворення, на які 

здатний людський мозок. 

Відповідно часово-просторовим дистанціям та «рефлексивній 

саморегуляції»262 як положенням теорії циклічного розвитку Е. Гідденса, 

перехідна епоха, що виникає між циклами, поєднує «старе» й «нове», утворюючи 

складний комплекс, певний «вузол» соціальної і культурної еволюції, в якому 

«нове» періодично виявляється давно забутим «старим», або актуалізацією чи 

запозиченням чогось з іншої культури і потрапляючого до нашого 

соціокультурного контексту. Для перехідних періодів є характерним звернення до 

попереднього досвіду людства, перегляд та «переосмислення» традицій і норм, 

актуалізація архаїки й відновлення того, що здавалося давно забутим і втраченим, 

 
260 Ґабермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // М.А.Єрмоленко. 

Комунікативна практична філософія. Тексти. К.: Лібра, 1999. С.237-324. 

261 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації; пер. з англ. Львів: Літопис, 2010 

262 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. Москва 

: Изд-во «Весь мир», 2004. 
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адже людство занепокоєне пошуками виходу із складної ситуації, якою 

позначилося перше десятиліття ХХІ століття. В цей період формується 

характерний простір «смислової невизначеності»263 (С.Жижек) в якому важко 

зрозуміти, які культурно-історичні та соціальні закономірності й тенденції 

стануть панівними й закладуть певні засади наступного еволюційного циклу 

соціуму та його культури в цілому. 

Філософська думка сучасності віддзеркалює та актуалізує вищезгадану 

«занепокоєність» пошуками рішень найбільш складної проблеми виходу з 

чергового витка і входу в наступний цикл взаємодій, відмінностей та 

протилежностей традиційної та антитрадиційної свідомості, адже, як зазначає 

автор в монографії «Міжкультурна комунікація в інформаційному суспільстві», 

для традиційної свідомості фундаментальний принцип буття не може не 

асоціюватись з «атрибутом надмірності»264. Традиційна свідомість 

задовольняється повсякденними, швидкоплинними й чітко «матеріально 

центрованими» життєвими смислами і цінностями. В цій послідовності наукове 

пізнання видається непродуктивною діяльністю, адже не дає миттєвої 

матеріальної віддачі або вигоди. В ситуації породження смислів впродовж 

комунікативної діяльності, в трактуваннях сучасного типу мислення – це процес 

вибудовування майбутнього. 

Проблеми змін і переформатування комунікативних відносин в 

медіапросторі, перехід від традиційної «масовості» комунікативних зв’язків до 

нових інтерпретацій рольових ознак і, зокрема, переосмислення сукупним 

комунікатором образу «об’єкта»; зміни категорії «впливу» на категорію 

«діалогу»; нові репрезентації усвідомлення реципієнтами масової комунікації 

картини світу та образу сукупного комунікатора – такі питання становлять 

сутність наукових розвідок мультипарадигмального характеру в царині 

досліджень сучасної соціолоігії мас-медій. 

 
263 Жижек С. Матрица – истина преувеличений [Електронний ресурс], Режим доступу: 

http://www.koob.ru/zhizhek_s/ 

264 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе: монография 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 
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Типологія дискурсу віддзеркалює мультикультурну природу його, що 

включає: соціокультурний, літературний, політичний, релігійний контексти. 

Дискусії про те, що таке дискурс: думка, мовлення чи мова тривають й досі. 

Фундатор сучасної лінгвістики Фердинанд де Соссюр протиставляв мову 

дискурсу (мовленню), але ще Е. Бенвеніст практично замінює термін «мовлення» 

на «дискурс». Американський лінгвіст Зелліг Херріс (Zellig Harris), 

опублікувавши працю «Аналіз дискурсу», фактично започаткував науковий підхід 

до дискурсивних практик у взаємодії з такими гуманітарними та соціальними 

науками, як семіотика, лінгвістика, семасіопсихологія, соціологія, соціальна 

психологія тощо. Використавши міждисциплінарний підхід в царині цієї галузі 

лінгвістики, З. Херріс 265 фактично випередив Р. Барта, який, в свою чергу, 

розпочав використовувати дискурсивний підхід в літературній критиці266, 

захоплюючись ідеями відомих семіологів та лінгвістів кінця 50-х років ХХ 

століття Л. Єльмслева, Р.О. Якобсона, К. Леві-Строса щодо семіотичної 

інтерпретації культурно-соціальних явищ. 

Мішель Фуко запропонував розглядати через «призму» дискурсу 

еволюційні процеси в культурі та науці, зокрема, філософії та літературі. В 

лекціях Ю.Ґабермаса «Філософські роздуми про сучасність» та його відомій праці 

«Мораль і моральність», сформульоване вельми актуальне розуміння дискурсу, а 

також «метод дискурсивного волевиявлення», що базується на рівних правах 

індивідів і рівній повазі до їхньої особистої гідності, що підтримуються мережею 

міжособистісних стосунків і відносин взаємного визнання, а також враховує і 

автономію індивідів, і їхню «належність до форм життя, що інтерсуб’єктивно 

поділяються ними»267. Згідно думки Ю.Ґабермаса, дискурс постає найбільш 

вимогливою формою комунікації як з лінгвістичної, так і з філософської позиції, 

 
265 Хэррис З.С. Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре // Новое в 

лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 528-636. 

266 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва : Изд. группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. 

267 Ґабермас Ю. Мораль і моральність. Чи стосуються гегелівські заперечення Канта також і 

дискурсивної етики? // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Тексти. Київ: 

Лібра, 1999, с. 333. 
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адже виходить за межі конкретної форми життя, в якій передування спрямованої 

на взаєморозуміння діяльності генералізується, отримує абстрактну, необмежену 

умовностями форму, й піднімається до рівня комунікативної спільноти, що 

охоплює всіх здатних до мовлення і дії суб’єктів. 

М. Фуко у праці «Археологія знання»268 розробив вчення, як в умовах 

специфічних дискурсивних практик виникає певна «дискурсивна формація» зі 

своїми стратегіями, правилами та концептами. Ця теорія була близька не тільки 

представникам гуманітарної науки, але й спричинила так званий «лінгвістичний 

поворот» в філософії того часу, інші теоретичні розвідки та дослідження впливу 

мас-медіа на індивідуальну свідомість і поведінку в середині минулого століття, 

як вже згадувалось, спирались на біхевіористські тези, на теорії когнітивного 

дисонансу або рівноваги, де маса виступала об’єктом, а мас-медіа основним 

регулятором формування знань і настановлень масової аудиторії. Ідея про те, що 

у сфері інформації людина свідомо і автономно робить вибір, у найбільш 

завершеній формі втілювала парадигма «обмеженого впливу» масової 

комунікації269. Лазарсфельдівська «доктрина підсилення» спричинила до певного 

резонансу, довівши здатність матеріалів мас-медій «підкріплювати» наявні в 

індивідів когнітивні й емотивні ресурси 270. Тут спостерігаються також елементи 

вивчення дискурсивності; того, що за реципієнтом зберігалась можливість 

спротиву, його «поривання» уникнути дискомфорту від несумісних цінностей і 

переконань бралися до уваги настільки, наскільки вони сприятимуть або не 

сприятимуть спростуванню чи прийняттю повідомлень, що суперечили б їхнім 

суб’єктивним поглядам. Фактично вже тоді були закладені підгрунтя розуміння 

проявів суб’єктності в процесах інформаційного обміну. Але досягли свого 

реального використання вони лише в наш час. 

 
268 Фуко М. Археологія знання / Пер. з фр. В. Шовкун. Київ: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2003. 

269 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003, с. 13-15. 

270Katz E., Lasarsfeld P. F. Personal Influence: The part Played By People in the 

Flow of Mass Communications .Glenocoe, III. : The Free Press, 1955. 
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В суб’єктно-інтерпретативному ракурсі в методологічному плані також 

розвивається нині нова галузь соціологічної науки – візуальна соціологія (основні 

наукові підходи та теоретичні витоки якої аналізуються в кінці даного розділу, де 

розглядаються питання інтерференції мистецтв в метадискурсі мас-медій). 

Соціологічний інтерес до інтерпретації зображень, творів «візуальних» мистецтв 

(живопису, скульптури, фотографії, кіно, телебачення, ін.) пояснюється 

всезростаючим впливом засобів масової інформації на популярну культуру, 

починаючи з технічних революцій ХХ століття. Дослідників дискурсу мас-медій 

став все більше цікавити Інтернет, що «слугує пристановищем для тих, хто 

відкидає традиційні мас-медіа, сприяючи зростанню нішевих ринків та 

«реконцептуалізуючи» аудиторію в сенсі малих та дискретних «смакових 

культур» замість аморфної маси»271 – так пояснює Г.П. Бакулев маніфестацію 

дискретності сприйняття представниками «смакових культур» – споживачами тих 

продуктів медійних мистецтв, що стали доступними в Інтернеті. 

Присутність засобів масової інформації в повсякденному житті стійко 

зростає; останнім часом – за рахунок розповсюдження гаджетів, за домогою яких 

можна отримувати матеріали мас-медіа через Інтернет; так з кожним 

«нововведенням» збільшуються обсяги часу, що витрачає індивід на споживання 

медіапродуктів. Крім кількісних характеристик діяльності ЗМК, все частіше 

вивчається специфіка медіадискурсу, аудіовізуалістики, стилістика та форми 

комунікативного контакту в сфері електронних ЗМК, що стає предметом 

соціологічних досліджень метадискурсу мас-медіа та підживлює тим самим 

«метасмислові» та морфологічні підходи до цієї проблематики. Згідно позиції 

Н.В. Костенко, механізми та правила конструювання значень та смислів 

інтерсуб’єктної комунікації принципово не співпадають з правилами та 

механізмами конструювання масової комунікації. Якщо в інтерперсональній 

комунікації, на рівні передавання смислу атомарною структурою є комунікативна 

дія, спрямована на досягнення розуміння, то в медіакомунікації – стратегічна дія 

 
271 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Аспект Пресс, 2010, с. 125. 
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спрямована на успіх272. Сутність масової комунікації як стратегічної дії, насиченої 

символічним змістом, найкраще демонструє реклама, яка може розглядатися як 

специфічна інформація, що є феноменом сучасного соціуму і виробляється 

певними суспільними структурами для впливу на масову свідомість. При цьому, 

тип соціальної дії неминуче відтворюється символічним чином у змісті 

комунікації. Хоч тут закладена певна антиномія, що справдилась в перспективі, за 

часів розвою дискурсивних суб’єктних практик в мережі Інтернет273. 

В сучасних умовах масової комунікації змінюється саме ставлення до 

комунікативної дії як такої, вона стає більш спонтанною, не переобтяженою 

цілепокладанням. Устримління отримати нову інформацію все частіше 

перетворюється на процес інформаційного обміну заради «самого обміну», 

перетворюючи комунікативну взаємодію, таким чином, на кільцевий замкнений 

процес, де найвище цінується участь заради самої участі. Наразі, така ситуація 

спостерігається все частіше в соціальних інтернет-мережах. 

Протягом перших десятиліть ХХІ ст. поступово стає очевидним, що 

мультикультуральність дискурсу мас-медіа потребує вироблення адекватних 

методологічних підходів щодо вивчення цих проблем соціологією274. В той час, 

коли оптимізуються та інтенсифікуються процеси продукування інформації та 

інформаційного обміну (масштаби яких неможливо було уявити ще півстоліття 

тому), періодичність звертання до тих або інших джерел, які є носіями інформації, 

в світі стає все більш дискретною, мультирплікованою. В цьому сенсі 

застосування диференціативного підходу можна розглядати як особливий випадок 

інтегративної концепції медіадискурсу, щодо розрізнення джерел інформації, 

 
272 Костенко Н.В. Ценности и символы в массовой коммуникации Київ: Наукова думка, 1993. 

273 Сусська О.О. Трансформації суб’єкта медіакомунікативних відносин у процесі 

персоніфікації та контамінації в просторі мас-медіа // Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 71. Запоріжжя, 2016. С.31-40. 

274 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018. 
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чіткої критеріальності та аналізу медіаконтенту, як це висвітлюється й в 

медіаенциклопедії «Публіцистика. Масова комунікація»275. 

Для напрацювання методології контент-аналітичних досліджень та для 

диференціації мовленнєвих засобів і технік, які використовуються акторами в 

дискурсивних практиках, важливим було визнання і розробка вітчизняною 

психолінгвістикою та лінгвосоціопсихологією (переважно протягом останньої 

чверті ХХ ст.) усталеного розуміння сукупного змісту масової комунікації, де 

дискурсивність – метадискурс мас-медіа як існування мови в процесах її 

повсякденного функціонування в «узусі» мас-медійної комунікації (Т. М. Дрідзе, 

М. Лауристин, А. Таамре, Р. Тімак, ін.)276 – визнавалась основною категорією 

комунікативного процесу. 

Відповідні типи комунікативних технік (або інструментів мовлення) 

«можуть бути з цієї точки зору розподілені на: 1) мовну // мовленнєву техніку 

передавання інформації (насамперед – радіомовлення) й на 2) парамовну // 

парамовленнєву техніку передавання інформації, що використовується поряд з 

мовною // мовленнєвою технікою (насамперед –телебачення)»277; індикатором тут 

виступає повнота комунікативного акту, яка є різною в аудіальних та 

аудіовізуальних електронних засобах масової комунікації. Ця дефініція, що 

лежить в царині диференціальної концепції дискурсу мас-медій, належить одному 

з перших дослідників діалогічних засад дискурсу електронних медіа 

Ю.О. Сорокіну. 

Розщирюючи уявлення про механізми та інструменти комунікативних 

технік у метадискурсі мас-медіа, зокрема, в дискурсі телебачення, автору 

дисертації вдалося шляхом проведення емпіричних досліджень довести, що всі 

елементи дискурсу мовця (медіакомунікатора), які використовуються в 

телебаченні, сприймаються (або – ні) реципієнтом мовленнєвого телевізійного 

 
275 Публіцистика. Масова комунікація. Медіа-енциклопедія / За загал. ред. В.Ф. Іванова. – К.: 

Академія Української Преси, Центр Вільної преси, 2007. 

276 Современные методы исследования массовой коммуникации. Материалы 

межреспубликанской научной конференции. Таллинн: Периодика, 1983. C.227-230. 

277 Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва : Наука, 1985, с. 

58. 
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повідомлення; при цьому – вимагають від медіакомунікатора усвідомленої та 

детермінованої специфікою дискурсу електронних мас-медіа комунікативної 

поведінки. Вони надають можливості реципієнту аудіовізуальних мас-медій 

отримати більш повну інформацію, зважуючи на професійно побудовану 

мовленнєву поведінку, наприклад телевізійного комунікатора278; тобто, точніше 

зрозуміти та засвоїти зміст його повідомлення, ніж це є можливим, наприклад, у 

радіомовленні. 

Внутрішня діалогічність медіадискурсу – релевантна риса, що притаманна 

всім типам медій, ідентифікувалась науковцями протягом останніх десятиліть ХХ 

ст., а в сучасних умовах має всі можливості перетворитися й на «зовнішню», 

усезагальну властивість мас-медійного метадискурсу. Розвиток інтерактивних 

засобів залучення глядачів і радіослухачів до «прямого діалогу» доповнюється 

тепер проведенням інтерактивних «голосувань», де ставляться запитання і також 

в прямому ефірі отримуються відповіді респондентів (канали «NewsONE», «112», 

«UA: Перший», «Громадське радіо» ін.). 

Інтерперсональна комунікація з притаманною для неї структурою 

діалогічності передбачає відповідальність акторів за кожну подальшу репліку, 

перебіг діалогу. Комунікативна взаємодія зберігається не тільки на рівні «суб’єкт-

суб’єктності», але й переходить в нову площину багатовекторних стосунків. 

Уявлення та попередження реакцій співрозмовника модифіковані та скеровані, за 

висловом Н.Лумана, «самореференцією та інореференцією»279 суттєво розширили 

можливості комунікатора. 

В сучасному світі типовими для системи масової комунікації стають 

дисперсія функцій мовлення та дивергенція комунікантів, тобто розсіювання 

(дисперсія) акту мовлення, коли різні люди, які беруть участь в процесах 

породження // відтворення повідомлення, в системі масової комунікації 

виступають ніби-то від імені сукупного комунікатора, а в результаті утворюється 

 
278 Сусская О. А. Образ коммуникатора в сознании аудитории // Журналист: Социологические 

и социопсихологические исследования. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 141-150. 

279 Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва: Праксис, 2005.  
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певне розходження (дивергенція) або «розчинення» соціальних ознак сукупного 

комунікатора (від імені або в ролі якого виступає один або декілька мовців). Це 

призводить до появи розпорошених у часі й просторі «ознак мовця», закріплених 

за різними комунікаторами телебачення або радіомовлення, коли збір інформації 

здійснює одна людина, її аналіз – друга, відтворює – третя і т.д. Так виникає 

«дисперсна й дивергентна система масової комунікації»280. Як можна було б 

очікувати, тут не з’являється колективна відповідальність, а при високій 

дисперсності (коли не з’ясовано, хто стоїть за повідомленням) – виникає загроза 

безвідповідальності щодо змісту і форми мовлення (дискурсу певних медіа) та ор-

ганізації всього процесу. 

Для мотиваціної картини поведінки аудиторії мас-медіа є важливим, що 

можна декларувати перевагу «самореференції над інорефенцією» (Н.Луман)281 в 

процесі вибору інформації, яка є ключовою для особистості в процесі формування 

нею власного інформаційного поля. Ця риса останнім часом стає притаманною 

мережі Інтернет, де практично не передбачається встановлення авторства, 

особливо інформаційних матеріалів. Проте, особиста воля і зацікавленість 

персоніфікованого суб’єкта руйнує ці стереотипи і створює нові кластери 

комунікативної поведінки, що передбачають множинність контактів та вибіркову 

їх персоналізацію. 

Поняття метадискурсу мас-медіа в соціальних науках набуває вираженої 

інтегруючої інтерпретації282. Очевидно, тут діє вплив і комунікативістики, яка з 

появою розгалуженої системи масових комунікацій вимушена була давати 

пояснення експансії нормативних «метасмислів», продукованих системою 

стереотипів, кліше тощо. Стереотипізація (як результат) визнається індивідом у 

формі «таких видових понять, як стандарт і норма (курсив автора – Ю.С.), 

...причому стандарт є реалізацією деякої семіотичної і/або технологічної моделі на 

 
280 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. К.: ДАКККіМ, 2003,c. 

91-97. 

281 Луман Н. Общество как социальная система. Москва : Логос, 2004. 

282 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018. 
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соціальному та соціально-психологічному рівнях, а норма є реалізацією такої 

моделі на мовному та психологічному рівнях»283. 

З позицій теорії комунікації (І.В. Анненкової, Г.П. Бакулева, Е.В. Баркової, 

Ю. Габермаса, Ю. Лотмана, Н. Лумана, Г. Почепцова, Р. Якобсона, ін.) та 

психолінгвістичних розвідок, елементами психічної системи значень стають 

концептуальні уявлення; елементами соціальної системи значень – комунікації. В 

психічній системі значення пов’язане із свідомістю, а в соціальній системі – із 

комунікацією; основна риса сучасного суспільства – системна диференціація, що 

включає сегментацію та стратифікацію, тобто «реплікація» в межах системи 

залежить від різниці між системою та зовнішнім середовищем. Адже це впливає 

на взамодію та взаємовідносини в «соціальному полі»284 так само, як загроза або 

потенціал «когнітивного дисонансу»285, впливають на комунікативні стосунки. 

Набагато легше зберігати «обличчя», раціоналізуючи зворотній зв’язок, 

приписуючи причини невдач зовнішнім факторам, які ми не можемо 

контролювати, або нівелювати значення джерел зворотнього зв’язку. 

Дискурсивні медійні практики аналізуються так само, адже «об’єктивний 

світ» залишається єдиним існуючим джерелом наближення до істини. 

Селективність сприйняття повідомлень мас-медіа стає все більш детермінованою, 

а кожна нова інформація стає результатом комунікації, в свою чергу доводячи, що 

сучасні засоби масової комунікації – це «циркулярна схема, в якій на сцені 

розігрують те, чого бажають у залі, антитеатр комунікації, котрий, як відомо, 

завжди є лише повторним використанням… Величезна енергія, виявлена для того, 

щоб утримати у витягнутій руці цей симулякр, щоб уникнути раптової 

десимуляції, яка поставила б нас перед очевидною реальністю докорінної втрати 

смислу»286. В розбудові наукової бази зв’язків з громадськістю, як акцентують 

В.Г.Королько і О.В.Некрасова, використовувались запроваджені ще Ч.С.Пірсом 

 
283 Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва : Наука, 1985, с. 56. 

284 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр. СПб.: Алетейя; Москва : 

Институт экспериментальной социологии, 2005. 

285 Фестингер Л. Теория когнитивного дисонанса. / Пер. с англ. СПб.: «Речь», 2000. 

286 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція; пер. з фр. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004, 

с.119. 
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терміни “homo significans” та “meaning-makers”, що передбачали появу дещо 

нового різновиду соціально орієнтованої особистості – суб’єкта соціальних 

комунікацій, який «мав бути скерованим» бажанням «виробляти значення»287.. 

Аналогічно свого часу трактував і Р.Барт появу «суб’єкта, за посередництва якого 

виробляються усі історично можливі мінливі смисли»288. 

Так, за умов бодрійярової «гіперреальності» й тих серйозних викликів, яким 

сьогодні протистоїть індивід (особливо під час загострення криз та перед 

ризиками суспільних транформацій), на перший план виходить збереження 

ціннісного потенціалу суб’єктності, як в інтерперсональному просторі 

спілкування, так і в дискурсі мас-медій. Тут виникають природні та штучні 

колізії, які можуть створювати перепони для «суб’єктивації реальності». 

Протягом майже двох десятиліть досліджень дискурсу мас-медіа був 

пройдений шлях від контент-аналітичних розвідок (кодування /декодування 

медіатексту) до визначення ролі соціального середовища у сприйнятті 

медіадискурсу; зокрема, Д.Морлі (D.Morley )289 здійснив дослідження сімейного 

телебачення (які сягають своїм корінням концепції «культиваційного підходу» 

Дж. Гербнера), та соціального використання телебачення у глобальному вимірі 

Дж. Лалла (James Lull)290; Шон Мурс (Shaun Moores)291, який спираючись на 

теорію структурації Е. Гіденса, аналізував медіа в царинах рутинізації та 

повсякденності, що також сприймається в унісон з підходами Ніка Колдрі 

(N.Couldry) та Андреаса Хеппа (A.Hepp), які тлумачать медіавплив як «відкриту 

множину повсякденних практик»292. Екоантропоцентричний підхід Т.М. Дрідзе 

знайшов своє продовження в ідеях медіа-антрополога Ліз Бьорд (E.Bird), яка у 

праці «Аудиторія в повсякденному житті» підкреслює, що неможливо «ізольовано 

 
287 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид. доповн. і переробл.К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 

288 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва : Изд. группа «Прогресс», 

«Универс», 1994, с. 259. 

289 Morley D. Family Television:Cultural Power and Domestic Leisure. London: Comedia, 1986. 186 

p. 

290 Lull J. Media, Communication, Culture. A Global Approach. John Wiley&Sons Ltd, 2019. 320 p. 

291 Moores Sh. Media and Everyday Life in Modern Society. Edinburgh University Press, 2000. 

292 Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Polity, 2017. 256 p. 
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вивчати роль медіа в культурі»293, від аналізу систем необхідно переходити до 

аналізу практик, проте, не відриваючи індивіда від культури. 

Таким чином, поступово формується дискурсивний напрямок вивчення ролі 

мас-медіа в соціумі, що поєднує мультикультуралістичні підходи з власно 

лінгвістичними та екоантропологічними. 

2.1.2. Симулятивність «ефектів» масової комунікації 

Якщо розглядати систему масової комунікації як систему інститутів, що 

оперують семантичною інформацією, а весь масив цієї семантичної інформації 

умовно прийняти за «метадискурс» масової комунікації, то можна з упевненістю 

артикулювати, що метадискурс масової комунікації народжується в комплексі 

взаємодії та взаємовпливу семіотичних рядів різного порядку, функціонуючих в 

контексті як певного синхронного періоду культурного розвитку, так і з 

урахуванням «соціодинаміки культури» (А.Моль)294 в діахронічному аспекті. 

Проблематика створення вищеозначених «мінливих смислів» системою 

мас-медіа та приналежності гіперреальності до симулятивного світу ілюзій 

висвітлюються в контексті дискусії про симулятивність «ефектів» масової 

комунікації. Актуалізується питання, чи можливе припинення маніпулювання 

масовою свідомістю та використання «симулякрів» у сучасному дискурсі мас-

медіа, адже зрозуміло, що створення нових соціальних міфів, які спрощують та 

спотворюють уявлення індивіда про оточуючий світ і соціальну реальність, 

суттєво звужує відчуття власної відповідальності. Крім цього, традиційне в царині 

філософії протиставлення розуму й віри, інтеллекта та інтуіції, свідомого і 

несвідомого, свідчить про зв’язок інтелектуальної норми з нормою емоційною, 

що (за М.Хайдеггером) в традиційному суспільстві здійснювали міф і магія295. В 

сучасному трактуванні ця проблема постає як акцентування смислового контексту 

та смислу. Відповідь не може бути надана прагматично, як зазначають О.Д. 

 
293 Bird E.S. The Audience in Everyday Life: Living in a Media World. London: Routledge, 2003. 

222 p, 

294 Моль А. Социодинамика культуры; пер. с фр. Изд. 3-е. Москва : Издательство ЛКИ, 2008. 

295 Хайдеггер М. Бытие и время.Москва : Ad.Marginem, 1997. 
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Шипунова і А.М. Бунеєва, «контекстуальність будь-якої персональної соціальної 

дії», свідомості, культурних форм (окреслених Е.Гідденсом в локальностях 

соціального порядку), вказує на «віднесення до цінності як норми розуміння і 

норми комунікації. Так само екзистенціальне та соціальне значення принципу 

«віднесення до цінності» містить й концепт П.Бурдьє габітус (курсив автора – 

О.Ш.)»296. 

Загальна соціокультурна криза, спрощення системи цінностей, призвели до 

появи феномену «міфологізованої свідомості» як модифікованої під впливом 

маніпулятивних технологій мас-медіа індивідуальної свідомості, агрегованої до 

відповідних кластерних груп аудиторій. Неминучим результатом цього стало 

поширення тих суспільних «ритуалів», до яких схильні деякі сучасні політики та 

діячі публічної сфери (експерти, політологи, ін.), які набуваючи «дискурсивних 

практик» в різноманітних «ток-шоу», не витримують критики з точки зору 

артикулювання смислового ядра дискурсу (в т.ч. політичного). Така «спрямована 

інформація» найчастіше не співпадає зі смисловою інтерпретацією інформації, що 

усвідомлюється суб’єктом. Це має своє втілення також в умовах розширення 

можливостей використання соціальних мереж в Інтернеті297. Але в цілому, саме 

комп’ютерні мережі як канал комунікації й канал встановлення зворотнього 

зв’язку, вказують шлях до подолання зусиль представників інституціональних 

засобів масової комунікації щодо впровадження у свідомість широких аудиторій 

тих або інших міфів. Особливо це стосується «неконтрольованого розвитку 

мережевого спілкування», яке дозволяє багатьом дослідникам мереж говорити 

про «нову якість комунікативної свободи»298. 

 
296 Шипунова О.Д., Бунеева А.М. Принцип отнесения к ценности в интерсубъективной 

практике социального контроля // Ценности и коммуникация в современном обществе / под. 

ред. С.В.Клягина, О.Д. Шипуновой. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012, с.143.  

297 Цукерман Э. Новые объединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / пер. 

с англ. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. 

298 Шипунова О.Д., Бунеева А.М. Принцип отнесения к ценности в интерсубъективной 

практике социального контроля // Ценности и коммуникация в современном обществе / под. 

ред. С.В.Клягина, О.Д. Шипуновой. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012, с.149.  
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Сумніви щодо апріорності існування метадискурсу масової комунікації 

знімає феномен «зворотнього зв’язку», який раніше інтерпретувався лише як 

функція підтримки певної комунікативної рівноваги між джерелом інформації та 

реципієнтом (Н. Костенко, Е. Міцкевич, М. Соболевська, Н. Соколова, Ю. Сорока, 

С. Стародубцева, ін.). Ще з середини 90-х років минулого століття зворотній 

зв’язок став розглядатися теоретиками електронних мас-медіа переважно у формі 

гомеостатичного, а не динамічного, інформуючого зворотнього зв’язку, де 

асиметричність відносин між джерелом інформації та реципієнтом не бралися до 

уваги. Останнє, проте, відкривало уявні можливості для тлумачення 

маніпулятивного впливу на реципієнта мас-медій як незаперечного права 

сукупного (інституалізованого) комунікатора299, що фактично виключається за 

умов суб’єктних симетричних форм комунікації. 

Визнання дефініцій між акторами, що займають різні статусні та соціально-

просторові позиції (в руслі згаданих вище інтерпретацій зворотнього зв’язку) 

суттєво впливають не тільки на вибір комунікативнх засобів, а й на можливості 

оперування смислами, врівноважуючи позиції комунікатора та адресата 

інформації на суб’єктному рівні.  

Саме з того моменту, коли соціально-економічні трансформації почали 

розгортатись настільки швидко, що стали випереджати «відображення» проблем 

соціального буття засобами масової комунікації, почали відбуватись й неминучі 

зміни у ставленні публіки до самих ЗМК як системи. На початку 90-х вітчизняна 

методологія соціальних трансформацій тільки починала розвиватись; спроби 

впорядкувати і осмислити трансформаційні процеси, що відбувались в Україні, 

першими здійснили Є.І. Головаха, О.Г. Злобіна, В.Л. Оссовський, Н.В. Паніна, 

І.М. Попова, А.О. Ручка, Н.І. Соболева, Л.Г. Сокурянська, ін. Необхідно взяти до 

уваги стан тогочасного українського суспільства, характер культурного тла, на 

якому розгорталися локальні і глобальні перетворення, виділити ті сфери 

 
299 Сусська О. О. Соціально-філософські та психолого- комунікативні проблеми політичного 

дискурсу // Мова і культура. Вип. 3. Т.1. Філософія мови і культури. К., 2001. С.143-151. 
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життєдіяльності, де перетворення відбувалися найактивніше (такою, на той час, 

видавалась і царина мас-медій). 

Соціологічні характеристики так званого «трансформаційного періоду» є 

переважно негативними. Тенденції, визначені в свій час Є.І.Головахою, 

зберігають свою актуальність й понині: «В результаті деактуалізації цінностей 

відбувається порушення балансу минулого, теперішнього й майбутнього. В 

стабільному суспільстві цінність теперішнього є основною суспільно-

психологічною опорою соціальної організації. ...В перехідному теперішнє втрачає 

самоцінність, оскільки виконує лише певну допоміжну функцію «перехідника» 

між тим суспільством, яке втрачено, й тим, яке повинно бути»300. Старання 

врівноважити ситуацію практично не мали перспективи, адже розповсюдження 

аномії в соціумі незаперечно призводить до атрофії функцій соціальних інститутів 

й цей процес не міг не позначитися на думках громадян, зокрема, щодо відчуття і 

оцінок ними рівня напруженості політичної ситуації в Україні. що є важливим 

показником стабільності суспільства.  

 

Таблиця 2.1.1 – Як би оцінили в цілому політичну ситуацію в Україні? 

 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2018 

1.Благополучна 0,9 3,2 2,7 3,3 2,1 1,3 1,9 1,9 0,2 0,8 1,9 

2.Спокійна 8,2 25,7 16,0 17,9 12,2 8,3 19,3 15,2 1,9 1,8 5,7 

3.Напружена 50,3 45,9 55,3 55,3 64,0 64,9 61,1 58,4 40,8 47,5 59,0 

4.Критична, 

вибухонебезпечна 

33,9 13,6 14,8 11,1 13,3 18,6 11,1 17,2 55,4 47,9 27,8 

5.Важко сказати 6,6 11,5 11,1 12,1 8,3 6,9 6,6 7,2 1,6 1,1 5,6 

Не відповіли 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 

Джерело:Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В.Ворони , д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с.429. 

 

Траєкторія спаду напруженості в українському суспільстві (див. Табл. 

2.1.1), прийшлася на 2010-2012 роки (після ще нижчих показників 1998-2000 рр.), 

 
300 Головаха Е. И. Социологическая публицистика. К.: Институт социологии НАН Украины, 

2001, с. 155-156. 
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а вибухонебезпечною стала протягом 2014-2015рр.301 

Сподівання, що західно-європейське суспільство мало б «відкрити свої 

двері» для однієї з найосвіченіших і промислово найрозвинутіших (стосовно рівня 

початку 90-х років) країн Європи, продовжувало підтримуватись у вітчизняному 

медіапросторі досить активно. Втім, ше й досі в Україні переважає модель 

патерналістської держави, яка на відміну від класичної та активізаційної моделей, 

базується на засадах державного «патронажу» над соціальною сферою, що 

гальмує процеси економічного і соціального розвитку, а також суттєво впливає на 

підвищення рівня аномійної деморалізованості в суспільстві. Крім показника 

напруженості політичної ситуації, саме рівень стабільності і соціального 

оптимізму населення корелює з показниками рівня задоволеності життям. 

Вочевидь, в кризовій нестабільній країні, цей рівень не може бути високим. 

Порівнюючи з відповідями на подібні запитання, поставлені учасникам 

міжнародного проекту «Європейське соціальне дослідження» (у 5 послідовних 

хвиль проведеного в 24 країнах Європи)302, фактично підводиться підсумок 

особистих сподівань респондентів на краще майбутнє (як це відображає таблиця 

2.1.2). Можна переконатись, що рівень життя у вищезазначених країнах повністю 

корелює із рівнем задоволення сьогоднішнім днем і показниками умовного 

«щастя». Найменші показники (серед наведених 12 країн) – в Україні, яка не 

увійшла за цими результатами навіть до першого десятка. Для будь-якої епохи, 

зокрема, й тієї, яку в науковому і навколо науковому дискурсі називають 

модерністю, для якої відкриття майбутнього більш характерне, ніж поціновування 

теперішнього: власне, відкриття майбутнього як «відкритого, незабудованого, 

досі не відвіданого місця, але досяжного й доступного для конструювання»303. 

 
301 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред. В.Ворони, 

М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2015. 

302 Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. К.: 

Інститут соціології НАН України, 2014, с. 63-64. 

303 Гейбер А. Тройное «ура» субъективности: крушение семи столпов журналистской мудрости 

// Конец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика / Пер. с англ. – Х.: изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2016, с. 82. 
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Таблиця 2.1.2 – Ступінь задоволеності життям у громадян Європейських 

держав. (0 – зовсім не задоволений, 10 – повністю задоволений).  

Країни 

Європи 

Наскільки Ви в цілому 

задоволені своїм сьогоднішнім 

життям? (Середній бал) 

Наскільки Ви є щасливим? 

(Середній бал) 

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

Бельгія 7.43 7.41 7.27 7.51 7,44 7.75 7.67 7.65 7.83 7,69 

Велика 

Британія 
7.12 7.23 7.08 7.17 7,35 7.47 7.54 7.52 7.50 7,56 

Ізраїль - - 7.44 7.49 7,52 - - 7.60 7.65 7,84 

Іспанія 7.13 7.44 7.31 7.44 6,91 7.33 7.64 7.69 7.57 7,59 

Нідерланди 7.57 7.55 7.69 7.77 7,90 7.78 7.72 7.81 7.88 7,95 

Німеччина 6.79 6.83 6.95 7.25 7,60 7.07 7.07 7.26 7.45 7,71 

Норвегія 7.66 7.76 7.89 7.93 8,14 7.90 7,93 7.98 8.01 8,16 

Польща 6.24 6.69 6.87 7.00 7,12 6.72 6.96 7.15 7.31 7,33 

Україна 4.44 4.39 4.19 4.82 5,15 5.56 5.75 5.61 5.86 6,21 

Фінляндія 8.00 7.99 7.94 7.94 8,11 8.06 8.00 8.02 7.96 8,09 

Швейцарія 8.06 8.10 7.96 8.14 8,19 8.10 8.11 7.98 8.06 8,08 

Швеція 7.84 7.82 7.88 7.91 7,87 7.84 7.89 7.83 7.91 7,82 

Джерело: результати «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013 / 

Є.І.Головаха, А.П. Горбачик .К.: Інститут соціології НАН України, 2014, с. 63-64 с. 

 

Одним з індикаторів ймовірності розбудови позитивного майбутнього є 

«Індекс аномійної деморалізованості Л.Сроула», шкала якого була апробована 

вперше у 1990 році Н.В.Паніною та застосовується для масових опитувань в 

Україні. Значення індексу від 9 – до 12 балів свідчать про підвищений рівень 

аномійної деморалізованості; значення індексу вище 12 балів – високий рівень 

аномійної деморалізованості304.  

Таблиця 2.1.3 – Індекс аномійної деморалізованості: Шкала: 0-18 балів. 

 

 1992 2000 2005 2006 2008 2010 2012 

Середній бал 13,6 13,8 12,4 12,7 13,1 12,9 13,3 

Джерело: Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін.Соціологічний 

моніторинг /За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 

2012. С. 553. 

 

 
304Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг /За ред. 

В.Ворони, М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2012. С. 553.  
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Суспільно важливою функцією медіадискурсу (враховуючи соціальну роль 

довіри у перехідних суспільствах), є формування злагоди та стану довіри в 

суспільстві на засадах ідентичності, солідарності, прагнення співпраці та 

взаємодопомоги між громадянами та інституціями. Свого часу П. Штомпка назвав 

функціями довіри «об’єктивні наслідки для партнерів і ширшого колективу», в 

сенсі «виявлення партнерам довіри незалежно від того, якими є наслідки: 

усвідомленими чи такими, що припускаються»305 . На відміну від ставлення людей 

до влади, рівень довіри до співвітчизників, який демонструє здатність до 

співпраці та взаємодопомоги безпосередньо між людьми, як суб’єктами та 

«агентами» всіх згаданих вище щаблів відносин, був найвищим в Україні в 2005 

році (42,3 % респондентів відповіли, що переважно довіряють співвітчизникам і 

ще 6,8% – цілком довіряють)306. 

 

Таблиця 2.1.4 – Який рівень Вашої довіри засобам масової інформації 

(телебачення, радіо, газети)? 

 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Зовсім не 

довіряю 
12,7 10,4 10,3 10,5 9,9 12,5 10,0 8,6 18,2 19,3 18,9 

Переважно не 

довіряю 
19,2 20,8 20,3 24,3 22,8 24,0 23,4 25,9 27,2 31,6 35,2 

Важко сказати 

довіряю, чи ні 
40,7 39,4 39,2 37,0 35,8 20,3 35,9 35,4 29,4 27,7 27,6 

Переважно 

довіряю 
21,5 25,1 25,8 24,4 29,1 29,9 29,0 27,6 23,3 20,0 16,9 

Цілком 

довіряю 
4,7 3,8 3,6 3,5 2,3 3,1 1,7 2,3 1,9 1,2 1,4 

Не відповіли 1,2 0,6 0,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

Середній бал 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 2,5 2,5 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В.Ворони , д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с.443. 

 

 
305 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва : 

Аспект Пресс, 1996, c.360-361. 

306Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. 

Том 2: Таблиці і графіки / За ред. д.ф.н. Є.І. Головахи, д.соц.н. М. Шульги. К.: Інститут 

соціології НАН України, 2011, с. 555. 
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Стосовно індексу довіри до засобів масової комунікації, який постійно 

перебуває в зоні уваги соціологів307, також не можна стверджувати, що він є 

стабільним індикатором впливовості «четвертої влади», тим більше що така 

«впливовість» стає все більш ілюзорною. Діапазон мінливості цього індикатора 

демонструє наведена вище таблиця 2.1.4. 

Симптоматичну симулятивність цього індикатора визнається і самими 

засобами мас-медіа, адже він віддзеркалює той рівень «ефективності» впливу мас-

медій, на який в своїй уяві розраховують владні структури. Очевидно, конфлікт 

«дискурсів» може бути викликаний як зіткненням різних точок зору, цінностей, 

переконань та інтересів, так і розбіжністю між маніфестацією суспільно значущих 

дискурсів та їхніми реально усвідомлюваними (але несумісними) предметами і 

цілями. Цінність довіри як соціального важеля може стати підґрунтям такої 

організації публічного дискурсу (за Ф.Фукуямою), де б досягнення консенсусу 

посідало головне місце, було б справжньою метою й фокусом цілепокладання 

учасників «дискурсивного конфлікту»308. Підтвердженням потенційного 

досягнення такої перспективи може виступати високий рівень толерантності щодо 

можливості представлення різних думок у засобах масової інформації, який був 

зафіксований у 2015 році. Згідно результатів здійснюваних Інститутом соціології 

НАНУ щорічних моніторингових опитувань цей показник сягнув 72%; саме 

стільки респондентів обрали умовивід: «у засобах масової інформації має право 

бути представлена будь-яка думка» серед відповідей на запитання: «З якими з 

перерахованих думок Ви готові погодитися?» 309. 

Традиційно соціологічне прогнозування ймовірності посилення напруги в 

суспільстві, ступеню аномії соціальних інститутів тощо, здійснюєься шляхом 

співставлення даних, що демонструють високий рівень стабільності протягом 

років (і, навіть, десятиліть). Такими індикаторами можуть бути: а) показники 

 
307 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. В.Ворони, М. 

Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с.443. 

308 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 

309 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 606. 
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довіри до інститутів влади; б) показники довіри до засобів (і конкретних 

суб’єктів) масової комунікації, що формують «образи» соціальних інститутів і 

різних гілок влади, відповідно, формуючи рівень довіри до них; в) рівень 

задоволеності життям, зокрема, Інтегральний індекс соціального самопочуття 310, 

що наведений в Таблиці 2.1.5. 

 

Таблиця 2.1.5 – Інтегральний індекс соціального самопочуття 

 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

ІІСС-

20* 

35,1 33,7 34,8 34,8 37,3 38,3 39,4 38,6 37,4 39,5 38,9 39,2 

*Діапазон шкали соціального самопочуття ІІСС-20 – від 20 до 60 балів; 40 балів – 

середнє значення (умовний нуль), нижче якого перебувають показники негативного рівня 

задоволення потреб. 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В.Ворони , д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 472. 

 

Виходячи з максимуму 60 балів, коливання насиченості індексу соціального 

самопочуття є найбільшими в періоди турбулентності суспільства, зокрема, в роки 

виборів президента (2004, 2010 рр.), а також протягом 2014-2018 рр., що можна 

пов’язати з напруженістю у зв’язку із зовнішніми загрозами та нестабільністю 

соціально-економічного стану країни. 

Дискурс мас-медіа в його політично орієнтованому секторі нині є не тільки 

багатошаровим, а й достатньо строкатим, він скоріше не «вибудовує», а руйнує 

певні сподівання реципієнтів мас-медіа. Це спонукає до дещо парадоксального 

висновку – якщо все більше людей не можуть довіряти власному уряду, 

політичній владі, або взяти «на віру» якусь позитивну світоглядну доктрину, то у 

такому суспільстві, групах і спільнотах народжується віра «від противного», де 

кожен має свою так звану «негативну віру». Саме такий, психологічний за своєю 

природою, і досить поширений алгоритм електоральної поведінки мас призводить 

до «протестного голосування» (що мало місце під час президентських виборів 

2019 р. в Україні). Як засвідчує Е.Баркова, «орієнтація на стереотипи свідомості 

 
310 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. В.Ворони , 

д.соц.н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 472. 
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та набір елементарних алгоритмів спілкування, в яких запотребованим стає не 

багатий світ почуттів, душі, інтуїції, інтелекту й духу, а серійність порожньої за 

змістом особистісної позиції призводить до атрофії здатності до внутрішнього 

діалогу»311. Тоді замість категорій «елітарного» та «масового» виникає 

категоризація іншого типу – «субполе». Згідно П.Бурдьє, деякі «субполя» 

піддаються символічній «дискредитації», наприклад, «субполе широкого 

виробництва», тоді як інші, наприклад, «субполе вузького виробництва», 

маніфестує принциповий позаекономізм та «заперечує потяг до почестей» і 

швидкоминаючої величі312. Погоджуючись з тезою Бурдьє щодо «практичного 

глузду» та його тлумаченням володіння «капіталом незгоди» – в «полі» 

ідеологічно-політичного дискурсу, фіксуємо певні зрушення, що неодмінно 

відбуватимуться, бо цей «капітал» дозволяє «відмежувати власні політичні 

погляди від домінуючої ідеології» та висловлювати критичні думки публічно, «не 

втрачаючи позицій у згаданому полі»313. 

Аналіз вищенаведених даних щодо толерантності й переконання, що у 

засобах масової інформації має право бути представлена будь-яка думка, а також 

ступеня довіри до ЗМІ (відповідних індексів довіри), дозволяє зрозуміти, як і 

чому в царині сучасного медіадискурсу починає активно розвиватись 

«партиципаторна журналістика»314, що поступово набирає авторитетності й 

збільшує аудиторію, яка їй довіряє. 

Разом з тим, цей вид журналістики зберігає певну маргінальність через 

специфічність (іноді – закритість) форм і типів звертання до масової аудиторії, 

орієнтуючись на визнання «меншин» (переважно зорганізованих через 

комп’ютерні мережі). В цьому сенсі журналістам, які раніше реалізувались в 

 
311 Баркова Э.В. Экология медиакультуры в современном коммуникативном пространстве // 

Ценности и коммуникация в современном обществе. СПб, Изд-во Санкт-Петербургск. 

политехн. ун-та, 2012, с. 87. 

312 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. СПб.: Алетейя; Москва : 

Институт экспериментальной социологии, 2005, c. 370-373. 

313 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. СПб.: Алетейя; Москва : 

Институт экспериментальной социологии, 2005, с.373. 

314 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018. 
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офіційному дискурсі мас-медій (наприклад, в теренах «новинного» дискурсу 

електронних медіа), необхідно оволодіти новими прийомами комунікативної 

взаємодії та звертання не до масової аудиторії читачів (глядачів, слухачів)315, а до 

індивідуальності користувача-інтерпретатора, який може стати блогером, 

колумністом тощо, перейнявши на себе частину функцій, які раніше належали 

apriori – сукупному (інституалізованому) комунікатору. Набирає активності в 

дискурсивних практиках і так званий «фактор наближення», який можна 

розглядати в трьох реальних статусах: 

– інтерпретатор (читач, глядач, користувач), який сам стає автором;  

– журналіст, який поза виконанням своїх редакційних завдань бере участь 

в мережі як блогер (або в інших формах текстуального продукування);  

– журналіст, який свідомо використовує професійні площадки для 

розміщення своїх матеріалів в мережах. 

Завдяки вищезазначеному фактору «партиципації» та «наближення» до 

аудиторії, система мас-медій – в плані пошуку нових прийомів та 

переформатування принципів професійної роботи зі змістом медіадискурсу – 

виходить на новий рівень самоорганізації та самовідтворення. 

Заміна об’єктоцентричної парадигми комунікації суб’єктоцентричною (а 

саме це відбувається зараз в інтернет-мережах), надає нове бачення ситуації, що 

не тільки пояснює, але й висвітлює саму процедуру відносин інформаційного 

обміну316. В інтерперсональній комунікації ефектом комунікації найчастіше є 

порозуміння (у випадках розходження думок і позицій – альтернативні пропозиції 

або незгода), але завжди – досягнутий результат. При безпосередньому 

комунікативному контакті, дійсно, можна визначити або передбачити, які дії 

необхідно ужити, щоб отримати певну реакцію. Інакше відбувається в масовій 

комунікації, тут «медіум на протилежність інструменту не просто робить те, що 

 
315 Сусська О.О.Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей 

трансформації медіакомунікацій // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична 

влада в Україні та в світі: матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 р. / 

укладачі: Г.Дерлуг’ян та ін.Талком, 2015. С. 84-86. 

316 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну: монографія. Київ : Логос, 2013. 
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людина від нього хоче, він справляє також зворотний вплив. Значення одного 

медіуму можна зрозуміти тільки у його взаємодії з іншими медіа»317. Єдність 

медіа – вихідна позиція для дійсного «розуміння медіа», здійсненого свого часу 

М. Маклюеном318. Можна вважати це ідеєю, похідною від ідеї метадискурсу мас-

медіа, яка передбачає цю єдність. При чому, не тільки як часово-просторовий 

фантом, а як окремий тип реальності – бодрійярівська «гіперреальність», що 

перетворюється у свідомості індивіда на «віртуальний світ», або на «віртуальну 

реальність». Набуття статусу «віртуалізації» є певною альтернативою до проявів 

маргінальності у персоніфікованих суб’єктних стосунках в сучасному 

медіакомунікативному просторі. 

Маргинальність є своєрідним «зворотнім боком» партиципаторності, що 

практично межує із формуванням субкультур. Коли «швидкість утікання» до 

віртуальної реальності (за висловом М.Дері) суттєво збільшується, виникають 

соціальні й психологічні перепони для реального бачення світу і саморефлексії; 

«кіберделія» – явище, що виникло у Північній Каліфорнії та остаточно 

сформувалось у Берклі навколо щоквартального видання «Mondo 2000», як 

засвідчує М.Дері, – «включає в себе цілу групу субкультур, серед яких 

«мертвоголові» комп’ютерні хакери, рейвери, ін. Кіберделія, що «примирила» 

трансцендентні контркультури 60-х з «інформоманією» 90-х, несла в собі 

«мілленіаристський містицизм нью-ейджа та аполітичне самопоглинання будь-

якої потенційно людської дії»319. 

 Cоціологією масових комунікацій вже понад два десятиліття аналізуються 

процеси і прийоми міфологізації та асиметрії в просторі медіакомунікацій. 

Якщо «комунікатор використовує привілей політичного дизайнера», так у 

відомому контент-аналітичному дослідженні медіа, що знайшли своє 

відображення в колективній монографії «Медіа в виборах», представлені образи 

 
317 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Л.Ионина и А.Черных. Москва : Издательство 

«Европа», 2011, с. 9. 

318 Маклюэн Г.М. Понимание Медиа. Внешние расширения человека / Пер. с англ. 3-е изд. 

Москва : Кучково поле, 2011. 

319 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Екатеринбург; 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008, с. 30. 
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«великої політики», то вони «доставляються щоденній аудиторії виключно через 

посередництво медіа, що робить маніпуляцію все більш безпечною»320. 

Розповсюджуються і стають все більш поширеними механізми маніпуляції 

соціологічними даними, що досягають апогею переважно під час передвиборних 

кампаній; проте, в поточний період намітилась тенденція використання прийомів 

маніпулювання соціологічною інформацію навіть в той час, коли електорат 

фактично знаходиться в «пасивному стані». Досвід спостереження подібних 

ситуацій, прийомів та специфічних інструментів впливу на особистісну сферу 

реципієнтів медіа та потенційні можливості запобігання «асиметричним» 

маніпулятивним впливам наведені в окремому підрозділі даної роботи. 

Швидкість зміни технологій набагато випереджає час адаптації індивіда до 

тих суттєвих перемін, які відбуваються в ситуації суспільної нестабільності під 

впливом соціальних трансформацій. Дослідження існування індивідів, груп і 

спільнот в умовах невизначеності, характерних для етапів соціальних 

трансформацій, вимагає, як це артикулюють І. Мартинюк і Н. Соболева, 

«комплексного багатовимірного (соціоструктурного, соціокультурного, 

соціально-психологічного, габітуального) аналізу системи впорядкування 

соціальної поведінки», тут необхідно взяти до уваги «лабільність, ситуативну 

динамічність функціонування конфігурацій міжгрупових та міжособистісних 

взаємодій»321. Динімачність цих взаємодій суттєво посилюється за рахунок нових 

технологій, комп’ютерного доступу до банків даних, величезних обсягів 

інформації з різних галузей освіти, науки, виробництва тощо.  

 Вивчаючи наслідки такої «інтенсифікації» освоєння та оперування 

інформацією, спеціалісти помітили, що виникає тяжіння до «ірраціональних», 

неперсоніфікованих сил. Своєрідною компенсацією можна вважати захоплення 

деяких медіа містифікаціями реальних процесів, де поряд з неоміфологією, 

 
320 Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) / 

Под ред. Н.Костенко.К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999, с. 16. 

321 Мартинюк І., Соболева Н. Соціальні ролі та рольова регуляція в ситуації суспільної 

нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць.Вип. 5 (16). Ін-т соціології 

НАНУ. К., 2013. С.140-141. 
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різноманітними духовними практиками виникають атрибути «магічної епохи», які 

аналізуються в праці «Антиномії сучасної культури та нова соціальність в 

комп’ютерних мережах» Л. Щегловою та А. Шипіциним322. 

Питання співвідношення науки, технологій і магічних сил в сучасному 

житті присвятив один з роділів книги з характерною назвою «Повний назад!» 

Умберто Еко, він артикулював їхні відмінності, торкаючись пояснень 

трансформацій на межі писемної та комп’ютерної ери в статті «Від Інтернету до 

Гутенберга»323. Очевидно, в епоху «цивілізації Гутенберга» достовірність втілення 

змісту залежала переважно від писемного повідомлення, що вкладалось лише в 

один канал – текст; щодо дискурсу в його узуальному відтворенні (усному 

мовленні), то він являв собою комунікативний акт діалогічного характеру, що 

передбачав наявність цілого спектру можливостей (каналів та засобів) 

інформаційного обміну: 

а) текст (слова, що висловлюються носієм вербалізованого смислу); 

б) інтонація, міміка, жести тощо; 

в) додаткові «невербальні» смисли (паралінгвістичні, надтекстові явища). 

Всі ці канали і засоби є надзвичайно вагомими інструментами комунікації. 

Вивчення процесів вербальної комунікації як, насамперед, трансляції смислів 

(інформаційного обміну) – традиційно спиралося не тільки на мовні, але й на 

позамовні (екстралінгвістичні) фактори. Усвідомлення необхідності включення у 

підвалини сучасної комунікативістики цих питань було закладене ще К.Леві-

Стросом, який вважав, що комунікація здійснюється як особливий зв’язок знака з 

природними речами, що його породили; якби не було цього зв’язку (як пояснює 

його висловлювання У.Еко), перед нами був би не твір мистецтва, а явище 

лінгвістичного порядку, адже «коннотації виникають незалежно від того, що 

іконогафічний код не встановлює правил денотації (курсив автора – У.Е.)», 

іконографічний код виділяє як смислорозпізнавальні ознаки «означувальне», й ці 

 
322 Щеглова Л.В, Шипицин А. И.Антиномии современной культуры и новая социальность в 

компьютерных сетях..URL: http: edu.vspu.ru/culturex/files/2014/10/SHHeglova_LV.doc (дата 

звернення: 14.01.19). 

323 Эко У. От Интернета к Гутенбергу // Новое литературное обозрение.1998. № 32. С. 5-14. 
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«означувальні» кодифікуються за допомогою більш аналітичного коду, ніж 

іконічний324. 

Сучасне трактування метадискурсу масової комунікації як специфічного 

феномену, об’єктивованого і втіленого у формах метакомунікативних взаємин, 

базується на детермінуванні таких загальних настанов, як визнання мови і 

культури двома паралельними і нерозривними різновидами діяльності (що 

зумовило часткове злиття та інтерференцію мистецтвознавчих, культуральних та 

лігвістичних підходів у дослідженнях дискурсу. Подібне віяло підходів 

спостерігається там, де аналізують переважним чином речі, мистецько-культурні 

артефакти та візуальні документи, дослідження яких входить до кола наукових 

інтересів «соціології речей»325. Щодо дотичних питань, необхідно висловити 

застереження, що можливості індивіда як персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій – в плані реалізації його власних комунікативних цілей – не 

можуть бути повністю втілені лише в речах та «візуальних документах», 

внаслідок: 

• складності досягнення персоніфікованим суб’єктом медіапростору 

максимальної точності усвідомлення комунікативних завдань; 

• неповноти відтворення смислів у відповідних формах; 

• недосконалості інструментів «комунікативної взаємодії», якими 

користується суб’єкт.  

Залишається досить широке поле проявів суб’єктивної предметності 

діалогу, разом із інструментами і можливостями удосконалення комунікативної 

взаємодії. Все вищезгадане може відбуватися (або не відбуватися) в результаті 

внутрішньої «рефлективної діалогічності» самого процесу, включаючи 

«самореферентність», артикульовану й доведену Н.Луманом, що будучи чим далі 

специфічнішими, тим більше підвищуватимуть спонтанність діалогічності 

медіадискурсу, наближаючи його до інтерперсональної комунікації.  

 
324 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию; пер. с итал. Москва : ТОО ТК 

«Петрополис», 1998, с. 155. 

325 Социология вещей. Сб. статей / Под ред.. В.Вахштайна. Москва : Изд. дом «Территория 

будущего», 2006. 
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2.2. Явище комунікативної асиметрії в дискурсі мас-медій 

2.2.1. Актуальність досліджень явища комунікативної асиметрії 

Мінливість соціального життя створює умови для визначення соціальної 

реальності як нестабільного конструкту, не придатного (особливо в кризовому 

стані) для вибудовування життєвих планів, шляхів їхньої реалізації, тощо. 

Зважаючи на те, що необхідно розглядати індивіда як на рівні рольової взаємодії, 

так й в рамках індивідуальної біографії, на чому наголошували ще П.Бергер і 

Т.Лукман326, які називали це «вертикальним рівнем», який охоплює життєвий 

простір окремих індивідів; необхідно також не випускати з поля уваги й 

«горизонтальний рівень» інтеграції інституціонального порядку та суб’єктної 

значимості, що є вкрай важливим для формування персоніфікованого суб'єкта 

медіакомунікацій як носія медіадискурсу. 

Якщо спиратись на ідеї Дж.Міда стосовно аналізу проявів суб’єктності та 

явища персоніфікації у медіадискурсивних практиках, то можна провести 

паралелі між солідаризацією проявів “I” та “me” у виборі персоніфікованої чи 

неперсоніфікованої форми комунікативного контакту (наприклад, в мережах). 

Так, «Я» (Self) представляє у Дж. Міда єдине ціле, а «I» та «me» являють собою 

лише сторони, що здійснюють вплив на особливості взаємодії; аналогічно можна 

екстраполювати це уявлення і на суб’єктів, задіяних у процесі персоніфікації 

медіадискурсу. Влучно підкресливши, що індивідуальність особистості та її 

соціокультурна обумовленість є нерозривними аспектами функціонування 

людини у взаємодії з іншими, Дж. Мід послідовно відстоював точку зору про те, 

що індивідуальність, яка знаходиться в активній дії, неможлива поза 

відтворенням соціокультурного змісту. 

Дж. Мід у своїй науковій творчості прагнув вирішити проблему 

індивідуального «Я» (Self) і свідомості у ставленні до світу та суспільства327. 

 
326 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Е.Д.Руткевич. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, с.152. 

327 Меаd G. H. Mind, Self and Society. Chicago,1963. 
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Ключовим поняттям в його дослідженнях є поняття дії, активної діяльності – яка 

неможлива без взаємодії – на відміну від пасивної реакції за схемою «стимул-

реакція» у біхевіористів-класиків; активність індивіда розглядається ним як 

соціальна дія, що відбувається в суспільстві та має специфічну своєрідність. 

Згідно Дж. Міду, саме соціальні дії, які відбуваються завдяки взаємодії людей, є 

фундаментальною особливістю суспільства, що саме і породжує свідомість і 

самосвідомість людини. 

Симетричність комунікативних відносин у безпосередній міжособистісній 

комунікації є найбільш розповсюдженою природною формою, що дозволяє 

організувати взаємодію. Особливо важливим під час цієї взаємодії є правильне 

(адекватне) розуміння іншого – співрозмовника, партнера в комунікативному акті, 

групи партнерів, зокрема, у чатах в мережах тощо. Найбільш вдалою буде 

комунікація в тому випадку, коли «актори» або суб’єкти взаємодії будуть 

орієнтовані та спрямовані на специфіку людини і суспільства взагалі. Успіх 

комунікативної взаємодії складається з наявності самосвідомості та проявів 

людського «Я», що може втілювати своєрідність стереотипів поведінки 

конкретної спільноти (зокрема, елементів культурної або етнічної ідентичності). 

Дж. Мід також виділяв різні рівні абстракції «узагальненого іншого», адже 

узагальнений інший може виступати в якості носія інформації, що втілює 

різноманітні особливості соціальної групи на рівні субкультури (малої групи). 

Актуальним для вивчення явища персоніфікації у медіадискурсі є розуміння 

становлення «me» в реальному процесі соціальних взаємодій, а це означає 

прийняття специфічності поведінки суб’єкта; реагування, а одночасно з цим і 

засвоєння своєрідності його ідентичності (будь-то конкретне співтовариство, 

етнокультурна спільнота, соціальна група тощо). 

Важливим для використання концепції «Я» Дж. Міда в сучасних умовах є її 

динамічний характер. Становлення “me” не є пасивним запам'ятовуванням деяких 

настанов суспільства, а дієвим їх сприйняттям в процесі інтерактивного 

спілкування, адже «соціальне втілення взаємини між даною соціальною групою 

(співтовариством) і її фізичним оточенням – організоване соціальне засіб, 
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прийняте індивідуальними членами цієї групи (спільноти) для вступу в соціальні 

відносини з цим оточенням або (в певному сенсі) для підтримки спілкування з 

ним. Це оточення, таким чином, стає частиною всеосяжного узагальненого іншого 

для всіх індивідуальних членів даної соціальної групи (спільноти)»328. У той же 

час людина, її становлення, згідно думки Дж. Міда, можливе тільки у взаємодії з 

іншими людьми, адже «Я» неможливе поза соціумом, як і мислення. 

Варіативність «Я» проявляється в залежності від конкретної ситуації. Так, в 

наступних розділах розглядаються диспозиції «Я»-комунікативного, «Я»- 

соціального та «Я»-політичного, як комплекс наявних дій та особливостей 

комунікативного процесу, в якому суб’єкт бере участь. Вельми істотну роль у всій 

концепції Дж. Міда відіграє двоїста структура «Я», що має функціональну 

спрямованість, адже за думкою Дж. Міда щодо “Self”, “I” та “me”, «Self існує 

тільки у відношенні до інших»329. 

Головною метою в комунікаційних процесах різних рівнів є прагнення до 

взаєморозуміння сторін, а розвиток суспільства – активний процес взаємодії 

людей. Ця аксіома справджувалась не одне тисячоліття, поки не було винайдено 

структуру оманливих маніпуляцій, які за допомогою різноманітних ефектів (від 

примітивного навіювання до «вірусного маркетингу») стали використовуватись 

не тільки в рекламі, але й у переважаючому за обсягом комунікативної діяльності 

дискурсі мас-медій. Якщо в рекламі механізми психологічного впливу 

переслідують маркетингові цілі: на перший план тут виходить символічний зміст 

комунікації, що передбачає не стільки встановлення контакту і розуміння, скільки 

спонукання до певних дій, змін в поведінці та структурі споживання; то в політиці 

– дискурс створюється у специфічно детермінованому смисловому полі, 

наприклад, під час електоральних кампаній, а відтак, покликаний передавати 

визначені цільовими завданнями комунікації смисли, спрямовані на прагматичні 

комунікативні дії. Ця «трансцендентальна настійливість» (Ю.Ґабермас) 

 
328 Американская социологическая мысль. Р. Мертон. Дж. Мид. Т. Парсонс. А. Шюц: Тексты / 

Под ред. В. И. Добренькова. Москва, 1996, с. 226. 

329 Mead G. H. Selected Writings / Ed. by Reck A. J. Indianapolis, 1964, р.278. 
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пропагандистських зусиль сукупного комунікатора під час політичних (в т.ч. 

електоральних) кампаній є широко розповсюдженою практикою. 

Проблему «комунікативної асиметрії», наприклад, в царині політичних 

новин створюють самі мас-медіа, вводячи «стратегічного комунікатора» як 

професійного учасника – актора взаємодії в інформаційному просторі, який має 

максимізувати прихильну презентацію політики та мінімізувати негативні 

аспекти. «Головна мета – одержати або позитивну, або нейтральну громадську 

думку, тоді як істина, чи навіть «дійсність» займають другорядну позицію»330. 

Сюди ж слід приєднати асимільованих постачальників новин, якими можуть 

виступати і професійні агенції, і агенції зв’язків з громадськістю. В царині 

сучасного мас-медійного простору в продукуванні нових «регістрів» та шаблів 

комунікативних взаємин331 беруть участь як мінімум чотири типи акторів: 

а) «асимільовані» постачальники новин, 

б) самі медіа, стратегічні та професійні комунікатори (журналісти), 

в) агреговані ними аудиторії (частково перетворені на «інтерпретативні 

спільноти»), 

г) персоніфіковані суб’єкти медіакомунікацій. 

Участь останніх одночасно і в культурних практиках, і в продукуванні 

медіадискурсу (такою можна вважати і діяльність мережах) саме і віддзеркалює 

наявність різних типів множинностей і нелінейних структур взаємодії (про що 

артикулювалось вище), що є ознаками осучаснення процесів комунікативної 

взаємодії в мас-медійному просторі332. 

Між комунікативними властивостями і технологіями традиційних медіа та 

новими можливостями дигіталізованих комп’ютерних мереж спільним «ядром» 

залишається індивід – актор, комунікатор, винахідник, користувач, як би його не 

називали науковці чи технологи, у всіх своїх іпостасях індивід залишається 

 
330 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Е.Д.Руткевич. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, c. 290. 

331 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 

332 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев : SIK GROUP, 2018. 
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єдиним соціально відповідальним суб’єктом (перед спільнотою, групою, так само 

– перед собою). «Я-комунікативне» починає «обгортати» навколо себе «Я-

соціальне», «Я-політичне», «Я-гіперреальне». Вивчаючи цей процес (викладений 

в авторській монографії «Соціологічні проекції особистості») доходимо висновку, 

що «комунікація віртуальних мереж зробила можливим дистанційний контакт між 

суспільствами та окремими індивідами» 333, досягаючи в цих мережах певної, хоч і 

умовної єдності. Вплив диспозиційної структури особистості на орієнтації в 

інформаційному просторі позначається і на типі медіакомунікативних практик, на 

сприйнятті і розумінні смислу повідомлень, що транслють мас-медіа, на стійкості 

щодо маніпулятивних впливів тощо. Треба підкреслити, що «в підозрі про 

маніпуляцію відновлюється єдність кодових значень інформації та не 

інформації»334. Таким чином, навіть підозру в маніпулюванні треба розуміти, як 

внутрішньо системну проблематику, а не як ефекти, що породжує система мас-

медіа у зовнішньому середовищі. Цей дещо парадоксальний висновок Н.Лумана 

майже «зламав» непередбачуване стійку теоретичну концепцію «парадигми 

ефектів». 

Традиційні медіа зберігають сталі позиції в інформаційному просторі не 

тільки за рахунок стабільності звичок аудиторії, але й завдяки поширенню 

інтерактивності. Так, в актуальні дискурсивні практики телекомункаторів 

(ведучих телепрограм) вже досить давно увійшли прийоми «інтерактивного 

телебачення»; більшість телеведучих використовують Інтернет як джерело 

найбільш оперативних новин. Такі телеканали, як «112», «5 канал», «Прямий», 

«NewsONE», «Наш», «UA:Перший», «Інтер» звертаються до медійної аудиторії 

одночасно і через ефір, і через Інтернет, залучаючи до інтерактивних опитувань 

найбільш активних, переважно – персоніфікованих суб’єктів. Особливо це 

розповсюджено під час виходу в ефір інформаційно-аналітичних телепрограм та 

суспільно-політичних ток-шоу або голосувань в популярних конкурсних 

 
333 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 

AVAkademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014, с. 44. 

334 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. Москва : Праксис, 2005, с. 68. 
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програмах на кшталт «Голосу країни» тощо. Згідно спостережень автора, молодь, 

проявляючи активність, зустрічає у відповідь спонукання до чогось (що 

використовується рекламою). Принциповість моменту тут полягає в тому, що все 

це розгортається «на тлі генералізованої стандартизації культурних преференцій, 

яка стимулюється сучасним телебаченням за одночасного вивільнення 

розбіжностей у смаках глядачів»335. 

Ця комунікативна ситуація інтерпретується в психолінгвістиці та теорії 

комунікації як «субстрат конотацій», «взаємопроникнення» смислів, фіксація 

особливостей дискурсу та взаємообумовлених факторів процесів «відтворення / 

сприйняття» інформації336. За сучасних технологічних умов, розвиток та 

інтерференція можливостей комунікативних контактів (зокрема – в чаті, «скайпі», 

в соцмережах, інщих видах он-лайнових комунікацій) формує також нові засоби 

смислової організації повідомлення. В них паралельно відтворюються 

особливості дискурсивної бази двох рівнів комунікації: масового та 

інтерперсонального. Саме у вказаних вище площинах – рівнях соціально 

орієнтованого спілкування (або дискурсу публічності) та індивідуально 

орієнтованого спілкування (дискурсу автентичності), розгортається процес 

конструювання інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій. 

Тенденція до врівноваження антиномій публічного дискурсу мас-медій є 

характерною для медіакомунікативістики кінця ХХ ст.337, але протилежна 

спрямованість смислів, закладена підвалинами комунікативної етики, виводить на 

поверхню проблеми породжуючої і сприймаючої свідомості, знову порушуючи 

 
335 Костенко Н.В. Пристрасті телевізійних аудиторій: поточні зміни // Українське суспільство 

1992-2009. Динаміка соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги.К.: Інститут соціології НАН 

України, 2009, с..310 -311. 

336 Сусская О.А. Интерпретационные модели восприятия современного медиапространства // 

Теоретические и методологические проблемы современных наук: матер. VII Междунар. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 19 июля 2013г.). Новосибирск: ООО агентство «Сибпринт», 2013. 

С. 195-204;  

337 Сусська О.О. Перспективи системного та екоантропологічного підходів у дослідженнях 

медіакомунікативного простору // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. 

Випуск 8 (126). Київ, 2013. С. 37-50.  
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питання смислів, ідентичності розуміння та інтерпретацій. Комунікативна 

асиметрія виникає на тлі наявності антиномій в суцільному полі дискурсу. В 

артикуляції філософа комунікації Karl-Otto Apel (К.-О.Апеля) «замкненість» й, 

одночасно, глибина антиномій комунікації прояснюється через принцип 

транссуб’єктивності консенсуально-комунікативної поведінки. Тут не піддається 

сумніву, що «реальні людські інтеракції і навіть мовні комунікації мають також і 

стратегічні нахили і повинні їх мати; ...цільова стратегія, що рекомендується, 

полягає в тому, що ми постійно повинні намагатися сприяти реалізації таких 

відносин, які мають бути підпорядковані основній нормі і контрфактично 

передуватись у аргументативному дискурсі»338. 

Ідеї К.-О.Апеля дотичні до предмета дослідження хоч би тому, що з точки 

зору комунікативної етики висвітлюється «досягнення універсально значущого 

консенсусу в дискурсі» через визнання того, що «сучасна людина перебуває в 

напруженні між автономією розуму і автентичним вибором (курсив автора – К.-

О. А.)»339 . В уявленні дослідників кінця ХХ ст. в мас-медійному метадискурсі 

основною породжуючою «текст» або «зміст» фігурою виступав комунікатор (він 

же був центральним суб’єктом комунікативних відносин), а також існування 

«універсально значущого консенсусу» (К.-О.Апель)340. Тут спрацьовує так звана 

«універсальна» формула транслювання повідомлення «комунікатор» – «текст» 

(message) – «аудиторія», запропонована Р. Якобсоном341. 

Цілісної концепції публічного дискурсу мас-медіа як роду вербальної 

комунікації, проте, досі немає, а можливо й не може бути, адже настільки 

різноманітними є умови та засоби встановлення комунікативної взаємодії та 

протікання процесів інформаційного обміну, використання різних каналів та 

рівнів комунікації, що говорити про єдину цілісну модель поки що немає сенсу. 

 
338 Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна 

практична філософія. Тексти. Київ : Лібра, 1999, с.250-251. 

339 Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна 

практична філософія. Тексти. Київ : Лібра, 1999, с. 390-391. 

340 Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопросы философии. 

1997. № 1. С. 76-92. 

341 Якобсон Р. О. Избранные работы. Москва : Прогресс, 1985.  
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Втім, в сучасних моделях комунікації є спільні моменти, що виводять наукове 

вивчення комунікативних процесів на новий щабель розуміння проблем: 

а) пошуки подолання розбіжностей між позиціями комунікатора та адресата 

(реципієнта) з метою забезпечення адекватності та діалогічності комунікативного 

контакту; 

б) досягнення кращого розуміння за рахунок вдосконалення дискурсивних 

практик; 

в) вивчення комунікативної асиметрії як зіткнення інтерпретаційних 

моделей комунікатора та персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

Згідно думки Дж. Пітерса, «образ розмови, у якому два мовці по черзі 

висловлюються з метою поступального руху до кращого розуміння одне одного, 

насправді маскує два глибші факти: те, що будь-який дискурс, з будь-якою 

кількістю мовців-учасників, мусить долати розриви між репліками кожного з них, 

і те, що передбачуваний адресат може ніколи не бути тотожним реальному»342. 

Останнє стосується і комунікативної ситуації мас-медійного дискурсу, де 

відсутність безпосереднього контакту з реципієнтом інформації створює 

потенціал або уявного «ототожнення» з певними контингентами та групами 

аудиторій, або «передбачення» адресатів за допомогою соціологічної інформації 

(соціологічних даних про структуру медіаландшафту, склад, погляди і вибір 

аудиторій). Ця природна «асиметрія комунікації» в мас-медійних комунікативних 

контактах, гіпотетичність яких була відзначена ще Н.Луманом, створює підгрунтя 

для розвитку соціологічних досліджень аудиторій мас-медіа в напрямах пошуку 

спеціальних комунікативних компетенцій. Однією з таких важливих компетенцій, 

яка переважно стосується не тільки електронних медіа (телебачення і радіо), а, 

насамепред, отримання інформації через мережі є персоніфікація раніше «уявного 

співрозмовника», зміна типів встановлення комунікативного контакту та 

дискурсивної поведінки суб’єкта. 

 
342 Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. Київ : Вид.дім «Києво-

Могилянськка Академія», 2004, с. 276. 
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Протягом всього часу домінування односпрямованих медіацентричних 

моделей, зокрема, «парадигми ефектів» медійного дискурсу виникала суттєва 

асиметрія (й відповідна антиномія) між звертанням до масової аудиторії та 

відсутністю уяви про реального співрозмовника. Без синхронного й 

безпосереднього зворотнього зв’язку, суб’єкти масової комунікації змушені були 

орієнтуватись на уявного реципієнта, ймовірного споживача інформації, на деякі 

його характеристики (які вони періодично дізнавались з матеріалів соціологічних 

досліджень). Відсутність в медіапросторі безпосереднього комунікативного 

контакту зробило трансляцію змісту між «акторами» (комунікативними 

партнерами) – й сам дискурс в цілому – більш вразливим щодо маніпуляцій зі 

сторони інституалізованого комунікатора. Нові умови комп’ютерних мереж 

«вивели» суб’єкта, завдяки можливостям персоніфікації, на новий щабель 

адресності, зробили дискурс більш цілеспрямованим і діалогічним за своєю 

природою, адже комунікатор корегує його з точки зору ініціатора 

комунікативного контакту, виходячи із врахування позицій та реакції інших 

акторів – партнерів, а реципієнт, в свою чергу, має змогу безпосередньо 

відреагувати й також «відкорегувати» хід діалогу. Таке трактування позицій 

акторів подібне до ґабермасівського, є найбільш прийнятним та пристосованим до 

сучасних умов масової комунікації, адже вплив інформації на людину 

опосередковується її активністю не тільки у ставленні до змісту інформації, але й 

у ставленні до її носія, персоніфікованого суб’єкта чи інституалізованого 

комунікатора. 

Саме в цьому справджується природа комунікативної асиметрії, закладеної 

в самі процедури масової комунікації (зокрема, технологічні), як дисбалансу між 

встановленням комунікативного контакту через визначено коло дискурсивних 

засобів з уявним співрозмовником, де уособленням медіасистеми постає фігура 

сукупного (інституалізованого) комунікатора. Цей дисбаланс може нівелюватись 

в разі переходу певних функцій щодо пошуку та вибору інформації до самого 

споживача (адресата, реципієнта), який персоніфікує себе (особливо в мережах) в 

статусі комунікатора, або обирає такі засоби масової комунікації, які є для нього 
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найбільш цікавими і відповідають його власним інформаційним потребам. Саме 

таким чином відбувається наповнення змістом інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

В артикуляціях сучасних авторів, зокрема Е.В. Баркової, знаходимо таку 

послідовність розвитку суб’єкта комунікацій: від homo sapiens і homo faber – дo 

homo ludens та homo informaticus – цей шлях відбиває «перехід в ХХІ столітті до 

наступного визначення людини – homo informaticus», що обумовлений 

формуванням нових соціокультурних тенденцій, а також «парадигм в науці та 

роллю, яку відіграє в ньому система комунікацій як субстанція буття сучасної 

людини»343. 

Неабияку роль в дослідженнях «субстанцій буття» відіграють психологічні 

методи вивчення комунікативної функції свідомості, яка формується, 

розвивається і реалізується в процесах комунікативної взаємодії та 

інформаційного обміну, а відтак, є необхідною складовою життєдіяльності 

людини і суспільства. Існує також інша класифікація, за якою, крім 

комунікативної, головними функціями людської психіки визнаються регулятивна 

(поведінкова) функція та афективна функція (емоційне ставлення)344. Якщо 

рекреативна, пов`язана із зміною поведінки відповідно до отримання нового 

знання (інформації) і повністю або частково відтворює когнітивну, то афективна 

або функція емоційної оцінки будь-яких подій, вчинків екстраполюється на всю 

наведену вище тріаду. 

Цілісність комунікацій як науковий об’єкт потребує міждисциплінарних 

підходів, адже втілюється в багатоманітні форми (не тільки «словесні», але й 

образні), якщо така цілісність присутня – виникає розуміння; у протилежному 

випадку – розуміння відсутнє, тому що культурні світи не інтегровані між собою 

«через форму трансцендентального суб’єкта (загального «Я»), й тому не можуть 

 
343Баркова Э.В. Homo communicativus как субъект Возрождения ХХI века // Коммуникативные 

стратегии информационного общества: Труды Междунар. науч.-теор. конф. СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2012, с. 6. 

344 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. К.: ДАКККіМ, 2003, с 

146-158. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

196 

 

бути сприйняті індивідуальною свідомістю»345 кожного учасника комунікативної 

взаємодії. 

Питання про раціонально-дискурсивні цілі транслювання і розуміння 

інформації (зокрема, в умовах опосередкованої соціальної взаємодії в мас-

медійному середовищі) часто ставились поза межами соціологічного знання – в 

психології та комунікативістиці, де розглядалась особлива проблема – 

внутрішнього діалогу, який притаманний не тільки видам писемності346 

(наприклад, в епістолярній творчості, що відмічають дослідники культури ), але й 

виникає під час оформлення думки у висловлювання (процес створення «графів», 

опис якого був здійснений Л.С. Виготським347). Під час обговорення, чи інтерв’ю 

– в різноманітних ситуаціях усного мовлення, в умовах специфіки публічного 

дискурсу мас-медіа, особливо в аудіальних та аудіовізуальних різновидах 

електронних засобів масової комунікації також відбувається творення «усного 

тексту», а власне – дискурсу. Не буде перебільшенням віднести публічний дискурс 

мас-медіа до таких різновидів комунікативних стосунків, де домінує 

цілеспрямованість та підвищена інтенціональність всього комплексу 

комунікативної поведінки. 

Суттєвими бар’єрами з точки зору повноти // неповноти сприймання смислу 

усних повідомлень під час комунікативного контакту в умовах масової комунікації 

можна назвати: 

• по-перше, неспроможність забезпечити безпосередність зворотного 

зв'язку, що є однією з найважливих ознак інтерперсональної комунікації;  

• по-друге, ймовірність реагування комунікатора на «уявного 

співрозмовника», адже опосередкованість комунікативної дії тут диктує свої 

 
345 Баркова Э.В. Экология медиакультуры в современном коммуникативном пространстве // 

Ценности и коммуникация в современном обществе. СПб, Изд-во Санкт-Петербургск. 

политехн. ун-та, 2012, с.115. 

346 Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія 

соціології: моногр. Київ : КІС, 2011; Малиновски Б., Научная теория культуры / Пер. с англ. 

Москва : ОГИ, 1999. 208 с. 

347 Выготский Л. С. Мышление и речь: Сборник. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 

2008. 
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принципи зворотнього зв’язку і механізми отримання інформації про реакцію 

аудиторії.  

Тип дискурсу, комунікативна активність чи пасивність, слово чи мовчазна 

пауза – все це передає інформацію, впливає на реципієнта інформації – до того ж, 

останнє – мовчазна поведінка, стосується переважно інтерперсональної 

комунікації, де затягування «паузи» може викликати безпосередню і миттєву 

реакцію співрозмовника, спонукати до продовження діалогу, або створювати 

ситуацію «мовчазного запиту»348 . Типи дискурсивних практик спираються на 

втілення трьох основних функцій психіки, що використовуються під час 

мовлення: когнітивної, регулятивної та комунікативної, де саме когнітивна – 

відіграє величезне значення в багатьох процесах і галузях людської діяльності, від 

активного та цілеспрямованого набуття знань, процесів пізнання світу – до 

взаємодії в медіакомуніативному просторі (в т.ч. і просторі мереж) задля 

просування вперед і вдосконалення умов життя. Регулятивна функція пов`язана з 

поведінкою індивіда та реалізується як прояв його волі, здійснення вибору (що 

набуває особливої ваги в процесах конструювання інформаційного поля 

особистості). Комунікативна функція свідомості реалізується формується і 

розвивається в процесах комунікативної взаємодії та інформаційного обміну, а 

відтак, є необхідною складовою життєдіяльності суспільства. Існує також інша 

класифікація, за якою, крім комунікативної, головними функціями людської 

психіки визнаються регулятивна (поведінкова) функція та афективна функція 

(емоційне ставлення)349. Якщо рекреативна, пов`язана із зміною поведінки 

відповідно до отримання нового знання (інформації) і повністю або частково 

відтворює когнітивну, то афективна або функція емоційної оцінки будь-яких 

подій, вчинків екстраполюється на всю наведену вище тріаду. 

 
348 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 

2009. Вип.12. С.169 -181. 

349 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. К.: ДАКККіМ, 2003, с 

146-158. 
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Позамовленнєві компоненти дискурсу піддаються контролю свідомості 

меншою мірою, їх розшифровка відбувається несвідомо350 й через виникнення 

окремих емоцій зміст повідомлення може розшифровуватись, «декодуватись» 

більш або менш ускладнено (за Р.Якобсоном)351. Так само відбувається і 

сприйняття особи медіакомунікатора (ведучого телевізійної або радіопередачі, 

комунікатора в соцмережах). Однак, треба зауважити, що надлишок емоційності 

може бути сприйнятий як неврівноваженість, а брак емоційності – як холодність, 

відчуженість, байдужість352; тому стосовно телевізійного та радіомовлення, саме з 

психологічної точки зору, не менш важливим є засіб пред`явлення інформації. 

Довгий час домінуючою формою дискурсу електронних медіа було «ефірне 

мовлення» – різновид публічного мовлення, заснований на використанні 

технічних можливостей сучасних засобів масової комунікації. З введенням нових 

технологій інформаційного обміну такі програми стали більш поширеними у 

спортивному та інформаційно-політичному мовленні телебачення і радіо. Ці 

формати мовлення, з одного боку, маніфестують прагнення максимально зберегти 

особливості усного мовлення, з іншого, використовують імовірні для своєї сфери 

функціонування засоби. 

В умовах синхронного але опосередкованого медіакомунікативного 

контакту суб'єкти традиційних медіа змушені орієнтуватись на уявного 

реципієнта, ймовірного споживача інформації, зважуючи на деякі його 

характеристики (переважно соціодемографічні, що містяться в матеріалах 

соціологічних досліджень); якщо вони стають завчасно відомі комунікатору, то, 

згідно Ю.О.Сорокіну, «орієнтують його в умовному співрозмовнику»353. Завдяки 

 
350 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев : SIK GROUP, 2018. 

351 Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. 

Москва : Мир, 1972. С.82-87. 

352 Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг при 

участии Билла Джилберта / Пер. с англ. 6-е изд. Москва : Альпина Паблишерз, 2011. 

353 Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва : Наука, 1985. 
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такому визначенню наведена форма комунікативних контактів носить назву 

«соціально орієнтованого спілкування» 354 (термін – О.О.Леонтьєва). 

Спеціальні медіапсихологічні дослідження визначають характер і ступінь 

сприйняття інформації та реакцію на неї, проте й тут робиться акцент на типові 

характеристики, що повторюються, адже адресат, у цьому випадку, масовий. 

Інтегруюючу функцію забезпечуюють здобутки сучасної техніки, долаючи 

територіальну розпорошеність аудиторій через поширення мереж, стійке 

розповсюдження теле- та радіосигналу, ін. Панування інформаційного простору, 

ввійшовши в усі сфери життя, суттєво трансформує його, втягуючи в свою орбіту 

й усне публічне мовлення. Його традиційні форми: виступи політичних діячів, 

офіційні повідомлення в інформаційних програмах, бесіди, інтерв’ю, дискусії в 

рамках вже згаданих ток-шоу, дістають нині нове технологічне втілення, їх можна 

знайти в Інтернеті, в You Tube, передивитись та перечитати. Це досить суттєво 

змінює медіакомунікативну ситуацію, адже раніше такого ефекту можна було 

досягти переважно за допомогою пресових видань. 

Радіо, телебачення, мікрофон, мобільні телефони й комп'ютерні мережі 

диктують свої правила ужитковому (узуальному) мовленню, яке, продовжуючи 

функціонувати, змінює свої координати в просторі й часі. Фактор усного 

мовлення набуває інших ознак, змінюється звуковий (аудіальний) тип мовлення. 

В той же час, і «телеобраз» або «відео-образ» комунікатора, його стиль мовлення 

впливає на формування мовленнєвих ознак так званих «стандартів мовлення» або 

«стандартів каналу», які є необхідними і поширеними для тих або інших типів 

медіа, які «маркують» таким чином програми різних жанрів і форматів сучасного 

телебачення і радіомовлення. 

Проблема встановлення контакту та орієнтування в «умовному 

співрозмовнику» – поступово відходить у минуле. Сьогодні комунікатор – це не 

тільки фіхівець, який відтворює повідомлення в конкурентному середовищі 

медіакомунікацій, а, насамперед, публічна особистість, статус якої вимагає 

 
354 Леонтьев А. А. Психология общения. Москва : Смысл; Издательский дом «Академия», 2007. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

200 

 

підтримання позитивного сприйняття її «образу» (зовнішня привабливість, 

володіння літературною мовою та майстерність комунікативної поведінки355. 

Психологічні та соціо-комунікативні професійні якості комунікатора356 суттєво 

впливають на довіру до нього та авторитетність засобу комунікації, який він 

представляє. 

Сучасний суб’єкт медіакомунікацій перебуває у трьох статусах: 

а) інституалізований (сукупний) комунікатор – в іпостасі, опосередкованій 

конкретними інституціями (медіаканалами, порталами в мережах, тощо), 

визначеній тематикою, типом і жанром трансляції смислів, певною 

комунікативною ситуацією; 

б) «інтерпретативна спільнота», що складається із суб’єктів, для яких є 

доступними різноманітні джерела інформування, які мають певні компетенції 

(освітні, професійні тощо) та здатні інтерпретувати смисл дискурсу мас-медіа;  

в) персоніфікований суб’єкт – здатний проявляти себе не тільки, як член 

інтерпретативної спільноти, але самостійно формувати своє інформаційне поле, 

створювати контент (в мережах або звертатись до традиційних медіа), 

відновлювати і поповнювати своє інформаційне поле свідомо обраною 

інформацією. 

Позиціонування статусів, притаманних згаданим вище різновидам 

суб’єктності, у сучасному медіапросторі має певні відмінності. Перший – статус 

інституалізованого комунікатора, який виступає найчастіше від імені медійної 

організації, що має певного власника, а відтак, висловлює «позицію каналу» – 

створює ефект «асиметрії» комунікації, коли «механізми адвертисмента, яким 

 
355 Сусская О. А. Образ коммуникатора в сознании аудитории // Журналист: Социологические 

и социопсихологические исследования. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994, c. 148-150. 

356 Сусська О. О. Психолого-комунікативні проблеми політичного дискурсу в сфері мас-медіа // 

Культура і сучасність: Альманах. 2001. №2.С.85-101; Сусська О. О. Психологічні та соціально-

психологічні чинники організації часового простору особистості // Психологія в суспільстві, що 

трансформується. Матеріали Харківських Міжнародних психологічних Читань, присвячених 

пам’яті О. М. Лактіонова. Квітень 2010 р. Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С.477-480. 
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підпорядковані будь-які сучасні медіа, сприяють посиленню комунікативної 

асиметрії»357. 

Другий – статус «інтерпретативних спільнот» уособлений адресатом, який 

вже не є «масовою аудиторією», що піддається «ефектам впливу» сукупного 

комунікатора, хоч і не може пред’явити комунікатору безпосередніх 

імперативних вимог. В сучасному мас-медійному просторі ця асиметрія 

комунікації присутня постійно. 

Третій – статус персоніфікованого суб’єкта передбачає подолання 

асиметричної позиції, зсув її в бік симетричної, діалогічно врівноваженої й більш 

рівноправної. Статус персоніфікованого суб’єкта передбачає опанування 

компетенціями створення контенту358, інформаційного пошуку та вибору 

необхідної, або приваблюючої інформації, звертання та оцінки певного змісту за 

тими критеріями інтепретації корисності та питомої ваги смислового наповнення, 

що зумовлює включення цього контенту до власного інформаційного поля.  

Поступово відходить в минуле епоха масштабних і достатньо точних 

емпіричних досліджень другої половини минулого століття, що є незаперечним 

«пам’ятником» масовому опитуванню як універсальному методу охоплення 

великих масивів респондентів та отримання соціологічної інформації з 

мінімальними відхиленнями. Проте, одним з перших «дзвіночків» фіксації 

науковцями проявів комунікативної асиметрії можна вважати праці Е.Ноель-

Нойманн, яка не стільки наголошувала в аналізі результатів досліджень на 

усвідомленні відносної розповсюдженості поглядів, скільки на очікуванні 

майбутнього як причині готовності спілкуватися, бути залученими до осмислення 

змісту публічного дискурсу мас-медіа: «при першому опублікуванні гіпотези 

«спіралі мовчання» спілкування або відмовчування вважалися переважно 

результатом усвідомлення того, що ти зі своєю думкою перебуваєш у більшості 

 
357 Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) / 

Под ред. Н.Костенко.Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1999, с. 16. 

358 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 
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або в меншості, то тепер від цього відійшли, й очікування майбутнього, віра у 

перемогу якоїсь справи, одержану за власним переконанням або як наслідок 

спостереження оточення за тенденцією, розглядається як впливовий чинник»359. 

Сучасні медіакритики піддають сумніву неконтрольований вплив аудіовізуальних 

засобів масової комунікації. Соціологи ж мас-медіа констатують, що в ситуації 

«комунікативної асиметрії» проблемність та специфічність комунікативної 

поведінки телевізійного комунікатора й досі залишається однією з 

найважливіших, з точки зору і самих тележурналістів, і соціологів-дослідників360. 

Дихотомія комунікації в сучасному медіапросторі передбачає два різновиди 

персоніфікації (що розглядаються в роботі окремо). Один, який переважно 

присутній у традиційних медіа (телебачені та радіо), адже персоніфікованість 

телеефіру, зважуючи на популярність ток-шоу та інших телепрограм «розмовного 

жанру», продовжує залишатись одним із найважливіших інструментів мас-

медійної «нової естетики»361, що приваблює глядача. Другий різновид 

персоніфікації суттєво відрізняється як з боку використання технологій 

(переважно комп’ютерних), так і з боку проявів суб’єктності комунікатора. Саме 

останній є сучасним персонажем соціальних мереж, який формує своє 

інформаційне поле самостійно, здійснюючи послідовно пошук, вибір та 

конструювання смислів відповідно своїм інтересам, обізнаності (інтелектуальним 

запитам) та пізнавальним (або повсякденним) потребам. 

Поряд з відомими соціологічними технологіями досліджень традиційних 

медіа, зокрема, такими як – вивчення тематичного «порядку денного» чи 

 
359 Noelle-Neumann E. Lesen in der Informationsgesellschaft / Gutenberg-Jahrbuch- Mainz: 

Gutenberg-Gesellschaft, 1986. S.295-301. 

360 Бережная М.А. Проблематика социальной сферы в телевизионной журналистике: подходы, 

ракурсы, алгоритмы. LAP LAMBERT Academic Puplishing, 2011; Костенко Н.В. Настичь 

реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и 

медиатеории // Социология: теория, методы, маркетинг. 2010. №1. С. 3-15; Куценко О. Д.Про 

деякі соціоструктурні наслідки інституційних змін в українському суспільстві // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. 2000. № 2. С. 26-32. 

361 Сусская О. А. Современные проблемы изучения информационного пространства // 

Коммуникативные стратегии информационного общества: Труды Междунар.науч.–теор. конф. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. С.93 –96. 
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«змістової платформи»362, зіставлення їх з тематичними інтересами, ціннісними 

позиціями та інформаційними потребами глядачів, – особливості ситуації 

комунікативної асиметрії метадискурсу мас-медіа можна розглядати та 

пояснювати через множинність, яка легко «вбудовується» і в теоретичні, і в 

методологічні конструкти міждисциплінарності.  

Щодо напрямів теоретизувань, що можуть бути об’єднувальними для різних 

площин досліджень необмежених просторів, які A.Лефевр (H.Lefevre)363 визначає 

як різнорівневі «поля»: 1) фізичні (де увага зосереджується на природі і космосі), 

2) ментальні (де йдеться про логічні узагальнення, зокрема, метафізичні 

репрезентації простору), 3) суспільні (як найширшу площину соціальної 

практики). Мас-медійний простір являє собою досить складну «субстанцію», 

неосяжну лише в ідеальному випадку і обмежену в реальності за рахунок 

економічних та технологічних умов. Ця думка повністю кореспондується з ідеєю 

інформаційного поля особистості, що формує той простір смислів, в якому 

перебуває персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій. 

Розкриття проблеми комунікативної асиметрії й нових активностей в мас-

медійному просторі, зокрема, створення суб’єктом сучасного метадискурсу мас-

медіа власного інформаційного поля, відкриває нові шляхи у вивченні процесу 

персоніфікації та проявів суб’єктності. Як нагололошує Л.Г. Сокурянська, 

«суспільство ризику актуалізує специфічні характеристики соціальної 

суб’єктності індивідів і груп, зумовлені глобальною соціокультурною 

ситуацією»364; отже, ця ідея відкриває нові шляхи у вивченні процесу 

персоніфікації та проявів суб’єктності, суттєво сприяє посиленню симетричності 

інформаційного обміну та комунікативної взаємодії в медійному середовищі та 

відкриває нові можливості у дослідженні публічного дискурсу мас-медій.  

 

 
362 МакКвейл Д., Віндал С. Моделі масової комунікації у зв’язку з соціальною системою. Вплив 

комунікації на індивидів (моделі) / пер. з англ. Київ, 2002. 

363 Lefevre H. State, Space, World: Selected Essayas. Minnesota, 2009, р.11. 

364 Сокурянська Л.Г. Суб’єкт помер!? Хай живе суб’єкт! Соціологія у пошуках втраченого 

суб’єкта // Вісник Львів. ун-ту. Серія Соціол. 2008. Вип. 2, с. 24. 
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2.2.2. Антиномії публічного дискурсу мас-медій 

Визначення суттєвісних «антиномій» (протилежностей, які не є 

антагоністичними), що притаманні метадискурсу мас-медій до певного часу 

видавалось некоректним з погляду тодішніх методологічних підходів 

функціонально-конструктивістського характеру. Так само як монізм, дуалізм і 

плюралізм – відомі філософські способи розгляду і розуміння всієї 

багатогранності явищ дійсності, що походять або від єдиного підґрунтя-основи 

(монізм), або визнають двоє незалежних засад, вищих за людське (дуалізм), або 

визнають чисельність вихідних засад тлумачення світу (плюралізм), – спричинили 

необхідність визначення ключових понять сучасної науки, якими можна визнати 

такі: раціональність, штучність, автоматизацію (щодо техніки вибору), 

самозбагачення, універсальність та автономію. Так і в сучасних комунікативних 

теоріях, зокрема, стосовно дискурсу мас-медіа, можна спостерігати як плюральні 

підходи, так і моністичні засоби представлення та інтерпретації соціальної 

реальності. 

В соціальному дискурсі виокремлене місце займає дискурс медійної сфери. 

Включаючи категорію універсальності до тлумачення цього поняття, публічний 

дискурс мас-медіа можна визначити як комунікативну діяльність спрямовану на 

взаєморозуміння та «ефективність контакту» (з певною публічною або знаною 

особою, проблематикою тощо) із застосуванням інструментів медіадискурсу, 

орієнтованих на досягнення оптимального результату (усвідомлення і засвоєння 

змісту інформації). Антиномії дають змогу визначити «неантагоністичні 

протиріччя» різного рівня в медіадискурсі та довести його природну 

приналежність переважно не до символіко-метафоричної, а до об’єктивної 

реальності. Останнє суттєво позначається в комунікативній діяльності обох 

сторін: і суб’єктів системи мас-медіа, і персоніфікованих суб’єктів, які до неї 

звертаються. 
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Для дослідника медіапроцесів важливим є розуміння, що антиномії 

публічного дискурсу – це не тільки певні «фігури» висловлення думок, це 

насамперед, виклик апологетиці; антиномія не заради схизматичної 

протилежності (як зазначав Дж.Нейсбіт), а «на противагу» відмінності мовних 

ігор та дискурсів, переходів «від централізації до децентралізації, від ієрархій до 

мережевих структур, від обмеженого вибору можливостей до множинного»365.  

Проблеми публічного дискурсу розглядались комунікативною філософією 

особливо протягом другої половини ХХ ст.; в руслі проблем дискурсивно-етичної 

легітимації політичного ладу їх досліджували К.-Отто Апель, Ю.Ґабермас. 

Е.Кассирер366, ін. 

Виникненням терміну «антиномія» наука завдячує філософії, де це поняття 

використовувалось, починаючи ще з епохи античності (Платон, Аристотель), й 

означає появу в обговоренні (міркуванні) двох протилежних, але однаково 

обґрунтованих суджень. Антиномії «чистого розуму» І. Канта зробили 

можливими як обгрунтуванне ствердження, так і заперечення 367, а в теренах 

лінгвістики, так звані «семантичні антиномії» виявились за своїм функціональним 

полем максимально наближені до поточних проблем вивчення «метадискурсу»; 

завдяки розрізненню в них власне «метамови» та мови об’єкта й визначенню 

відповідних предикатів в самій «метамові» (в даному випадку – в метадискурсі 

мас-медій). Лінгвістичне тлумачення терміну «антиномія» походить від 

давньогрецького “antinomia” – «протиріччя в законі» й фіксує протилежність або 

протиріччя між двома положеннями чи постулатами, кожне з яких може бути 

логічно доведеним368. В нашому тлумаченні термін «антиномія» включає 

розуміння певної взаємодії неантоганістичних протиріч в метадискурсі масової 

 
365 Нейсбит Дж. Мегатренды / Пер. с англ. Москва : ООО «Издательство АСТ», ЗАО НПП 

«Ермак», 2003, с. 105.  

366 Кассирер Э.Феноменология познания. Т. 1,2. М., СПб: Университетская книга, 2002.  

367 Четыре антиномии по Иммануилу Канту. URL: https://vikent.ru/enc/1634/ ( дата звернення: 

14.01.19) 

368 Волошина М.В. Парадигматика речевого взаимодецйствия. Антиномия имманентных 

категорий: релевантности VS интенциональности. URL: 

http://pglu.ru/upload/iblock/b0c/p40033.pdf (дата обращения: 14.01.19) 
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комунікації. Так, антиномія між текстом і смислом (або соціальною реальністю і 

новинним медіадискурсом) відбиває трансформації змісту повідомлень: 

інституалізований комунікатор може артикулювати одне значення, а реципієнт 

(персоніфікований суб’єкт) усвідомлювати його інакше (іноді це робиться 

навмисне – для досягнення маніпулятивних цілей і є фактично застосуванням 

технологій впливу). 

Представники комунікативної філософії, трансформуючи принцип 

«універсалізації справедливості» І.Канта, ще у другій половині ХХ ст. висувають 

такі «проблемні комплекси»: легітимаційний, орієнтаційний (ціннісно-

нейтральний) та регулятивний (функціональні норми «етики консенсуальної 

комунікації»), виходячи з інтерсуб’єктивних критеріїв легітимації правових норм, 

політики і держави загалом369, тим самим реконструюючи підходи до висвітлення 

цієї проблематики в комунікативній теорії. 

Публічний дискурс може трактуватись як один із щаблів цілераціональної 

діяльності, що його організовують й транслюють мас-медіа, відкриває можливості 

широкого раціонального обговорення пред’явлених, з огляду на соціальну 

інтеграцію, ціннісних пріоритетів різних соціальних груп, інститутів та 

організацій, надаючи додаткову когнітивну основу для ціннісної ідентифікації 

себе та інших у глибоко структурованому соціумі370. В ХХІ ст. тільки раціональна 

аргументація не є й вже не може бути запорукою інтерналізації індивідами 

цінностей і знань, як і «спрямованість на вивчення колективних смислів, які 

базуються на всезагальних моральних принципах, емоціях і цінностях», мають 

домінуючий, формувальний вплив на окремих осіб і групи371. Однак інформаційне 

збудження когнітивних пластів суспільної, корпоративної та індивідуальної 

свідомості також є стимулом і чинником ціннісних змін. 

 
369 Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підруч. Київ : Лібра, 1999, с.153. 

370 Соболева Н.І. Динаміка соціальних почуттів: почуття реальності та реальність почуттів // 

Українське суспільство 1994 –2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В.Ворони, 

М.Шульги.Київ: Ін-т соціології НАНУ, 2004. С.301-312.  

371 Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // 

Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип.4 (15). Київ, Ін-т соціології НАНУ, 2012. С. 

27- 40. 
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В будь-якому дискурсі можна визначити найбільш універсальною знакову 

систему в будь-якому дискурсі, в т.ч. і саму мову, яка в публічному дискурсі 

масової комунікації несе основне навантаження трансляції інформації, й тим 

самим впливає на соціальне середовище. З розповсюдженням Інтернет-мереж, 

їхні комунікаційні моделі послаблюють зовнішню (інституціональну) та 

внутрішню (морфологічно-стильову) регуляцію використання мовних ресурсів; 

дискурс спрощується, виникає його «забруднення» англіцизмами (в т.ч. у 

спотвореному сатиричному або, навіть у саркастичному забарвленні), також 

частішають елементи сленгу, професійних жаргонів тощо. Все це призводить до 

пропорційного росту «внутрішніх» обмежувачів у формі модерації, механізмів 

групової ідентифікації членів груп і співтовариств, систем пошуку інформації, ін. 

Роль модератора тут деперсоніфікована, але функцію контролю, завдяки цьому, 

він втілює набагато легше та ефективніше. 

В кіберпросторі «дискурсанти» можуть реалізовувати свої комунікативні 

наміри відповідно до габермасівських ідеалів суспільної комунікації – 

раціоналізувати свої позиції та думки опонентів, прагнути до розгалуженої 

інтерпретації висловлювань; або мати різне уявлення щодо предмету обговорення 

чи передбачати різні цілі комунікації, й відповідно ним блокувати діалог. В той 

же час, на думку експертів, зокрема, М. Дері, «уявлення про кіберпростір як 

«герметично закритий», в якому бажання набувають форми команд, що забувають 

про світ поза межами магічного кола, ведуть до ще більшого розшаровування 

поляризованого суспільства»372. В публічному дискурсі мас-медіа373 зустрічаються 

випадки, коли системи референцій різних концептів (розуміння «незалежності» 

або «демократії») можуть суттєво відрізнятись у представників різних сторін 

«конфліктного діалогу» або «конфліктного дискурсу». В останньому завжди 

присутня «ірраціональність», що являє собою альтернативний бік даної антиномії. 

 
372 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков; пер. с англ. Екатеринбург; 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008, с. 96. 

373 Сусська О.О. Персоніфікація в публічному дискурсі: трансформація цінностей // Держава та 

глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: 

Матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., Київ, 26-27 листопада 2015 р. / Укл.: А.А. Мельниченко, 

П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. Київ : Талком, 2015. С. 265-267. 
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Різна інституціональна приналежність «дискурсантів» також може демонструвати 

їхню культурну та політичну диференціацію (політики і вчені, діячі культури й 

урядовці, ін.). Поляризація публічного дискурсу під час, наприклад, політичних 

ток-шоу «Свобода слова» (ICTV) або «Право на владу» («1+1»), чи обговорення 

проблем в типово публіцистичних ток-шоу «Сенсації» або «Стосується кожного» 

тощо. 

Першою антиномією публічного дискурсу мас-медіа можна вважати 

антиномію раціонального подання «картини світу» та одночасно її поєднання з 

ірраціональними (іноді конфлітогенними) цілями подальшого використання. 

Фундатором програми реконструкції процесів обговорення та осмислення 

соціальною наукою «західної раціоналізації» був М.Вебер, який вказував також 

на антиномію публічної і приватної сфер374, що в майбутньому слугувало 

взаємодоповненням між об’єктивізмом «вільної від цінностей» науки та 

ірраціональною суб’єктивністю цінностей і, в свою чергу, спричинило до 

філософсько-ідеологічного обґрунтування «ліберального розподілу» між 

публічним та приватним життям. 

Очевидною аксіомою у вивченні дискурсу мас-медіа є те, що «образ змісту» 

пропонованого мас-медіа і сам зміст, з певною ймовірністю стає частиною 

контенту інформаційного поля конкретного персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, який має бути орієнтованим як в змісті, так і «в комунікаторі». 

Про таку «орієнтованість» у суб’єктних смислах аудиторії згадується в працях 

Т.М. Дрідзе, О.О. Леонтьєва, Є.Ф. Тарасова, Ю.О. Сорокіна, де ця особливість 

розглядається в ракурсі семасіопсихологічного та соціоантропоцентричного 

підходів 375. 

Розгортання предметних персоніфікованих комунікативних практик в мас-

медійному дискурсі може трактуватися як подолання з боку аудиторії – в разі 

 
374 Вебер М.Основные социологические понятия // М.Вебер. Избр. произведения. Москва : 

Прогресс, 1990.С. 495-546. 

375 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

єкоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М.Дридзе.  

В 2 кн. Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2000. 
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зацікавленості смислом повідомлень комунікатора – проблеми комунікативної 

асиметрії та спричинених нею антиномій через «орієнтованість в комунікаторі» (з 

урахуванням специфіки, притаманної його комунікативним діям). Звідси і певні 

преференції аудиторій (особливо телебачення) щодо окремих телеведучих і саме 

виникнення поняття «рейтингу популярності» ведучих програм електронних 

медіа376 . 

Друга антиномія пов’язана зі ступенем його метафоризації та символізації 

метадискурсу мас-медіа. Це – антиномія між соціальною реальністю та 

«новинним» дискурсом мас-медіа, що доносить до публіки відомості про 

найважливіші події, та створенням так званої «ілюзорної картини світу», 

створеної із «фактів» гіперреальності. Згадана антиномія торкається проблем 

«ілюзорності» світу медіа, зокрема міфологізації навіть новинних матеріалів і 

месседжів, що стає все частіше предметом наукового теоретизування377, адже 

перевірити достовірність подій і фактів, пред’явлених (а іноді й спотворених) 

медійними повідомленнями не є можливим; тому “messages” , що включають 

пропагандистський, політично-забарвлений, нібито спроектований політичною 

системою зміст, найчастіше деперсоніфіковані. 

Третя антиномія по суті відтворює відому в лінгвістиці тексту антиномію 

значення та смислу висловлювання й може бути інтерпретована як антиномія 

тексту // смислу (між текстом як вербальною формою втілення змісту та смислом 

повідомлення, що відбиває факти соціальної реальності (текстовими, аудіальними 

чи візуальними способами). До неї, як додаткова складова, може бути віднесена 

антиномія невербальних та вербальних засобів усного мовлення (що є характерною 

саме для мовленнєвого контакту в умовах електронних мас-медіа). 

 
376 Сусская О.А. Культурные проекции пространства медиакоммуникаций // Europian Applied 

Sciences. International Scientific Journal. №6.2015 (June). Stuttgart: ORT Publishing.РР. 52-54;  

377 Сусська О.О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення 

мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну // Галузеві соціології в умовах 

глобальних змін і суспільних трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри 

галузевої соціології КНУ ім. Тараса Шевченко / Упоряд. А.О.Петренко-Лисак, В.В.Чепак (вип. 

ред.). Київ : Каравела, 2017. С.198-208. 
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Четвертою є антиномія «мовця» // «слухача» або комунікатора // 

аудиторії. Між умовними позиціями «мовця» та «слухача» виникає певна 

антиномія, що є визначеною обов’язковою інтенційністю комунікативної 

поведінки першого і відповідною активністю, адекватною процесу 

«декодування»378 (Р. Якобсон) – в діяльності слухача, що зумовлена комплексом 

соціальних та психологічних детермінант процесу сприйняття повідомлення 

(самого тексту, особи комунікатора тощо); наявність цієї антиномії, що 

артикулювалось вище, відбиває наслідки своєрідної стигматизації медіадискурсу 

через явище комунікативної асиметрії. 

Це явище виникає як протилежність симетричності та суб’єктній 

діалогічності інтерперсональної комунікації, що відповідають природі розподілу 

рівнозначних статусів. Комунікативна асиметрія дискурсу масової комунікації, 

втілювана позицією інституалізованого сукупного комунікатора vs інтенціональні 

позиції сучасного персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, реалізується 

одночасно в різних комунікативних формах і створює умовну нерівнозначність 

статусів, завдяки опосередкуванню комунікативних контактів. 

В нових умовах комп’ютеризованих «інтерпретативних спільнот» 

функціональні відносини між учасниками масової комунікації змінились. Вони 

реалізуються тепер у великій кількості особистих відносин; персоніфікація цих 

відносин стає поступово визначальною характеристикою їх щільності та ознакою 

адекватності комунікативної взаємодії; вона також потребує нових конструктів як 

комунікативної, так і часово-просторової організації цих відносин для орієнтації в 

інформаційному просторі. 

Такими новими конструктами, що розглядаються в роботі є – створення 

інформаційного поля379 персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій та феномен 

контамінації суб’єктності (що розглядаються в подальших розділах роботи). В 

 
378 Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. 

Москва : Мир, 1972. С.82-87. 

379 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003. 
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«доінтернетівську» епоху подібна антиномія віддзеркалювала неантагоністичну 

протилежність: комунікатор vs реципієнт (аудиторія), яка виникала між 

інституціоналізованим комунікатором як ініціатором комунікативного контакту 

та реципієнтом, який представником того чи іншого кластеру масової аудиторій 

мас-медіа. Останній поступово перестає бути лише об’єктом впливу й не тільки 

виконує інтерпретативні функції, але й перебирає на себе подальшу ініціативу 

впродовж комунікації; впливаючи таким чином на смисл повідомлення, що 

продукується комунікатором, поступово набуваючи інформаційного імунітету та 

статусу персоніфікованого суб’єкта «метадискурсу» масової комунікації. 

П’ятою є антиномія інтересів (прагнень) і права вибору vs можливостей 

задоволення інтересів та здійснення права вибору виникає між інформаційними 

інтересами суб’єкта, який формує своє власне ініформаційне поле, та 

можливостями їх задовольнити; ця антиномія виникає через присутність (або 

відсутність) не стільки права вибору, скільки можливостей здійснення цього 

вибору (зокрема, завдяки наявності технічних та економічних умов). 

Наявність проаналізованих вище антиномій метадискурсу мас-медіа, що 

виникають впродовж комунікативних процедур, здійснюваних суб’єктом, і 

стосуються тлумачення метадискурсу як «сукупного змісту» масової комунікації, 

вимагає також уточнення поняття антиномії в проекції до завдань даного 

наукового дослідження. 

В узагальненому вигляді серед антиномій метадискурсу масової комунікації 

найбільш актуальними в межах проблем, артикульованих вище, можна визначити:  

1) антиномію раціонального подання «картини світу» та поєднання з 

ірраціональними (іноді конфлітогенними) цілями, що представлена в 

медіадискурсі як антиномія «публічного» // «приватного»; 

2) антиномію соціальної реальності // «новинного» дискурсу мас-медіа, 

3) антиномію тексту // смислу, в т.ч. вербального // невербального; 

4) антиномію комунікатора // аудиторії або «мовця» // «слухача»; 

5) антиномію інтересів і права вибору // можливостей втіленняінтересів 

та реального здійснення права вибору (антиномія прагнень і можливостей 
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(зокрема, технічних та економічних) здійснення вибору з метою конструювання 

інформаційного поля; 

Всі контексти наведених вище антиномій, особливо останньої – антиномії 

інтересів (прагнень) // можливостей реального здійснення права вибору та 

задоволення інтересів, мають свій вплив на інформаційний вибір та усвідомлення 

самого «права вибору», що суттєво регулюють поведінку персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій в процесі інформаційного обміну. 

На очах сучасних поколінь створюється метафорична картина світу 

(віддзеркалена у згаданих вище антиноміях метадискурсу мас-медіа). 

Раціональність та ірраціональність намагаються переплітатись у дискурсі медій 

стосовно фактів, подій та явищ соціальної реальності. Трансляція інформації та 

мас-медійного впливу взагалі формує картину світу відповідно до «лінейної» або 

«нелінійної» парадигм, де використовуються найбільш вагомі психологічні, 

лінгвістичні (мовленнєві), аудіовізуальні засоби комунікативної взаємодії в 

інформаційному просторі; при чому вони можуть бути спрямовані як на 

інформування, так і на дезінформування населення. Можливості порівняння 

вищезгаданих парадигм представлені у схемі, яку відображає Рис. 2. 

 

Линійна парадигма комунікативної 

взаємодії 

Нелінійна парадигма 

комунікативної взаємодії 

Закрита система Відкрита система 

Аналітичність (розгляд базових елементів 

як системи) 

Синтетичність (розгляд базових 

елементів як «паттернів» поведінки) 

Існуючі події Імовірні події 

Обмеженість Необмеженість  

Колективність  Індивідуальність (суб’єктність) 

Детерміновані зв’язки Хаотичні множинні зв’язки 

Лінійна причинність Дисперсна причинність  

Зворотній зв’язок (циклічність) 

 

Безперервна мінливість та 

агрегованість 

Відсутність діалогічності Рівноцінність та діалогічність 

Рис. 2. Парадигми комунікативної взаємодії в медіапросторі 
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Порівняння лінійної та нелінійної парадигм комунікативної взаємодії в 

просторі мас-медіа також демонструє антиномії, тобто невзаємовиключені за 

своїм типом паралелі ознак, які не є антагоністчними, тобто не виключають одна 

одну повністю (наприклад, «існуючі події» vs «імовірні події»). Можна 

констатувати, що коли складність породжує складність, то з’являється метафора, 

в якій складність породжує простоту. Так само лінійна причинність викликає до 

життя необхідність дисперсності, а відсутність відповіді (зворотнього зв’язку 

циклічного характеру, про який вже згадувалось вище), де справджується 

циклічна причинність й отримуються очікувані відповіді на причинні моменти 

лінійного характеру, заміщуються «безперервною мінливістю та агрегованістю» в 

сучасних умовах комп’ютерних мереж. Як відображає рисунок 2, порівняння 

антиномій лінійної та нелінійної парадигм комунікативної взаємодії в 

інформаційному просторі окреслює потенціал тих антиномій, які в рамках 

«нелінійної» парадигми, виявляють компоненти системи персоніфікованого 

(індивідуального) сприйняття змісту медіадискурсу. Протилежна за своєю 

спрямованістю концепція масового споживання медіапродукції – орієнтована на 

масові, великі за кількістю і територіально розпорошені аудиторії; ця система 

була орієнтована на прямий зв’язок з великими масивами і когортами, а також 

трансляцію своїх «імпактів» на окремі соціально-територіальні та соціокультурні 

спільноти.  

У відкритих суспільствах, де дієвим соціальним важелем виступає свобода 

слова і засобів масової комунікації переважає «нелінійнсть» парадигми 

медіадискурсу. У суспільствах же закритого або аторитарного типу – домінує 

«лінійна» парадигма. Соціологами підтверджено, що «дійсна проблема 

пострадянських суспільних трансформацій полягає у тому, що публічна сфера як 

активний та дієвий елемент суспільної самоорганізації була відсутня як в 

радянську епоху, так й після краху комуністичного режиму» 380. Нетотожність 

понять «публічна сфера» і «громадська думка» підкреслюється тим, що формула 

 
380 Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов под редакцией М. 

Соколовой, В. Фурса. Вильнюс: ЕГУ, 2008, с. 41. 
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«домагань публічності в пострадянських контекстах» з більшою точністю 

віддзеркалює сучасну ситуацію, в якій перебувають країни пострадянського 

простору, разом із їхніми засобами масової комунікації, адже публічна ситуація 

не тотожна простій колективності; вона «утворює особливий топос соціальності, в 

який ще треба попасти»381. 

В комунікативістиці та текстології завжди приділялася увага вивченню 

відмінностей між текстом як вербальним втіленням змісту та смислом 

повідомлення, адже «текст – це, відповідно, не повідомлення, а лише певна його 

частина ...«вербальна продукція», на яку сам комунікатор покладає функцію 

впливу»382, той компонент його комунікативної поведінки, який він сам 

суб’єктивно схильний вважати «повідомленням». Ототожнення повідомлення і 

тексту, яке ми знаходимо в сучасних працях з проблем комунікативного впливу, 

експериментальних і теоретичних, що є віддзеркаленням проникнення в 

категоріальний апарат науки дещо абстрактних «когнітивних стереотипів», але 

максимально доречних, коли мова йде про дискурс мас-медіа383. Комунікативні 

відносини, в які вступають учасники комунікативного акту – це певною мірою 

укрита предикація, яка має місце під час реалізації комунікативних установок 

комунікатора (мовця, або суб’єкта). Тому антиномія між комунікатором як 

суб’єктом продукування інформації та реципієнтом – зумовлена, насамперед, 

умовами і процедурами комунікативного контакту: його встановленням, 

розгортанням, маніфестацією смислів тощо. 

Дослідження «мовленнєвого мислення», започатковані Л.С. Виготським, 

сприяли поглибленню наукового розуміння процесів транслювання (прийому// 

передавання інформації). Р.Якобсон зазначав, що з двох протилежних за своєю 

загальною спрямованістю процесів мовленнєвої діяльності – «мовлення» та 

 
381 Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов под редакцией М. 

Соколовой, В. Фурса. Вильнюс: ЕГУ, 2008, с. 41-42. 

382 Проблемы связности и цельности текста. Москва : Ин-т языкознания, 1982, с.87. 

383 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев: SIK GROUP, 2018 
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«слухання» – породжує смисл тільки перший384. В цьому сенсі процес слухання 

пасивніше, він зводиться до сприймання готових текстів; хоч діяльність думки, 

що супроводжує мовленннєві акти, рівною мірою пронизує обидва процеси. 

Процес слухання передбачає розуміння; як і процес мовлення, він неможливий 

без думки. Різниця між ними – в загальній спрямованості руху: якщо процес 

породження мовлення рухається від елементів свідомості – до мовлення та являє 

собою фактично процес «розгортання» латентних знань у визначені мовленнєві 

структури, то впродовж процесу сприйняття повідомлення, мовлення рухається 

від готових текстів – до елементів свідомості, й скоріше являє собою процес 

«згортання» текстів в специфічні форми свідомості. Саме ці особливості (як 

артикулювалось вище), мав на увазі Р.Якобсон385, вказуючи на «кодування» і 

«декодування» інформації в процесі комунікативної взаємодії. 

Отже, між комунікатором та реципієнтом як суб’єктами 

медіакомунікативних стосунків може і не відбутися комунікативна взаємодія, 

якщо антиномії лінійної або нелінійної парадигм як лінгво-психологічного, 

семіотичного, так і суто комунікативного кшталту, якими просякнутий 

метадискурс мас-медіа, набуватимуть непереборного характеру (наприклад, 

«хаотичні множинні зв’язки», надлишкова «детермінованість» чи «обмеженість»). 

Сучасна лінгвістична наука не визнає антиномії невербальних засобів 

комунікації, кваліфікуючи їх як паралінгвістичні засоби спілкування. У той же 

час, лінгвісти визнають пріоритет невербальних засобів комунікації у розвитку 

людини в онтогенезі становленні особистості людини писемної, мовної. Зокрема, 

на це вказував М.Маклюен386, наголошуючи, що в культурно-історичному 

розвитку, під натиском досконаліших засобів вербального спілкування вони 

втратили свою першість і перетворилися у додаток до мовлення. Жестова мова, 

мова знаків розвивається і вдосконалюється всередині суспільства, переважна 

 
384 Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. 

Москва: Мир, 1972. С.82-87. 

385 Якобсон Р. О. Избранные работы. Москва: Прогресс, 1985.  

386 Мак-Люэн Маршалл. Галлактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры; 

Пер. с англ. А. Юдина. Киев: Ника-Центр, 2004. 
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більшість членів якого володіє найефективнішим засобом пізнання світу та 

комунікації, яким є наша звукова мова. І хоча, жестова мова відіграє надзвичайно 

велику роль у людському спілкуванні, немає жодних сумнівів у тому, що без 

впливу уже існуючої високорозвиненої культури і тісно пов’язаної з нею звукової 

мови, жестова мова не змогла б стати тим, чим вона є зараз. Отже, система 

невербальних засобів доповнює сукупність екстралінгвістичних можливостей 

мовленнєвої комунікації, є найпростішою і найекономічнішою, історично 

визнаною архаїчною системою, що усуває зайві формальні засоби та дозволяє 

досягти максимуму взаєморозуміння як в інтерперсональному, так і в 

медіадискурсі, а там більше у так званому «медіаадекватному публікуванні»387. 

Дослідження полісемантичного характеру мовних засобів М. Маклюеном та 

сили тиску нових технологій, що «зумовили виособлення почуттів й тим самим 

ввели суспільство в стан гіпнозу», призвели до «пристосування спостерігача» до 

нової форми або структури (про що можна пересвідчитись в літературі 

романтиків), або до розуміння своєї нездатності «достукатись до свідомості 

людей» і вимушені були, удатися до міфу або символу як способу звертання до 

несвідомого»388. Саме задля подолання такого типу «нездатності» відбувається 

використання типових мовленнєвих «кліше», пропагандистських прийомів, які не 

передбачають опори на розуміння цілісності тексту та адекватне відтворення 

смислів. 

Останнім часом, проблемам логіки викладу та цілісності тексту надають все 

менше значення, адже посилилися (а в чомусь і відновилися) тенденції прямої 

зацікавленості в «розриві» смислових зв’язків (своєрідному «розриві шаблону», 

що використовується як прийом в рекламі), які становлять основу цілісності 

тексту та його розуміння комунікантами. Іде пряме запрограмоване втручання в 

процес сприйняття смислу повідомлень (якщо воно не включає процеси 

розуміння та запам’ятовування, то усвідомлення змісту інформації не 

 
387 Гиссен Ганс В. Медиаадекватное публицирование. Содержание, концепция публикаций и 

презентаций; пер. с нем. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 

388 Мак-Люэн Маршалл. Галлактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры; пер. 

с англ. Киев: Ника-Центр, 2004, с. 396-397. 
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відбувається). Підкреслимо – тут іде мова про використання технологій 

нейропсихологічного впливу, що дає можливість оперувати неусвідомленою 

інформацією в подальшому, через несвідоме відповідним чином спрямовувати її 

сприйняття, інтерпретацію та блокувати здатність реципієнта аналізувати її. 

Найчастіше до подібних прийомів вдаються під час електоральних кампаній, але 

й поміж виборами політичні сили намагаються не випускати з поля уваги «свій» 

(або «потенційний») електорат. Імовірність використання прийомів впливу на 

підсвідомість (нейровпливів, мемів, кодів, спецефектів тощо) суттєво розширило 

можливості маніпулювання реакціями реципієнтів мас-медіа389 . Тут виникає 

певна аналогія із «парадигмою ефектів» мас-медіа, що домінувала серед 

медіацентричних підходів в теоріях масової комунікації середини ХХ століття. 

Саме згадана низка «медіацентрованих» моделей спричинила появу 

антиномії – між правом вибору та умовами і можливостями (в т.ч. технічними та 

економічними), здійснення цього вибору в медіапросторі, що є визначальним в 

процесі створення власного інформаційного поля суб’єктом медіакомунікацій. 

Технології породили ситуацію, коли медіа «скрізь» особливо «оптичні медіа» (за 

Ф. Кіттлером)390, які увійшли до повсякденного життя кожного й одночасно 

породили проблеми, що полягають не тільки у фізичному оволодінні новими 

технологічними пристроями, але й у набутті можливостей оперування тими 

інструментами, які необхідні для здійснення інформаційного пошуку. Тому 

подолання цієї антиномії пов’язане з володінням технологіями і створює умови 

для «безконфліктного» дискурсу, а врівноваження вищезгаданих факторів – для 

здійснення повноцінної комунікативної взаємодії в царині масової комунікації.  

В сучасних умовах, індивід (потенційний персоніфікований суб’єкт масової 

комунікації) демонструє не тільки певний рівень технологічної грамотності, але, 

поряд з компетенціями інформаційного вибору (у забезпеченні того структурно-

системного типу комунікації, який може задовольнити його потребам) – вміння 

 
389 Джейкобс С. Чарльз. Нейроменеджмент; пер. с англ. Киев: Companion Group, 2011. 

390 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции / Пер. с нем. Москва: Логос; Гнозис, 

2009.  
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наблизитися до ідеалу, тобто бути максимально адекватним цілям комунікації та 

інформаційним інтересам, щоб досягти створення власного інформаційного 

поля391 . 

У комунікативних моделях початку ХХІ століття відкритість та публічність 

дискурсу мас-медіа набуває першорядного значення, проте, одночасно, ця 

ситуація спричиняє наступну антиномію – між інформаційними інтересами 

індивіда та можливостями їх задовольнити. Інтенсифікація комунікативних 

зв’язків за допомогою мас-медіа стала знаковим символом епохи 

постіндустріального розвитку, адже реалізація нових завдань, що поставила перед 

світом доба модерну, що настільки пришвидшила всі індустріальні процеси і як 

влучно змалював цю ситуацію Карл Поланьї (K. Polanyi), «дамба урвалася й 

однією потужною хвилею світ був винесений у простір планетарної економіки»392. 

Адже сфера інтересів суб’єктів медіакомунікацій розширилась до глобальних, де 

навіть інтереси місцевих груп і громад набувають також ознак «глокальності» (за 

Р. Робертсоном)393 . 

Взаємозв’язок антиномій «соціальної реальності // «новинного» дискурсу 

мас-медіа» (як і антиномії тесту // смислу поряд з вищезгаданою антиномією 

«інформаційних інтересів // можливостей їх задоволення») мають не тільки 

теоретичний але й практичний смисл. Найбільш вразливим моментом вивчення 

метадискурсу масової комунікації протягом довгого часу була неможливість 

поєднати в одній розробці підходи, а іноді й альтернативні тенденції розгляду 

явищ різними науками. Так, деякі підходи текстології та культурології не 

приймалися соціологами до тих пір, поки в полі їхньої дослідницької уваги не 

з’явилися методи нарративу та герменевтичних розвідок. Текстологічний підхід у 

 
391 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003. 

392 Polanyi Karl. The Great Transformation. New York, Boston: Beacon Press paperback, 1957, р. 

89. 

393 Робертсон Р. Глокалізація: часопростір і гомогенність-гетерогенність // Глобальні 

модерності / За редакції М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона; пер.з англ. Київ: Ніка-Центр, 

2008. С.48-73. 
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вітчизняній соціології поступово витісняється актуалізованими контент-

аналітичними дослідженнями394 (В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко, Л.В. Малес). Нині 

набуває актуальності також метод нарративу та «смислової морфології соціуму», 

що вдало поєднують переваги герменевтичного і структурного підходів, 

американської та європейської традиції cultural studies395 . 

Як наголошував Джон Д. Пітерс, «твори мистецтва є не тільки текстами», їх 

дослідження «спонукають до виникнення радикально відмінних герменевтичних 

ситуацій»396. Звернення до герменевтичних традицій аналізу та тлумачення текстів 

послідовно виводить до сентенцій семіотичного підходу з його підходом до 

культури як тексту, запропонованого ще Ю.М. Лотманом397. Актуалізації 

герменевтичного підходу в соціології, здійснені Дж. Александером398, який 

вважав герменевтику обов’язковим компонентом культуральних розвідок в 

соціології й підкреслював її сильні боки як програми осмислення складнощів 

соціальної реальності, що дозволяє «зшити» гуманітарні та соціологічні 

дисципліни, які на певному відрізку часу «розійшлися». 

Методологія комплексного мультидисциплінарного підходу допомагає 

вирішити це питання, виходячи з пропонованого постулату, що в тлумаченні 

свідомості провідною виявляється певна необхідність «обміну смислами» (а не 

словами, як інструментами медіальності). Саме в цьому плані вислів М.Маклюена 

“The Medium is the Message” передбачає суттєву переорієнтацію гносеологічних 

проблем в царині соціології мас-медіа та комунікативістиці. 

 
394 Костенко Н.В., Іванов В.Ф. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики: монографія. Київ: 

Центр вільної преси, 2003. 

395 Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 7. 

396 Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. Київ: Вид.дім «КМ 

Академія», 2004, с. 250. 

397 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис: издат. группа «Прогресс», 1992. 

398 Александер Дж. После неофункционализма: деятельность, культура и гражданское 

общество; пер с англ. // Социология на пороге ХХІ века. Основные направления исследований 

Москва : РУСАКИ, 1999. С.186-205. 
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Необхідність нової стратегії масової комунікації на зламі ХХ і ХХІ ст. 

обстоює і Д.О. Леонтьєв399, на його думку, як психолінгвіста і семіопсихолога, ця 

стратегія мала б враховувати такі інструменти зворотнього зв’язку, які б 

забезпечували діалогічність інформаційного обміну як «обміну смислами». 

В результаті розгляду різних антиномій метадискурсу мас-медіа можна 

визначити окремі методологічні підходи, що дозволяють найглибше вивчити 

специфіку кожної з них: 

1) антиномії публічного // приватного як типу подання й розуміння 

«картини світу» засобами медіакомунікації, сприятимуть соціопсихологічний та 

екоантропоцентричний підходи;  

2) антиномії соціальної реальності //«новинного» дискурсу мас-медіа – 

методологія нарративу та «смислової морфології соціуму»; 

3) антиномії тексту // смислу – текстологічний та герменевтечний підходи; 

4) антиномії: комунікатора // аудиторії або «мовця» // «слухача» – 

актуальніше досліджувати в рамках структурного та функціонального підходів;  

5) антиномії інтересів (прагнень) і права вільного вибору // можливостей 

їх задовільнити та здійснення права вільного вибору – в рамках 

феноменологічного та культурологічного підходів.  

Доведенням актуальності застосування артикульованого вище переліку 

методологічних підходів є те, шо сучасному досліднику метадискурсу масової 

комунікації, наприклад, неможливо обійти проблему відмінностей статусів 

«мовця» та «слухача» під час комунікативної взаємодії. Цей розподіл в процесі 

комунікативної взаємодії (особливо діалогічного характеру) залишається 

фіксованим. Що стосується антиномії «тексту» та «смислу», об’єктивний ефект 

їхнього вивчення дає метод дискурс-аналізу за типом актуального членування 

висловлювань (лінгвістичний підхід) і для вивчення рівнозначної участі та 

персоніфікованого діалогу (перемінних ролей комунікатора/реципієнта) також 

застосовується структурно-рольовий підхід. Такий розподіл не виключає й того, 

 
399 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 

Москва: Смысл, 2003. 
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що все ж залишаються позамовленнєві (екстралінгвістичні) засоби дискурсу й 

наведені вище різновиди методологічних підходів вивчення комунікації не можна 

повністю вважати вичерпними, особливо щодо суб’єктів і засобів, які знаходяться 

поза сферою інтерперсональної комунікації, насамперед, в галузі публічного 

метадискурсу масової комунікації. 

Виходячи в викладеного вище, можна вважати найбільш складною для 

інтерпретації саме антиномію між текстом (як вербальною формою втілення 

змісту) та смислом повідомлення (message), що нагадує відому в лінгвістиці 

тексту антиномію значення та смислу висловлювання. Необхідно зазначити, що 

зміст, який детермінує процес мовленнєвої комунікації, не визначає, проте, всіх 

можливих структурно-системних типів самої комунікації. Саме тут, у виборі 

структурно-системного типу комунікації прослідковується складна взаємодія суто 

лінгвістичних і психологічних факторів, функціональна визначеність їх елементів, 

яка, в кінцевому результаті, забезпечує ефективність комунікації в цілому. 

Взаємодія цих факторів включає антиномію між невербальними та вербальними 

засобами мовлення, адже поширення прийомів використання цілого ряду 

знакових систем в екранному середовищі мас-медіа призвело до розширення 

засобів впливу за рахунок візуального ряду (іконічних знаків тощо). 

Проблема діалогічності комунікативної взаємодії в процесах становлення 

персоніфікованої суб’єктності та інформаційного обміну в мас-медійному 

дискурсі також може трактуватись як проблема філософського та семіотико-

морфологічного характеру. Відображеня в традиціях вивчення діалогу кінця ХІХ 

ст. (В. Гумбольт, В. Дільтей), вона може розглядатись в руслі загально 

теоретичних підходів і філософських підвалин осмислення людського буття та 

формування концептуальних поглядів на діалогічність комунікації. Дослідження 

різних типів дискурсів, що протікають у відповідних рівнях комунікації, набуло 

вітчутного значення протягом останньої чверті ХХ ст. у наукових розвідках нових 

для того часу галузей – психолінгвістики і теорії мовленнєвої комунікації; 
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вирішальну роль тут відіграла наукова позиція О.О. Леонтьєва 400. Започатковані в 

той час наукові розвідки психолінгвістичної і соціолінгвістичної наукових шкіл: 

(Є. Тарасов, Ю. Сорокін, С. Трескова, Н. Уфімцева, О. Шахнарович) стали точкою 

відліку широкого вивчення особливостей мас-медійного дискурсу401. Ставало 

очевидним, що вербальне спілкування, так само як і комунікація взагалі, являє 

собою єдність двох його аспектів або видів – вербального інформування 

(передавання вербальної інформації) та наявних ознак комунікативної взаємодії 

(інтеракції). 

Щодо можливості роз’єднання функції інформування із функцією 

комунікативного впливу мас-медіа, ставала дедалі переконливішою позиція 

вчених, які створили підгрунтя науково-психологічного вивчення метадискурсу 

мас-медій (Н. Богомолової, О. Донченко, Т. Дрідзе, Л. Землянової, Д. Леонтьєва, 

В. Петренка, ін.). Це стосувалось особливо досліджень багатоманітних проблем 

вербального впливу та інформування, зокрема, проблем психологічної 

ефективності комунікативного контакту та адекватності інформування, проблем 

стиснення та ущільнення інформації (в т.ч., її обмеження порогом сприймання-

розуміння), що знаходились у полі уваги нової тоді науки – теорії соціального 

впливу 402. Отже, ще наприкінці ХХ ст. набули переконливості наукові позиції, що 

мали дотичність не стільки до пропагандистських ефектів дискурсу мас-медіа, 

скільки до можливостей трансляції смислів, активізації уваги адресної аудиторії 

та найбільш вагомих для аудіовізуальних медіа – оптимальних шляхів досягнення 

ефективності дискурсу в процесі мовленнєвої діяльності акторів (суб’єктів) 

медіакомунікацій. 

 

 

 
400 Леонтьев А. А. Психологическая структура значения // Семантическая структура слова. 

Психолингвистические исследования. Москва, 1971. С. 7-19; Леонтьев А. А. Психология 

общения. Москва: Смысл; Издательский дом «Академия», 2007.  

401 Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Видавничий центр «Київський університет», 1999; 

Проблемы связности и цельности текста. Москва : Ин-т языкознания, 1982; Сорокин Ю. А. 

Психолингвистические аспекты изучения текста. Москва : Наука, 1985. 

402 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2000.  
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2.3. Мультикультурна парадигма вивчення дискурсу електронних медіа 

2.3.1. Методологічні підходи до вивчення мультикультуральності дискурсу 

електронних медіа 

Питання асоціативних мультикультурних інтерференцій (в т.ч. питання 

взаємопроникнення семіотичних полів мистецтв) та інших дискурсивних 

інтерференцій так само входять в сферу сучасної медіакомунікативістики та 

соціології масових комунікацій, хоч і залишаються в рамках теоретичних 

розробок культурології, соціальної та медіапсихології, теорії комунікацій, а в 

теренах соціології – наукових напрямів феноменології та герменевтики, що в 

своїй глибині мають загальне філософське тло. Мультикультурація мас-медіа, 

міжкультурні зв’язки, продуковані засобами масової комунікації складають в 

сучасному світі значний обсяг людських стосунків403. Нині перед дослідниками 

сфери комунікативних відносин постають питання смислу, свідомості і 

комунікації, адже остання спирається на смислову структуру свідомості й, в свою 

чергу, свідомість комунікативна за своєю природою. Всі моленнєві інтеракції, що 

здійснюються людьми, наповнені множинними категоріям знаків, отже, стає на 

часі використання семіотичного підходу, який більш тяжіє в своїй глибині до 

інтенпретації значень та епістемології, як зазначає Л.Малес, «акцент на 

семантичне пояснення у науковому аналізі притаманний інтерпретативному 

підходу (М. Ґайдегер, П. Рікер, Г.-Г. Гадамер, Е. Бетті, Дж. Ватімо), який було 

розвинено в 60-70рр. ХХ століття у радикальну теорію інтерпретації»404. 

Мультикультуральність стає все поширенішою тенденцією, а «відстань» до 

самої інформації скорочується. Постає питання виокремлення тлумачення тексту 

із загально культурологічної моделі, яка до певного часу сприймалася, як єдина 

методологія гуманітарних наук. 

 
403 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе. Монография. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 

404 Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія 

соціології: монографія. Київ: КІС, 2011, с.127. 
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Свого часу П.Бурдьє довів, що культура – це поле боротьби за «легітимне 

виробництво смислів»405 розуміння суб’єктів певного «поля» як такого, ніколи не 

може бути звужене до суми індивідуальних агентів, пов’язаних простими 

відносинами взаємодії; в плані філософії просторових концептів воно не може 

бути вичерпним, оскільки зовнішні динамічні трансформації в «полі культури» 

можуть сприйматися і як «культурні втрати» й, навіть, загрози; в той же час, це 

поле може бути лише наслідком тих історичних (і технологічних) змін, що 

обумовлені науково-технічним прогресом. Це також збігається з позиціями 

М.Ґайдеггера, який вважав кінцевим як майбутній соціальний час, так і 

суспільство з його відносинами, а, відтак, й культуру суспільства теж кінцевою. 

Це, на його думку, пов’язане з вичерпністю діяльності, що «простягається в 

майбутнє та пов’язує майбутнє з теперішнім»406 . 

Продукування інформації, яке відбувається у величезних масштабах в 

сучасному світі, викликає необхідність постановки питання про вироблення 

навичок та компетенцій оперування тими потоками інформації, які є «вхідними» 

(відповідними потребам особистості) та «побічними» (або не відповідними). 

Останні спричиняють ситуацію інформаційного перенасичення, надлишковості, 

ускладнюють комунікативну сприйнятливість та адекватність усвідомлення 

суб’єктом медіакомунікації всієї повноти смислів обраної інформації. Суттєво 

пришвидшуються та інтенсифікуються процеси як самого обміну, так і 

продукування інформації; дискретність (частота і періодичність) звертання до тих 

або інших джерел. Вивчення природи смислопороджуючої діяльності поступово 

стає предметом міждисциплінарного наукового інтересу, виходячи за межі 

текстології, семіотики та «пансимволізму», використовується як метод 

художнього творення і моделювання в мистецтві (М.М. Бахтін, В.С. Біблер, П.С. 

Гуревич, Ю.М. Лотман, М. Холквіст, Е. Томсон, ін.). Діалогізм та модальність 

комунікації визнаються (за К.-О. Апелем) новою «парадигмою гуманітарного 

знання». Виходячи із згаданих ідей модальності комунікації, визначаються і 

 
405 Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. М., 2002. 

406 Хайдеггер М. Бытие и время. Москва: Ad.Marginem, 1997, с. 43. 
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досліджуються особливості сучасного мислення; так в надрах соціальної 

філософії та соціології формується і розвивається феноменологічна та 

герменевтична методологія. 

В період четвертої науково-технічної «революції» інтенсифікуються 

процеси інформаційного обміну на різних рівнях комунікації, взаємовідносини 

індивідів і соціальних груп. Відповідно до вказаних феноменологічних та 

герменевтичних підходів, інформаційний простір розглядається як семіосфера, 

існуюча паралельно із біосферою і завдяки їй – формує усі види функціонально-

інтенційних та інформаційних процесів, через які забезпечує функціональну 

активність своїх суб’єктів у всіх просторово-часових структурах. Погоджуючись з 

думкою Ю.М. Лотмана, що особливостями семіосфери є її безкінечність та 

неоднорідність407, можна екстраполювати це так само й щодо інформаційного 

простору, додавши до вищезгаданих особливостей антропоцентричність (в 

сучасній візії – суб’єктоцентричність)408 та мультикультуральність. В ракурсі 

соціологічних проекцій таке поєднання має суспільне значення як в межах 

міжкультурної комунікації, так і в семіосфері, адже трансляція інформації 

виступає найважливішою умовою свідомої діяльності людей. Таким чином, 

забезпечується комунікативна взаємодія, де головним інструментом виступає 

мова і мовлення. Завдяки цьому (згідно Ю.М. Лотману), саме в семіосфері 

відбувається фіксація, збереження і трансляція загальнолюдських цінностей і 

норм (в т.ч. культурних), які, згодом, стають однією з найважливіших умов 

цілеспрямованої діяльності, спочатку на рівні свідомості (мислення), а потім і на 

практичному рівні (дія). 

Розвиток соціоанропоцентричного підходу409 та реалізація його на 

семіосоціопсихологічних моделях досліджень метадискурсу мас-медій (як одного 

з видів текстової або текстопродукуючої діяльності) залишається актуальним і для 

 
407 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис: издат. группа «Прогресс», 1992. 

408 Сусська О.О. Суб’єктоцентричність моделей медіакомунікації у посттравматичну епоху // 

Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 12. Одеса, 2020. С. 122-126. 

409 Сусська О. О. Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії «суспільство – 

інформація – природа» // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. 

праць. Вип. 69-70. Запоріжжя, 2016. С.25-32. 
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наукових розвідок наступних періодів. Серед існуючих на той час моделей 

знакової комунікації, саме «семіосоціопсихологічні моделі експлікують можливі 

перспективи та напрями подальших досліджень знакового спілкування, 

виявляючи поки ще маловивчені механізми опосередкування текстовою 

діяльністю соціальних суб’єктів об’єктивної соціальної детермінації та 

становлення феноменів суспільної свідомості»410. 

Зважаючи на те, що постмодерні пошуки «трансцендентної» ідеї, все ж 

черпають її в надрах сучасної науки і технологічного прогресу, адже «своїм 

технотрансценденталізмом вони все ж зобов’язані контркультурі шестидесятих і, 

в першу чергу, науковому гуманізму, міфологізованому письменниками-

фантастами типу Артура Кларка»411 , як наголошував один з найпослідовніших 

критиків кіберкультури Марк Дері в праці «Швидкість утікання: Кіберкультура на 

межі століть». В сучасному світі формування інформаційних потоків відбувається 

паралельно з нарощуванням функціональної активності та циклічності контактів 

суб’єктів всередині обраних ними мереж. В той же час, «кіберкультура» 

контролює частоту, рівень та обсяги функціональної активності своїх 

інформаційних структур. Останнє може виглядати дещо парадоксальним з 

погляду на масштаби «спаму», що заполонив сьогодні простір соціальних мереж. 

Проте, вже відомі й розвиваються, як засвідчує Г. Рейнгольд412, засоби (й 

відповідні ним структури), що працюють над запобіганням «забруднення 

інформаційного простору», забезпеченням безперешкодного інформаційного 

обміну та захистом інформації в мережах з метою боротьби зі спамом. 

Наближений до міфологічного опис стосунків людини з системою 

технічних засобів, які виходять за рамки «тіла і свідомості», здійснив Фрідріх 

 
410 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М.Дридзе. 

Кн.1. Москва: Изд-во Института социологии РАН, 2000, с. 27. 

411 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков; пер. с англ. Екатеринбург; 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008, с. 63. 

412 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва: ФАИР-

ПРЕСС, 2006. 
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Кіттлер, пояснюючи, яким чином людина «може збігатися з її імітацією»413, він 

проаналізував ймовірність виокремлення «медіа» як імітації людського розуму і 

встановлення загальнокультурного світового інформаційного коду, що містить 

«генетичну інформацію» і простягає тим самим великий «ланцюг буття» до 

інформаційного світопорядку, настання якого все ще є досить примарним. 

У певному сенсі ці думки є продовженням ідей Вальтера Беньяміна, згідно з 

якими, твір мистецтва має свою ауру, своє невід’ємне невмируще «тіло», яке 

неможливо відібрати без того, щоб цей твір певним чином не змінився, або не 

зник зовсім (в розумінні його значущості). Відомий приклад, що оригінал «Мони 

Лізи», який знаходиться у Луврі, має свою неповторну ауру, а зображення, 

відтворене на футболці, – вже знаходиться в зовсім іншому вимірі, є атрибутом 

«повсякденності», практичного світу. Так само і «оптичні медіа» створюють 

імітації людського світу на плівці чи цифрових носіях. Амбівалентність аналізу 

творів мистецтва В.Беньяміна відкривала остаточну неможливість їх копіювати, 

адже автентичність ґрунтується на «одиничних недосконалостях» як способі 

вивільнення образів мистецтва й закладала основу окремого і неповторного його 

статусу414. Таку ж амбівалентність прослідковуємо і в розгалуженнях «першої і 

другої соціології» П.Штомкою. Відмінності першої та другої соціології добре 

показав Хельмут Вагнер (Helmut R.Wagner) який у вступі до феноменології 

А. Шюца підкреслював притаманну саме «другій» соціології наявність «традиції, 

яка знаходить втілення в чисельних різновидах, яка у вихідному порядку обирає 

діючих людей, складаючих соціум, а не суспільні системи та інституції, що є 

витворами їхніх дій»415. 

На суттєві зміни у структурі інформаційної взаємодії сучасних мас-медіа та 

суспільства не могли не відреагувати теоретики масових комунікаційних 

процесів. Соціокультурний підхід, що повністю відповідає методології 

 
413 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции; пер. с нем. Москва: Логос; Гнозис, 2009. 

414 Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе. Москва: Медиум, 1996. 

415 Wagner Helmut R. Introduction. The Phenomenological Approach to Sociology // Alfred Schutz, 

On Phenomenology and Social Relations / Red. Helmut Wagner. Chicago: University of Chicago 

Press.1970, р. 49. 
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мультидисциплінарного розгляду проблем сучасних медіа, був артикульований 

Д. Мак-Квейлом як спроба створити цілісну медійну теорію, що здебільшого 

охоплювала б «суспільство» і «культуру» разом, тоді мас-медійні процеси треба 

було б пояснювати у зв’язку з обома концептами; він наголошував, що «хоча 

розглядати культуру як другорядну щодо суспільства неправильно, але історію 

зазвичай описували через матеріальні процеси, де суспільство було «базою», а 

культура «надбудовою». Це також приклад «культурного» упередження в 

тлумаченні досвіду, яке унаочнює неможливість розмежувати ці два поняття»416.  

Відгукуючись на спроби вивчення візуальних зображень як певної 

«іконічної» інформації, що в семіотичних теоріях культури артикулюється як 

інтерпретування та «розшифровка кодів» візуальних «іконічних» знаків. 

Візуальна соціологія, охоплює нині широкий спектр предметів дослідження – від 

сприйняття продуктів «оптичних медіа»: фотографії, реклами, кінофільмів, 

відеокліпів, шрифтів, комп’ютерних «іконок» та інших графічних зображень 

(«смайликів», ін.) – до відомих в історії мистецтв творів живопису, архітектури, 

графіки, й новоутворень соціального прогресу: моди, макіяжу, зачісок, 

«стилістики» обличчя, тощо417. Все це може бути віднесено до системи візуальних 

комунікацій, які стали її елементами протягом останньої сотні років й увійшли до 

інтерпесональної та масової комунікації набагато швидше, ніж це відбувалось у 

попередніх культурно-історичних епохах. 

Вивчення «мультиплікованого» простору медіакомунікацій не могло не 

спричинити модифікації соціологічної думки; виділення «першої» і «другої» 

соціології, запропоноване П. Штопкою просунуло вперед і соціологічне, і 

загальнокультурне бачення процесів, що відбуваються в сучасному просторі мас-

медіа. У проекціях і перспективах другої соціології зовсім інакше уявляються 

«соціоінтерпретаційні» можливості фотографії – діючі люди та створене або 

перетворене ними цивілізаційне або технічне середовище опиняються в нашому 

 
416 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. з англ. Львів : Літопис, 2010, с. 68. 

417 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования / Пер. с польск. 

Н.В. Морозовой. Москва: Логос, 2007.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

229 

 

живому, безпосередньому візуальному відчутті. Замість звичайного зовнішнього 

пояснення у «Візуальній соціології» П. Штомпки постулюється розуміння – 

герменевтичне, структуральне чи культуральне – інтерпретування подій, явищ 

тощо. В царині сучасної соціології мас-медіа саме «друга» соціологія вказує 

науковий шлях, що дозволяє досліджувати сучасні процеси візуалізації 

інформації. Жодним з вищезгаданих трьох напрямів, окреслених Штомпкою, 

предметно не займається «перша» соціологія, адже для неї об’єкти – «соціальні 

організми, системи, їх функціонування, зростання чи розвиток – абстрактні 

конструкції, що теоретично розрізняються лише на рівні понять»418. Якщо 

фотообраз фіксує те, що доступне лише зоровому сприйманню, то в сфері 

суспільного буття “photoimage” – відтворює образи людей, їхні дії та матеріальні 

ефекти їхньої діяльності. Як наголошував Н.Больц, «коли немає часу дивитися і 

бачити, потрібний готовий товар сприйняття: фотографії та телефільми. Фотограф 

і оператор уповноважені відбирати інформацію в світі образів – як автор в світі 

даних»419. Подібне переживання «реконструкції» та «деконструкції» візуальних 

образів є не тільки психологічним фактом окремої індивідуальної свідомості; 

вони можуть бути «прочитані» як текст в різноманітних формах. 

Розмежування дослідницького апарату та його спрямованості на «першу» 

чи «другу» соціологію є на часі. Серед соціологічних теорій (за класифікацією 

П.Штомпки, наданою в праці «Соціологія соціальних змін») спостерігається така 

диференціація: соціологічні спостереження за суспільними процесами – 

глобалізацією, міграцією, модернізацією, пауперизацією, урбанізацією та 

функціонуванням соціальних організацій та інституцій – визнаються теоріями 

більш абстрактного рівня420; а такі, що більш сфокусовані на повсякденному 

житті, проблемах окремих людей і груп – вже не виокремлюються як теорії 

«середнього рівня», адже всі вищезгадані абстрактні процеси (функціонування 

 
418 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования / Пер. с польск. 

Н.В. Морозовой. Москва : Логос, 2007, c.104. 

419 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, с. 21. 

420 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва : 

Аспект Пресс, 1996. 
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організацій, ін.), вже не сприймаються безпосередньо. В сучасному суспільстві 

виявлені «візуальною соціологією» прояви чи симптоми абстрактних категорій 

стають предметами фіксації екранних мистецтв (зокрема, аудіовізуальних медій), 

й, одночасно, предметами досліджень самої візуальної соціології. Переживання 

«реконструкції» та «деконструкції» візуальних образів є не тільки психологічним 

фактом окремої індивідуальної свідомості; вони можуть бути «зчитані» як знакова 

інформація, як текст в його різноманітних формах.  

Можна проаналізувати методи, розроблені в різних галузях суміжних щодо 

візуалістики наук, наприклад: теорії мистецтва, мистецтвознавчої критики, 

літературознавства, етнографії та етнології, історії та теорії культури, архітектури 

та скульптури, живопису тощо. Крім широко визнаних методів: спостереження 

об’єктів культури, семіотичного аналізу, реконструктивних методик, контент-

аналізу текстів, існують інші, більш «приземлені» інструменти: записи та графічні 

замальовки, збір етнографічних артефактів, їх фотографування тощо. В 

артикуляції М. Мерло-Понті, «ми повертаємось до феноменів, вони демонструють 

нам, що сприймання якості, ...величини, пов’язане зі всім перцептивним 

контекстом, що стимули не можуть вже бути цим шуканим засобом відмежування 

пласта безпосередніх вражень»421. Останнім часом саме враження стають 

предметом вивчення науковців, зокрема і соціологів мас-медіа. Підкреслюючи 

важливість «перцептивного контексту», візуальні соціологи класифікують та 

обраховують специфічні риси, характеристики, вивчають думки людей про певні 

артефакти та візуальні образи, форми їхнього ужитку; особливості соціальних 

умов, у яких вони виробляються та використовуються. Так само медіапростір 

формує певний «образ суспільства», в якому існує людина і створювана нею 

картина світу422, а за рахунок семіосоціопсихологічних елементів знакового 

сприйняття – створюється новий образ соціальної реальності. 

 
421 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с франц. Санкт-Петербург : Ювента, 

Наука,1999, с. 29.  

422 Сусська О.О. Семіосоціопсихологічні засади досліджень «образу суспільства» в 

медіакомунікативних системах// Проблеми політичної психології: зб. наук. праць /Асоціація 

політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 

Київ : Міленіум, 2015. Вип. 2 (16). С.40-48. 
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Для системи соціологічного знання виокремлення візуальної соціології 

стало важливим тому, що ця галузь спрямована на дослідження візуальної 

продукції суспільства, смислу, «перцептивного контексту» виробництва і 

споживання. Найтісніший зв’язок у візуальної соціології через її предмет – зі 

сферою мас-медіа, а відтак, і з суміжною галуззю – соціологією масових 

комунікацій, з її посиленною увагою до вивчення електронних або «оптичних» 

медіа – телебачення і кінематографу (Ф. Кіттлер, З. Кракауер, Б. Балаш); останнім 

часом до цієї галузі долучається вивчення візуальної продукції, яка розміщується 

в Інтернеті. 

Мозаїчність сприйняття – одна з найхарактерніших рис «метадискурсу» 

масової комунікації – створює живильне середовище для формування 

«інтерпретативних спільнот», що аналізувалось у попередньому розділі. Появі 

появі цієї якісно нової когорти медійної аудиторії великою мірою завдячуємо 

особливостям медіадискурсивних практик й моделей формування/сприйняття 

новинних повідомлень, які вже вироблені у цієї найбільш активної частини 

користувачів мереж та потенційних персоніфікованих суб’єктів мас-медій, які ще 

зовсім нещодавно становили переважну більшість спільноти, віднесеної 

соціологами та фахівцями з медіакомунікацій до звичного конструкту – «масова 

аудиторія».  

Якщо семіотичний підхід до вивчення дискурсу мас-медій (про що йшлося 

вище), то герменевтично-інтерпретативний підхід П. Рікера, Г.-Г. Ґадамера, 

М. Ґайдеггера, ін. та втілений в удосконаленому вигляді в теорії інтерпретації, що 

позначився а в узагальненому вигляді на становленні міждисциплінарної 

парадигми мультикультуральності. В сучасних концепціях вивчення масової 

комунікації та спробах пояснення міжкультуральних витоків мас-медійного 

дискурсу в комплексі використовуються теоретичні підходи та емпіричні 

контексти, методологічні засади і особливості «європейської» та «американської» 

наукових традицій, з їхньою схильністю до соціально-філософського аналізу, у 

першому випадку, і до позитивізму в другому. 
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Як вже підкреслювалось вище, сьогодні кожен вузький спеціаліст, який 

володіє найглибшими знаннями про окремі сторони вивченого ним об'єкта, 

згодом вичерпавши себе в пізнанні предметної сфери свого дослідження, завжди 

повинен намагатись пізнати більш різноманітніші його сторони. В артикуляції 

Ф.Фукуями, «відповідні культурні норми повинні будуть виробляти індивіди та 

співтовариства, які взаємодіють одне з одним на повсякденній основі. ...Хоч 

розвиток сучасного капіталізму дестабілізував соціальні норми індустріальної 

ери, нам треба задуматись над питанням: чи не містяться в ньому інші джерела 

соціального порядку?»423. Таким чином, стало б імовірним подолання «Великого 

розриву», коли перехід до інформаційного суспільства «розірвав соціальні 

норми», й одночасно культурні і моральні цінності стали розвиватись так, що це 

дозволило б людям адаптуватись до мінливих технологічних та економічних 

умов, з якими вони стикаються. 

Якщо зосередити увагу не на осучасненій артикуляції «обмежених 

медіаефектів», а на реальних уявленнях про «всюдисущі» мас-медіа, що не зникли 

без наслідків для прийдешніх теорій, то можна зробити висновок: вони 

поширились на аудіовізуальну комунікацію і втілюються у моделях глобального 

масштабу, опановуючи нові технології вивчення візуалізації контенту (візуальна 

соціологія) або досліджують аутопойєтичність розвинених систем масової 

комунікації. Тут, очевидно, відіграють значну роль засади феноменологічного та 

герменевтичного підходів, що також вносять «свою лепту» у формування нового 

етапу культури, нових культурних парадигм комунікації, інформаційного обміну і 

взаємодії. Зважуючи на те, що культурні практики понад шість століть поспіль 

були переважно текстовими (книжковими); що сприяло тому «духу 

квантифікації», який втілився у механізації писемних навичок та явищах, що 

спостерігаються впродовж майже шести століть після винаходу Гутенберга; таким 

чином, згідно М. Маклюену, «рукописна культура не мала можливості для 

широкомасштабного розповсюдження візуального знання й тому не відчувала 

 
423 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, с. 335-336. 
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потреби в редукції невізуальних розумових процесів до діаграм. …Смисл же 

квантифікації в перекладі невізуальних відносин та реальностей у візуальні 

терміни»424. 

Герменевтичні процедури ставали набутком культури внаслідок втілень тих 

писемних навичок, що створили не тільки книжкову цивілізацію, але й 

сформували людину «книжкової ери». Притаманне наступним десятиліттям 

поступове втручання в картину світу медіакомунікативних відносин не тільки не 

спотворило, але й додало до звичок «людини писемної» нові компетенції, що 

розширили її можливості до сприймання світу і себе в ньому. В результаті 

поєднання в одній особі рольових ознак комунікатора і реципієнта медіадискурсу 

з’явився особливий тип медіакомунікативної взаємодії – «партиципаційний» 

статус персоніфікованого комунікатора, й разом з ним і новий тип публічного 

дискурсу мас-медій – «журналістика співучасті». 

Завдяки виявленню та визначенню такого нового феномену в просторі 

сучасних медіакомунікацій, як контамінація суб’єктності, відкриваються 

можливості для аналізу ступеню втілення особистісних намірів та інтенцій в 

процесі створення інформаційного поля індивіда, що, в свою чергу, відкриває нові 

актуальні порядки, які допомагають агрегувати дискретні фрагменти діяльності 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій у більш цілісну та струнку картину 

протікання процесу формування інформаційного поля суб’єкта 

медіакомунікативних взаємин. 

Якщо розглядати з феноменологічної точки зору сучасну медіакомунікацію, 

то вочевидь тут відіграють значення не тільки зміни у картині світу суб’єкта під 

впливом контенту, який присутній у медіапросторі, але й точка зору самого 

суб’єкта, яка раніше (в теренах вивчення традиційних медіа) мало бралась до 

уваги. 

Згідно Н. Еліасу, у протиставленні «культури і цивілізації» найглибшу роль 

відіграє не протиставлення характерів, (які служать «переважно вияву 

 
424 Мак-Люэн Маршалл. Галлактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры / 

Пер. с англ.Киев : Ника-Центр, 2004, c. 236-237. 
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національної антитези»), а вияв «антитези соціальної», що, насамперед, 

«виливається у вирішальний досвід для утворення таких антитетичних пар, як 

«глибина» й «поверховість», «щирість» і «фальшивість», «удавана чемність» і 

«справжня доброчесність», що утворюють між собою певний «взаємозв’язок 

подій», з якого вже потім, серед іншого, постає протиставлення цивілізації і 

культури»425. В сучасному суспільстві відбувається становлення нових 

персоніфікованих аудиторій, де суб’єктність є визначальною «фігуративною» 

характеристикою, де нові медіа починають свій «цивілізаційний шлях», тобто 

шлях освоєння тих найважливіших засад, де існують «градуювання» та «варіації» 

самопізнання в різноманітних групах (від елітних груп до ширших верств 

розвиненіших суспільств). 

 Актуалізація понятійного апарату сучасного соціологічного аналізу 

медіакомунікативних процесів включає також питання внутрішніх змін аудиторій 

мас-медіа426, суб’єктно-рольових ознак та індивідуальних характеристик, які 

традиційно вивчались соціологією масових комунікацій лише в агрегованому 

вигляді. Неминучим наслідком суб’єктивації комунікативних відносин в мережах 

стала інтерференція соціокомунікативних засобів та ролей, які засвоюють і 

втілюють його актори – персоніфіковані суб’єкти комунікативної взаємодії в 

мережевому інтернет-просторі. 

Сучасний інформаційний простір поступово стає мультимедіативним. 

Розвиток і впровадження у повсякденні медіакомунікативні практики все більшої 

кількості технологічних інструментів, інтерференції мистецтв (кіно, телебачення, 

живопису, фотографії тощо) та розширення можливостей доступу до інформації 

різних рівнів і проблематик дозволяє суб’єкту сучасного «мультимедіативного 

простору» одночасно бути членом декількох «інтерпретативних спільнот», або ж 

 
425 Еліас Н. Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / Пер. з нім. Київ : 

Видавничий дім «Альтернативи», 2003, с. 75 . 

426 Сусська О.О. Проблеми оновлення поняттєвого апарату соціології медіакомунікацій за умов 

персоніфікованої комунікації в мережах // Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи». Вип. 39. Зб. наук. праць. Харків, 2017. С. 80-85. 
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зберігати домінуючий статус прихильника і постійного користувача переважно 

одного чи двох засобів, наприклад телебачення та Інтернету. 

Очевидно, що активність персоніфікованого суб`єкта медіакомунікацій 

щодо створення власного інформаційного поля, відбувається в двох 

інтерферуючих просторах: глобальному просторі та суб’єктному просторі 

(інформаційному полі персоніфікованого суб’єкта). Виходячи з цього можна 

передбачити, що й контент, і композиція інформаційного поля носять одночасно й 

репрезентаційний характер. 

Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта є влюченим: 

– до структури життєвого світу конкретної людини, яка набуває статусу 

персоніфікованого суб’єкта; 

– до соціальної реальності – через соціальні уявлення, отримані внаслідок 

контактів в інформаційному просторі та завдяки безпосередньому досвіду; 

– до загального соціокомунікативного простору глобалізованого світу. 

Мультикультурна інтерференція в мас-медійному дискурсі постає не тільки 

явищем сучасного медіапростору, але й інструментом створення нових смислів. 

2.3.2. Символізація змісту та інтерференція мистецтв в дискурсі мас-медій 

Суттєве «розширення» отримали різні види мистецтв, які поступово освоїли 

широке поле взаємодоповнення та інтерференції в медіапросторі, що, в свою 

чергу, зумовило й актуалізацію мультидисциплінарних підходів, як найбільш 

актуального шляху вивчення цих складних мультикультуральних об’єктів. 

Завдяки розвитку аудіовізуальний медій (зокрема, телебачення) у кожного 

споживача актуальної візуалізованої інформації створюється відчуття не глядача, 

а учасника події. Учасник, на відміну від глядача (пасивного спостерігача), 

отримує справжнє програмування своєї поведінки; а відтак, класична модель: 

«медіа» – «меседж» – «аудиторія», на якій базувались мас-медійні теорії ХХст., 

вже не витримує реальної критики, адже «мережева реальність» створює нові 

смисли, іноді протилежно націлені. Символізація змісту сучасного мас-медійного 

простору помножена на «гіперреальне» як віртуальну риторику сучасності, додає 
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до вищезгаданих складнощів «процес семіозису» як техніку продукування 

складних смислів (згідно У.Еко), провокуючих дискусію саме заради того, щоб у 

чомусь переконати; з іншого боку, як скарбницю змертвілих та надлишкових 

форм, за допомогою яких прагнуть укріпити адресата в його ж переконаннях, що 

є лише ілюзією суперечки, а насправді ж вичерпується апелюванням до його 

почуттів427. Єдиною сферою «спонтанного породження» смислів залишається 

простір інтерференції мистецтв, притаманний самій природі середовища мас-

медій, адже в своїх початках вони замислювались як відбиття образної рефлексії 

світу реальності. 

 Фіксація «настановлень» та односпрямованість медіакомунікації (як 

переважаючий тренд минулого століття) і вимірювання ефектів впливу мас-медіа 

на аудиторію – для соціології масової комунікації вже відходять у минуле і 

поступаються місцем іншому, більш сучасному науковому баченню. 

Масова комунікація як процес і система сьогодні здійснює не фокусований 

«обмежений вплив» на аудиторію, а скоріше – репрезентацію знань, цінностей і 

зразків, які присутні у мас-медійному метадискурсі й можуть (за певних умов) 

засвоюватися індивідами та групами. Когнітивний та інтерпретативний 

компоненти, вочевидь, все ще залишаються центральними, адже пов’язані з 

розумінням, тлумаченням значень і смислів у текстах, що транслюються, 

інтерферують та функціонують, надаючи пріоритетного значення 

міжкультурному напряму досліджень428 та розвитку самих медіасистем. 

Культурні практики останніх десятиліть підтверджують не тільки реальний 

зсув соціальних цінностей на «перетині» тисячоліть, відбувається й 

переоцінювання популярної культури; присутня вірогідність того, що в 

медіапросторі відбуваються культурні перетворення, що ведуть до появи нової 

естетики в рамках мультикультуральної парадигми. В цьому плані зберігає 

 
427 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва : ТОО ТК 

«Петрополис», 1998, с. 102-103.  

428 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе. Монография. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co.KG, 2013. 
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актуальність виявлений відомим дослідником медійної культури К.Розенгреном 

(K.Rosengren) взаємозв’язок між культурою та суспільством (див. Рис. 3)429. 

 

Соціальна структура впливає на культуру:  

 Так         Ні 

Культура впливає  

на соціальну   Так 

структуру:  

    Ні 

  

Рис. 3. Чотири види зв’язків між культурою (медійним контентом) та 

суспільством. 

 

Наведені чотири види зв’язків між культурою (в т.ч. медійним контентом) 

та суспільством демонструють можливі типи впливів культури на соціальну 

структуру. Найбільш лояльним до культури в уявленні К.Розенгрена був тип 

взаємозалежності, коли і культура впливала б на соціальну структуру, і, навпаки, 

соціальна структура також впливала б на культуру. 

Необхідно в цьому сенсі додати, що культура (за допомогою неформальних 

правил та звичаїв) впливає на інститути суспільства, допомагає йому впливати на 

соціальні процеси. Так, Д. Мак-Квейл, коментуючи «схему Розенгрена», 

пояснював, що «дуже ймовірно, що суспільство та мас-медії можуть до якогось 

часу розвиватись незалежно. …Позицію автономії також підтримують ті, хто 

скептично ставиться до спроможності медій впливати на ідеї, цінності та 

поведінку (наприклад, сприяючи ідеології конформізму, впроваджуючи 

«модерність» або шкодячи кільтурній ідентичності бідніших чи слабших 

країн)»430. Проте, як зауважує Ф. Фукуяма, це відбувається саме тому, що ці 

«неформальні» інструменти впливу «не знаходяться під чиїмсь офіційним 

 
429 Rosengren K.E. Mass Media and Social Change. Beverly Hills, CA: Sage, 1981. РР. 247- 263. 

430 Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Пер. з англ. Львів : Літопис, 2010, с. 70. 

Взаємозалежність 

(двосторонній вплив) 

Ідеалізм (суттєвий вплив 

медій) 

Матеріалізм (медії - 

залежні) 

Автономія (причинного 

зв’язку немає) 
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контролем». Але ще частіше мають місце обидва процеси: «суспільна політика 

буває спрямована на підтримку культурних преференцій», проте й «культурні 

фактори обмежують суспільну політику або, навпаки, формують її»431. 

На зміну впорядкованості раціоналістичного бачення світу приходить 

поліпарадигмальність (яка є однією з модифікацій мультикультуральності, її 

функціоналом). Згідно Ю. Ґелтону, «майбутній розвиток людства в даний момент 

історії обертається не навколо подальшої раціоналізації, або, в ім’я плюралізму, 

навколо більшої довільності, або ж навколо пустого постмодерного карнавалу 

багатоцільної випадковості, а навколо приборкання раціональності наново за 

допомоги її гуманного і усебічного пришвартування»432 . Чи стає це одночасно й 

однією з особливостей сучасної медіакультури, чи є фактично відбиттям 

співіснування найрізноманітніших культурних (в т.ч. нарративних) та 

соціокомунікативних моделей візуалізації та вербалізації в метадискурсі мас-

медіа – гіпотетично, так. Сучасний світ креативних технологій звик до 

представлення своїх образів у певних формах і форматах «метасередовища», 

створеного завдяки експансії комп’ютерних мереж, що зробили медіа глобально 

доступними і потенційно пов’язаними з усіма проявами – художніх і нехудожніх 

явищ культури. Покоління «мілленіалів» спостерігає виникнення абсолютно нової 

культури комунікативних відносин в інтернет-мережах, переведення багатьох 

пластів вербальної інформації в пласти видовищних, «екранних» конструктів.  

На відміну від вже артикульованого переходу до «екранної цивілізації» або 

ери електронних медіа, що створили новий світ візуальних «смислів» набуває 

транспарентності мультикультуральний аспект взаємодії взагалі в 

інформаційному просторі. Як вже аналізувалось на початку роботи, тут суттєвого 

значення набуває аутопойєтичність сучасних медіасистем, що є альтернативною 

сингулярності («одинарним» рівням енергії – в мережних комп’ютерних 

системах). 

 
431 Фукуяма Ф. Великий разрыв; пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, с. 178-179. 

432 Ґелтон Ю. Модерний заблуд, або Нестерпне просвітлення буття // Глобальні модерності / За 

редакції М.Фазерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона; пер. з англ. Київ: 2008, с. 378. 
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У розвідках сучасних критиків «інтернет-філософії», зокрема філософа-

постмодерніста Мануеля Де Ланда (М. de Landa), який вважається представником 

крайнього крила «теоретиків хаосу» та ролі обчислювальної техніки, значущим є 

те, що у «теоретиків хаосу» називається «сингулярністю» – перехідною точкою, 

де із хаосу народжується «порядок», що є каталізатором «життєподібної» 

поведінки неживої матерії. В своєму описі переходу від хаосу до порядку, 

«теоретики хаосу» відштовхуються від природних процесів (де первісно ніяк не 

пов’язані елементи досягають певної критичної точки і починають раптово 

взаємодіяти один з одним), щоб «утворити більш високорозвинений організм». 

Таким «організмом» може стати на думку Де Ланда «неконтрольоване зростання 

децентралізованого нелінійного Інтернету, що може призвести до появи 

глобального штучного розуму»433. 

В контекстах синхронії та діахронії, інтерпретуючи «вододіл» цивілізацій, 

можна порівняти питому вагу переходу від цивілізації рукописів до «цивілізації 

Гутенберга», й далі від екранних медіа до дигітальних, вважаючи ці переходи не 

лише зміною технологій, але й зміною типів сприймання і пояснення світу. При 

цьому суб'єктна основа людини, зокрема, персоніфікованого суб’єкта 

медіасередовища, залишається незмінним стрижнем, який, навіть в ситуації 

«хаосу» в аксіологічному плані підтримує суб’єктність та спрямованість в 

процесах ознайомлення з досягненнями культури й у творенні їх. В свою чергу, це 

забезпечує піднесення людини над все більш ускладненими умовами існування, 

робить досяжним опанування медіакомунікативним середовищем, якщо воно до 

цього часу навіть визначалось достатньо ворожим і маніпулітивним. Постмодерні 

дослідження цієї ситуації, як наголошувалось вище, розгортались в параметрах 

нелінійної раціональності. Згідно Ж. Дерріди, якщо структуралізм чомусь і 

навчив, так це тому, як протистояти будь-якій «заорганізованості смислу, 

суверенності та рівновазі всілякої усталеної форми»434; а це значить – вважати 

недоречним й випадковим все те, що не уміщується в рамки конструкції, що 

 
433 Landa M. de. War in the Age of Intelligent Machines. New York, 1991. pp. 7-15. 

434 Derrida Jacques. “Force et signification” in L`ecriture et la difference, Paris, 1967, р. 40. 
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вибудовується, адже відхилення – це не проста відсутність структури; вони теж 

якимось чином організовані. Саме остання думка (що звучить в унісон цій тезі) 

навела свого часу Умберто Еко на ідею існування «відсутньої структури» як 

певної внутрішньої закономірності комунікативної взаємодії, на характерне для 

нього «заперечення структури» в ім’я «ствердження структур» і на «описання 

кодів як системи очікувань» 435 . 

Спільним джерелом мультикультуральних акумуляцій медіадискурсу та 

постмодернових пощуків «трансцендентної» ідеї – є розуміння значень, як 

особливого надбання (або властивості), саме «дару» людської свідомості, що 

породжує смисли і завдяки їх симультанності може знейтралізувати «хаос 

досвіду» (за М. Вебером), що «культура – це скінчений сегмент без значної 

нескінченості світового процесу, який люди наділили знанням і важливістю»436.  

Саме культура і «контркультура» шестидесятих років минулого століття 

підготувала появу не тільки розвинутої системи мас-медій і розуміння нових 

культурних надбань «електронної» ери, але й сформувала передумови критики 

ґабермасівської «комунікативної раціональності». Остання демонструє певну 

поляризацію із культурною естетикою постмодерну, що передбачає заперечення 

традицій і пошук новизни, нововведень та винаходів (для вдосконалення 

споживання), швидкоплинного миттєвого задоволення (насолоди), ностальгії, 

безтурботності та безвідповідальності (непослідовності). Для сучасного і 

майбутнього людства – на думку Ж. Ліотара – в постмодерному суспільстві не 

існує ані організаціиних, ані інтерпретативних структур, ані будь-якого 

магістрального проекту437. Дослідження GFK спільно з Центром «Нова Європа» і 

Фондом ім. Фрідріха Еберта, здійснене у 2017 році продемонструвало, що 

перетин східноєвропейської цивілізаційної традиції, яка базувалась на глибоко 

історичних засадах (зокрема, релігійних), із сучасними ціннісно-смисловими 

 
435 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва: ТОО ТК 

«Петрополис», 1998.  

436 Weber Max ‘Objectivity of social science and social policy’// The Methodology of the Social 

Science; transl. and ed. by Edward A.Shils and Henry A. Finch. New York: Free Press, 1949, р. 81. 

437 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. 
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орієнтаціями молоді, виявляє несхожість смисложиттєвих орієнтацій з позиціями 

західноєвропейського та північноамериканського бачення «постмодерного» етапу 

розвитку цивілізації. Серед вікової групи 14-29 років, воно є зрізом одночасно 

кількох поколінь — покоління Y, яке охоплює народжених з початку 80-х до 

початку 90-х (найстарші опитані в цьому дослідженні народилися у 1987-1988 

роках) і покоління Z, тобто тих, хто народився від початку дев’яностих до 

середини двохтисячних. Хоча ці поколінневі категорії є універсальними для 

західного світу в цілому, в українському контексті вони набувають додаткових 

значень; наприклад, щодо ставлення до ЄС «серед української молоді немає 

домінантної позиції щодо довіри до ЄС: частки тих, хто довіряє, і тих, хто не 

довіряє, та «невизначених» є майже рівними (29%, 28% та 31% відповідно)»438. 

Міжкультурні зв’язки та комунікацію молодь встановлює переважно через 

Інтернет. Закордонні подорожі не є дуж е популярними серед української молоді. 

Більшість молодих людей з України (76%) стверджує, що ніколи не виїжджали за 

кордон. Лише близько 21% молоді будь-коли були за кордоном; часто або дуже 

часто бували лише 3%; щодо територіального розподілу, то порівняно з іншими 

регіонами, подорожує частіше молодь з Києва та Західної України. Все це не 

може не впливати на проекції образів, створених у медіапросторі, на уявлення про 

світ навколо.  

Швидкість та обсяги обміну культурним та мистецьким контентом за 

допомогою медіакомунікацій зростають. Дослідження мультикультуральних 

інтерференцій, за влучним висловом Маршала Бермана (Marshall Berman), 

дозволяють спостерігати як від «порожньої самості» з «гіпертрофованими 

свободами», за нереалізованості повноти модерних потенціалів, людство знову 

стоїть перед «непережитим», «нездійсненним», «незнаним»439. Аналогічно й за 

спостереженнями автора більшість контактів в сучасному полі інформаційного 

обміну суб’єкта здійснюється завдяки і за допомогою мас-медіа, проте це не 

 
438 Дослідження молоді в Україні. Центр «Нова Європа», Фонд ім. Ф. Еберта, GFK. URL: 

http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf (дата 

звернення: 07.05.19) 

439 Berman Marshall. All That Solid Melts into Air.New York: Simon & Schuster, 1982. 
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убезпечує від «порожньої самості», тому «сучасні дослідники, не зупиняючись 

перед таємницями та глибинами «гіперреальності» продовжують шукати відповіді 

на актуальні питання про значення та збереження смислів (виділення автора – 

О.С.) комунікації»440 . 

Символізація змісту, «образ» як інструмент впливу – притаманні багатьом 

мистецтвам. Відомі культурологічні начерки у пошуках «культурного коду» 

скоріш здійснюють пошуки і знаходять можливості виділення певного стрижня 

взаємодії мистецтв в метадискурсі мас-медіа; як далекоглядно зосередив увагу на 

цьому У. Еко, попередивши про «недиференційований універсум», що спричиняє 

«відсутність структури», але саме «код наділяє смислом щось таке, що первісно 

цим смислом не володіло... Але доки коду немає й доки це дещо не кодифіковане, 

воно не може здійснювати безкінечну кількість сполучень, які тільки пізніше 

(курсив автора – У.Еко), після накладання коду, можуть стати носіями смислу»441. 

Аудіовізуальні можливості електронних медіа створюють свої «коди» 

розпізнавання, включаючи їх до загального простору метадискурсу масової 

комунікації. Експансія кітллерівських «оптичних медіа» активно розгорталась в 

ХХ столітті за допомогою нових технологічних винаходів, які починаючи з 50-х 

років забезпечили прийом//передавання зображення і звуку на найбільш великі 

відстані. Це був не тільки переворот в техніці, але й відкрилась унікальна 

можливість для медіа відігравати значиму роль в соціальних зрушеннях та 

історичному процесі, адже саме вони стали предтечею артикульованого вище 

«цивілізаційного переходу», який суттєво змінив сутність і форми 

комунікативних відносин в соціальному просторі. Окреслюючи характерні 

відмінності «комунального суспільства» і «суспільства знань»,дослідник культури 

В.А. Нікітін відзначає, що «улаштування каналів трансляції дозволяє включати в 

культуру все нові і нові знання, отримані завдяки опису соціальних ситуацій, 

 
440 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе. Монография. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013, 

с. 47. 

441 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва: ТОО ТК 

«Петрополис», 1998, с. 357.  
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тобто ситуацій, коли виникають способи дії, які потребують перегляду норм»442. 

На очах одного покоління світ поступово перетворюється під впливом заміщення 

«об’єктивного змісту знаковою формою», виникає новий світ – світ знакових 

форм. Механізми трансляції знакових форм та «механізми інтеріоризації 

трансльованих смислів» сучасні дослідники соцікультурної сфери найчастіше 

поєднують із процесами, де «культура умінь» поступово змінюється «культурою 

знань»443, адже саме в трансляції смислів і вбачається одна з визначних функцій 

мистецтва. 

Соціологічною критикою на шляху до «суспільства знань» були виявлені 

також певні бар’єри: 

• по-перше, спотворити знання може надлишкова або «асиметрична» 

символізація (що використовується останнім часом все активніше) в світі мас-

медій; «симулякризація» сукупного змісту мас-медій, яка призводить до 

утворення віртуального смислового простору; «гіперреальність» (за 

Ж. Бодрійяром), вносить певний дисонанс в картину змін комунікативних умов 

взаємодії у сучасному віртуалізованому просторі; 

• по-друге, віртуалізація сучасного інформаційного простору, що в 

першоджерельному вигляді видавалася за однозначне благо, як стало очевидним, 

відіграє подвійну роль: згідно М. Кастельса «найважливіша роль Інтернету у 

формуванні соціальних стосунків – це його внесок у нову модель 

комунікабельності, побудовану на індивідуалізмі», отже на його думку, 

«мережевий індивідуалізм – це соціальна модель, не купка ізольованих 

індивідуумів»444; але, з іншого боку, прив’язавши індивіда до комп’ютера й 

позбавивши його багатьох активностей, віртуалізація «поглинає» певну частину 

особистості користувача мереж (як в часовому, так і в інтелектуальному вимірі);  

 
442 Никитин В. А. Идея образования или содержание образовательной политики. Киев: Оптима, 

2004, с. 42.  

443 Деррида Ж. Трассирование и дифференциация / Пер. с фр. // Философская и 

социологическая мысль. 1995. № 5-6. С. 4-14. 

444 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства; пер. з 

англ. Київ: ТОВ «Ваклер», 2007, c. 130-131. 
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• по-третє, віднесення поняття «індивідуалізм» до нового класу 

персоніфікованих контактів: суб’єктних, безсуб’єктних (анонімних) та суб’єктно-

множинних (колективних і групових) породило новий термін «мережевий 

індивідуалізм». 

Вченими-соціологами, які досліджують сучасне соціокультурне середовище 

України артикулюється вже не як проблема, а як висновок те, що значимість 

критеріїв, які становлять духовний фундамент людини, девальвується. Навіть 

культурні і моральні цінності перестають входити до першого десятку найбільш 

вагомих соціокультурних проблем. На запитання «Чого Ви очікуєте першою 

чергою, коли звертаєтесь до творів мистецтва(художньої літератури, кіно, музики, 

театру, живопису, тощо)?» тільки 11% респондентів відповіли, що прагнуть 

«запозичити зразки моральної гідної поведінки», до того ж стає очевидним, що 

«практика суспільного виживання в нинішніх соціальних, економічних, 

політичних, побутових реаліях у такого роду критеріях особливої потреби не 

відчуває»445. 

Віртуалізація свідомості і вплив на найбільш вразливі верстви населення 

(зокрема, молодь) є факторами, що вже більше двох десятиліть лежать в полі зору 

пильної уваги соціологів446. Наскільки «відпрацьованим» в науковому дискурсі є 

поняття індивідуалізму – вирішує кожна наукова галузь окремо, але спільним 

постає те, що на порозі нової комп’ютерної ери це поняття втрачає свій 

неблагоприємний відтінок негативізму попередньої доби авторитарних суспільств 

і екстраполює своє значення до царини соціокультурних відносин. З одного боку, 

індивідуалізм сприяє утворенню нових комунікативних стосунків в мережі та 

суттєво «узаконює» персоніфікацію, а з другого – стає на перешкоді 

матеріалістичному розумінню символізму лише як корисливому використанню 

 
445 Шульга Р. Соціокультурні критерії у художньому просторі // Мінливості культури: 

соціологічні проекції / За ред. Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2015, с.136-

137.  

446 Сусська О.О. Віртуальна свідомість як конструкт медіакомунікативістики та медіапсихології 

// Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. 

Максименка. Т. ХІV, част. 2. Київ, 2012. С.345-352. 
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символізації медіадискурсу заради маркетингових цілей (в рекламі)447
 або ж 

маніпуляцій (в політиці та «пропагандистських ефектах» мас-медіа). 

Визначення символізму як інструменту та міфу як засобу впливу на 

свідомість активізувалось прямо пропорційно потребам вивчення психології мас 

(Г. Лебон, Г. Тард, С. Московічі, Х. Ортега-і-Гассет, ін.). Проекції свідомості 

щодо сприйняття міфу настільки разноманітні, що вивчалися за різних боків 

різними науками: літературознавством, історією і теорією мистецтва, філософією 

і психологією, соціологією і політологією, ін. Так, Е. Кассирер як найважливіше 

відзначав, що символізм міфу має психологічний смисл та визнавав, що міф є 

продуктом нашої свідомості, яка здатна до пізнання дійсності саме завдяки її 

символізації448. Спроба вивести дискретність та фрагментарність в певні значущі 

відмінності міфу, здійснена Р. Бартом, суттєво змінила звичайні для того часу 

артикуляції щодо міфу та міфологізації. Остання була визнана «безкінечним 

числом міфів», що створювало й просякало всю культуру людства, а своєю 

багатоманітністю ствоювало той міфологічний простір, який в являв собою «поле 

міфологічних смислів», своєрідну «міфосферу», яка складає певний 

соціокультурний контекст, куди через ці міфи занурені й індивіди, й соціум в 

цілому. Р. Барт виділяв найголовніші ознаки «міфотворення», на його думку, 

«сучасний міф є дискретним: він виявляється не у великих розповідних формах, а 

лише у вигляді «дискурсів»; це не більш ніж фразеологія, набір фраз, стереотипів, 

міф як такий щезає, проте залишається ще більш підступне міфічне» 449. Останнім 

часом, коли «гібридність» втручається в життя людей своїми негативними та 

агресивними проявами, коли замість кастелівського «комунікаційного гібриду» 

український соціум вимушений постати перед небезпеками і викликами 

«гібридної війни», ці – визначені Р. Бартом характерні ознаки «підступного 

міфічного» – виявлються одночасно і передбаченням, і попередженням. Сучасна 

 
447 Чудовська І.А. Суб’єкт в рекламних практиках // Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики: міжвузівський зб. праць. Вип. 47. Одеса : Астропринт, 2010. С. 155-167. 

448 Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы // 

Культурология ХХ век: Антология. Москва: Юрист, 1995. С.163-212. 

449 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Изд. группа «Прогресс», 

«Универс»,1994, с. 234. 
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мас-медійна аудиторія (іноді й самі журналісти) стали більш критично реагувати 

на «псевдонаповнення» медіадискурсу змістом так званого гібридного 

«міфічного» характеру; особливо це є актуальним для сучасного телебачення і 

стосується процесу сприйняття зорових образів, що відбувається, дійсно, більш 

спонтанно, ніж сприйняття друкованого тексту і має двопланову структуру – 

текст словесний плюс смисл відео-образів, візуальний або аудіовізуальний 

дискурс. 

Дослідження візуальної природи та «образної палітри» телебачення 

починаються ще з повоєнних часів, спочатку його сприймали як «спадкоємця» 

кінематографу, що за півстоліття перед тим вже створив певну структуру своєї 

образності та творчих засобів її втілення. Виокремлення «оптичних медіа» 

призвело до суттєвих зсувів в естетичній картині світу. В осмислення образів кіно 

і візуальної стилістики зробили внесок славетні кінорежисери О. Довженко, 

С. Ейзенштейн та Г. Козінцев; історію і теорію кінематографу створювали 

всесвітньо відомі зарубіжні (Б. Балаш, Л. Деллюк, З. Кракауер, Є. Тепліц, ін.) та 

вітчизняні кінодіячі (В. Кісін, О. Мусієнко, В. Чубасов, ін.). Відстань більшу, ніж 

сто років, яку пройшов кінематограф, і трохи більше 80 років – від 

експериментальних передач – до періоду нестримного бурхливого розвитку – 

телебачення, можна назвати «золотим віком» екранних мистецтв. Згідно думки 

М.С. Кагана, хоч обидва мистецтва йшли вперед, нібито однаковими шляхами, 

але надінтенсивний розвиток радіоелектроніки, телекомунікаційних і власне 

телевізійних технологій протягом останної чверті ХХ ст. змусили телебачення 

зробити величезний «стрибок»450 , і воно швидко обігнало кінематограф, який 

залишився на позиціях мистецтва композиції, «живописних образів», головним 

елементом якого завжди був і залишився – кадр. 

В мас-медійному метадискурсі візуальна стилістика образотворчих 

мистецтв поєднується із стилями і позиціями режисерів, художників, етнографів, 

істориків, що знаходять втілення своїх образів в просторі кадру. Візуальні образи 

 
450 Каган М. С. Морфология искусства. Москва: Искусство, Ленингр.отд., 1972. 
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будуються за законами відповідних візуальних мистецтв та можуть бути 

сприйнятими, або ж зруйнованими відповідно до законів психіки та можливостей 

людського сприйняття. 

Вплив способів та інструментів створення образів і технік передавання 

зображень на подальший розвиток мислення, науки і технологій є величезним; 

так, за спостереженнями М. Маклюена – «це точне відтворення зображень мало 

дійсно неосяжні наслідки для розвитку знання і мислення, науки і технології. Не 

буде перебільшенням сказати, що з часів винаходу писемності не було іншого 

більш важливого винаходу, ніж спосіб точного відтворення зображувальних 

повідомлень» 451. 

Процедури і прийоми естетизації в метадискурсі мас-медіа тяжіють до 

певного порядку «освоєння дійсності», шо є притаманним переважно філософії 

культури. Щодо «інспірацій соціологічного теоретизування» (в артикуляції 

П. Штомпки)452, – тут йдеться про свідомість «перенесену» в сферу естетичного 

досвіду. Вона є не тільки осмисленням цього досвіду, але й переживанням, в 

процесі якого «зовнішня реальність» стає фактом внутрішнього життя, 

осмислюється, рефлексується суб’єктом і зрештою, тим або іншим чином впливає 

на його поведінку. 

Зовнішня реальність сучасного світу оцінюється з точки зору індивіда – в 

даному дослідженні – персоніфікованого суб’єкта мас-медійного простору, який її 

сприймає відповідно до своїх особистих цілей та ідеалів. Якщо розглядати такі 

цілі та ідеали в межах філософських екстраполяцій – своєрідна абстракція може 

розглядатись як особливе смислове (частково – символічне) утворення. Але в 

«інспіраціях» трансцендентного соціологічного теоретизування – ставлення 

індивіда до соціальної реальності значною мірою буде зумовлене, зокрема, 

ставленням суб’єкта до діяльності мас-медій, або спричинене ними. Серед 

характеристик персоніфікованого суб’єкта з усіма особливостями його 

 
451 Мак-Люэн Маршалл. Галлактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры; 

пер. с англ. Киев : Ника-Центр, 2004, с. 117. 

452 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва : 

Аспект Пресс, 1996. 
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сприйняття, з визнанням ролі індивідуального досвіду, з його «нерозчиненням» як 

узагальненого «іншого» в «гіперреальності» медійного простору, на перший план 

виходить «візуальний досвід», що стає незамінним чинником продукування 

персоніфікованим суб’єктом таких образів, текстів та відеоматеріалів, які раніше 

(до появи і розвитку «нових» медій) вважалися повсякденністю. 

Важливим для розуміння інтерференції мистецтв в метадискурсі мас-

медій є перенесення філософсько-культурологічних інтерпретацій та 

«теоретичних інспірацій» (П. Штомпка) на загальне теоретичне тло соціологічної 

науки, що породжує нове розуміння процесів, які донедавна досліджувались лише 

в теренах мистецтвознавства. Тут доречно згадати влучний вислів Д. Келльнера 

(D. Kellner), що «акт інтерпретації включає соціальне розташування, психічну 

конституцію і когнітивні особливості інтерпретатора»453 . Ця думка виводить на 

новий щабель розуміння появи як персоніфікованої суб’єктності, так й 

«інтерпретативних спільнот» в середовищі сучасних мас-медіа, дослідження яких 

«у взаємодії глибоко філософських та соціологічно-візуалістичних студій» 

народжує теоретико-методологічні засади нової галузі – візуальної соціології 

медіакомунікацій. Загальні ідеї, що з’явились на перетині вищезгаданих наук, 

реконструюють «інструментарій для візуальної соціології», який, згідно 

П.Штомпки, необхідно «систематизувати, трактуючи його як вихідну точку 

аналітичної матриці контекстів та аспектів, в яких проявляється суспільне 

життя»454. 

Така систематизація пов’язана з відомими розробками та оновленими 

концепціями естетичного, здійснені У. Еко, Ж. Делезом, Г. Гумбрехтом; які, хоч і 

опосередковано, але суттєво впливали на подальше теоретичне опанування 

низкою важливих естетичних проблем, серед яких перебуває й «проблема 

візуального». Згідно Н.В. Костенко, найближче майбутнє культурної теорії 

 
453 Kellner D.New Media and New Literacies: Reconstruction Education for the New Millenium // 

The Handbook of New Media / ed. by L.Lievrouw and S.Livingstone.Sage Publication, Lnd, Thousand 

Oaks; New Delhi. 2002, р. 52. 

454 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования / Пер. с польск. 

Н.В. Морозовой. Москва : Логос, 2007, с. 32.  
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«проглядається в увазі до процесуального, мобільного, випадкового, 

прагматичного характеру соціальних і культурних феноменів»455; пропоноване 

соціологічне трактування поняття образного, символічного контексту, як 

похідного від повсякденності, є важливим, адже суб’єктність не виховується 

водночас, вона «походить з повсякденності», через пізнання світу приходить до 

сприйняття естетизму навколишнього світу та його образів. 

Перспективи утвердження суб’єктності у сприйнятті «іншого» в певному 

індивідуальному «образі» в естетизованому просторі сучасної візуалістики 

екранних медій (телебачення і кінематографу) найдоцільніше вивчати, 

використовуючи мультдисциплінарні засади теоретико-методологісчного 

осмислення наукового матеріалу. Мистецтвознавці та культурологи, зокрема, 

М. Мерло-Понті (М. Merleau-Ponty), П. Вілірьо (P.Virilio), ін., втілювали потребу 

в науковому обґрунтуванні цих ідей естетичною теорією виділяючи, насамперед, 

такі контексти, що становлять базовий екзистенціальний досвід кожної людини. В 

соціології (в переліку пропонованому П. Штомпкою) аналогом цього виступають 

структури повсякденності – дім, робота, споживання, подорожі, хвороби, смерть – 

що зустрічаються в більшості людських культур і відображають певні імперативи 

суспільних форм буття, – в кожному з цих контекстів Штомпка виділяє шість 

аспектів: діючих осіб, їхні дії, взаємодію та суспільні відносини, колективність та 

структуру, культуру та оточення (середовище)456. Кількісні параметри та зв’язки 

візуальна соціологія використовує для презентації соціологічних та 

антропологічних досліджень документалістів та етнографів, найбільш відомими з 

яких є Конрад Лоренц, Маргарет Мід та Грегорі Бейтсон, Роберт Флаерті та 

Фредерік Вайзман.  

Розвиток і неповторність світобачення, обумовлені соціокультурними та 

культурно-історичними обставинами і реаліями історичного буття конкретного 

народу поступово стають актуальним предметом соціологічної науки. За межею 

 
455 Костенко Н.В. Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности // Социология: 

теория, методы, маркетинг.2011. № 4. С. 3-31. 

456 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва : 

Аспект Пресс, 1996, с. 32-33. 
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соціологічних візій не залишається жоден з цих контекстів, адже найголовнішою 

тут вбачається роль медіавізуальних практик, стійка активність та різноманітність 

форм їх мистецького втілення. 

Очевидною стає й орієнтація на цілісний підхід в культурі як єдності 

загальної сутності специфічних модифікацій і шарів. З одного боку, культура 

розглядається в соціології, як феномен світового, глобального характеру, а з 

іншого, як феномен існування. У згаданих аспектах соціологія (за 

спостереженням Доменіка Мартена та ін.) зробила вже досить багато, спираючись 

на праці, присвячені візуалізації інформації457. Інтерференція мистецтв в дискурсі 

мас-медій не може не позначатись на багатогранності візуальних практик 

персоніфікованого суб’єкта і доповнюється в процесі конструювання 

інформаційного поля такими «цифровими елементами», як сайти, сторінки в 

соціальних мережах, блоги тощо. Все частіше вони несуть певне естетичне 

(символічне, знакове) навантаження, яке доповнює зміст та породжує нові 

смисли, інтегровані у багатоманітність самої естетичної свідомості, символічна 

структура якої є носить з одного боку психологічний, з іншого боку – образно-

смисловий характер (особливо в Instagram, You Tube тощо). 

Створюється динамічне середовище (згідно з думкою М. Кастельса), де 

втрачається «цілісність простору і часу», панує спонтанність, як багатовекторне 

перетинання думок, ідей, «здогадок, неясних образів, символів», їх виявлення для 

себе і відкидання, що «створює певний мисленнєвий хаос, який і стає об’єктом 

упорядкування, але вже на інших засадах»458. Такі засади висвітлює «теорія 

поколінь», що була розроблена ще в 1991р. Нілом Хау (Neil Howe) та Вільямом 

Штраусом (William Strauss). Відповідно до цієї теорії покоління змінюються раз 

на 20–25 років. Авторами було визначено покоління, що є наступним після 

«мілленіалів» – «центеніали», або «покоління Z». Як типові «візуалісти», вони 

«точно знають за якими законами живе інформація й коли треба опублікувати 

 
457 Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф. Соціологія глобалізації / Пер. з франц. Київ: Вид. дім 

«КМ Академія», 2005. 

458 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з 

англ. Київ: ТОВ «Ваклер», 2007. 
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фото в Instagram, щоб зібрати більше лайків. В їхній голові кожен параграф 

підручника просякнутий гіперпосиланнями, як у «Вікіпедії». Крім цього, вони 

звикли мислити глобально, тому що миттєво отримують інформацію з усього 

світу»459 . 

Формування у персоніфікованого суб’єкта індивідного самообгрунтування 

базується на потребі «самоактуалізації» мотивів просування своїх особистісних 

значень (згідно А.Маслоу), це також стосується й поведінки в середовищі 

медіадискурсу, набуття ним практичних компетенцій та імплементації знань, 

необхідних для цього. Адже персоніфікація суб’єкта медіакомунікацій може 

відбутися тільки через індивідне й виступає як множинна «єдність», що не може 

бути розчинена у всезагальному; «багато людей будуть збентежені, – наголошує 

А.Маслоу, – дізнавшись, що все більша кількість досліджень ясно вказує на те, що 

за умови певної «синергії», два типи інтересів – інтереси індивіда та суспільні 

інтереси – можуть настільки зблизитися, що перестануть бути протилежностями і 

стануть синонімами»460. В соціокультурному середовищі сучасних медіа процес 

самоактуалізації пов’язаний з новими умовами самореалізації, яка відбувається: 

по-перше, через персоніфікацію в мережах, по-друге, через інтерпретацію 

отриманих повідомлень, коментарів, знань та оцінок, по-третє, через взаємодію в 

групах та «інтерпретативних спільнотах» з тими, хто має взаємні цінності, 

інтереси та знаходиться в пошуку інформації. Ця ситуація екстраполюється до 

знань доби постмодерну, де через множинність і нелінійність народжуються нові 

смисли, яку теоретики зміни поколінь відносять або до цивілізаційних «зсувів», 

або до сфер інтерпретаційної компетентності «покоління Z». Цей умовивід 

підтримується й висновком Р.Сеннета, що «успадкування ідеї знакової публічної 

візуальності» подібне, хоч і не тотожнє «успадкуванню уявлення про публічне 

мовлення як особливий досвід»461. 

 
459 Центениалы: поколение, которое сотрёт нас с лица Земли. Теория поколений Нила Хау и 

Уильяма Штраусса. URL: https://lifehacker.ru/2016/09/19/centennials/  

460 Маслоу А. Психология бытия / Пер. с англ. Москва : «Рефл-бук», Киев : «Ваклер», 1997, с. 

266. 

461 Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. Москва: Логос, 2002, с.140. 
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Визначаючи специфіку символізації медіапростору та позицій наукового 

тлумачення публічного дискурсу мас-медій, необхідно виокремити ставлення до 

усвідомленого як до знання, а також визнати очевидність факту наявності двох 

найзагальніших і найдавніших інструментів одержання знань про зовнішній світ: 

образності та понятійності (смислоутворення). В структурі символізації змісту та 

інтерференції мистецтв у медіапросторі відбита його специфічна особливість – 

багатоканальність розповсюдження, коли одночасно йде сприйняття й обробка 

інформації на самих різних рівнях (від емоцій до формування концептуальних 

оцінок). Крім співвіднесення з елементами «причинно-наслідкових мовленневих 

зв’язків» (в т.ч. візуальної мови екранних медіа), всередині її структури існує і 

зовнішній зв’язок між компонентами. Цей факт можна розглядати на прикладі 

наявності у персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій тих або інших якостей, 

компетенцій, знань (естетичного смаку, усвідомлення цінностей, уявленнь про 

норму, своєрідність почуттів тощо) з їх проявом у діяльності, спрямованій на 

конструювання інформаційного поля. Очевидно, що останнє є неможливим без 

оперування візуальними образами. 

Традиційні підходи культурологів та соціальних антропологів переважно не 

враховували динаміки людських взаємодій, а також взаємостосунків між 

людиною та її соціальним оточенням і між різними культурами, в тому числі, й 

через їх інтерференцію в інформаційному просторі. В артикуляції Н.Лумана, «всі 

висловлювання про реальність все-таки пов’язані із системними референціями, 

що не допускають подальшої генералізації (трансценденталізації). …Вчені 

можуть бути абсолютно впевнені, що вони краще знають реальність, ніж вона 

зображується в мас-медіа, приречених на те, щоб займатися «популяризацією»462.  

Сучасне соціокультурне середовище й картина світу, відтворена в ньому, 

можуть слугувати інтегральними типологічними характеристиками культури463. 

Невід’ємне від існування інформаційного простору і неможливе без розуміння 

 
462 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с.17. 

463 Сусская О.А. Интеркультурное пространство личности // Коммуникативные стратегии 

информационного общества: труды Междунар. науч.-теор. конф. 20-23 ноября 2013 г. Санкт- 

Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 321-325. 
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всього розмаїття комунікативних стосунків, що розвиваються в ньому, 

усвідомлення мультикультурних засад комунікації все активніше привертає увагу 

соціологів і психологів, культурологів та антропологів, адже складність та 

«багатоярусність» проблематики потребує поліаспектних підходів та широти 

наукової ерудиції. 

 У фокусі соціологічного розуміння, культура виступає у цьому процесі як 

засіб пізнання, засвоєння і примноження, з іншого – як спосіб розвитку 

самосвідомості, самореалізації, формування цінностей, ідеалів, пошуку сенсу 

життя та його втіленні в реальності буття. Визначення культури як статичної 

величини дозволяє операціоналізувати поняття культури. За допомогою 

«культурних правил» – за аналогією з граматичними правилами в мовному 

викладі – стало можливим транслювати культуру, що було завжди виправданим, 

як з дидактичної точки зору, так і з точки зору спадковості цивілізацій. При такому 

підході будь-яка культурна поведінка також легше піддається ідентифікації та 

прогнозам. 

Комунікація виступає певним симбіозом, породжує сенс і цілепокладання, а 

відтак, глибоке психологічне «проникнення» й сприйняття культури (своєї та 

культури інших народів) забезпечується лише проникненням на всі її рівні, 

своєрідним вживанням у неї, а не через просте спостереження фіксованих 

культурних феноменів. Очевидно, регулятивний вплив культури втілює необхідні 

для формування персоніфікованого суб’єкта мас-медійних комунікацій 

компетенції та риси, без яких не можна вважати його появу продуктом розвитку 

медіакомпетенцій та особистісного розвитку – соціалізаційного потенціалу, 

соціальної адаптованості тощо. 

Необхідність екоантропоцентричних підходів до питань вироблення 

інформаційного імунітету464 та культури сприняття продукції мас-медіа 

зумовлене тим, що антропоцентризм останнім часом стає одним із провідних 

наукових трендів сучасності. Очевидно, що ці питання мають достатню питому 

 
464 Сусська О. О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному 

просторі. Монографія. Київ, 2008. 
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вагу для визначення стану соціального самопочуття, зокрема, молодого покоління 

як особливої когорти населення. Протягом шести років автором роботи, в статусі 

керівника сектору вивчення впливу інформаційного простору на свідомість 

молоді в Інституті психології ім. Г.С. Костюка, були здійснені моніторингові 

соціологічні дослідження інформаційних інтересів і культурної поведінки молоді, 

результати яких продемонстрували важливість «особистісної участі» у 

вищезгаданих процесах, зокрема, виборі способу і сенсу життя465. Орієнтація на 

цілісність підходів в культурі, єдності її загальної сутності та специфічних 

модифікацій і шарів, з одного боку, дозволило розглядати культуру як феномен 

глобального характеру, з іншого – як феномен існування молоді, чий розвиток 

обумовлений як соціокультурними, так і культурно-історичними обставинами і 

реаліями соціального буття конкретного народу, що знайшло своє відбиття в 

авторській монографії «Інформаційне поле особистості»466. Культура являє собою 

не окремі ментальні програми, а ланцюжок або мережу взаємодій між членами 

суспільства. Участь індивідів в загальній культурі полягає у тому, що вони 

володіють тими знаннями, які дозволяють усвідомлено сприймати світ і діяти в 

даному оточенні на певному відрізку розвитку суспільства.  

Аналогічною є точка зору, що співпадає з позицією пізнього Ю. Ґабермаса, 

висловлена ним у відомій доповіді «Першим відчути важливе. Що відрізняє 

інтелектуала»467 . Розвиток культури наслідує в процесі зміни поколінь ті ідеї, 

відкриття і соціальні форми, які колись виникли в свідомості конкретних людей і 

творців, які реалізують культурний розвиток через діяльність окремих 

особистостей, через їх активність, через нові усвідомлені норми і задуми 

художніх творів. Вищезгаданий інтелектуально-психологічний переворот, 

 
465 Сусська О. О. Спосіб і сенс життя як головні категорії самовизначення // Культура і 

сучасність. Альманах. 2002. № 2. С.30-46. 

466 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003.  

467 Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный 

запас. №3 (47). 2006. С.6-14. URL: www.nz-on-line.ru/index.phtml?aid=80011712 
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інформаційна революція468, де «мозаїчність» стала характерною рисою екранної 

електронної культури й відповідних до неї форм комунікативної взаємодії в 

медіапросторі, породила цілу низку «відчуттєвих мистецтв»469, які зорієнтовані не 

на інтелектуально-смислову змістовність, а на спонтанні, чуттєві, переважно 

візуальні відчуття, характерні для сприйняття медіадискурсу. Відповідно до 

типології, запропонованої М. Кастельсом470, виникнення нового в індивідуальній 

науковій, технічній, художній творчості людини, в історії культури передбачає 

наявність 4-х обов’язкових компонентів: 

1) досвід суб’єкта, який складається із засвоєного досвіду сучасників, так й 

досвіду попередніх поколінь; 

2) діяльність «надсвідомості» (інтуіції), що включає комбінації та 

трансформації раніше отриманих вражень, відповідність чи невідповідність яких 

реальній дійсності встановлюється пізніше; 

3) діяльність свідомості, яка підпорядковує гіпотези свідомості спочатку 

логічному відбору, а вже потім перевірці експериментальною та суспільною 

практикою; 

4) затвердження результатів відбору в індивідуальній пам’яті суб’єкта і в 

культурному наслідуванні поколінь, які змінюють одне одного. 

Артикулюючи згоду з викладеною вище типологією, необхідно зазначити, що 

така участь у «наслідуванні поколінь, які змінюють одне одного» можлива тільки 

за умови, що суб’єкт, який інтерпретує навколишній світ у пошуках смислу та 

орієнтується в ньому, реалізує самого себе як особу діючу та самостверджуючу 

свою суб’єктність. Завдяки набутим компетенціям, персоніфікований суб’єкт 

медіакомунікацій бере участь у вибудовуванні не тільки власного інформаційного 

 
468 Мюнх Р. Социологический анализ новой диалектики и динамики развития глобального 

информационного общества // Социология на пороге ХХІ века. Основные направления 

исследований. Москва : РУСАКИ, 1999. С. 50-68. 

469 Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе. Москва : Медиум, 1996. 

470 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з 

англ. Київ : ТОВ «Ваклер», 2007, с. 292-309. 
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поля, але й власної культури, і тим самим досягає цілепокладання на шляху до 

самореалізації. 

Екоантропоцентричний підхід (запропонований Т.М. Дрідзе471 для 

досліджень соціальної комунікації, зокрема, дискурсу мас-медіа), допомагає 

екстраполювати уявлення про визначальний вплив культури на особистість на 

культуру комунікативних взаємин в медіасфері. Оскільки, виходячи з динаміки 

окремо взятої взаємодії, можуть виникати нові форми поведінки, які, будучи 

передбачуваними або непередбачуваними, визначаються не стільки цінностями і 

нормами відповідних культур, скільки практикою взаємодії та власними 

інтерпретаціями поведінки суб’єкта. Саме тому «одиничні мікроаналітичні 

епізодичні дослідження» можуть дати уявлення про життя живої культури, 

причому, як це ні парадоксально, при всій їх відносній валідності, вони можуть 

повніше описувати дійсність, ніж систематичні макродослідження»472 .  

Сучасні соціологи культури вважають «композиційні» інструменти 

соціальних мереж також елементами візуальної культури473. Фрагментарні знання, 

складаючись у єдину картину за принципом мозаїки, не формують структури, але 

досить щільно підігнані один до одного, створюють компактний, з певним 

внутрішнім значенням, простір. Творцями, провідниками та дизайнерами 

«мозаїчної» мультикультуральності в сучасному світі є персоніфіковані суб’єкти 

медіакомунікативних відносин. Матеріали інтернет-сайтів, преси, теленовини або 

рекламні кліпи є типовими «посланнями» мозаїчної медіареальності, засвоєння 

яких хоч дає досить поверхове уявлення про сутність речей, але, водночас, надає 

можливість орієнтуватися в повсякденному житті. Досліджуючи «тексти 

культури», Л. Малес приходить до висновку, що «широкі можливості 

 
471 Дридзе Т. М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

єкоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М. Дридзе. В 

2 кн. Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2000. 

472 Cавчук В. В. Медиафилософия: формирование дисциплины // Медиафилософия. Основные 

проблемы и понятия. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. Философ. общества, 2008. С. 7-39. 

473 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации; пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010; Бойко Н. Интернет-активность в современных украинских 

реалиях // Социологический альманах. № 6, 2015. Минск: «Беларуская навука». С. 534- 542. 
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соціокультурного аналізу відкриваються при уважному погляді на культурні 

артефакти як джерело соціологічної інформації. Що суттєво збагачує традиційні 

для соціології методологічно обгрунтовану громадську та експертну думки»474 . 

Художня культура як складна, динамічна, діалектично розвинута система 

актуалізує глибинні структури людського мозку, впливаючи на свідомість і 

надсвідомість. Домінуюча потреба або «практична домінанта» спрямовує 

діяльність інтуїції (надсвідомості) на пошук оптимального творчого рішення 

проблеми. Існує встановлений зв’язок (згідно В.Беньяміну)475, між активними 

інтересами людини щодо мистецтва та загальними «текстами культури» і 

розвитком інтелектуально-пізнавальної сфери; об’єктивно доведеним є те, що 

художня культура сприяє розвитку індивідуальності, формує неповторний світ 

суб’єктності, особливості сприйняття індивідом творів мистецтва. 

Камера кодує інформацію, надає реальності привнесених (іноді штучних) 

смислів, забарвлює або приховує факти; може викривити істину, або поєднати її з 

ідеологією, або «роз’єднати» їх, адже, згідно Н Больцу новини «сьогодні просто 

немає часу порівнювати звіт про подію із самою подією, хоч би в чому остання 

полягала»476. Метадискурс масової комунікації став невід’ємною частиною 

повсякдення, займаючи чільне місце в житті як пересічної людини, так і 

різноманітних соціальних груп і спільнот. Стверджуючи, що Ю. Габермас 

обстоював цінність життєвого світу, Л. Малес акцентує, що феноменологічна 

традиція «виходить з повсякдення, чиєю опозицією є не стільки публічність 

(система, світ інституцій), як незвичність, соціальні зрушення. …Їх відмінність 

зумовлюється різністю опозицій: повсякденню, вслід за Н. Еліасом, П. Бергером, 

Б. Вальденфельсом та іншими його дослідниками, протиставляється 

екстраординарність, святковість, урочистість, сфера професійного знання та 

експертизи, а щодо приватності, то такою опозицією стає публічність як сфера 

 
474 Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія 

соціології: моногр. К.: КІС, 2011, с. 138. 

475 Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. 

476 Больц Н. Азбука медиа / пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, с. 38. 
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інституційної, а не особистісної компетенції»477 . Останнє є найбільш важливим з 

позицій досліджень публічного дискурсу мас-медіа, адже через посередництво 

медійної сфери суб’єкт досягає в сучасних умовах певного ступеня публічності; 

отримуючи ключ до творчого рішення завдань в різних сферах діяльності і 

пізнання, суб’єкт оволодіває універсальними засобами їх вирішення.  

В цьому сенсі, персоніфікація, як поняття рядоположне приватності, 

зберігає також свої позиції «на перетині», але, на відміну від останньої, не 

становить опозицію публічності. Тут спостерігається певний консенсус 

публічності і приватності, що через механізм «інтерференції мистецтв» в 

середовищі метадискурсу мас-медіа додає суб’єкту ключів для створення 

власного інформаційного поля; одночасно формує, розвиває, актуалізує 

можливості персоніфікованого суб’єкта мас-медій в процесі інформаційного 

обміну, універсалізує їх та допомагає орієнтуватсь в сучасному світі 

мультикультурної комунікації. Звертання та оцінка певного змісту суб’єктом 

відбувається за тими критеріями інтепретації корисності та питомої ваги 

смислового наповнення, що зумовлює включення цього контенту до власного 

інформаційного поля. 

Висновки до розділу 2 

Проаналізовані у розділі матеріали та обрані методологічні підходи 

дозволяють дійти таких висновків:  

1. Метадискурс мас-медіа визначається як простір інформаційного обміну, 

що створює поле комунікативної взаємодії акторів, існуючих одночасно в 

культурному контексті мультикультурного простору мас-медіа, тим самим 

впливаючи як на зміст культури певного періоду, так і на «соціодинаміку» 

культури в цілому. Найбільш доцільним виступає вивчення метадисурсу мас-

медіа через паралельно існуючі та інтерферуючі в ньому системи:  

а) систему мови (мовлення), яка створює вербальну основу – медіаконтент; 

 
477 Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія 

соціології: моногр. К.: КІС, 2011, с. 154. 
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б) систему аудіовізуальної організації смислів в метадискурсі мас-медіа; 

в) систему мультикультурної комунікативної взаємодії та інтерференції 

мистецтв в дискурсі медіакомунікацій. 

2. Комунікативна асиметрія виникає як наявність антиномій в суцільному 

полі метадискурсу мас-медіа. Традиційні мас-медіа актуалізують проблеми, 

надаючи ним певної соціальної значущості, породжуючи антиномії публічного 

дискурсу, що спричиняють зміни ставлення до ресурсів отримання інформації та 

їх використання (зокрема, антиномії «соціальної реальності // «новинного» 

дискурсу мас-медіа; «інформаційних інтересів // можливостей їх задоволення» 

тощо). Набуваючи статусних позицій суб’єкта в парадигмі антиномій між: мовцем 

і слухачем, текстом і смислом, де комунікативна асиметрія спонукає акторів до 

пошуку більш симетричної персоніфікованої позиції, суб’єкти комунікативної 

взаємодії відкривають для себе можливості персоніфікації інформаційного обміну 

не тільки в Інтернет-мережі, а й в цілому в медіапросторі. 

3. Полівалентним комплексом комунікативної діяльності можна вважати 

взаємодію свідомості суб’єкта медіакомунікації з «метадискурсом» мас-медіа; 

Ціннісно-нормативні і соціопсихологічні аспекти мультикультуральності 

опосередковують зв’язок між трансляцією змісту і формами комунікації. 

Публічність медіадискурсу охоплює смислове поле та смислові експлікації 

комунікатора як «агента» системи мас-медіа (в громадській і політичній сферах). 

Персоніфікований суб’єкт мас-медійної комунікації, включений у метадискурс, 

просувається в цьому процесі від випадкового до випадкового. Коли ж це випадкове 

стає суттєвим, накопичивши певний обсяг інформації, суб’єкт починає знаходити в 

ній приховані структури та здійснювати власну «орієнтаційну» щодо створення 

інформаційного поля програму. В процесі взаємодії в середовищі метадискурсу 

мас-медіа персоніфікований суб’єкт медіакомунікації: 

• відтворює прагматику мовленнєвої взаємодії, 

• свідомо оперує дискурсивними антиноміями та парадигмами соціальної 

взаємодії в процесі медіакомунікації; 
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• формує засади та компетенції для втілення полівалентного комплексу 

комунікативної діяльності, спрямовані на створення власного інформаційного 

поля. 

4. Персоніфікація особи як суб’єкта метадискурсу медіакомунікацій 

відбувається шляхом залучення і заглиблення в процеси інформаційного обміну, 

відрізняється свідомим вибором, різноманітністю, універсальністю, можливістю 

швидко переключатися, регулювати свої контакти. Разом з тим, інтенсифікація 

комунікативних процесів в процесі створення та функціонування власного 

інформаційного поля включає небезпеку надмірної спеціалізації та емоційного 

«гальмування», аж до повної деперсоніфікації та психічного автоматизму. Проте, 

особиста воля і зацікавленість персоніфікованого суб’єкта руйнує ці стереотипи і 

створює нові кластери комунікативної поведінки, що передбачають множинність 

контактів та вибіркову їх персоналізацію. Процес комунікативної взаємодії в 

медіапросторі за своєю природою є багатомірним та багаторівневим, віддзеркалює 

комунікативну поведінку суб’єкта та вимагає певних компетенцій від 

персоніфікованих суб’єктів, які намагаються створювати власне інформаційне поле. 

5. До нових аспектів і можливостей інформаційного обміну в просторі 

інтернет-мереж, які можуть інтерпретуватись як сучасні складові процесу 

комунікативної взаємодії, віднесені: 

• комунікативні дії суб’єктів в мережному просторі;  

• механізми і функції самоідентифікації та саморепрезентації; 

• інтегратори (інтегративні інструменти) формувания інформаційного 

поля персоніфікованого суб’єкта сучасних медіакомунікацій. 

6. Сучасний суб’єкт медіакомунікацій перебуває у трьох статусах:  

а) інституалізований (сукупний) комунікатор – в іпостасі, опосередкованій 

конкретними інституціями (медіаканалами, порталами в мережах, тощо), 

визначеній тематикою, типом і жанром трансляції смислів, певною 

комунікативною ситуацією;  
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б) «інтерпретативна спільнота», що складається із суб’єктів, для яких є 

доступними різноманітні джерела інформування, які мають певні компетенції 

(освітні, професійні тощо) та здатні інтерпретувати смисл дискурсу мас-медіа;  

в) персоніфікований суб’єкт – здатний проявляти себе не тільки, як член 

інтерпретативної спільноти, але самостійно формувати своє інформаційне поле, 

створювати контент (в мережах або звертатись до традиційних медіа), 

відновлювати і поповнювати своє інформаційне поле свідомо обраною 

інформацією. 

7. Позиціонування визначених трьох статусів суб’єктів 

медіакомунікативного простору має суттєві відмінності. Перший – статус 

інституалізованого комунікатора, який виступає найчастіше від імені медійної 

організації, що має певного власника, а відтак, висловлює «позицію каналу» – 

створює ефект «асиметрії» комунікації. Другий – статус «інтерпретативних 

спільнот» уособлений адресатами, які вже не є «масовою аудиторією», що 

піддається «ефектам впливу» сукупного комунікатора, хоч вони і не можуть 

пред’явити комунікатору безпосередніх імперативних вимог. В сучасному мас-

медійному просторі ця асиметрія комунікації присутня постійно. Третій – статус 

персоніфікованого суб’єкта – передбачає подолання асиметричної позиції, зсув її 

в бік симетричної, діалогічно врівноваженої й більш рівноправної. Статус 

персоніфікованого суб’єкта передбачає опанування компетенціями створення 

контенту, інформаційного пошуку та вибору необхідної, приваблюючої 

інформації.  
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РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНІ ДИСПОЗИЦІЇ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО СУБ’ЄКТА 

МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

3.1. Медіакомунікативна сфера як простір суб'єктного сприйняття 

3.1.1. «Інформаційні фільтри» та цінності в інформаційному полі суб’єкта 

мас-медійного простору 

Метаморфози світу комунікацій та ризики віртуалізації змушують сучасну 

людину шукати нових шляхів до набуття навичок соціокомунікативних орієнтацій 

в середовищі нових технологічних можливостей. Сучасна критика 

медіакомунікацій постійно тримає в полі уваги «розвиток цивілізації» і «розвиток 

технологій». Присутність на тому чи іншому каналі традиційних медіа вже не 

настільки цікавить з маркетологічної точки зору, скільки точна кількість «лайків» 

або «кліків», чи відвідувачів конкретного сайту. Перед споживачем 

медіапродукції постають нові виклики, пов’язані з гібридністю впливів, 

нестандартним розумінням ефективності та поєднанням прийомів «старих» і 

«нових» медіа для для досягнення певного маніпулятивно зумовленого 

результату. Н. Больц відзначає, що формується оральна культура на базі телефонії 

та телебачення, але вже не в племінному, а в глобальному масштабі; «саме це мав 

на увазі М. Маклюен, висуваючи відому формулу «глобального села». Це світ 

електронних мереж...»478. В поточний момент вже не стоїть питання, яку частину 

медіадискурсу складає інформація, що перетікає комп’ютерними мережами, а яку 

частину становить середовище існування соціальних індивідів, що користуються 

інформаційними потоками. Саме оформлення і визначення того, що є 

«інформаційним простором», для сучасної людини вже не є кардинальним. Щодо 

завдань соціології, тут більш актуальним видається вивчення і визначення місця 

та значення індивіда в цих інформаційних потоках; використання ним 

«інформаційних фільтрів», втілення статусів замовника, користувача, виробника 

(тобто суб’єкта медіакомунікацій) або лише споживача інформації. 

 
478 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, с. 34. 
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В той же час, інформаційний вибір, який здійснює новий тип актора 

медіапростору – персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій, починається із 

застосування механізмів вибору і фільтрування, пошуку можливостей вийти за 

межі змісту запропонованого «стандартами мовлення» традиційних медіа, 

скануючи «поверхню» пропускати вже інтегровані до його свідомості 

повідомлення, зосереджуючи свою увагу на новій інформації, або на такій, що 

суттєво доповнює вже відому. Таким чином, замість заміщення або підміни 

«образу реальності» (що в стандартному варіанті односпрямованого впливу 

перетинається із маніпулятивними технологіями «дворівневої моделі ефектів» 

мас-медіа та «культивації думок»), тут, насамперед, відбувається дифузія 

змістової «політики» персоніфікованого суб’єкта, що дозволяє йому почергово 

отримуючи статус «комунікатора» або «реципієнта» комбінувати своє ставлення 

до того, чи іншого контенту, де певні ланцюги повідомлень становлять родовід 

«образу події», при тому, що жоден з них не має пріоритету відносно інших. 

В особистісному просторі персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій 

визначальне місце мають самореферентність та ціннісні орієнтації. Саме вони 

визначають орієнтири в мас-медійному просторі й ті комунікативні компетенції та 

вміння, яких суб’єкт вимушено або спонтанно набуває в процесах комунікативної 

взаємодії та інформаційного обміну в площинах інтерперсональної та масової 

комунікації. Відштовхуючись від поглибленого розуміння взаємодії 

Ю. Ґабермасом, Ф. Джеймісоном, Г. Зіммелем, а також впровадженого в 

соціальних науках поняття поля, закладеного К. Левіним479 та удосконаленого 

П. Бурдьє, та авторскої розробки концепції інформаційного поля480, необхідно 

відзначити, що в категоріях нелінійної раціональності сучасне розуміння 

«соціального поля» має тенденцію до розмежування з категорією «зовнішнього» 

 
479 Левин К. Теория поля в социальных науках / Пер. с англ. Санкт-Петербург : ООО «Сенсор», 

«Речь», 2000. 

480 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003. 
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(як відволікаючого фактора) і формує поведінку конкретної персони відповідно 

до тих зовнішніх впливів, які вона відчуває. 

Як вже артикулювалось в попередіх розділах, «соціальне поле» тлумачиться 

П. Бурдьє як простір взаємодії між агентами, що мають диспозиції, засвоєні 

протягом взаємодії у полі, але ці дії часто визначають мінливість, суперечливість 

(а іноді й відсутність) властивого певній особі ступеня самореалізації та 

самовизначення. На відміну від диспозицій «агентів» у відповідному 

«секторальному» сегменті соціального поля (П. Бурдьє), вихідною позицією 

автора роботи є артикуляція не «символічних стратегій», а реально обміркованих 

вчинків та дій (зокрема, комунікативних і мислиннєвих) суб’єкта 

медіакомунікацій, спрямованих на розуміння цінностей і позиціонування свого 

життя. Хоч важко не погодитися з Бурдьє, що «недетермінованість і об’єктивна 

невизначенність зв’язків між практиками та позиціями», що є максимальною в 

соціальному полі мас-медій, де, як наслідок, виникає велика інтенсивність 

застосування символічних стратегій, «залишає виключно сприятливу підставу для 

інтеракціоністів й, зокрема, для Гофмана»481. Дійсно, значимість 

інтеракціоністських підходів для вивчення певного періоду існування мас-медіа є 

незаперечною; але (як вже викладено напочатку роботи), для теперішнього 

моменту існування медіакомунікативного простору більш результативними є 

феноменологічний, екоантропоцентричний, а також соціокультурний підходи, що 

зберігають свою цінність для вивчення сфер дотичних до розвитку міжкультурних 

зв’язків та міжкультурної медіакомунікації482 . 

Зсув цінностей у зв’язку з соціальними змінами та соціокультурними 

впливами зафіксований в багатьох соціологічних, філософських та соціо-

психологічних наукових працях. Згідно П. Сорокіну, система цінностей є 

фундаментом культури; він акцентував на інтегрованості та взаємозалежності 

складових культури, за умов зміни однієї з них – неминуче трансформуються й 

 
481 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005. c. 78-79. 

482 Сусская О.А. Межкультурная коммуникация в информационном обществе: монография. 

Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co.KG, 2013. 
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інші: «Всіляка велика культура є не просто конгломератом різноманітних явищ, 

які співіснують, …всі складові частини якої пронизує один основоположний 

принцип і виражає одну, і найголовнішу, цінність. …Саме цінність слугує 

основою й фундаментом будь-якої культури»483. Цінності, які можна визначити як 

певні особистісні настанови, що напрацьовуються і підсилюються протягом 

життя, переважно стають і культурним надбанням. Так само й унікальність 

процесу комунікації як культурного феномену завжди полягала у його 

багатоманітності й у швидкоплинності протікання. М. Хайдеггер визначає цей 

феномен як «впорядкування часу» і вбачає сутність буття у життєдіяльності 

людини484, що відкриває можливість практично миттєвого обміну текстовою, 

візуальною й фоновою інформацією неначе поза межами часу і простору. Як 

аналог «глобального села» М. Маклюена, «глобальний метрополіс», в якому 

людина опиняється в ситуаціях, що потребують достовірних знань про події та 

суть речей, виводять людину із звичайних для неї «домашніх» ситуацій в світ 

глобального комунікативного простору, де виникаючі проблеми не завжди 

вдається вирішувати без небезпечних наслідків; «які можуть зруйнувати як 

матеріальні, так і духовні цінності й традиції багатьох поколінь, якщо медіа 

застосовуватимуться для виховання агресивної поведінки та невгамовного егоїзму 

людей»485. 

Постіндустріальне суспільство з тою ж мірою прискорення, якою воно 

перетворювалось на «технотронне», тепер все більш деперсоналізується (за 

висловом З. Бжезінського486). Якщо раніше люди об’єднувалися в політичні партії, 

певні групи, висували та приймали свої програми дій щодо ідейних засад, які 

ставали публічним надбанням через газети й оприлюднення таких документів 

вважалось обов’язковим, то тепер – електронні засоби масової комунікації, 

 
483 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. Москва : Политиздат, 1992, с. 

429. 

484 Хайдеггер М. Бытие и время. / Пер с нем. Москва : Ad.Marginem, 1997. 

485 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир. 2012, с. 90-91. 

486 Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерств / Пер. з англ. Київ : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2006. 
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замінюючи мову візуальними образами і враженнями (що за своєю природою є 

скоріше явищем більш інтернаціональним, ніж національним) й, передбачає 

скоріше космополітичне ставлення до подій, готуючи тим самим адептів епохи 

глобалізму. Підтвердженням тому є вибори Президента США в листопаді 2016 

року, коли американськими виборцями була надана перевага Д.Трампу. 

Раціональне сприйняття дійсності потупово замінюють «нові» цінності 

постмодерного світу. Ця тенденція спричинила не стільки ірраціональне 

сприймання дійсності, скільки відчуття турбулентності, мінливості і 

непередбачуваності. Останнє провокує почуття невпевноності і тривоги. А в 

цілому стан тривожності, який фіксують медіапсихологи487, пов’язаний із 

системною кризою сучасного «суспільства ризику», що супроводжується 

ситуацією дистреса з її негативним впливом на психіку і життя індивідів; тут 

доречно нагадати висловлювання Чарльза Херманна (Charles Hermann), про те, що 

«кризи є уразливими ситуаціями в стосунках «система – навколишній світ», які 

під тиском часу примушують із сумнівом ставитися до подальшого існування 

системи або найважливіших системних структур»488. 

Як вже артикулювалось, символічний світ «гіперреальності» перестає бути 

символічним там, де він спричиняє комунікативну дію у відповідь, тобто 

інтеракцію. Сама інтеракція – на комунікативному рівні та зміст, що 

транслюється під час неї – на семіотичному, складають ті референтні ознаки, що 

становлять соціокультурне тло, на якому відбувається більшість соціальних змін. 

Спрямованість, зміст й темп цих змін суттєво впливають на загальний розвиток 

суспільства в цілому, визначаючи основні його вектори: самореферентність та 

самовдосконалення, кризові явища в суспільстві підсилюють вектор регресу й 

знижують потенціал саморефенції. 

Сучасний світ медій досить агресивно втручається в існування людини; 

намагання убезпечити себе від такого втручання проходить через свідоме 

 
487 Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / Пер. с нем. Харьков : Изд-

во Гуманитарный центр, 2007. 

488 Hermann Charles F. Some Consequences of Crisis which limit the Viability  

of Organizations, Administrative Science Quarterly 8, 1963, рр. 61-62. 
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відсторонення від певних проблем і ризиків, спричинених кризою та 

екстеріоризованих засобами масової комунікації, що є характерною рисою 

сьогодення. Сутність ризику (за Г. Бехманном), в тому що його не можна 

виміряти; ризик неможливо розрахувати як послідовність непередбачуваних подій 

й запобігти ним489. Зважуючи на ці регресивні явища, необхідним стає питання 

про «інформаційні фільтри», які здатна сама людина виробляти проти агресивних 

або укрито агресивних впливів медійного середовища. 

Визначений Н. Луманом аутопойєзис системи мас-медіа490 наштовхує на 

думку, що сама система здатна чинити спротив власним прийомам, звичкам і 

стереотипам подання інформації; отже, в її рамках може відбуватися або 

«трансформація», або ж «ротація» цінностей. «Інформаційні фільтри» – це 

фактично верифікація інформації через систему цінностей особистості, або через 

певні стадії перетворень власної свідомості, через які має пройти реципієнт цієї 

інформації, щоб стати персоніфікованим суб’єктом. На запитання, чи є 

«інформаційні фільтри» дієвим запобіжником ворожим або маніпулятивним 

впливам мас-медіа, намагаються відповісти і соціологи масової комунікації, і 

фахівці з теорії журналізму. 

Ситуація, коли не спрацьовують «інформаційні фільтри», або персона 

споживача продукції мас-медіа не готова до їх застосування, є досить поширеною.  

Соціологічні дослідження, здійснювані протягом двадцяти років методом 

моніторингових опитувань Інститутом соціології НАНУ491, демонструють 

погіршення становища пересічного громадянина в Україні. Щодо оцінки відчуття 

респондентами задоволення своїм становищем у суспільстві на теперішній час, 

порядок значень відсотків суттєво зменшується від 69,4% в 2000 році – до 46,8% в 

період кризи 2008 року та 42,2% в період кризи 2014р. 

 
489 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / Пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012. 

490 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. Москва : Праксис, 2005.. 

491 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред. д.е.н.В.Ворони, 

д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 554. 
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Значною мірою кризові явища проявляють і той ступінь відповідальності за 

себе (або патерналізму), який усвідомлюють громадяни нашої країни, а також і 

орієнтація на цінності, традиції та норми поведінки громадян інших країн. Вектор 

таких орієнтацій також віддзеркалює наявність поінформованості та культурного 

розвитку (табл. 3.1.1). 

 

Таблиця 3.1.1 – Відповіді на запитання «Скажіть, будь ласка, традиції, 

цінності та норми поведінки громадян яких країн найбільш близькі Вам?» (%)  

 

 2007 2013 2014 2016  2017 2018 

Країн Західної Європи 11,1 9,8 14,9 17,5 16,5 20,8 

Скоріше країн Західної 

Європи, ніж 

східнослов’янських  

8,4 7,8 13,2 15,7 14,6 14,4 

 Важко відповісти  33,1 40,3 32,2 21,8 24,1 24,3 

Скоріше східнослов’янських 

країн, ніж країн Західної 

Європи 

25,9 19,8 18,0 24,9 24,8 21,6 

Східнослов’янських країн 20,6 21,9 21,6 20,1 19,8 18,8 

Не відповіли 0,8 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В. Ворони , д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 431. 

 

Як відображає вищенаведена таблиця 3.1.1, цінності і смисли, якими 

оперують (а іноді й маніпулюють) засоби масової комунікації, породжують в 

свідомості груп і спільнот певні «образи», одночасно, створюючи ситуації, які 

фактично не передбачають реагування, залишаючи це в «полі» саморефлексії 

особистості – споживача інформації. Від «задоволеності//незадоволеності» своїм 

становищем в житті певною мірою залежить і ставлення до загальнокультурних та 

цивілізаційних цінностей, які можна спроектувати за вищезазначеними векторами 

і зробити висновок – інформація мас-медіа є своєрідним «оберненим фактором», 

тобто фактором залучення людей до соціальних подій, традицій, цінностей буття, 

й одночасно, фактором їхнього відчуження від цих подій і цінностей.  
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Так, під час загальнонаціонального опитування, проведеного Інститутом 

соціології НАНУ до анкети було включене судження: «Нікому не довіряти – 

найнебезпечніше», яке отримало досить високий рівень відповідей, хоч 

стосувалось скоріше сфери морального самопочуття людини (див. Табл. 3.1.2):  

 

Таблиця 3.1.2 – Нікому не довіряти – найнебезпечніше (%) 

 

 1992 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Згоден 46,7 50,2 47,5 51,5 49,6 56,6 30,8 35,1 

Не згоден 40,5 34,6 36,8 34,7 36,0 28,8 14,8 12,5 

Не знаю 12,3 14,9 15,7 13,4 14,1 13,9 53,9 52,1 

Не відповіли 0,6 0,3 0,0 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 3 (17) / За ред. д.е.н. 

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2016, с. 452.  

  

Достатньо вагомі факти соціологічної інформації, змушують задуматись над 

формуванням ставлення до подій і фактів власного життя, як під впливом 

суспільних відносин та явищ в їх персональному сприйнятті, так і й під впливом 

мас-медійної продукції (в цьому «інтеріоризованому» варіанті сприйняття 

оточуючого середовища, яке формується значним чином під впливом 

медіаконтенту). Як це видно із таблиці 3.1.2, де показники «не згоден» впали 

вдівічі, а «не знаю» – у 2014 та 2016 рр. зросли у п’ять разів проти спокійного 

2012 року (що видає почуття хвилеподібно зростаючої недовіри). Суб’єкт іноді 

втрачає особистісні можливості оцінки та переосмислення інформації, 

пропускаючи її не через «інформаційні фільтри», тобто додаткову або вже 

перевірену інформацію, а лише керуючись переважаючими на той момент 

психологічними станами тривоги, страху тощо. 

В такій ситуації знижується відчуття реальності, стає впливовішою 

«міфологізація» інформації. Ж.Бодріяр, виступаючи проти «тотальної ентропії» 

інформаційних систем, зокрема, підкреслював, що було б дуже цікаво поширити 

цю гіпотезу й на кібернетичну теорію інформації. Адже коли з’являється спротив 

ентропії – «негентропія», фундаментальна теза полягатиме в «нарощуванні 

смислу та організації». Тут і виникає можливість розглянути обернену гіпотезу: 
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інформація – дорівнює ентропії. «Наприклад, інформація або знання, які можна 

отримати про якусь систему чи подію, вже є формою нейтралізації та ентропії цієї 

системи. …Будь-яка стратегія універсалізації відмінностей є ентропійною 

стратегією системи»492.  

Уніфікація інформації, про яку йтиметься далі, також стає противником 

прогресу як на особистісному, так і на рівні груп і спільнот (співтовариств). Якщо 

людина (особа) як соціальний індивід співвідносить свій поточний повсякденний 

досвід, визначає для себе значення і смисл життєвих цінностей, то стійкі 

уявлення, що породжені соціальними умовами, безпосередньо пов’язані з 

картиною світу, ціностями та сферами діяльності людини. Протягом останньої 

чверті ХХ століття були напрацьовані самореферентні ознаки культури 

розвинених суспільств, до яких можна віднести: норми, стійкі уявлення, 

соціокультурні зразки та цінності. Якщо людина як соціальний індивід 

співвідносить свій поточний повсякденний досвід, визначає для себе значення і 

смисл життєвих цінностей, то стійкі уявлення, що породжені соціальними 

умовами, безпосередньо пов’язані з картиною світу, ціностями та сферами 

діяльності людини. 

Погоджуючись з думками Е. Гідденса щодо критики пізднього модерну493 , 

які містять твердження, що уявлення формуються на особистісному рівні та є 

продуктом безпосередніх контактів з оточуючим соціокультурним середовищем; 

доречно згадати спостереження І.М. Попової, що знання, «образи сучасного» і 

«образи майбутнього», ставлення та оцінки – все це на рівні повсякденності – 

являють собою своєрідні зразки або одиниці соціального знання 494. В царині 

такого знання чільне місце займає усвідомлення цінностей. Саме становлення 

цінностей, а з ними і суб’єктності особистості, відбувається в процесі 

налагодження інтерперсональних зв’язків та переваг групового вибору стосовно 

 
492 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, c.121. 

493 Фурс В.Н. «Критическая теория позднего модерна» Энтони Гидденса // Социологический 

журнал, 2001. №1. С.44-65. 

494 Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. Киев : Ин-т 

социологии НАНУ, 2000.  
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певних предметів та соціокультурних зразків. До останніх можна віднести як 

продукти соціального досвіду, що складаються та напрацьовуються під час 

спільної діяльності, так і встановлені під час комунікативної взаємодії між 

суб’єктами в медіапросторі зв’язки, які можна віднести до численних засобів 

організації вирішення життєвих проблем та протікання різноманітних 

соціокультурних ситуацій. 

Дослідження особистісних позицій в соціальному просторі здійснені 

українськими соціологами Л.Д. Бевзенко, О.Г. Злобіною, І.О. Мартинюком, 

Н.І. Соболевою, І.М. Поповою, А.О. Ручкою свідчать, що регулятивними 

факторами тут виступають стійкі уявлення, які є фіксаторами меж ймовірної 

унормованої поведінки в кожній із культурних сфер, а також (у певних значущих 

ситуаціях комунікативної взаємодії) виступають одночасно вектором інтересу і 

нормою соціокультурної поведінки495. 

Для визначення ідентифікаційних характеристик персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій важливо обрати певні принцип описання цього нового 

предмету рефлексії постнеласичної науки, адже він спонукає досліджувати 

перехід від суспільства книжкової цивілізації (або цивілізації друку) до цивілізації 

екранної та цифрової, свідомо позбувшись уяви про незаперечність традицій (в 

т.ч. у попередніх наукових підходах). Один з принципів аналізу основоположних 

характеристик явищ «посттрадиційного» соціального життя можна знайти у 

Макса Вебера, згадавши його вислів, що «ціннісний політеїзм» світу з його 

непереборною множинністю, породжує авторитетів, жоден з яких не вправі 

«претендувати на безумовність»496 . Згідно позиції Ч.Тейлора, висловленої ним в 

одній з найпомітніших аналітичних праць «Етика автентичності», також 

наголошується важливість самореферентності, як однієї з головних детермінант 

суб’єктності: «Автентичність вочевидь є самореферентною: вона має бути моєю 

 
495 Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Г. Злобіної. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2011. 

496 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. Москва : 

Прогресс, 1990. 
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(курсив автора – Ч.Т.) орієнтацією» 497. Саме таким чином формуються підвалини 

аксіологічного підходу до вивичення структури цінностей персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій. Аналогічно і актуалізація цінностей також є 

саморефрентною, а остання, в свою чергу, тісно пов’язана з усвідомленням та 

маніфестацією персональної ідентичності. 

В суспільних науках, як вважав Е. Гідденс, немає і не буде універсальних 

законів – не тому, головним чином, що методи емпіричних досліджень і перевірки 

достовірності є так чи інакше неадекватними, а у зв’язку з тим, що «причинна 

обумовленість, включена у процес формулювання загальних законів соціальної 

поведінки людей, в основі своїй є мінливою та нестабільною з точки зору 

обізнаності (або переконання) акторів відносно обставин власної діяльності»498. 

Нині головний вектор уваги переходить до адресата комунікації, 

персоніфікованого актора, або суб’єкта, який має тепер повноцінний ресурс 

діалогічного дискурсу як через Інернет, так і безпосередньо (використовуючи 

певні інтерактивні форми). Максимально зберігає свої позиції основного важеля 

коригування уваги аудиторій лише – час (надалі цей фактор буде проаналізований 

детальніше). Саме фактор часу залишається одним з провідних «інструментів» 

формування індивідуальних звичок та прихильності представників різних груп 

медійних аудиторій, а також рейтингів традиційних медіа. Як зауважує Н.Больц, 

саме «нестача часу в повсякденності призводить до вимушеного покладання на 

перше враження, ...ми живемо в інформаційній анархії й, як правило, в індивіда 

відсутні всілякі можливості контролю. Тому виникає недовіра – зворотній бік 

поступливості. Чим більше інформації, тим менше готовності її прийняти. Це й є 

справжньою проблемою сучасного суспільства – справжньою, оскільки 

невирішеною»499. Специфіка сучасного ринку інформації полягає в тому, що 

найбільш вагомими важелями тут стають економічні інтереси власників та 

 
497 Тейлор Ч. Етика автентичності / Пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2002, с. 67. 

498 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ.2-е изд. Москва : 

Академический Проект, 2005, с. 31. 

499 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, c. 21-22 
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«гравців» на цьому ринку, що стає певним полем «змагань» особливо під час 

електоральних кампаній. 

3.1.2. «Образ» суспільства в мас-медіа 

Осмислення «образу суспільства»може базуватись як на соціологічних, так і 

на історичних джерелах, матеріалах наукових розвідок і узагальнень. Згідно з 

позицією Іммануїла Валлерстайна, «аналіз світових систем намагається позбавити 

поняття прогресу статусу траекторії та відкрити його знову як аналітичну змінну. 

...Це питання обговорювалась зазвичай як проблема «переходів», але переходи 

аналізувались в рамках лінейних трансформацій»500.  

Така думка є суголосною до розуміння сучасного існування суспільств 

різного типу та соціального устрою, їх етапів «переходу» та віддзеркалення 

їхнього «образу» в масовій свідомості. Багатовекторність розвитку суспільств 

різних соціальних систем доводить, що відтворення їх «образів» засобами мас-

медіа також є процесом неоднозначним і багатоплановим. «Образ» суспільства» в 

мас-медіа створюється не тільки новинами і повідомленнями, його створюють 

політичні ток-шоу і трансляції поточних подій, серіали і музичні конкурси, 

реклама і розважальні програми тощо, причому в цих галузях «образ» суспільства 

опосередкований індивідуальними настановами та готовністю чи неготовністю до 

комунікації. 

На відміну ситуації з мистецтвом, де інформація має самореферентний 

характер, рекурсивно породжуваний художнім твором (вона оцінюється в межах 

інтерференцій смислового поля «художник» – «реципієнт»), а в тривіальний 

(повсякденній) комунікації оцінюється переважно лише операціональний вплив. 

Система мас-медіа структурно сполучається з різними системами суспільства – в 

залежності від структурної «ко-референтної» галузі. Відомо, що в кластері 

журналістики центральною структурною характеристикою є розподіл видань та 

електронних медіа на центр і периферію, наприклад, в кластері зв’язків з 

 
500 Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное видение мирового сообщества // 

Социология ХХІ века. Москва : Логос, 2003, с. 161. 
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громадськістю або інших кластерах можна побачити ті ж самі системи 

суспільства, з якими тісно сполучається система мас-медіа будь-якої країни. 

Так, в масовій комунікації окремою цариною постає «конгломерат» новин 

та інформаційних повідомлень, де найбільш яскраво виділяється, наскільки 

система мас-медіа структурно пов'язана з системою політики. В працях 

В.Г. Королька, одного із засновників вітчизняної школи PR і системи вивчення 

зв’язків з громадськістю, артикулюється обгрунтування того, чому політикам 

вигідний PR, згадки про них у засобах масової комунікації, чому вони, в свою 

чергу, прагнуть викликати своїми повідомленнями реакцію в політичній сфері501. 

Більшість сучасних медіакомунікацій припускають інтерес до індивіда як суб’єкта 

і об’єкта мас-медіа, й, навпаки, інтерес індивіда до цієї сфери. Модернізація та 

глобалізація медійних систем змушують державну владу по-новому (хоч і не 

одностайно) дивитись на зміцнення свого сувернітета та національно-культурну 

ідентичність, залучаючи до цих процесів маси шляхом не відсторонення, а в ході 

використання їх прерогативних якостей та можливостей для своїх цілей. Людина 

в них постає не складною єдністю тілесної і психічної реальності, а специфічним 

конструктом, як влучно акцентує Ричард Перлофф (Richard M. Perloff ), в процесі 

глобальної рестсруктуризації медіа з’являється свого роду «словник бажань»502, 

який формується з набору певних ідеологем: «забезпечення національної 

безпеки», «посилення та відтворення плюралізму», «заснування вільних і 

незалежних медіа», «гарантування прав на отримання і відправлення інформації», 

«укріплення національної ідентичності» тощо. Саме останне виступає як 

конструкт ідентифікації цінностей в медіапросторі конкретного суспільства. 

Звичайно, щоб пересічному громадянину в сучасних умовах бути активним 

генератором медіаконтенту, необхідні особистісні властивості та певні 

компетенції оперування сучасними технічними інформаційно-комунікативними 

 
501 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид. доповн. і переробл. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2009. 

502 Perloff Richard M. The dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21st century. 

6th ed. Routledge; Taylor & Francis Group. New York and London, 2017, р. 89. 
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засобами. Такими властивостями гіпотетично має володіти персоніфікований 

суб’єкт медіакомунікацій, адже результатом його зусиль є формування власного 

інформаційного поля, через яке ним здійснються, зокрема, і громадяські функції.  

Об’єктивною умовою універсалізації інформаційного обміну і розвинення 

мас-медійного середовища завжди була уніфікація інформації, (в її 

територіальному, або адмінистративно-ієрархічному розуміні вона була означена 

як наближена до споживача локальна інформація). Поряд з електронними медіа 

цільова орієнтація на персоніфіковане користування інформаційними ресурсами 

(в т.ч. пресою) – зберігається і є суттєвим ддя певних цільових груп. Ще на 

перших кроках вітчизняної соціології масових комунікацій за результатами 

емпіричних досліджень було доведено: якщо ми хочемо підняти рівень 

зацікавленості до проблем держави, або, навіть, глобальних проблем, то починати 

треба з того, що найбільш близько стосується, хвилює кожного члена суспільства 

– людину, яка живе в конкретному регіоні: місті,селі, районі, області. Тому саме 

районна і обласна регіональна преса виконувала роль своєрідного ланцюжка у 

поєднанні «свого і суспільного». Протягом останньої чверті ХХ ст. про це 

свідчили емпіричні дослідження соціологів Тартуського університету, зокрема 

групи під керівництвом М.Лауристин503, групи контент-аналітиків Естонського 

радіо (А.Саар, А.Таамре, Р.Тімак, ін.), а також спільні дослідження соціологів 

«Експериментальної лабораторії з проблем вивчення преси, радіо і телебачення» 

(під керівництвом Є.П. Прохорова) на факультеті журналістики Московського 

держуніверситету ім. М.В. Ломоносова, які разом із українськими соціологами 

В.Ф. Івановим, Н.В. Костенко, Л.В. Малес, В.Л. Оссовським, ін. – заклали 

підгрунтя вітчизняної школи контент-аналізу.  

Громадянське суспільство (якщо воно розвинене щодо самореферентності 

суб’єктів медіакомунікацій), може чинити тиск на владні структури, 

конструювати нові більш демократичні відносини між ними і спільнотами тощо. 

Передбачення Н. Лумана справджується, зокрема, в тому, що це може відбуватись 

 
503 Современные методы исследования массовой коммуникации. Материалы 

межреспубликанской научной конференции. Таллинн: Периодика, 1983. 
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завдяки «популяризаторській» діяльності мас-медіа і зусиллям науковців, адже 

«це здійснюється завдяки суспільним настроям, оскільки суспільство приймає 

наукові описи за автентичне пізнання реальності»504. Так, за умов використання 

можливостей доводити матеріали соціологічних досліджень до відома широких 

верств громадськості (зокрема, за допомогою мас-медіа), науковці, спираючись на 

«популяризаторську» функцію медій, мають змогу отримати підтримку 

суспільства.  

Сучасність внесла свої корективи в розвиток як самих мас-медій, їхнього 

ринку та технологій, так і у специфіку споживання медіапродуктів й самі 

процедури відтворення медіадискурсу505. Розвинуті інформаційно-комунікативні 

технології, глобальні принципи поширення інформації суттєво підвищують шанси 

впливу пересічного громадянина на владу власної держави і міжнародну політику 

в цілому (як це відбувалось під час подій «революції гідності» у 2014р.).Наразі 

громадяни мають змогу отримувати різнобічну інформацію, відбір якої залежить 

від рівня розвитку, інтелектуальних запитів і компетенцій кожної окремої особи. 

Електронні (зокрема, комп’ютерні) засоби комунікації зробили процес 

комунікації в різних сферах більш багатогранним, багаторівневим, дозволили 

інформації вийти з-під державного контролю. Наприклад, державні комунікації 

тепер включають в себе не лише згенерований в одному «центрі» контент, що 

обмежується мовою та національними атрибутами конкретної країни 

(«етнокодом»). Проте глобалізований контент не може перебільшити за питомою 

вагою значущості для конкретної людини тих подій, що відбуваються з нею і 

навколо неї. Ці закономірності щодо формування «образу суспільства», виявлені 

ще наприкінці минулого століття, знову і знову підтверджуються сучасними 

соціологічними дослідженнями. 

Небайдужіть до ситуації в країні – це єдиний втішний висновок, що можна 

зробити, аналізуючи дані загальнонаціонального дослідження, проведеного 

 
504 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с.17. 

505 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев : SIK GROUP, 2018. 
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Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною 

службою Центру ім. О.Разумкова. Протягом періоду з 19 по 25 грудня 2018 року в 

усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та 

Луганської областей було опитано 2017 респондентів, віком від 18 років. 

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%506. Таблиця 3.1.3 містить 

рендомізовані результати (перші 15 позицій) щодо відповідей про причини, чому 

саме Україна рухається в неправильному напрямку. 

Таблиця 3.1.3 – Відповіді на запитання «Якщо Ви вважаєте, що «Україна 

рухається в неправильному напрямі», то чому?» Не більше 5 варіантів 

відповіді.(N=2017. %) 

1. І досі триває війна на Сході  69,8 

2. Зростають ціни, а зарплати не зростають  50,0 

3. У людей немає впевненості у своєму майбутньому  39,4 

4. Сильно зросли комунальні тарифи  39,3 

5. Залишається високий рівень корупції  31,7 

6. Країною й досі правлять олігархи  24,8 

7. Ніякі реформи практично не здійснюються, лише розмови    20,2  

8. Ніхто з колишньої влади, яка розкрадала країну, так і не був засуджений  19,4 

9. Неможливо прожити на пенсію 18,8 

10. Дуже погана медицина  18,7 

11. Неможливо знайти пристойну роботу    13,9 

12. Національна валюта знецінилася майже втричі 13,0 

13. Взагалі у суспільстві немає справедливості 12,1 

14. Не покарані вбивці Майдану  10,2  

15. Падає рівень освіти, занепадає наука  9,0 

Джерело: Соціологічні дані Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва. URL: 

https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka (дата звернення: 16.01.19)  

 

Позиції (у порядку ранжування від 15 до 23) включали, відповідно, такі 

причини, чому Україна іде «в неправильному напрямку»: правозахисні органи 

(суди, прокуратура, поліція) так і не були реформовані – 8,5%; влада взяла курс на 

європейську інтеграцію, а треба поновити дружбу з Росією – 8,1%; у країні понад 

мільйон біженців з Донбасу і Криму – 7,2% ; влада переслідує тих, хто бореться з 

корупцією – НАБУ, громадських активістів – 7,0%; неможливо знайти будь-яку 

 
506 Соціологічні дані Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва. URL: 

https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka (дата звернення: 16.01.19) 
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роботу взагалі – 6,8%; в країні високий рівень злочинності – 6,4%; Україна 

втратила Крим – 6,3%; не подобаються кадрові призначення влади – 4,6%; влада 

взяла курс на членство в НАТО – 3,5%; інше – 1,2%; важко сказати – 0,4%507. Як 

бачимо, в цьому діапазоні обсяг оцінок не перевищує 8,5%., проте за значенням 

для суспільства всі 23 позиції, наведені в опитуванні є самозначимими і 

вагомими, а також свідчать про досить стабільний рівень свободи слова та 

критичних думок. 

Наявне сьогодні «інформаційне відчуження» також втручається в 

предметність діяльності та є зворотньою стороною інформаційного суспільства й 

інформаційної безпеки в ньому508 (адже вона віддзеркалюється на суб’єктному 

рівні свідомості), а отже демонструє «бар’єри включеності» в інформаційні 

процеси. Останнє тісно корелює із показниками інформаційної нерівності, що в 

сучасному світі є проблемою скоріше глобальною, ніж локальною. Технологічно 

така нерівність пов’язана з відсутністю доступу до каналів і мереж, а також з 

бар’єрами інтепретування інформації. Відповідні артикуляції Майка Фезерстоуна 

і Скота Леша звучать як застереження, підкреслюючи, шо «глобальна технологія 

потоків уже деконструювала як націю-державу, так і стару метафізику 

присутності. Проблема полягає в тому, що одночасно з цим вона створила 

цілковито новий апарат (не)безпеки»509.  

Доповнила причини обрання «кризового» вектору ще й пандемічна криза 

2020 року, яка поглибила і так довготривале перебування в діапазоні занепаду 

економічних та соціально-політичних показників, що раніше артикулювалося 

вченими, виходячи з критики макросоціальних структур та їх неспроможності 

забезпечити стабільність прогресу. Так, аналізуючи «Критичну теорію пізнього 

модерну» Ентоні Гідденса, В. Фурс підкреслює, що «Гідденс принципово 

відмовляється від ідеї передбачуваного макросоціального порядку та намагається 

 
507 Соціологічні дані Фонду «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва. URL: 

https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka (дата звернення: 16.01.19) 

508 Мицкевич Э. Телевидение, власть и общество / Пер. с англ. Москва : Аспект Пресс, 2013. 

509 Фезерстоун М., Леш С. Глобалізація, модерність і опросторовлення суспільної теорії: Вступ 

// Глобальні модерності. За ред. М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона / Пер. з англ. Київ : Ніка-

Центр, 2008, 33-34. 
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теоретично реконструювати виробництво та відтворюваність множинних 

порядків соціальними практиками в середовищі повсякденності»510. Саме в 

періоди криз і соціальних загострень особливо відчувається дефіцит наукового 

прогнозування, глибокого аналізу метадискурсу мас-медіа, реагування людей на 

«фейкову», заідеологізовану інформацію, чи дезінформацію. Адже фреймування 

інформації та комунікаційних джерел спричиняють саме деформації соціальної 

структури, знижуючи довіру не тільки до соціального інституту мас-медіа, а і 

взагалі до оточуючих людей, соціальних інститутів, інформаційного простору, 

створюючи штучну ситуацію інформаційного відчуження. 

Показники довіри до ЗМІ, що трохи збільшилися у період активізації 

інтенційності мас, різко пішли на спад у наступні роки (див. Табл. 3.1.5)511. Не 

тільки стан турбулентності в суспільстві й бурхливі події останніх років 

спричиняють падіння довіри до засобів масової комунікації. Транслюючи думки 

експертів, які представляють певні партійні інтереси, самі медіа втрачають свою 

суб’єктність. Адже скасований інститут політичних медіакоментаторів, який ще 

два десятиліття тому суттєво впливав на самореферентність медіа у питаннях 

висвітлення політичних подій. 

Порівнюючи наступні дані про рівень довіри до ЗМІ, можна переконатись, 

що рівень довіри до вітчизняних засобів масової інформації та питання свободи 

слова тісно пов’язані. В свідомості респондентів світ ЗМІ залишається джерелом 

достатньо авторитетним, адже «середній бал» демонструє (табл. 3.1.4), що навіть 

у 2013 році, ще до подій на Майдані, цей показник виріс до трьох балів (за 

п’ятибальною шкалою). 

 

 

 

 
510 Фурс В.Н. «Критическая теория позднего модерна» Энтони Гидденса // Социологический 

журнал, 2001. №1. С.47. 

511 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред.В.Ворони, 

М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 443. 
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Таблиця 3.1.4 – Відповіді на запитання «Який рівень Вашої довіри засобам 

масової інформації (телебачення, радіо, газети)»?  

 

Який рівень Вашої 

довіри засобам масової 

інформації (телебачення, 

радіо, газети)?  

 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

1. Зовсім не довіряю 10,4 10,5 12,5 8,6 7,7 18,2 22,8 19,3 18,9 

2. Переважно не довіряю 20,8 24,3 24,0 25,9 20,5 27,2 28,0 31,6 35,2 

3.Важко сказати, довіряю 

чи ні 
39,4 37,0 30,3 35,4 34,7 29,4 29,5 27,7 27,6 

4. Переважно довіряю 25,1 24,4 29,9 27,6 33,4 23,3 17,9 20,0 16,9 

5. Цілком довіряю 3,8 3,5 3,1 2,3 3,3 1,9 1,3 1,2 1,4 

Не відповіли 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 0,6 0,2 0,0 

Середній бал* 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,6 2,5 2,5 2,5 

 *Середній бал розраховується для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна 

довіра. Відповідно, чим більше середній бал (чим ближче він до 5), тим ільшим є рівень довіри. 

Середній бал розраховується для тих респондентів, які дали відповідь на поставлене 

запитання. 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В. Ворони , д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 443. 

 

Пасивність та небажання осмислювати реальні події, неспівпадіння етичних 

і моральних цінностей суб’єкта, неспроможність протидіяти епізодам прояву 

«ворожості» суспільства, перетворюються у нездатність опанувати не тільки 

ними, але й стандартними знаннями. В одному випадку це породжує ескейпізм 

(утікання) від контактів із суспільством (зокрема, електоральна пасивність), 

падіння рівня соціального оптимізму512. В іншому випадку – наслідком цього, 

виявляється втрата смислів і цінностей діяльності (в т.ч. професійної)513. 

Наявне сьогодні «інформаційне відчуження» також втручається в 

предметність діяльності та є зворотньою стороною інформаційного суспільства й 

інформаційної безпеки в ньому (адже вона віддзеркалюється на суб’єктному рівні 

свідомості), а отже демонструє «бар’єри включеності» в інформаційні процеси. 

 
512 Held D.O. ‘Democracy: from city-states to a cosmopolitan order?’ / In D.Held (ed.), Prospects for 

democracy. Cambridge: Polity Press, 1992. pp. 13-52. 

513 Сусская О. А. Воздействие информационного пространства на психологическое выгорание 

личности // Науковий часопис Національного педуніверситету ім.М.Драгоманова. Серія 12. 

Психол.науки: зб. Вип. 19 (43). Київ : Вид-во НПУ ім.М.Драгоманова, 2007. С. 134 -139. 
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Останнє тісно корелює із показниками інформаційної нерівності, що в сучасному 

світі є проблемою скоріше глобальною, аніж локальною. Відповідні артикуляції 

Майка Фезерстоуна і Скота Леша звучать як застереження, підкреслюючи, шо 

«глобальна технологія потоків уже деконструювала як націю-державу, так і стару 

метафізику присутності. Проблема полягає в тому, що одночасно з цим вона 

створила цілковито новий апарат (не)безпеки»514.  

У випадку ж, коли йдеться про спроби зайняти в суспільстві позиції 

невідповідні рівню володіння знаннями та підготованості до виконання певних 

обов’язків, до того ж – це супроводжуються екстенсивним розростанням титулів і 

статусних регалій, виникає ситуація, що визначав Ф. Фукуяма як homo profanum 

(приналежність до штучно утворених еліт). Численні різноманітні інтерактивні 

видовища (конкурси, «рієліти-шоу», лотереї, ін.), в яких побутова сторона 

існування homo profanum (за висловом Ф. Фукуями)515, проголошується основою 

буття, поступово створюють відповідний споживчим цінностям взірець homo 

inercialis.  

«Образ суспільства» невід’ємний від так званого «образу еліт», і там, де 

вони маргіналізовані або стигматизовані (як, наприклад, після оприлюднення 

електронних декларацій з наддоходами), то реальний потенціал позитивного 

іміджу еліт або позитивний імідж країни на зарубіжній арені різко знижуються. 

Ганс Юрген Айзенк у праці «Парадокси психології» зазначав, що фактично має 

місце широкомасштабний процес «промивання мізків», завдяки якому 

суспільство намагається досягнути однодумства та конформності, й здійснити цей 

процес за рахунок вироблення відповідних рефлексів516. За таких 

неблагоприємних умов відвертого «тиску» суспільства на свідомість особи, 

самореферентність та персоніфікація процесів сприйняття/передавання 

інформації суб’єктом медіакомунікацій стають найважливішими запобіжниками 

 
514 Фезерстоун М., Леш С. Глобалізація, модерність і опросторовлення суспільної теорії: Вступ 

// Глобальні модерності / За ред.. М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона / Пер. з англ. Київ : 

Ніка-Центр, 2008, 33-34. 

515 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 

516 Айзенк Г.Ю. Парадоксы психологии / Пер. с англ. Москва : Эксмо, 2009. 
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проти «однодумства і конформності», а новації в світлі переорієнтаці цінностей 

під впливом глобальних технологій вже не зможуть загрожувати ані девальвацією 

цінностей, ані реанімуванням атомізованих ідеологічних структур. 

Одним з прикладів поступових змін «образу» одного типу суспільства в 

свідомості різних груп населення й заміщення його образом іншого (сучасної 

соціальної реальності), виступають опитування Соціологічної групи «Рейтинг», 

проведені 1-6 жовтня 2015 р. методом особистого формалізованого інтерв’ю за 

вибіркою населення України (N=1800)517. Результати вказаного опитування 

продемонстрували, що третина (31%) респондентів жалкують про розпад у 1991 

році Радянського Союзу, водночас більше половини (56%) – вже «ні», ще 14% – 

не визначилися. Динаміка даних з цього питання свідчить про те, що з кожним 

роком зменшується кількість українців, які жалкують про розпад СРСР: якщо у 

2010 році таких було 46%, то вже у 2013 – 41%, у 2014 – 33%, а у 2015 – 31%. 

Майже половина мешканців Півдня (49%), 39% жителів Сходу і чверть Центру 

шкодують за СРСР. Чим старші респонденти та чим менший їхній рівень освіти та 

доходів, тим більше вони шкодують за СРСР. Жалкують про розпад СРСР 

відносно більше жінки. Вивчення глибини значення таких даних суттєво 

«проливає світло» на джерела відсторонення від поточної ситуації й очікування 

«чогось гіршого» у поколінь старшого віку, які шкодують за СРСР, при тому, що 

серед російськомовних респондентів цей показник вдвічі вищий, ніж серед 

україномовних. Наведені дані свідчать, що образ суспільства, яке вже понад 28 

років тому відійшло у минуле, все ще зберігається у свідомості населення, і за 

ним навіть шкодують понад третина респондентів. Цей приклад доводить, що й до 

тепер більшість зрушень в масовій свідомості відбувається під впливом 

традиційних медіа. Трансформації сучасних телевізійних аудиторій, на які 

відповідно впливають редакційні, фінансові, соціальні й культурні зміни 

мовлення, дають можливість зрозуміти, що «не сама по собі цифрова техніка, а 

люди, які створюють її та умови використання» є найважливішими чинниками 

 
517 Ratinggroup. Sociolodycal group “Rating”/ Digest. URL: www.ratinggroup.ua. 
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доступу або неможливості доступу до неї громадян і країн»518. Стандарти 

мовлення формують і стандарти поведінки аудиторій, їх усталені звички. Таким 

чином, диференціація аудиторій хоч й посилюється, але звичні «кліше» поведінки 

телеглядачів (типу «медійної особистості») найчастіше роками і десятиліттями 

залишаються незмінними. 

Для переосмислення своїх звичок та трансформування узвичаєних форм 

поведінки щодо користування різними видами медіа (як «новими», так і 

традиційними), для орієнтації в сучасному медіапросторі – індивіду не просто 

знадобляться всі його знання і компетенції щодо інформаційного вибору, але й 

серйозні «світоорієнтаційні орієнтири». Одним з таких орієнтирів могло б стати 

успішне суспільство, яке б навало можливості розвитку і становлення кожному 

своєму громадянину і так само піклувалось про його успішність. На жаль ситуація 

поглибленої кризи не дає можливості спрогнозувати, коли образ українського 

суспільства стане саме таким.  

Таблиця 3.1.5 – «Оберіть з наведеного переліку слів ті, які для Вас 

найтісніше пов’язані з образом сучасного українського суспільства» (%) 

 

 2018 

Тиск 14,0 

Згуртованість 10,6 

Злидні 33,9 

Підйом 5,0 

Безлад 45,1 

Перспектива 12,6 

Багатство 2,6 

Розруха 32,3 

Впорядкованість 3,6 

Протистояння 22,6 

Тупик 18,8 

Свобода 8,9 

Важко сказати 8,6 

Не відповіли 0,0 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. 

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 516. 
 

 
518 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир. 2012, с. 63. 
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У 2018 році перший раз до запитань всеукраїнського моніторингу, який 

проводить Інститут соціології НАНУ, було введено запитання «Оберіть з 

наведеного переліку слів ті, які для Вас найтісніше пов’язані з образом сучасного 

українського суспільства». Саме результати відповідей на це запитання і 

змальовують той стан і «образ» сучасного українського суспільства519, якого воно 

набуло наприкінці другого десятиліття ХХІ століття. 

Як демонструють результати (див. Табл.3.1.5) відповідей респондентів, 

першу трійку якостей, що віддзеркалюють «образ суспільства» та найтісніше 

пов’язані з ним становлять: «безлад» – 45,1%, «злидні» – 33,9% та «розруха» – 

32,2%. Серед причинно-наслідкових компонентів та відповідних понять, що їх 

ілюструють, далі йдуть: «протистояння» –22,%, «тупик» – 18,8% і «тиск» – 14,0%. 

Щодо надії на краще та природного для будь-якої людини бажання бачити «світло 

в кінці тунелю», то серед понять, які віддзеркалюють начерки такого бачення, 

можна виділити: «перспективу» – 12,6%, «згуртованість» – 10,6% та «свободу» – 

8,9%. Останнє місце (фактично за лінією статистичної похибки) посіло поняття, 

що найменш дотично до «образу» нашого суспільства сьогодні: «багатство» – 

2,6%. 

Перехідні етапи завжди спричиняють кризові суспільні явища, що 

позначаються на житті людей,.адже, згідно І. Валлерстайну, «логіка» системи 

перетворюється у набір інституціональних структур, які самостійно рухаються, 

самопідкріплюються, які «детермінують» траекторію; проте, «жодна конкретна 

ситуація не є більш складною, ніж довгі моменти переходу, коли руйнуються 

більш прості зв’язки»520. Протягом таких складних етапів завжди збільшується 

питома вага інформованості мас про події та явища соціальної дійсності. Між 

продукуванням інформації мас-медіа та освітніми (інтелектуальними) зусиллями 

суб’єктів процесу інформаційного обміну спільним є те, що ЗМІ, виробляючи 

інформацію, одночасно створюють так званий «горизонт новизни». Усуненню 

 
519 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. д.е.н. В.Ворони, 

д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 516. 

520 Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное видение мирового сообщества // 

Социология ХХI века. Москва : Логос, 2003, c. 161-163. 
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новизни (зняттю ентропії) служить постійне виробництво все нової і нової 

інформації; справджується нескінченний аутопойєзис системи мас-медіа (за 

висловом Н.Лумана), «на рівні всього суспільства спостереження подій саме є 

подією, причому такою, що відбувається майже одночасно із подіями, які 

спостерігаються. …Проблема тому полягає не в істині, а в неминучій, але разом з 

тим бажаній та керованій селективності» 521. Така селективність є набутком 

досвіду й одночасно інтелекту самого персоніфікованого суб’єкта, вона дійсно 

«бажана» і «керована», адже спрямована на здійснення свідомого інформаційного 

вибору та створення власного інформаційного поля. Таким чином, підкріплюється 

вагомість суб’єктності інформаційного вибору, тієї самостійної «керованої 

селективності», яка стає одночастно і фільтром, і запобіжником від негативних 

впливів. 

Становлення ідентичності та «персоніфікованої суб’єктності» відбувається 

в пересічному реципієнтові не одномоментно, а поступово. Тут відіграє особливу 

роль його інтелектуальна підготовка, рівень освіти та здатність до усвідомлення 

потреб в просування «горизонту новизни», тобто отриманні нової інформації, 

знань, постановці і вирішенні конкретних когнітивних завдань, тощо. Як доведено 

вище, найтісніше це пов’язане з рішенням проблем інформаційного вибору та 

інформаційного пошуку, які в середовищі сучасних інформаційних технологій є 

«умовно полегшеними», але, в той же час, зрозуміло, потребують цілої низки 

спеціальних компетенцій. 

Автор інформаційного (чи іншого за тематикою) повідомлення також є 

суб’єктом медіакомунікації, але залежно від якості кодування // декодування, 

підготоване ним повідомлення може бути сприйняте чи не сприйняте, зрозуміле 

чи не зрозуміле. Очевидно, «реальність мас-медіа» – у вигляді слів та образів, 

створюється певними людьми – журналістами, режисерами, операторами, 

представниками інших «медійних» професій. Залежно від їх професійних 

компетенцій, орієнтацій в світі сучасного медіапростору, таланту та 

 
521 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с.46-47. 
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організованості залежить популярність та авторитет каналу чи пресового джерела, 

який вони представляють. Проте самі журналісти вкрай рідко стають 

респондентами спеціальних соціологічних досліджень корпоративного профілю. 

Виходячи з цих міркувань, влітку 2017року автором було проведене 

експертне онлайн-опитування (на базі цифрової платформи «Anketa.in.ua», яку 

надала маркетингова компанія «~IngDivision») в середовищі професійних 

журналістів – членів НСЖУ (Національної спілки журналістів України). У 

дослідженні взяли участь 3000 членів НСЖУ (яким було надіслане на електронну 

пошту посилання для участі в онлайн-опитуванні та його анотація), з яких 21, 6% 

дали повноцінні відповіді на анкету. Тематичні блоки та запитання анкети 

стосувались як ставлення до медіа в суспільстві взагалі, так і розуміння 

журналістами трансформацій, що відбуваються в інформаційному просторі, у 

сприйнятті його контенту тими реальними контингентами слухачів, глядачів, 

читачів, яких соціологи мас-медіа все ще пов’язують з концептом «масової 

аудиторії»522. Проблемна ситуація соціологічного дослідження полягала у 

невизначеності комплексного сприймання феномену медіакомунікативної 

взаємодії сучасними суб’єктами глобального медіапростору: журналістами, які є 

співробітниками медіаорганізацій, що є представниками інституту мас-медіа, 

тобто «сукупного» або «інституціалізованого комунікатора» та аудиторіями, що 

стають все більш диференційованими і персоніфікованими. Потреба у розширенні 

традиційного тлумачення цієї предметної царини викликана змінами спектру 

можливостей персоніфікованих суб’єктів медіакомунікацій – індивідів, які мають 

змогу здійснювати інформаційний пошук відповідно до своїх інтересів, запитів і 

комунікативних потреб, й бути присутніми одночасно в мережах і серед 

аудиторій традиційних медіа. Гіпотетично, ця інтенційно налаштована до пошуку 

інформації особистість, має бути орієнтованою в медіареальності так само, як і 

журналіст, вільно володіючий компетенціями інформаційного вибору. В умовах 

 
522 Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та 

методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

2019. № 1. С. 56-73. 
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нових інформаційних технологій сприймання та обробки медіаконтенту 

з’являється можливість міжсуб’єктного діалогу, що як результат – призводить до 

формування змісту власного інформаційного поля індивідами – представниками 

колишніх масових аудиторій. 

Інституціональним кредо сучасної журналістської спільноти – фактично (у 

своєму підгрунті) є дотримання значною частиною журналістів усталеного 

переконання щодо стабільної прихильності публіки («масової аудиторії») до 

традиційних або електронних медіа (радіо і телебачення). За спостереженнями 

соціологів мас-медій ця стабільність поступово відходить у минуле523, але це мало 

позначається на амбіціях журналістів. «Досі вважається у журналістських колах, 

що коли ти телеведучий – «тебе знає весь світ». Це дуже стійка ілюзія, а відтак, 

саме психологічно її нелегко подолати. Крім цього, до кола ілюзій можна віднести 

й уявлення про сучасний контингент реципієнтів масових комунікацій, зокрема 

електронних ЗМІ»524. Серед відповідей на відкриті запитання анкети можна 

знайти також і самовпевнену реакцію співробітників медій, нібито «контингент 

споживачів продукції мас-медій в Україні є стабільним тільки в електронних 

ЗМІ – радіо та телебаченні». Особливо яскраву реакцію респондентів викликало 

судження, що «журналістика – це явище, що відійшло у минуле разом з ХХ ст.» – 

що втілилось у великій кількості заперечень (83,8% ); лише невелика частка 

опитаних (в сумі їх набралося 8,7% ) погоджується з цим: їхні оцінки лежать у 

спектрі від 6 до 10 балів, і це свідчить про те, що вони надають цій тезі певної 

ймовірності.  

Нижче наведена діаграма (див. Рис. 4) демонструє кореляцію думок 

журналістів щодо того, що масової аудиторії вже не існує із запитанням «Чи 

відбулись якісні зміни нової аудиторії?». 

 
523 Гейбер А. Тройное «ура» субъективности: крушение семи столпов журналистской мудрости 

// Конец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика / Пер. с англ. Харьков : 

изд-во «Гуманитарный Центр», 2016. C.78-100. 

524 Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та 

методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

2019. №1, с. 61. 
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Джерело: Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту 

та методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2019. № 1, с. 62. 

Рис. 4. Кореляція відповідей щодо тези, що масової аудиторії вже не існує, з 

імовірністю якісних змін аудиторії (N=525, % серед тих, хто відповів на обидві 

позиції, діапазон шкали від 1 до 10 балів). 

 Треба відзначити, що серед всіх, хто відповів «так» на це запитання й 

одночасно відмічав тою чи іншою мірою, що масової аудиторії вже не існує – 

лише трохи більше третини (20-40%) вважають, що зміни нової аудиторії мас-

медій дійсно відбуваються (середня світло-сіра полоса). Проте серед тих, хто 

виказав заперечення щодо якісних змін нової аудиторії мас-медій – тобто вважає, 

що все лишилось незмінним – думки про ймовірність продовження існування 

масової аудиторії розподілились точно порівну (50% вважають, що такої 

аудиторії вже немає, й стільки ж вважають протилежне). Треба додати, що 

кількість опитаних журналістів, хто заперечує зміни аудиторії сучасних мас-

медій, виявилась майже вполовину меншою, ніж тих, хто відчуває, що ці зміни 

відбуваються. 

Можна констатувати, що у «професійній уяві» журналістів масова аудиторія 

продовжує існувати, хоч вона і скоротилася в порівнянні з тим (як зазначається у 

віповідях на відкриті запитання), «який вплив телебачення мало ще п’ять років 
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тому». Серед побічників (й представників) інституалізованого комунікатора, 

досить багато притримується такої думки, що масова аудиторія продовжує 

існувати. Цей стереотип сприйняття журналістами масштабного «контингенту» 

реципієнтів інформаційного простору можна назвати дуже стійким. Цим самим 

зберігається ритуальність поведінки журналістів щодо орієнтацій на аудиторію в 

постійному спектрі «медіаландшафту». 

Очевидно, що уявлення про аудиторію складається у журналіста поступово: 

із власних спостережень, точкових, уявних, реальних контактів, зустрічей з 

глядачами, слухачами й читачами тощо. Такі узвичаєні практики виробляють 

певні стійкі враження (іноді, навіть, переконання), що аудиторія найбільш 

популярних ЗМІ є стабільно найбільшою (хоч ця популярність також може бути 

уявною). Те, що телебачення (як й інші канали та різновиди мас-медіа) 

традиційно формують «свою» аудиторію стало вже журналістським штампом, але 

не треба забувати, що навіть в епоху інтернет-технологій телебачення 

залишається для значної частини населення головним джерелом інформування; 

про це свідчать актуальні наукові соціологічні дослідження (зокрема, згадане 

вище «Європейське соціальне дослідження»). 

Наявність в інформаційному просторі нових суб’єктів, які позиціонують 

себе як повноцінні автори та створювачі інформаційних матеріалів, аналітики 

(блогери, etc), які просто ведуть свої сторінки в соціальних мережах та діляться 

контентом, що видається їм цікавим і потрібним для оприлюднення, має 

привернути увагу професійних журналістських кіл. Адже цей контингент 

персоніфікованих суб’єктів – авторів власного контенту є суттєвою частиною 

інформаційного середовища і постає як нове явище в світі медіакомунікацій. 
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Джерело: Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту 

та методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2019. № 1, с. 65. 

Рис. 5. Порівняння ставлення журналістів-учасників опитування до 

ключових професійних проблем.N=525( %), діапазон шкали від 1 до 5 балів. 

 

Як відображає діаграма (див. Рис. 5), найбентежнішим для журналістів 

виявилося твердження, що «в наш час розуміння призначення медій та їх ролі в 

суспільстві спотверене». Максимальна кількість (74,3%) респондентів оцінили 

наявність цієї проблеми середніми та вищими балами (41% дали оцінку 3 бали, 

17,1% – 4 бали і 16,2 – 5 балів). Проблема існування вільної журналістики набрала 

58% в цьому ж діапазоні, та проблема стабільності аудиторій – 61,9%. Такі думки 

є індикатором того, що ставлення суспільства до журналістської спільноти 

змінилось, і вектор цих змін не детермінується як позитивний. Занепокоєння 

наявністю стабільної аудиторії та непохитне уявлення, що вона зберігається 

такою лише в електронних медій, є досить традиційним; його можна 

консолідувати з досить консервативним ставленням до ІК як інституту мас-медіа 

взагалі. Щодо нестабільності кризового суспільства та соціальної напруги – ці два 
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фактори, хоч і пасивно525, але впливають на те, що майже 42% журналістів-

професіоналів оцінили можливість «існування справді вільної журналістики» у 

спектрі найнижчих оцінок (1–2 бали). 

Як свідчать зібрані дані сьогодні ані суспільство, ані сама журналістська 

спільнота ще не готові прийняти повністю засади вільної журналістики (див. Рис. 

5). Проте, наявність в інформаційному просторі нових суб’єктів, які позиціонують 

себе як повноцінні автори інформаційних матеріалів, аналітики (блогери, etc), які 

просто ведуть свої сторінки в соціальних мережах та діляться контентом, що 

видається їм цікавим і потрібним для оприлюднення, має привернути увагу 

професійних журналістських кіл. Адже цей контингент персоніфікованих 

суб’єктів – авторів власного контенту є суттєвою частиною інформаційного 

середовища і постає як нове явище в світі медіакомунікацій. 

На тлі активності нової когорти суб’єктів інформаційного простору, які 

відчувають себе у власному інформаційному полі більш захищеними, ніж 

журналісти, які діють в полі офіційної (інституціональної) журналістики, досить 

неоптимістично виглядають результати проведеного автором опитування щодо 

відчуття журналістами небезпек і загроз. Прояви агресії проти журналістів (про 

що зазначали 56,6% респондентів), загроза втрати роботи через свавілля власника, 

погрози особистому життю – все це пояснює, чому ця позиція набрала досить 

високі показники. Контрольовані та блоковані вказівками власників, 

підпорядковані медіа не спроможні сприяти розбудові демократичних суспільних 

важелів. Аналогічно і проблеми агресії проти журналістів пов’язані саме з 

протидією інституалізованого комунікатора появі представників нового статусу – 

персоніфікованих суб’єктів медіапростору (до яких поступово приєднуються 

професійні журналісти, відкриваючи свої блоги в мережах), які непідпорядковані 

владним структурам. 

До переліку суджень, що містилися в анкеті – двох альтернативних за суттю 

суджень, які «проливають світло» на проблему агресії щодо журналістів були 

 
525 Gurevitch M., Blumler J. The Crisis of Public Communication. Taylor & Francis Group Publ. 

2001. 
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включені такі: «проблеми агресії проти журналістів містяться в поведінці самих 

журналістів, а друге – що «проблеми агресії проти журналістів залежать від 

спонукання зацікавлених кіл або груп». Перше з цих двох суджень (обидва 

вимірювались за десятибальною шкалою) відбиває точку зору, що «проблеми 

агресії проти журналістів містяться в поведінці самих журналістів, а друга – що 

«проблеми агресії проти журналістів залежать від спонукання зацікавлених кіл 

або груп» (див. Рис. 6): 

 

Рис. 6. Індикація рівнів проблем агресії проти журналістів 

Джерело: Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту 

та методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2019. № 1, с. 65. 

Як відображає діаграма на рисунку 6, можна уявити, що другий рівень 

проблем хвилює журналістів набагато більше, і саме в ньому вони бачать більшу 

загрозу проявів агресії проти себе. Проблема агресії проти журналістів в будь-

якому суспільстві – це насамперед проблема культури і цивілізованості 

суспільства, рівня його толерантності, розуміння і справедливості та демократії.  
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Агресивна налаштованість суспільства щодо журналістів впливає і на якість 

роботи журналістів, і сприймається не однаково представниками різних вікових 

груп. Найбільше тривоги щодо агресивного ставлення до журналістів проявляють 

групи 26-35 років та 36-45 років, тобто саме ті, хто найчастіше стикається з 

певними небезпеками та працює в «горячих» точках і ситуаціях. Особливо на це 

треба звернути увагу, зважуючи на те, що країна знаходиться фактично в стані 

війни на Сході, і загальне тло неспокою розповсюджується також й на мирні 

території. 

Пошуки відповіді на питання, чи можливе втілення інтересів суб’єкта та 

прагматичних інформаційних потреб без втручання держави, одночасно 

знаходяться у фокусі аксіологічного та інтерпретативного підходів. Ймовірні 

рішення дослідницьких проблем, що відкриває в цьому плані постнекласичний 

методологічний ресурс, інтерпретативна парадигма якого охоплює й 

аксіологічний підхід, мають два найважливіші ракурси: перший – це фактор часу, 

який регулює комунікативну взаємодію суб’єктів в інформаційному просторі; а 

другий – це діяльність або «робота», яку необхідно здійснити для отримання 

можливостей убезпечення (захисту) персоніфікованого інформаційного обміну в 

самому середовищі мас-медіа. 

Серед сучасних інтерпретацій впливів соціальних процесів на індивіда, 

більшість критиків залишають роль суттєвого важеля за соціальною адаптацією, 

однак підкреслюють підвищену й активовану функцію суб’єкта вже не тільки як 

«об’єкта соціалізації» (і потенційного носія цінностей), але як носія певної 

«техніки розуміння» своєї ідентичності; адже саме через діалектичне розуміння 

суб’єкта (теорія суб’єкції Дж.Батлера та концепція історичного суб’єкта 

М.Фуко526) можна відстоювати головну «методологічну інтенцію» – за висловом 

Н.Отрешко, що містить бачення в ньому єдиного справжнього предмету та 

об’єкту наук про поведінку людини в соціумі; початково «цей суб’єкт формується 

як «підлеглий», підпорядкований світу, і, одночасно з цим, суб’єкт є основою 

 
526 Фуко М. Археологія знання / Пер. з фр. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.  
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соціального буття, необхідною для осягнення і побудови структур соціальної 

реальності. ...В діалектичному синтезі лишень суб’єкт може протистояти тій 

владі, котра його сформувала»527. Доречно нагадати також й позицію Ф.Фукуями, 

який у праці «Великий розрив» розглядає феномен перетворення соціального 

капіталу (в т.ч. культурного та інформаційного), який він визначає як певний 

набір неформальних цінностей та норм, що поділяються членами групи й роблять 

можливим співробітництво всередині групи528. Такими нормами, що 

«виробляють» соціальний капітал є, на його думку: правдивість, виконання 

зобов’язань, співробітництво з іншими людьми; ці норми значною мірою 

співпадають з тими пуританськими цінностями, про які Макс Вебер в праці 

«Протестантська етика та дух капіталізму» згадувавав як про вирішальний для 

розвитку західного капіталізму фактор529. Останнє згодом стає особливою 

цінністю в умовах «гіперкультурації» та згідно Г.Маркузе (H.Marcuse) 530, 

розповсюдженню «мультиплікування» та «одномірності» індивідуальної 

свідомості. 

Одним з найбільш розповсюджених прийомів «розвінчання» індивідних 

цінностей фіксується «перенесення смислів», коли цінності, інтереси, думки, 

висловлювання конкретної людини, а також продукти культури та її організацій 

представлені як «критична маса» (за висловом Ж. Бодріяра), після досягнення якої 

товар стає гіпертоваром, а культура – гіперкультурою, тобто більше непов’язаною 

з чіткими обмінами або визначеними потребами, але з якимось усеосяжним 

сигнальним світом, або інтегрованою мікросхемою, що її з краю в край перетинає 

імпульс, – «безперервний транзит можливостей вибору, прочитань, референцій, 

позначень, розшифрування»531.Таке розуміння найбільш наближено ілюструє 

 
527 Отрешко Н. Проблема взаємозв’язку понять суб’єкта і влади в сучасних соціальних теоріях 

// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2012. №4, c. 103. 

528 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, с. 31. 

529 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Москва : Прогресс, 1990. 

530 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 

индустриального общества / Пер. с англ. Москва : ООО «Изд-во АСТ», 2003. 

531 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, c. 101. 
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сучасні інтенції мас-медійного простору щодо суб’єктивації комунікативних 

намірів та ціннісних орієнтацій індивіда, який стає суб’єктом комунікації й, 

одночасно, залишаючись об’єктом впливу «гіперкультури». 

На суб’єктному рівні інтенційність, а саме інтенціональний тип особистості, 

у якого сформовані та усвідомлені наміри та цілепокладання, може впливати на 

стан і психологічні особливості комунікативних контактів, відтворює свої інтенції 

так само, як і в процесі формування власного інформаційного поля (ця 

характеристика була проаналізована автором у праці «Інформаційний 

імунітет»532). Все це може виступати формою захисту, певним запобіжником 

наступу «гіперреальності» й може трактуватись, як інтеріоризація визначених 

схем поведінки (і думок), що відіграють роль протектора тих мисленневих 

«кліше» та смислових стереотипів, які нав’язуються соціумом індивіду через 

засоби масової комунікації. 

Для виконання дослідницьких цілей тут виникає потреба звернутися до 

потенціалу феноменологічного підходу, адже саме в ситуації формування 

інформаційного поля та здійснення для цього відповідної діяльності проявляється 

«триєдина природа ролі», на яку звертали увагу І.О. Мартинюк та Н.І. Соболева, 

наголошуючи, що на рівні поведінки конкретного індивіда роль являє собою 

сукупність усталених зв’язків між соціальними, соціально-психологічними й 

особистісними елементами 533. Інтенціональність запитань в соціологічних 

анкетах закладає можливість або спрацюванню кліше (як зразка поведінки), або 

протидії певним «зразкам», що не завжди сприймаються найближчим оточенням, 

а іноді й групою. 

Втручання в процес інтеріоризації почуттів з необхідністю корелює з метою 

впливу на масову свідомість, подібно тому, як це представлялось авторам 

комунікативних моделей середини ХХст., так і «ефектів», що очікуються від 

 
532 Сусська О.О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному 

просторі. Монографія. Київ, 2008. 

533 Мартинюк І., Соболева Н. Соціальні ролі та рольова регуляція в ситуації суспільної 

нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип.5 (16). Ін-т соціології 

НАНУ. Київ, 2013. С.140-153. 
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такого втручання і нині. На відміну від маніпулятивної, гуманістична стратегія, 

яка реалізує іншу, демократично-гуманізуючу модель, яка передбачає, згідно В.Л. 

Оссовському534, що формування public opinion не є результатом масового впливу 

сфокусованих інституційним (сукупним) комунікатором думок соціальних 

індивідів, а, насамперед, є реакцією самих індивідів, суб’єктів інформаційного 

обміну, які активно і вибірково сприймають адресовані їм інформаційні 

повідомлення, оцінки, міркування, коментарі тощо; свідомо інтерпретують зміст 

через призму своїх потреб, інтересів, цінностей, набутого життєвого досвіду.  

Спроби формування «образу суспільства» через мас-медіа з метою тиску та 

підпорядкування public opinion інтересам певних адміністративно-політичиних 

кіл відбуваються в Україні «хвилями» протягом періоду – від кінця минулого 

століття і до теперішнього часу. Так, сприводу проведення Президентського 

референдуму (за часів Л.Кучми) у 2000 році, де наявно проявилися риси саме 

маніпулятивної стратегії, автором було здійснено соціологічне дослідження (в 

лютому-квітні 2000р.) та психолого-лінгвістична експертиза тексту запитань 

референдуму. Був доведений той факт, що цей текст був складений настільки 

недосконало, що половина респондентів взагалі не розуміли «про що йдеться в 

запитаннях референдуму і навіщо він проводиться»535. Дослідження також 

зафіксувало зниження рівня соціального оптимізму та підвищення ступеню 

зневіри: 28% учасників опитаних зійшлися на думці, що «проведення 

референдуму нічого не змінить у сучасному становищі українського суспільства»; 

за показником рівня освіти – навіть найбільш освічені респонденти – майже 

зовсім не вірять ані в поліпшення життя народу, ані в позитивне вирішення 

соціальних проблем, зокрема, у можливість скасування депутатської 

недоторканості536.Очевидно, ці питання залишаються актуальними і донині. 

 
534 Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки. Київ : ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. 

535 Сусська О.О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та соціально-психологічна 

проблема // Культура і сучасність: Альманах. Київ, 2000. №1. С.98-116. 

536 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища. Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003, c. 106-109. 
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«Образ суспільства» може бути наближеним до реальності, а може бути й 

ілюзією, при цьому і те й інше може викликати в його громадян інтелектуально-

логічні реакції та певні почуття. Для визначення спектру почуттів, які складали 

психологічну реакцію на призначення референдуму, в текст опитувальника було 

включене окреме запитання із шкалою з 15 можливих висловів, що називають 

почуття, які треба було, відповідно до інтенсивності прояву, оцінити в балах (від 

одного до п’яти). Нижче наведені результати ранжування, що демонструють, які 

почуття за кількістю відповідей (%) та за місцем за сумою балів (див. Табл.3.1.6), 

відрізнялись найвищою інтенсивністю прояву537. 

 

Таблиця 3.1.6 – Результати відповідей на запитання «Які почуття у вас 

викликають питання, винесені владою на референдум?» (2000р., N = 750) 

 
За кількістю відповідей За інтенсивністю прояву 

Місце Назва почуттів % Місце Назва почуттів Сума 

балів 

І, ІІ зацікавленість 90,5 І зацікавленість 1177 

І, ІІ байдужість 90,5 ІІ байдужість 1042 

ІІІ побоювання 89,5 ІІІ здивування 1009 

IV здивування 89,3 IV подив 915 

V, VI 

VII 

сум 87,92 

V роздратування 913 подив 87,92 

роздратування 87,92 

Джерело: Сусська О. О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та 

соціально- психологічна проблема // Культура і сучасність:Альманах. К., 2000. №1. С.98-116.  

 

Психологічні включення до соціологічних анкет періодично демонструють 

результати, що підкріплюють або спростовують певні тенденції, виявлені 

кількісними методами. З одного боку, результати дослідження проведеного 

автором методом опитування у 2000 році (N= 750, вибірка м. Києва) відбивали 

картину реагування (таблиця 3.1.6) на дії типової адміністративно-політичної 

системи (уособленої керіництвом держави), які викликали подібний спектр 

почуттів.  

 
537 Сусська О. О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та соціально-

психологічна проблема // Культура і сучасність: Альманах. К., 2000. №1. С.98-116. 
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Важко не погодитись з А.О. Ручкою як дослідником цінностей і ціннісних 

орієнтацій, що орієнтувальний та мотиваційний потенціал цінностей «спрямовує і 

мотивує як розвиток суспільства, так і реальні дії людей»538. Так само і мас-

медійний простір іноді підпорядковує собі оцінкові судження людей про події та 

явища дійсності, адже у віддзеркаленні їх медійними засобами вони можуть 

виступати тою мірою опосередкованими, якою мірою і яким чином формують їх 

смисл в рамках своєї статусної ролі самі журналісти, або власники каналів, які 

вони представляють. Очевидно, що «феноменологічний підхід цілком виправдано 

долучає при аналізі реальної поведінки особистісне начало, яке, не позбавляючи 

роль нормативно-регулятивного смислу, водночас містить у собі зародок 

потенційної її зміни в майбутньому»539. 

Соціологічний аналіз потенційних диспозицій акторів медіакомунікацій в 

кризовому суспільстві, заснований на феноменологічному підході, дозволяє 

виявити ступінь підпорядкованості комунікативного типу «медійної особистості». 

Особливо така підпорядкованість проявляється щодо сприйняття соціальних 

настановлень патерналістського кшталту: авторитетність мас-медій, віра в 

об’єктивність наданої інформації, ймовірність виконання певних отриманих з 

«ефіру» настанов тощо – спричиняє до тривалого «когнітивного дисонансу» на 

особистісному рівні, коли умови оточуючої соціальної реальності входять в 

протиріччя з «образом суспільства» на екрані традиційних мас-медіа.  

Антагонізм «масовості» та «індивідуалізації»540 сприйняття смислів 

стирається; відбувається падіння не тільки технологічних бар’єрів, що успішно 

долає Інтернет, але й більш глибокі зміни, які стосуються усвідомлювання того, 

що ідентичність завжди формується в комунікативній взаємодії з іншими, через 

 
538 Смислова морфологія соціуму. За ред. Н.В.Костенко. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 92. 

539 Мартинюк І., Соболева Н. Соціальні ролі та рольова регуляція в ситуації суспільної 

нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Зб.наук. праць.Вип. 5 (16). Ін-т соціології 

НАНУ. К., 2013, с.145. 

540 Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф. Соціологія глобалізації / Пер. з фр. Київ : Вид. дім «КМ 

Академія», 2005. 
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подолання певних протиріч у встановленні постійного соціо-психологічного 

«тандему» самореференції та ідентичності, через їхнє визнання. 

3.2. Соціальні диспозиції особистості в інформаційному просторі 

3.2.1. Актуалізація цінностей та ілюзорність атрибутів медіареальності 

Соціальний простір і час в матеріалістичній діалектичній парадигмі – 

безкінечні, так само як безкінечним є інформаційний простір, так само як 

безкінечною уявляється «ноосфера». Потенціал комунікації (на всіх її рівнях) 

може за цих умов бути визнаний універсальним і безкінечним; відповідно, 

потенціал перетворення певних речей чи предметів на витвори мистецтва 

(зокрема, екранних мистецтв) – поєднаним з усвідомленням, самоцінностю, а (за 

М.Ґайдегером), й усвідомленням «скінченності своїх дій»541. Розглядаючи 

комунікацію як простір створення цінності людської взаємодії, комунікативнх дій 

та контактів, а не як інструментальний процес передавання/прийому інформації, 

необхідно виходити із цілепокладання, мети дій суб’єкта, яка, згідно думки 

відомого культуролога М.С. Кагана542, виходить за функціональні межі та 

аксіологічну орієнтованість загальної мети комунікації, і яку можна розглядати в 

таких площинах: 

▪ мета знаходиться поза межами взаємодії даних суб’єктів; 

▪ мета міститься в ній самій; 

▪ метою є прилучення до цінностей «Я», 

▪ метою є прилучення до цінностей суб’єкта, який називається «Інший». 

Розвиток індивідуальності, становлення суб’єктності та можливостей 

особистості в сфері репрезентацій та рефлексій стосовно соціальної реальності 

відбувається протягом різних періодів життя людини, й, відповідно, – з різною 

мірою інтенсивності, під впливом оточуючого соціокультурного середовища, 

значну частину якого складає той зміст, який транслюють засоби масової 

 
541 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер с нем. Москва : Ad.Marginem, 1997. 

542 Каган М. С. Морфология искусства. Москва, Л-д : Искусство, Ленингр.отд., 1972. 
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комунікації. Усвідомлене ставлення людини до формування себе як цілісної 

особистості неможливе без орієнтації на її загальнокультурний розвиток, рівень її 

інтелекту, що в свою чергу формують рівень її інформаційних запитів та 

інтересів. На перетині тисячоліть виникає, як слушно зазначає Ч. Тейлор «дуже 

важлива дистинкція, суттєва для сучасної культури»; адже відомо, що сучасна 

культура зазнала багатогранного руху, який можна назвати «суб’єктивацією», 

тобто вона дедалі більше зосереджується на суб’єкті у безліч способів; «речі, що 

колись були встановлені певною зовнішньою реальністю – скажімо, традиційним 

правом або природою – тепер належать до нашого вибору. …Самореферентність 

стилю є неминучою в нашій культурі»543. 

Актуалізація безпосереднього сприяння індивідуалізації та проявам 

суб’єктності особистості відбувається шляхом подолання регіональної та вікової 

обмеженості життєвого досвіду, однобічності стереотипів сприйняття та 

поведінки, що сприймаються як приписи суспільства. Залучення до культури 

створює підстави для суб’єктної універсалізації, й тим самим – і умови до 

розкриття закладених в людині потенцій, її гармонійного та різнобічного 

розвитку. Таким чином рівень культури та інтелекту (на особистісному щаблі) 

стають переважними чинниками того, що стосується змісту групової та в цілому 

суспільної свідомості певного етапу розвитку соціуму. 

Процеси утворення і усвідомлення «суб’єктного сприйняття» реальності 

взаємопов’язані. Згідно з працею І.М. Попової «Повсякденні ідеології»544, 

зрушення соціології в напрямі пояснення «суб'єктивної реальності» дозволяють 

глибше зрозуміти ряд сучасних зсувів між пластами масової свідомості; адже 

свідомість і суб'єктивність з властивими для них символічними образами і 

системами та відповідними їм способами виразу, переважно з’ясовувались 

соціологічною теорією і переважно пояснювались як лінейно скорельовані.  

 
543 Тейлор Ч. Етика автентичності / Пер. з англ. Київ: Дух і літера, 2002, с. 67-68. 

544 Попова И. М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. Київ : Ин-т 

социологии НАНУ, 2000, с. 138.  
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Час і сутність буття (за М. Мамардашвілі), диктували свої «об’єктивності»; 

найбільш поширеним був метод аналізу свідомості та його характеристик 

відповідно до «предметностей», тобто значимих для свідомості суб'єкта 

«об'єктивностей», що «аналізуються як породжені саморозвитком і 

диференціацією системи соціальної діяльності як цілого»545. Інтерепртуючи цю 

думку стосовно проблематики створення концепції інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, можна припустити оцінювання і 

вимірювання атрибутивності суб’єктивної реальності, зокрема, «значимих для 

суб'єкта свідомості об'єктивностей» в їх співвіднесенні з існуючими атрибутами 

соціальної реальності (що розглядається нижче). В такому варіанті атрибутивна 

сфера постає, одночасно, конструктом свідомості й простором верифікації 

глибини і важливості суб’єктних цінностей. 

В сучасному публічному житті «фокус» з технологій зсувається в бік 

людини. Якщо розмірковувати в прагматичних категоріях, то в цьому є ринкова 

логіка: технології швидко опановуються всіма лідерами медіаринку, тому їх 

цінність нівелюється. Пропонувати набір цінностей та атрибутів546, які лежать в 

площині глибинних потреб аудиторії, її інсайтів, потаємних бажань і страхів – це 

дає атрибутивій сфері конкурентні переваги на медіаринку у довгій перспективі.  

Можливість пізнання для персоніфікованого суб'єкта (як носія певної 

культури, в даному випадку – культури медіаспоживання) – становить основний 

зміст комунікації, звідси можна зробити висновок, що мета інтеркомунікативних 

відносин полягає в адаптації суб'єкта комунікації до соціуму (у ставленні до 

іншого і взаємодії з ним). Система комунікативних взаємин опосередковується 

культурою, яка визначає їх характер і ефективність. Але в ході різних видів 

діяльності складається потреба в пошуку більш досконалих та ефективних форм 

комунікації. Це породжує різноманітність статусів, набору ролей і визначає 

відповідні ним форми втілення смислів комунікації.  

 
545 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. Москва, 1990, с. 298. 

546 Сусська О.О. Світ атрибутів та атрибути нового світу // Соціальні виміри суспільства. 

Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 4 (15). Київ, 2012. С.363 - 376. 
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В залежності від розмаїття предметів комунікації, різні форми комунікації 

набувають більш або менш вагомого призначення в життєдіяльності суспільства, 

тобто набувають та виконують відповідні функції. Очевидно, виконання цих 

функцій, пов'язане з артикульованою вище структурацією атрибутивної сфери, 

яка одночасно є феноменом соціокультурного середовища, повсякденності та 

інформаційного простору. Серед атрибутів, що залишаються стрижневими, 

незалежно від типу і стану соціуму або його культурного середовища (в цьому 

випадку воно виступає простором їхнього опосередкування та функціонування), 

можна назвати: сім’ю, гроші, статуси і повсякденний але вкрай вагомий атрибут 

життя – час, як вимір життєпростору людини. Можна розглядати феномен 

взаємодоповнення і взаємодії структур атрибутивної сфери й у філософському 

плані, але це виходить за межі завдань даної роботи, тому часово-просторові 

умови існування розглядаються на рівні лише таких атрибутів, що стосуються 

функціонування суб’єкта в просторі медіакомунікацій (наприклад, статусні 

позиції, сім’я, освіта, що, мабуть, є визначальними для нашого буття як з точки 

зору сьогодення, так і з поглядів у майбутнє). 

Між суб’єктними життєвими цінностями, сенсом життя та його атрибутами 

завжди існував безпосередній зв'язок. У соціальній психології, соціології 

повсякденності та соціології способу життя такі соціально значущі для індивіда 

атрибути життя, як: статус, гроші, сім'я, освіта завжди вимагали атрибутів 

формальних, які давали можливість:  

а) розрізняння статусів та їхної диференціації;  

б) вимірювання матеріальних благ у певних грошових одиницях – долари, 

гривні, євро, ін.;  

в) визначення ступеню атрибуції сімейних відносин, значущості сімейного 

стану в різних рангах і статусах (згадаймо обов'язковий статус одруженого для 

будь-якого із службовців вищого рангу і політиків в часи соціалізму, а також в 

різних сферах, наприклад, дипломатичній, де це дотримується і зараз). 
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Атрибутивність людського буття породжує та скеровує концентрованість 

свідомості на атрибутах, що є найбільш актуальними для індивіда. 

Атрибутивність свідомості посилюється, особливо коли остання «експлуатується» 

переважно з метою виживання. Коли вектор виживання стає нагальним і витісняє 

інші інтереси і цінності на другий план, атрибутивна сфера життя «поглинає» всі 

інші – особистість розчиняється, вона сама стає атрибутом тих або інших систем. 

Використовуючи поняття «персуазивності комунікації» Альберта Бандури 

(А. Bandura)547, яке є важливим для розуміння перетворень індивіда на певний 

інструмент існування тих або інших систем: ідеального споживача – в системі 

товарного споживання, ідеального геймера – «гвинтика» в ситемі ігрової індустрії 

(в т.ч. комп’ютерної), ідеального “homo economicus” (Ф. Фукуяма)548 .  

Соціологія має справу з багаточисельними співіснуючими один з одним 

«взаємозалежними фактами»; з точки зору «емпіричного простору», як його 

уявляв Курт Левін, «атрибут» (відповідно до його первісного значення) – так само 

є невід'ємною властивістю, без якої даний факт, предмет, особа не може існувати 

чи мислитися, адже емпіричний простір – це об’єктивна «множина фактів», 

існуючих в даний час та маючих певні типи взаємозалежностей. Соціологія 

протягом довгого часу використовувала велику кількість просторових понять 

(наприклад, соціальний підхід, зміна напряму дії тощо). Але евклідовий простір 

не підходить для уяви про структуру соціального поля, тут потрібне не 

«топологічне» розуміння простору, що особливо підходить для «уявлення 

специфічної комбінації «когнітивних» та «динамічних» факторів, які 

характеризують психологічні та соціальні поля, а також низку інших 

фундаментальних властивостей соціально-психологічної динаміки»549 . 

Нібито близьке за змістом до поняття «атрибут» і сферою вживання, але 

нерядоположне слово «аксесуар», означає приналежність чогось, допоміжну 

деталь, що супроводжує щось головне (наприклад, в образотворчому мистецтві –

 
547 Bandura A., Walters R.H. Social learning and personality development. N.Y., etc.: Holt, etc., 1964.  

548 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 

549 Левин К. Теория поля в социальных науках / Пер. с англ. Санкт-Петербург : ООО «Сенсор», 

«Речь», 2000, с. 174-175. 
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другорядні, допоміжні деталі зображення тощо), але воно не охоплює зазначеної 

вище «комбінації когнітивних та динамічних факторів», що є притаманною 

інформаційному полю особи, так само (згідно К. Левіну), як і психологічному, і 

соціальному полю.Таким чином, «атрибутивна сфера» – це представленість у 

житті людини тих речей, соціальних позицій, статусів (останні виступають як 

атрибут також і в соціальних мережах) та інших когнітивних та динамічних 

факторів, що дозволяють їй сформувати власне інформаційне поле.  

Як не парадоксально, ця «перепустка» в світ атрибутів досягається за 

допомогою тих самих атрибутів, тільки в більшій кількості (і переважно вищої 

вартості). І тут на допомогу приходять – атрибути соціальні як необхідні, істотні 

ознаки людини сучасного суспільства, що становлять «каркас» його життєвого 

світу, які створюють затишок і наповнюють «середовище існування», де іноді 

вони претендують на сталість, уособлюючи певні постійні звички, властивості, 

внутрішні ознаки відносин між людьми, проникаючи в кінцевому підсумку в 

міжособистісну комунікацію, використовують її можливості для свого 

ствердження. Тут слушно нагадати рядок з чотирьохкомпонентної «шкали» 

аксіологічної орієнтованості мети комунікації М.С. Кагана «мета міститься в ній 

самій»550. Вочевидь, коло замкнулося: масова комунікація стає джерелом, а 

міжособистісна – популяризатором елементів атрибутивної сфери, зокрема, 

«аксесуарів» оточуючого середовища, й одночасно, наповнює сенсом існування 

(іноді заради накопичення, привласнення і розбудови) тих самих же атрибутів 

оточуючого світу, «соціального поля» повсякденності. Особливого значення 

набуває механізм міжособистісного сприйняття як важливий елемент 

міжкультурної комунікації551 в ситуації дефіциту вражень або відомостей про 

комунікативного партнера, що може викликати стан когнітивного дисонансу552, 

або в разі відсутності достовірної інформації про певні соціальні об'єкти (в т.ч. 

 
550 Каган М. С. Морфология искусства. Москва, Л-д : Искусство, Ленингр.отд., 1972. 

551 Сусська О. О. Культура соціуму і комунікативна культура особистості // Культура і 

сучасність: Альманах. Київ : Міленіум, 2008. № 2.С. 165-170. 

552 Психология личности: словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. 

Київ: Рута, 2001, с. 51-52. 
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об'єкти культури, повідомлення мас-медій тощо), про соціальні інститути та їх 

організації, соціальні групи, класи, спільноти553, Виникає ще одна аналогія із 

відомим психологічним поняттям «каузальна атрибуція» (від лат. attributio – 

приписую та causa причина, підстава); це поняття трактується психологами як: 

механізм міжособистісного сприйняття, що складається з вибудовування 

необхідної суб'єкту інформації шляхом приписування партнеру із взаємодії 

можливих почуттів і намірів, причин і мотивів поведінки. Адекватність оцінки 

поведінки комунікативного партнера (актора або суб’єкта комунікації), а також 

пояснення причин його поведінки, залежить від рівня освіти, інтелектуальної 

підготовки та життєвого досвіду, ступеню адекватної налаштованості суб'єктів, як 

один до одного, так і стосовно соціуму.  

При сприйнятті соціальних об’єктів виникають відомі ефекти соціальної 

перцепції, де істотну роль відіграють довіра, здоровий глузд, досвід та інтелект, а 

також характер, мотивації та установки самої людини. Як соціальний індивід, 

«людина, яка спілкується» дає оцінку також своїм комунікативним партнерам554, 

самій ситуації. Згідно з думкою Є.Головахи та Т.Любивої, показники довіри 

досить тісно пов’язані з показниками задоволенності; «результати аналізу 

Європейського соціального дослідження виявили прямі значущі (на рівні 1%) 

коефіцієнти кореляції за Пірсоном між адитивним індексом довіри і 

задоволеністю життям в цілому, станом економіки, роботою уряду, тим як працює 

демократія»555. Можна констатувати, що кореляція між рівнем довіри і 

задоволеності як раз і вказує на той «поріг» соціально-політичної толерантності, 

перейшовши який суспільство опиняється в зоні політичної напруженості. 

Наступна таблиця (табл. 3.2.7) демонструє динаміку задоволеності життям в 

цілому, станом економіки, роботою уряду і дієвістю демократії. При порівнянні з 

 
553 Психологія масової політичної свідомості і поведінки / Відп. ред. В.О.Васютинський. Київ: 

Вид-во «Док-К», 1997. 

554 Alexander J. The Meaning of Social Life: A Cultural Sociology / New York: Oxford University 

Press, 2003. 

555 Головаха Є., Любива Т. Довіра до державно-політичних інститутів і реформи в Україні // 

Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. 

В.Ворони, М.Шульги.К.: Інститут соціології НАН України, 2012, с.77. 
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жителями інших європейських країн, найбільш незадоволеними станом економіки 

є болгари, українці, португальці та греки; «за всіма показниками задоволеності 

Україна знаходиться серед останніх серед країн Європи»556 . 

 

Таблиця 3.2.7 – Динаміка задоволеності жителів України за результатами 

п’яти хвиль «Європейського соціального дослідження, 2005-2013рр.» (середній 

бал: 0 – «зовсім незадоволений(а)», 10 – «повністю задоволений(а)» 

 

 
Життям у 

цілому 

Нинішнім станом 

економіки 

Роботою 

уряду 

Тим, як працює 

(діє) демократія в 

країні 

Друга хвиля (2005 р.) 4,44 3,13 4,25 4,31 
Третя хвиля (2007 р.) 4,39 2,27 2,17 3,.22 
Четверта хвиля (2009 р.) 4,19 1,5 1,53 2,52 
П’ята хвиля (2011 р.) 4,82 2,28 2,25 3,17 
Шоста хвиля (2013 р.) 5,15 2,71 2,51 3,33 

Джерело: Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013 / 

Є.І.Головаха, А.П. Горбачик. Київ : Інститут соціології НАН України, 2014.  

 

У випадку соціальних комунікацій, як персоніфікований суб’єкт 

медіакомунікацій – тим соціальним обставинам, в яких індивід існує. Саме цей 

вид комунікативно-перцептивних можливостей особи дозволяє соціологам 

проводити опитування та отримувати відповіді на безліч запитань, що стосуються 

як соціальної перцепції індивіда, так й особистісної. Сфери, які є «межовими», де 

прояви обох згаданих різновидів перцепції «інтерферують» в соціології та 

соціальній психології визначаються як сфери особливої ідентифікації (наприклад, 

такою виступає сфера питань, що стосуються ступеня соціальної напруженості). 

Найбільш актуальною, в цьому плані є проблема визначення порогу 

толерантності, тобто моменту, коли політична (соціальна) напруженість може 

трансформуватися у відкритий конфлікт, що призведе до зрушень чи зміни 

 
556 Головаха Є., Любива Т. Довіра до державно-політичних інститутів і реформи в Україні // 

Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За 

ред.В. Ворони, М. Шульги.Київ : Інститут соціології НАН України, 2012 , с.77. 
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соціальної системи суспільства. Західні політологи і соціологи вважають, що 

якщо «доцільний коефіцієнт» перевищує значення «10», то соціальна 

напруженість може трансформуватися в соціальний конфлікт. Такий поріг 

визначається соціологами на основі світової практики як поріг соціально-

політичної толерантності, перейшовши який суспільство опиняється в зоні 

високої політичної напруженості, й складається з двох конкретних показників: 

коли 40% (і більше) громадян виступають за кардинальну зміну політичної 

системи; коли коли 20-25% (і нижче) становить рівень довіри населення 

центральним органам влади. Так, соціологам мас-медіа відомо, що «впливаючи на 

рішення електорату при голосуванні ЗМІ можуть відігравати й позитивну роль, 

дисциплінуючи обраних ними політиків, й, таким чином, сприяючи 

представницькій демократії»557. Імовірність взаємовпливу життєвих цінностей та 

атрибутів завжди була очевидною, до того ж, іноді (особливо в кризові періоди 

розвитку суспільства) – це створювало певні протиставлення: на зняття вимог 

щодо якості життя в цілому впливає стан економіки, робота уряду віддзеркалює 

дієвість демократії тощо. Як наголошує Дж.Гамільтон, «якщо багатьом виборцям 

не вистачає інформації щодо надто багатьох питань, політики отримують надто 

велику свободу для проведення політичного курсу, який заперечували б їхні 

виборці, якби приймали рішення вони самі»558. 

 Відповідно до розбіжностей взаємовпливу життєвих цінностей і атрибутів 

та базуючись на даних соціологічних досліджень, можна спрогнозувати, чи готова 

суб’єктивна свідомість прийняти атрибути глобалізованого світу, в який вступило 

людство з настанням ХХІ століття як епохи інформаційних технологій, або ж на 

цьому рівні в соціальних структурах та інститутах накопичуватиметься потенціал 

значного опору й ментальних проблем. Якщо розглядати цінності та атрибути 

суб'єктивної реальності як середовище існування самореферентної особистості 

(зокрема, суб’єкта медіакомунікацій), то можна зробити висновок, що оно являє 

 
557 Информация и общественное мнение: От репортажа в СМИ к реальным переменам / Пер. с 

англ. Москва : Альпина Паблишер, 2018, с.165. 

558 Hamilton G.T. All the News that’s Fit to Sell: How the Market Transforms Information into News. 

Princeton: Princeton University Press, 2004. 
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собою самодостатню систему, де заміна або «підміна» цінностей, гіпотетично 

може призвести до руйнування або суттєвого деформування «образу» соціальної 

реальності, спочатку в окремо взятому суб’єктному уявленні, а потім і в цілому в 

системах інституалізованого суспільства, що може зробити настання наступного 

етапу його розвитку нездійсненним. 

Значною мірою «віяло» соціокультурних норм (в т.ч. уявних атрибутів) 

диктує ступінь задоволеності / незадоволеності життям на рівні репрезентації 

відповідних автентичних цінностей (іноді останні є термінальними). Саме про це 

свідчать дані соціологічного моніторингу Інституту соціології НАНУ «Українське 

суспільство. Динаміка соціальних змін 1992-2016рр.», демонструючи результати 

відповідей на запитання «Чого з наведеного Вам не вистачає?» (табл. 3.2.8) за 

окремими позиціями, стосовно такої ціннісної орієнтації респондентів, як уміння 

жити в нових суспільних умовах. 

 

Таблиця 3.2.8 – Відповіді на запитання «Чого з наведеного вам не 

вистачає?» 

 – вміння жити в нових суспільних умовах 

 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Не 

вистачає 
51,8 56,8 52,0 54,9 49,0 47,3 45,8 46,5 50,1 30,9 33,5 27,1 

Важко 

сказати 

вистачає, 

чи ні 

17,4 16,5 17,9 13,9 14,1 18,4 18,5 17,1 18,1 34,2 27,5 30,8 

Вистачає 29,7 25,5 28,8 29,7 36,0 33,4 34,9 35,6 31,2 30,6 34,9 37,6 

Не 

цікавить 
1,0 0,7 0,9 1,1 0,8 0,4 0,7 0,7 0,6 3,9 3,3 4,5 

Не 

ідповіли 
0,0 0,5 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,0 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 5 (19) / За ред. 

д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 467. 

  

У співвіднесенні з існуючими атрибутами об'єктивної реальності 

пропорційність відповідей «вистачає» і «не вистачає» ще жодного разу не 

збалансувались, а якщо додати тих, хто не визначився «вистачає, чи ні», то 
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кількість відповідей тих, хто не навчився жити в нових суспільних умовах 

збільшується до 68-70%. Баланс духовних та матеріальних цінностей завжди був 

показником більш гармонійної особистості, диспозиції якої відносно «об'єктивної 

реальності» засновувались на стабільності суспільства559, його норм і цінностей. 

Когнітивний дисонанс, що виник і посилився за останні роки демонструє 

суттєві розбіжності між «вимогами» (викликами) і реальними преференціями 

сучасного турбулентного суспільства. Дистанція цієї розбіжності постійно 

збільшується і стає прогнозованою – коливання і невпененість респондентів щодо 

їхнього вміння жити у нових суспільних умовах віддзеркалюють стан і 

спроможність суб’єктивної свідомості до «активування» атрибутів нового світу, 

або ж, в цьому сенсі, фіксують, що суб’єктивна свідомість не готова до їх 

прийняття, і тоді накопичуватимется значний психологічний опір, протестні 

настрої та відповідні проблеми і конфлікти в суспільстві.  

Будь-яке суспільство зацікавлене в цьому тому, щоб дотримання 

соціокультурних норм забезпечувало безпечну взаємодію людей; тоді як відступ 

від норм загрожує непередбачуваними наслідками. Виходячи з уявлення, що 

атрибутивна сфера складається з соціальних (чільних), формальних 

(супроводжуючих) та відмінних (ініціюючих) атрибутів, природно помітити, що 

найбільш чітко виражені «індивідуальні» риси будуть саме в останніх560. 

Проблема визначеності й коректності поведінки суб’єкта медіакомунікацій 

полягає в постановці питання: чи повинна ця поведнка бути визначеною і 

прогнозованою самими мас-медіа. Постановка питання не обмежується лише 

рейтинговими показниками, нині набагато актуальнішим (згідно Г. Рейнгольда) є 

питання, наскільки здатен цей суб’єкт медіакомунікацій бути «розумним», 

 
559 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация. Монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 

560 Сусська О.О. Світ атрибутів та атрибути нового світу // Соціальні виміри суспільства. 

Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 4 (15). Київ, 2012. С. 363-376. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

310 

 

моральним і культурним; адже будучи суб’єктом «турбулентного» суспільства, 

він одночасно змінює суспільство і руйнує його 561 .  

Особливу проблему представляє собою «взаємовідносини» атрибутивної 

сфери повсякденного життя й часу. Час змінює не тільки значимість, а й сферу 

застосування певних атрибутів, реальну вартість (не обов'язково в грошах), 

ступінь обов’язковості чи необхідності: наприклад, щодо необхідності шлюбного 

статусу в деяких сферах – відбулося значне пом’якшення ступеня обов’язковості 

для більшості номенклатурних категорій, плюс тенденція до розширення 

популярності цивільних шлюбів (особливо серед молоді). У молодіжному 

середовищі ставлення до сім'ї вже дещо інше, процес «відчуження» молоді від 

цінностей сімейного життя триває. І це стає не тільки загрозою для поточних, але 

й майбутніх поколінь. Як передбачав С. Жижек, «свобода вибору може повести 

суспільство у будь-якому напрямі. ...Ви втратите найбільш цінну частину 

європейської спадщини, де демократія й свобода визначають колективну дію, без 

якої рівність і справедливість будуть неможливими» 562. 

Кризовий стан суспільства також є одним з провідних чинників, що 

руйнують стабільність та створюють когнітивний дисонанс щодо вибору 

подальших дій і життєвого шляху взагалі. Обраний метод так званої «редукції 

складності проблеми» (за висловом Н.Лумана) – це вичікування і спостереження: 

вразливий індивід вважає, що з плином часу, останній поглине складність, 

«відредукує» коло загроз і збільшить коло ситуативних елементів покращення, 

яких зараз не вистачає. Проте не слід забувати, що час бескінечний, а людське 

життя – ні. Коли більша частина населення країни проводить більшість свого 

життя за межею бідності, в умовах кризи, то потенціал цього населення, що 

страждає від відчуження, нерівності та депресій, суттєво знижується, а вихід з 

кризи стає все більш проблематичним. У відомій праці «Час і системна 

раціональність» Н. Луман наголошував: «Ритм рутини і кризи передбачає 

 
561 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006.  

562 Жижек С. Самая большая угроза для Европы – инерция // «Expert Online» 01 апреля 2015 г. 

URL: http://expert.ru/2015/04/1/zhizhek/ (дата звернення: 14.01.19)       
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централізацію компетенцій прийняття рішень і стає патологічним там, де вони – 

наприклад, внаслідок принципу поділу влади – не надаються»563. Розбіжності та 

дистанціювання соціальних позицій та умов життя влади та пересічних громадян 

призводить до патологій, що не притаманні «модернізованому» західному світові 

(або вже ним давно подолані). Підвищена, а іноді й зашкалююча атрибутивність 

існування людини в сучасному кризовому суспільстві змушує її не тільки часто 

змінювати ролі, приміряючи різні «маски», але й усвідомлювати «одноразовість» 

їх застосування й відтворення. Людина може покинути одну групу й приєднатись 

до іншої. Ступінь дуплікації ролей зростає, часу на усвідомлення помилок не 

залишається, а усвідомлення необхідності такого опрацювання – найчастіше 

відсутнє в принципі. При цьому якість відтворення тієї або іншої ролі, набуття 

статусу, хвилює менше, ніж поточні проблеми виживання.  

Стратегія і тактика «виживання» не могли не вплинути на всі грані 

існування людини в кризовому суспільстві. У способі життя громадян України 

майже не залишилося місця для соціально-культурної активності. Одноразовість 

стала соціальною ознакою багатьох явищ сучасності. Ціннісні орієнтації зазнали 

суттєвих змін, й, найголовніще, ці зміни не призвели до покращення ситуації ані 

на макро-, ані на макрорівні. Одноразове використання того чи іншого образу, 

маски, бренду, тощо – викликає посилене відчуття хиткості та непостійності 

всього, що оточує й відбувається з людиною, чого не спостерігалось раніше в 

жодній з історичних епох, не зустрічалось з такою інтенсивністю проявів у 

жодній з попередніх культур. Ця хиткість відчувається усіма віковими групами, і, 

як не парадоксально, найбільш захищеними тут виявляється середнє та старше 

покоління, у зв’язку з тим, що в них ще було вироблене й виховане почуття 

впевненості у стабільності та непохитності певних «підвалин» та моральних 

цінностей, а життєвий досвід допомагав їм вижити в найскладніших обставинах.  

В сучасній Україні доступ до розподілу й перерозподілу основних 

соціальних благ та ресурсів (багатства, влади, престижу, знань, репутації) 

 
563 Луман Н. Час і системна раціональність / Пер. з нім. Київ : Центр учбової літератури, 2011, 

с. 102. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

312 

 

відбувається в межах певних режимів реплікації та модифікації соціальних 

нерівностей. Згідно С.М. Оксамитної, в дослідженні міжгенераційної соціальної 

мобільності «для чоловіків і жінок п’яти вікових когорт виявлена суттєва 

динаміка іммобільності, висхідної та низхідної мобільності з домінуючою 

тенденцією до зменшення рівнів висхідної мобільності та зростання низхідної, 

зокрема для двох наймолодших когорт»564 . Саме серед цих когорт відбувається 

посилення посилення еміграційних настроїв. Наявність або відсутність певних 

атрибутів в умовах поглиблення нерівностей та поширення системної кризи 

суспільства істотно впливає на сприйняття суб’єктом життєвого світу, може 

змінити або деформувати його, посилити та поглибити депресивні стани, 

наситити життя проблемами, які ще півстоліття тому просто були відсутні – з 

причин відсутності цілої серії дрібних атрибутів, які нині видаються за необхідні, 

справджують або замінюють основні життєві цінності і потреби. Непереборне 

бажання «бути як усі», що підживлюється та підкріплюється образами, 

символами, брендами, що тиражуються масово, підсилюється в молодіжному 

середовищі інтерперсональної комунікації, а в результаті може спровокувати не 

тільки фальсифікацію й підміну ролей та статусів, а й втрату відчуття, який же 

статус або роль є дійсними, чи в якій ролі або статусі особистість може бути сама 

собою. 

Як вже зазначалось вище, спрямованість homo profanum до набуття титулів і 

регалій в усіх сферах соціальної практики свідчить про потребу компенсувати 

соціальним статусом очевидну «абстрактність» існування індивіда, це однаково 

стосується й деперсоналізованого (масового) споживача медіакомунікацій. 

Підтвердженням набутого статусу, всупереч будь-яким критеріям істинності 

буденного знання, слугують не наукові або мистецьки досягнення, а сукупність 

«обов’язкових» матеріальних ознак. Суттєвий зв’язок із сучасністю, зокрема з 

поведінкою еліт, яка часто відбувається за принципами «кругової поруки» та 

 
564 Оксамитна С.М. Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобільності. 

Автореф. дис. …д-ра соціол. н. за спец. 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. 

Інститут соціології НАНУ, Київ, 2012, с. 6-7. 
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«кумівства» з відповідним перерозподілом та перестановкою цінностей, 

відмічають сучасні провідні українські соціологи; аналізуючи причини цих явищ, 

Є.І. Головаха пояснює: «ми надто недавно пережили урбанізацію, й родові, 

кланові зв’язки, які існували в селі, перейшли до міста. Цей процес перевернув 

всю соціальну структуру до гори ногами, в результаті чого міський житель – носій 

традицій міської культури – вже давно в меншості. Цілком зрозуміло, чому всі ці 

зв’язки тягнуться на вищі щаблі нашої ієрархічної системи»565. Ситуативність 

інформаційного вибору та підпорядкованість особистості скерованій кимось 

думці «умовної більшості» (за відомою формулою «спіралі мовчання») створює 

небезпечну ситуацію посилення радикалізму. На цьому ще навесні 2015 року 

наголошував С. Жижек: «Я поділяю погляди Вальтера Беньяміна, який вважав, 

що кожний підйом фашизму є наслідком невдалої революції. ...Наша 

мультикультурна терпимість виникає із докори совісті й комплексу винуватості, 

які приведуть Європу до падіння. Найбільша загроза для Європи – інерція»566 .  

В сучасному кризовому суспільстві все гострішим стає питання не тільки 

суттєвого удосконалення та покращення умов, в яких існує індивід; в ситуації, 

коли вони стають все більш жорсткими, а процес збереження індивідуальності та 

автентичності все менш і менш залежить від самої людини – наступає «момент 

істини», коли людина починає чинити свідомий опір «наступу» оточуючого світу 

атрибутів. 

Згідно екоантропоцентричному підходу, розробленому Т.М. Дрідзе, якість 

«усвідомленої інтенційності» в різновидах діяльності індивіда «багато в чому 

визначається притаманними данному індивіду або групі соціальними 

уявленнями», й чим наближенішими є ці уявлення «до усталених когнітивних 

кліше, тим більше перешкод у виникненні діалогічної інтенції в свідомості 

конкретного індивіда або С-групи (семіосоціопсихологічної групи)». Зрозуміло, 

що відбувається і протилежний процес (де знову спрацьовує «культиваційний 

 
565 Головаха Е. И. Социологическая публицистика. Київ: Институт социологии НАН Украины, 

2001, с. 83. 

566 Жижек С. Самая большая угроза для Европы – инерция // «Expert Online» 01 апреля 2015 г. 

URL: http://expert.ru/2015/04/1/zhizhek/ (дата звернення: 14.01.19) 
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принцип»), коли група втілює сукупні інтенції «схоже налаштованих лідерів 

думок, які належать до створюючої міф семіосоціологічної групи»567 . 

Одним з таких міфів, відомим під назвою «патерналістські сподівання на 

підтримку держави», довгий час підживлювалась свідомість споживачів продукції 

мас-медіа. В соціологічних моніторингах, як академічних (Інституту соціології 

НАН України), так і проведених автором дисертації (у статусі керівника сектору 

вивчення впливів мас-медіа на свідомість молодої особистості в Інституті 

психології НАПН України), були зафіксовані тенденції зневіри в соціальній 

підтримці та суттєве падіння сподівань на соціальний інститут мас-медіа як 

рушійну силу суспільства, хоч протягом першого десятиліття незалежності 

молодь вірила в те, що «четверта влада» має реальну силу (суттєво впливає на 

ситуацію в суспільстві).  

Дослідження молодіжної аудиторії м.Києва на зламі століть (на початку 

входження України в інформаційне суспільство ХХІ ст.)568 та результати 

проведеного під керівництвом автора роботи всеукраїнського опитування за 

загальноукраїнською вибіркою в дев’яти областях України доводять, що 

починаючи з середини 2000-х, стало очевидним, що сподівання на соціальний 

інститут мас-медій, або інший інститут суспільства, який би міг «захистити 

просту людину» є марними; «дослідження демонструють такий факт: що вищий 

рівень запитів молоді щодо життєвих планів і професійного становлення 

(кар’єри), то більше нереалізованих життєвих планів. …На сучасному стані 

науково-технічного процесу, коли діяльність засобів масової комунікації часто-

густо переважає над реалізацією можливостей безпосереднього контакту між 

індивідами, потреба в міжособистісному спілкуванні значно зростає. Головними 

чинниками цього процесу є: деперсоніфікація комунікативних процесів; 

розширення сфери діяльності сучасної людини, прискорення темпів життя; 

 
567 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

єкоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М.Дридзе. 

Кн.2. Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2000, с. 30-31. 

568 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища. Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003. 
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лавиноподібне зростання кількості анонімних контактів; посилення поверховості 

міжособистісних контактів»569. 

Чим освіченіша людина, тим вища сила її інтелекту, і тим менше вона буде 

схилятися під тиском «страху перед майбутнім». Треба підкреслити, що 

напочатку ХХІ століття рівень оптимізму (тим більше серед молоді) був набагато 

вищим, ніж у подальші роки загострення кризи.  

Отримані результати дозволяють розвести поняття статусних позицій, 

досягнутих самим індивідом в процесі самовдосконалення й роботи над собою та 

зовнішніми умовами, зокрема, статусними вимогами, або умовами «виживання», 

які диктує соціум (іноді вкрай несприятливо налаштований до молоді). Як 

результат, падає довіра до соціальних інститутів суспільства і одночасно 

деформуються уявлення молодої людини про реальні та ілюзорні соціальні 

статуси. Навіть Інтернет, з'явившись як якийсь «волелюбний порив» (за вислівом 

М. Кастельса), згодом перетворився б на світове павутиння «культурного 

елітаризму», якби домінувала «модель споживання і соціальної організації, 

укорінена в багатих групах найбільш розвинених західних суспільств»570. 

Комунікативна взаємодія, яка відбувається в «кіберпросторі» (згідно твердженням 

Ф.А. Максвелла571, цей термін належить С. Балмеру), й найчастіше являє собою 

зв’язок між індивідами, що встановлюється в комп’ютерно-опосередкованому 

форматі. Відповідно, що цей формат впливає на тип і внутрішні можливості 

використання цього зв’язку. Ілюзорність присутності в мережі несе як небезпеки, 

так і нові можливості (хоч останні не зважди використовуються в повному 

обсязі). Переважно ці можливості носять назви «сервісів», і не всякий користувач 

певної соціальної мережі здатен використовуєвати всі наявні «сервіси» у повному 

обсязі, а й іноді ця частка (за даними «Майкрософт») не перевищує і 20%. 

 
569 Сусська О. О. Культура соціуму і комунікативна культура особистості // Культура і 

сучасність: Альманах. Київ: Міленіум, 2008. № 2, с. 167. 

570 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з 

англ. Київ : ТОВ «Ваклер», 2007, с. 256. 

571 Максвелл Ф.А. Этот негодяй Балмер, или Человек, который управляет «Майкрософтом» / 

Пер. с англ. Москва : ООО «Издательство АСТ»; ЗАО «Ермак», 2004.  
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Вимірюючи ступінь задоволеності життям, соціологи все частіше 

наштовхуються на величезну дистанцію між бажаним і дійсним, між перевагою 

кіберпростору над медіапростором, між уявними перевагами символічної 

суб'єктивної реальності (що все більш поступово стає віртуальною) у 

співставленні з жорсткістю умов об'єктивної реальності (що наочно 

продемонстрував період карантину в багатьох країнах, потсраждалих від пандемії 

коронавірусу). Як максимально філософський «погляд на життя» можна 

інтерпретувати найвищий серед оптимістичних показників – індикатор «віра в 

краще майбутнє»; тоді як ґабермасівське тлумачення поняття “Angst” (страх) 

згадується при розгляді показника «страх перед майбутнім», який незмінно 

присутній у більш ніж п’ятої частини респондентів (і за останні півтора 

десятиліття не знижувався)572.З результатів щорічного опитування, що здійснює 

Інститут соціології НАНУ«Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін», 

можна зробити висновок, що серед важелів оптимістичних сподівань на 

завтрашній день у 1992р. були сподівання на державу, а вже через півтора-два 

десятиліття песимістичні настрої очолили показники «незадоволеність владою» та 

«вітчуття втрати нормального життя»573.  

Розглядаючи макро- й макрорівні потреб “homo socius” як суб’єкта 

соціально-комунікативних відносин, необхідно констатувати, що відбуваються 

суттєві зміни в суб’єктно-комунікативній сфері, аж до найближчого оточення, яке 

всі попередні століття уособлювало так зване «перше коло» особистих 

комунікативних контактів. Як фактор нейтралізації й компенсації дефіциту 

спілкування, до повсякденного кола комунікативних контактів додається новий 

«інструмент» – комп’ютер. Згідно передбачених Дж. Моулом змін особистісних 

характеристик акторів комунікації, тут відбувається стримління та поступове 

 
572 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.2 (16). / За ред. д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2015, с. 386. 

573 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип. 3 (17) / За ред. д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М. Шульги. Вип. 3 (17). Київ : Інститут соціології НАНУ, 2016. 
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наближення до базисного типу «західної людини»574. І хоч за роки незалежності 

картина споживання матеріальних благ майже не змінилась, дефіцит 

найнеобхідніших соціальних благ відчувають більшість громадян. Аналіз 

відповідей, отриманих під час всеукраїнського опитання – в рамках щорічного 

моніторингу Інституту соціології НАН України – на запитання: «Кого, на Вашу 

думку, можна вважати успішною людиною в нашому суспільстві?» (табл. 3.2.9) 

демонструє, що можна із значною долею впевненості стверджувати, що після 

бізнесменів і депутатів, які поділили два перші місця, до першої п’ятірки входять 

також «зірки телеекрана та шоу-бізнесу» (19,1%). Вони поступаються лише 

«людині з високими доходами» (33,7%) та «людині, щасливій в сімейному житті» 

(36,4%) 575.  

 

 Таблиця 3.2.9 – Відповіді на запитання «Кого, на Вашу думку, можна 

вважати успішною людиною в нашому суспільстві?» (N = 1800, %) 

Депутата, політичного діяча, представника вищої державної 
влади 

40,2 

Успішного бізнесмена, підприємця 40,2 

Відомого вченого 4,8 

Зірку телеекрана, шоу-бізнесу 19,1 

Відомого письменника, актора, художника 3,5 

Відомого спортсмена 11,8 

Висококваліфікованого лікаря, педагога 11,5 

Людину з високими доходами 33,7 

Людину, щасливу у сімейному житті 36,4 

Людину, яка має надійних друзів 18,8 

Високоосвічену людину 8,6 

Щасливчика, улюбленця долі 6,7 

Людину, яка має впливових і багатих родичів і знайомих 16,8 

Джерело: Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. 

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН У, 2007, с. 471. 

 

Вище наведені результати демонструють ілюзорність уявлень пересічного 

громадянина й віддзеркалюють поєднання «надавторитетності» статусних 

 
574 Моул Дж. Особенности национальной психологии народов новой Европы: бизнес, общение, 

успех/ Пер. с англ. Москва : Астрель: АСТ, 2006. 

575 Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН У, 2007, с. 471. 
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позицій, які сформувались в уяві індивіда з розумінням такої людської цінності як 

щастя в сімейному житті (позицію «людину, щасливу в сімейному житті» обрали 

36,4%, і цей результат знаходиться на третьому місці, після «депутата», 

«успішного бізнесмена, підприємця», інших статусів, що «поділили» 1-2 місце з 

кількістю відповідей 40,2%). Згідно соціологічних даних і спостережень автора576, 

це тісно пов’язано в соціо-психологічному плані із усвідомленням та втіленням 

людиною обраних життєвих настановлень та розуміння сенсу життя в цілому. 

Екстраполюючи ситуацію з розбудовою статусних позицій особистості на 

особливості поточної ситуації в соціально-економічному життя країни, необхідно 

підкреслити, як зауважував Томас Лукман (Thomas Luckmann), що «людське 

життя, звичайне людське життя – це ланцюг дій. Незалежно від того, чим воно 

може бути ще, воно насамперед пов’язане із секвенцією проектів, які реалізовані 

більш або менш вдало окремими людськими особистостями»577. Необхідно 

визнати, що єдиним незмінно присутнім індикатором буття в реальному просторі 

життя кожного суб'єкта залишається час. Над ним не владні ані мода, ані потреба 

в атрибутах матеріального та інформаційного просторів, ані мінливі якісно-

кількісні показники способу життя.  

У жорстко диференційованих постіндустріальних суспільствах існує безліч 

тимчасових соціально-орієнтаційних практик – прагнень орієнтації на зразки тієї 

чи іншої історичної епохи, артефактів культури, визнаної традиційною чи 

зразковою. Це є однією з головних причин множинності і суперечливості 

традиційних культурних форм та їхніх інтерпретацій. Окремі субкультурні 

осередки вважають «золотим століттям» певну епоху – вони повертаються до неї 

як до зразка, інші звеличують іншу і намагаються реалізувати основні постулати 

того часу у своїй повсякденності. Очевидно, що за європейської традиції 

абсолютною цінністю визнавалась особистість і життя людини. Зрозуміло, що 

 
576 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 

2009. Вип.12. С. 169 -181. 

577 Luckmann Thomas. On Meaning in Everyday Life and in Sociology // The Sociology of Everyday 

Life / Red. Michel Mafessoli // Current Sociology. 1989. №1, р.17.   
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лише при забезпеченні абсолютної цінності життя кожного індивіда можливе 

дотримання рівності, прав особи й сучасної моделі демократії.  

Звичайно, в європейській традиції були періоди, коли відбувалося 

применшення й, більш того, нехтування цінністю життя людини, її 

індивідуальним «Я». Протягом останніх трьох століть фундамент європейського 

наукового знання, згідно з думкою Дж. Моула, становили постулати 

«гуманоцентризму»578 як головної особливості ментального складу європейського 

мислення. Піднесення одного з найважливішотх атрибутів людського життя – 

часу до певного абсолюту, найчастіше робить громадські та особисті стосунки 

консервативно-традиційними. Суперечності між традицією та індивідуальністю 

знаходять вираження, зокрема, у конфліктах «батьків» і «дітей», відтворюваних 

протягом всієї історії розвитку людства. Існують до сьогоднішнього дня культури, 

що тяжіють до замкненості та виособленості, визнають найвищою цінністю свою 

спадщину в цілому, незалежно від того, які родові, етнокультурні, конфесійні, 

ідеологічні, політичні традиції, вони орієнтовані переважно на репродукцію 

певних соціокультурних зразків та образів, на стабільне їх відтворення. З новими 

технологічними можливостями мережних систем відкрились форми 

інтеркультурної комунікації, що можуть порівняно легко отримати нові сфери 

впливу. Молоде покоління представників навіть цих, схильних до 

традиціоналізму культур, прагне бути «в курсі» всіх новинок інформаційних 

технологій та систем, підпорядковане глобальним тенденціям культурної 

асиміляції, й відповідно, стає більш активним суб'єктом інформаційного та 

культурного обміну. 

Свого часу Дж.Александер слушно звертав увагу на те, що деякі теоретики 

вважають, що і діяч, і суспільство отримують конкретну форму, ототожнюючи 

діяльність (agency) із змінами дій (action) – лише з цілісною людиною, не залежно 

від внутрішніх чи зовнішніх примусів – з діючим індивідом як таким. Проте 

Р. Коллінз, порівнював макро- та екстраіндивідуальне ставлення з матеріальними, 

 
578 Моул Дж. Особенности национальной психологии народов новой Европы: бизнес, общение, 

успех / Пер. с англ. Москва : Астрель: АСТ, 2006. 
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безособовими ресурсами, такими як стан, влада і фізичний простір, де діяльність – 

це те, що дозволяє відтворювачам дії рухатись крізь час і простір. Але 

відтворювачів дії за своєю сутністю завжди набагато більше, й набагато менше 

«діячів», адже «культура та особистість – онтологічно існують тільки у 

відтворювачі дії, який представлений людиною, розташованою в часі і 

просторі»579.  

Необхідно розмежовувати розуміння статусних позицій, досягнутих самою 

особистістю (в нашому випадку – суб’єкта медіакомунікацій) в процесі її 

становлення та самовдосконалення, автентичності та самореферентності її 

життєвого вибору та інтересів (зокрема, інформаційних), – з її поведінкою в 

зовнішніх соціальних середовищах, з позиціями особистості, які є уявними, 

створюються нею у вигляді «фреймів» (в т.ч. у віртуальному середовищі мереж). 

В житті політичні діячі, відомі особистості можуть бути зовсім іншими, ніж 

здається з екранів телебачення або радіоефіру, оскільки ситуації в телешоу, 

радіопередачах найчастіше штучно змодельовані. Проте цілком очевидно, що 

безглуздо «зустрічати» нескінченний потік новин (наприклад, в телебаченні) суто 

підозрою в маніпуляції. 

На початку XXI століття Елвін і Хейді Тоффлер у праці «Революційне 

багатство. Як воно буде створено і як воно змінить наше життя»580 розгортають 

полеміку з Маршаллом Маклюеном як одним з «ідеологів» інформаційного 

суспільства, який визначав останнє як «глобальне село» ще в «Галактиці 

Гутенберга» і суттєво поглибив згодом це поняття в праці «Розуміння медіа»581. 

Зауважимо, що перенесення акцентів з традиційних медіа та телевізійних 

технологій на комп'ютерні, саме по собі не настільки збагачує знання людства про 

майбутній «перехід», викликаний новим витком технологій, оскільки позиції 

 
579 Александер Дж. После неофункционализма: деятельность, культура и гражданское 

общество; пер с англ. // Социология на пороге ХХI века. Основные направления исследований. 

Москва : РУСАКИ, 1999, с. 190-191. 

580 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно 

изменит нашу жизнь / Пер. с англ. Москва : Профиздат, 2007. 

581 Маклюэн Г.М. Понимание Медиа. Внешние расширения человека / Пер. с англ. 3-е изд. 

Москва : Кучково поле, 2011. 
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«продюсера» і «консьюмера», що були представлені Маклюеном як дихотомія, 

знаходять у Тоффлера новий вигляд – «економіки споживання» – своєрідного 

соціального проекту, де «ми, індивіди або групи, одночасно виробляємо і 

споживаємо наш продукт»582.  

Незважаючи, що атрибутивна сфера для сучасного громадянина України 

найчастіше звужена до матеріальних обставин його життя, проблеми входження 

України в глобальний інформаційний простір входять до суб’єктної сфери їхніх 

інтересів, про що свідчать результати омнібусного дослідження здійсненого 

майже десять років тому Центром соціальних і політичних досліджень «Соціс» за 

програмою Інституту соціології НАНУ, яка включала, зокрема питання ставлення 

до глобалізації та входження України до світової спільноти. 

 

Таблиця 3.2.10 – Відповіді на запитання « Як Ви вважаєте, які з наведених 

причин більшою мірою перешкоджають входженню нашої країни у глобальний 

соціально-економічний простір?» 2007р. (N = 1800, %) 

 % 

Недостатній розвиток інфраструктури (транспорту, зв’язку, 

електроенергетики, водопостачання, фінансового і банківського 

обслуговування, підготовки кадрів) 

33,4 

Корумпованість політичних і ділових лідерів 55,3 

Неконкурентоздатність економіки 38,8 

Політична нестабільність в країні 56,5 

Науково-технічне відставання від розвинених країн 20,4 

Нестача фахівців, що одержали освіту в західних країнах 7,2 

Відсутність відповідної геополітичної і геоекономічної стратегії 8,4 

Жодна з цих причин не перешкоджає 1,3 

 Важко відповісти 10,5 

Джерело: Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. 

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН У, 2007, с. 498. 

 

Наведені вище дані (див. Табл. 3.2.10) свідчать, що серед відповідей 

стосовно перешкод на шляху входження України в глобальний соціо-економічний 

простір домінують три причини: політична нестабільність (56,5%), 

 
582 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно 

изменит нашу жизнь / Пер. с англ. Москва : Профиздат, 2007, с. 223. 
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корумпованість політичних і ділових лідерів (55,3%) та неконкурентоздатність 

економіки (38,8%)583. 

Жодна з вищезгаданих в дослідженні 2007 року причин досі не усунута. 

Отже, науковість проблеми атрибутів-субстанцій так само залишаєься на часі, 

адже має протяжність понад три століття і суттєво збагачує сучасне розуміння 

впливу атрибутивної сфери на цінності та інтелектуальні інтенції особистості 

(попри намагання його спростити до потреб повсякденності). 

У філософського трактування поняття «атрибут» так само, як і у поняття 

«гроші», є досить сутєєвісна властивість, що узаконює володіння атрибутом, 

наприклад, атрибутом влади – («влада грошей») або атрибутом статусних позицій 

(«влада господаря країни»), або просто атрибутом-еквівалентом у формулі 

економічних відносин «товар – гроші – товар», яка продовжує працювати у всіх 

типах суспільств. В царині сучасної соціальної психології атрибутами позначають 

рольові детермінанти, тобто фактори, що визначають роль, позиції особистості, 

статус, соціально-психологічні установки тощо. Згідно з думкою П.П. Горностая, 

викладеною ним у праці «Особистість і роль», «атрибутом може бути все, що 

допомагає відтворити ситуацію ролі. Прикладом рольових атрибутів може 

вважатися імідж. «Рольовий фетишизм» (курсив – автора Г.П.) – це додання 

речам ролі і властивостей, які фізично їм не притаманні»; також для визначення 

соціальної ролі атрибутів в суспільстві важливим є те, що вони не змінюють своїх 

функцій потягом деятиліть, «річ перетворюється на символ. Хорошим прикладом 

є гроші, які не мають своїх властивостей поза людським суспільством»584. Коли 

світ атрибутів починає обтяжувати, індивід перестає розпоряджатися повністю 

своїм життям, а лише відпрацьовує те, що повинен робити, щоб забезпечувати, 

відтворювати й підтримувати свій статусний «набір атрибутів», щоб втілити той 

 
583 Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАН У, 2007, с. 498. 

584 Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. Київ : 

Интерпресс ЛТД, 2007, с. 28. 
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набір ролей, що вимагає від нього життєва ситуація585. Це знайшло своє 

відображення в соціологічних теоріях функціоналізму та інтеракціоналізму. Коли 

процедури відтворення або розбудови власного «світу речей» підпорядковують 

cобі особистість, її диспозиції в соціальному просторі замінює дезорієнтація аж до 

втрати свого «Я» («самості» або Self – за концепцією Дж.Міда)586. Індивід сам 

стає «атрибутом у світі атрибутів», який створив навколо себе. 

Поглинання атрибутивної сферою Self або «Я» індивіда та його суб’єктності 

відбувається з вини, власне, цієї ж особи. (Так само як і поглинання свідомості 

віртуальним простором комп’ютерних мереж та віртуальних ігор). Необхідні 

соціальні атрибути: робота, професія, статус, сім'я; їх особисте сприйняття стає 

підгрунтям для визначення диспозицій особистості в інформаційному просторі. 

Особливо вони будуть відрізнятися на «зламі» епох, коли один тип соціального 

устрою або поступово, або «бурхливо» переходить в інший. В артикуляціях 

П.Бергера та Т.Лукмана, тут «буде наявним високий ступінь асиметрії між 

соціально визначеною реальністю, до якої він de facto включений як до чужого 

для нього світу, і власною суб’єктивною реальністю587.  

Симулятивні ілюзії може породжувати також і рішення проблема успішної 

чи неуспішної соціалізації, що вирішується не тільки за рахунок матеріальних, а в 

цілому соціо-екомічних умов та обставин життя. Якщо життя в перехідний період 

дозволяє бачити всі плюси і мінуси соціальної ситуації в країні, то за можливості, 

виробляється «кризове бачення», як розумно діяти в цих умовах. 

Процес виживання в кризовому суспільстві вимагає від більшості жителів 

України вироблення специфічних навичок і зосередження на атрибуті «гроші»; а 

головним стрижнем цілепокладання в цих умовах, природно, стало – заробляння 

грошей. В артикуляціях Є.І.Головахи, «у нас ця цінність, гроші, втрутилась в 

систему основоположних цінностей цілком несподівано, дуже швидко, стала 

 
585 Сусська О.О. Світ атрибутів та атрибути нового світу // Соціальні виміри суспільства. 

Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 4 (15). Київ, 2012. С.363 - 376. 

586 Меаd G. H. Mind, Self and Society. Chicago,1963. 

587 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, с. 266. 
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страховинною домінантою на абсолютно не пристосованому для цього духовному 

просторі»588. Зрозуміло, як і чому цей атрибут витіснив всі інші на другі й треті 

місця; не все так просто і з теперішнім використанням цього атрибуту, адже в 

умовах тотального збідніння населення – «виживанням», вже не можна часто 

прикривати неспроможність державних інституцій ефективно працювати саме на 

державу та її потреби, а не на самих себе. В духовних, аксіологічних питаннях, 

тісно пов’язаних як із ціннісними орієнтаціями конкретної особи, так і з 

нагальними, необхідними галузями людської діяльності, найголовнішим 

виявилося не уникнення проблем, а збереження суб’єктного небайдужого 

ставлення до себе і свого оточення, а через нього – до більш високих цілей 

служіння (що наочно продемонстрував волонтерський рух, особливо в період 

загострення агресії сусідньої держави). 

Кризові явища завжди поглиблюють настрої гострої нестачі матеріальних 

благ. Багато в чому тут сприяє розповсюджене переконання, що «щастя – в 

грошах»; а засоби масової комунікації (особливо – реклама елітних товарів) ще 

підсилюють це в своїх інтересах. Подібна симулятивна ілюзія суттєво спотворює 

навколишній світ, перетворюючи його переважно на світ саме матеріальних 

атрибутів. Посилення ілюзорності додає реклама товарів елітного діапазону, що 

психологічно тисне на пересічного громадянина, віддаляючи світ еліт від 

реального світу більшої частини населення. Ще більшого суспільного резонансу 

додало в цьому плані оприлюднення у 2016 році через мас-медіа «Е-декларацій» 

високопосадовців. 

Статусні позиції особистості тісно пов'язані з самим типом суспільства 

(суспільно-економічною формацією), його станом – чи є благополучним це 

суспільство, чи знаходиться на підйомі або в кризі, наскільки в суспільстві 

дотримані права і свободи громадян тощо. Ф. Тьоніс, передбачивши подальший 

розвиток суспільства попереджав, що в разі появи перешкод до проявів волі 

електорату та її визначення, суспільство мусить відреагувати на це, оскільки 

 
588 Головаха Е. И. Социологическая публицистика. Киев: Институт социологии НАН Украины, 

2001, с. 62. 
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«його (суспільства) справи і турботи вимагають неглибоких, нерелігійних людей, 

схильних легковажно ставитися до життя, …держава також, оскільки вона сприяє 

прискоренню цього розвитку і заради досягнення своїх (виділення автора – Ф.Т.) 

цілей вважає найпридатнішими до цього просвічених, корисливих, практичних 

суб'єктів»589. Велику роль у виборі напрямів й «вибудовуванні» статусних позицій 

відіграє система мас-медіа і стан масової свідомості – відображення ними тих 

професій та соціальних статусів, які фіксуються як найбільш престижні й 

«високорангові». Все вищезгадане суттєво впливає й на престиж країни в цілому, 

й на її імідж за рубежем. 

Руйнуючи попередні діалектико-матеріалістичні підходи, вітчизняні 

суспільні науки, базуючись на такому фундаментальному конституюючому 

факторі, яким є повсякденні «значення людських дій» (за висловом Т.Лукмана)590, 

намагаються постійно розширювати предмет своїх досліджень, включаючи до 

нього дію, як наділену значенням поведінку, що являє собою передумову та 

фундамент суспільних наук. Втім, у поясненнях «онаочненої» соціальної 

реальності в сучасній соціології спостерігається щось на кшталт «реабілітації 

атрибутів» – атрибутів влади, грошей, статусів, ін. 

Символізація та ієрархізація атрибутивного існування – саме в цьому 

«прихований» найбільш проблемний сектор «атрибуції реальності». Саме тому 

Т.М.Дрідзе, виходячи з міркувань, що «механізм інтерференції індивідуальних та 

екосоціокультурних детермінант», зумовлює стикання людини з оточуючим її 

світом, з її життєвим середовищем та покладений в основу «соціального 

відтворювання», закликає, що науковцям- соціологам «доцільно від захоплення 

структурними соціальними одиницями» повернутись до людини591 . Останнє стає 

можливим завдяки визнанню, що комунікація як раз і займає «ключове місце» 

 
589 Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / Пер. з нім. Київ : Дух і літера, 2005, с. 250-251. 

590 Лукман Т. Конституирование языка в повседневной жизни // Концептуализация и смысл. 

Новосибирск : Наука, Сиб. отд., 1990. С. 120-138. 

591 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

єкоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Отв. ред. Т.М.Дридзе. 

Кн.1. Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2000, с. 14-15. 
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серед згаданих механізмів, що дозволяють, використовуючи згаданий в праці 

Т.М. Дрідзе «механізм інтерференції», впливати на характер взаємодії між 

людьми за рахунок взаємодії індивідуальних та екосоціокультурних детермінант. 

Включення «механізму інтерференції» є неможливим без усвідомлення 

часово-просторових меж існування особи, реалізації нею певних життєвх 

завдань.Час і свідомість – це не тільки філософські категорії, що формують 

буттєвий «порядок денний» сучасної людини, вони завжди залишаються 

сенсоутворювальними підставами життєвих орієнтацій як окремо взятої 

особистості, так і суспільства в цілому. Тільки зростаюче усвідомлення власної 

суб’єктності шляхом реалізації певних диспозицій, обраних свідомо, чи 

ситуативно, реально може збільшити незалежність від авторитетів, різноманіття 

соціальних систем та станів суспільства, стати програмою життя індивіда, 

зосередженого на враженнях, задоволенні власних інформаційних та інших 

життєвозначущих потреб, автономії, самореалізації тощо 592.  

Посилюючи самоактуалізацію, індивід підкріплює свої життєствердні 

позиції. Самовідчуття суб’єктності окремого індивіда справджується у ціннісно-

смисловій площині, причому при всій атрибутивності існування людини в 

кризовий період, процес індивідуалізації «означає перехід від цінностей-

обов’язків до цінностей саморозвою»593. Періодизація життя індивіда створює не 

тільки уявну «лінейність» буття, але й нав’язує певні зобов’язання; як 

наголошував Вольфганг Вельш, «кінець великих поєднувально-зобов’язальних 

метаоповідей відкриває простір факту й шансу множинності обмежених і 

гетероморфних мовних ігор, форм дії та способів життя. Над цією перспективою 

й надалі варто працювати»594 .  

 
592 Сусська О.О. Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів // Соціальні 

виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 5 (16). 

Київ, 2013. С. 494-504. 

593 Сусська О. О. Психологічні та соціально-психологічні чинники організації часового 

простору особистості // Психологія в суспільстві, що трансформується. Матеріали Харківських 

Міжнародних психологічних Читань, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова. Квітень 2010 р. 

Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. С.477-480. 

594 Вельш В. Наш постмодерний модерн / Пер. з нім. Київ : Альтпрес, 2004, с. 51. 
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Долучаючись до можливості персоніфікувати свої інформаційні потреби і 

вподобання, суб’єкт медіакомунікацій відкриває для себе нові перспективи 

подолання непереборності часових обмежень. Крім цього, відновлення позицій 

персоніфікованого суб’єкта в царині комунікативних взаємин у сучасному 

медійному просторі відкриває нові можливості осмислення «об’єктивації» вимог 

до «медійної особистості», що позбавляє її вимушеної «одномірності», на яку 

вказував свого часу Г. Маркузе, перебуваючи в царині домінування традиційних 

медіа. Шлях від «медійної особистості» до персоніфікованого суб’єкта не буде 

дуже коротким, але він вже починається. 

3.2.2. Самореферентність персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій 

Необхідні компетенції та можливості здійснення процесу вільного 

інформаційного вибору, умови та механізми створення інформаційного поля і 

збереження вільної комунікативної взаємодії, забезпечення включеності суб’єкта 

в загальне соціокомунікативне середовище – такий комплекс питань ставить 

перед собою дослідник сучасних трансформацій в сфері медіакомунікативного 

простору. Персоніфікований суб’єкт сам формує для себе коло відповідних 

диспозицій в просторі медіакомунікацій, усвідомлено обираючи саме ті, які 

найбільш відповідають його потребам, інтересам і завданням, що ставить перед 

ним існування в кризовому суспільстві. 

Суттєві зміни відбуваються й в об’єкті медіадосліджень, в разі переносу 

уваги дослідника з учасників комунікації на сам процес та його похідні 

(віртуальність, інореферентність/самореферентність, диспозиційність, тощо) – все 

це фіксує наслідки не тільки артикульованого вище «цивілізаційного переходу», 

але й визначення їх як сучасного соціогуманітарного феномену, що 

розповсюджується на сферу соціокультурних та соціокомунікативних зв’язків і 

відносин.  

З погляду на розвиток можливостей трансляції смислів крізь «кристал» 

цивілізаційних змін можна оцінити ідею самореферентності особистості 

Н.Лумана, як запобіжник деформаціям та тиску соціального середовища (в т.ч. 
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медійного). Самореферентність особи допомагає долати «інореферентність» 

систем – наголошуючи на цьому Н.Луман595 пояснює, що вона таким чином 

екстраполює цінності, які можуть бути «звичайними» й «незвичайними», 

термінальними, референтними, індивідуальними тощо. В цьому аспекті 

самореференція стає на заваді руйнуванню цінностей, з іншого боку ця якісна 

ознака стає своєрідним «фільтром» і запобігає тиску на свідомість 

персонфікованого суб’єкта, знижуючи вплив факторів маніпуляції та 

віртуалізації. 

Зважаючи на «перевагу самореференції над інорефенцією» в процесі вибору 

інформації, яка є ключовою для особистості в момент формування власного 

інформаційного поля, в авторську концепцію добре вписується інтерпретаційна 

спроможність нових членів «спільнот», які власне, й набули назви 

«інтерпретаційних»596. Саме такі спільноти фактично і є предтечею появи вже 

повною мірою самореферентних особистостей, для яких персоніфікація є 

ключовою ознакою (навіть, якщо це псевдонім, як це мало місце раніше в 

журналістиці та літературній творчості). Персоніфікація в мережах дозволяє 

суб’єкту ідентифікувати себе із смислом і типом повідомлення, тим самим 

продукуючи новий тип комунікативних вдіносин. 

На відміну від позиції П. Бурдьє597 , який допускав ймовірність примусу й 

навіть детермінацію «постійних диспозицій силами поля», в авторській концепції 

формування інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій 

закладена обов’язкова присутність самореференції як засобу вироблення 

«інформаційних фільтрів», якими періодично можуть виступати вищеозначені 

цінності. І хоч це не відміняє «примусу поля», ці зобов’язання, норми та інші 

соціальні умови існування не впливають настільки, щоб суворо детемінувати 

 
595 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер.с нем. А.Ю. Антоновского. Москва : Праксис, 2005. 

596 Сусская О.А. Интерпретационные модели восприятия современного медиапространства // 

Теоретические и методологические проблемы современных наук: матер. VII Междунар. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 19 июля 2013г.). Новосибирск: ООО агентство «Сибпринт», 2013. 

С. 195-204. 

597 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петрбург.: 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

329 

 

диспозиції особи персоніфікованого суб’єкта. Так само вагомо виступає 

самореферентність у випадку розгляду тиску «фреймів»598 на здійснення 

інформаційнолго вибору суб’єктом та формати представлення інформації її 

продуцентами (журналістами, медіакомунікаторами, медіатехнологами, ін.). 

Поступове перетворення медіакомунікативного простору на простір вільного 

інформаційного обміну та комунікативної взаємодії між персоніфікованими 

суб’єктами суттєво знижує фактор медіазалежності світосприймання, на якому 

була побудована досі практично вся медіаіндустрія (а до неї – кіноіндустрія з її 

фаховим інститутом «формування селебрітіс» та вибудовування іміджів «зірок»). 

Економічно вигідна діяльність, спрямована на створення фіктивних іміджів та 

посилення атрибутивності ставлення до публічного «зіркового» життя як до 

«землі обітованної», де популярність і слава поступово перетворюються на гроші, 

стала фаховою галуззю медіаіндустрії, хоч для більшості пересічних громадян це 

існує лише в уяві й дійсно видається чимось бажаним і недоступним. 

Медіазалежність як світосприймання яскраво показав Славой Жижек у 

відомій книзі «Ласкаво просимо до пустелі Реального»599, змальовуючи 

суспільство, де присутність живої кінозірки не в змозі конкурувати з її образом на 

відеоплівці, де більшість населення працює для того, щоб купувати 

відеопродукцію, яка імітує саме життя. Імітаційні технології все ширше 

впроваджуються в проблематику вже не мистецтва, а політичного і соціального, 

(«образ суспільства»), взаємодії соціальних інститутів із спільнотами (імітуючи 

засади демократії), соціальних комунікацій взагалі. 

Неодноразово підкреслювалось, що суспільство, де більшість прав і свобод 

громадян не підкріплені економічно і організаційно (відсутні механізми реалізації 

правових гарантій і постулатів законодавства), суспільство «декларативного 

права», де правові норми не втілюються, виконують роль «заставки», 

цивілізаційного «кліше», яким прикривається влада, нібито демократично обрана 

 
598 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер с англ. Москва : «Канон-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 

599 Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального / Пер. с англ. Москва : Фонд 

«Прагматика культуры», 2002. 
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і легітимна, – в такому суспільстві неодмінно важливу роль починає відігравати 

маніпуляція інформацією і одночасно виникає спокуса у все ширшому 

застосуванні засобів віртуального втручання у «свідомість мас».  

Згідно з розглянутою вище гіпотезою П.Бурдьє, соціальні диспозиції 

особистості пов’язані напряму зі структурою та функціонуванням того поля, в 

якому вони «виробляються»600, а саме поле – виступає як специфічна система 

об’єктивних зв’язків між позиціями, що перебувають у згоді або в конфлікті, 

конкуренції або кооперації; вони соціально визначені і не залежать від 

фактичного існування індивідів, які посідають ці позиції. Відповідно до цієї 

гіпотези «соціальне поле» визначається як простір взаємодії між агентами, що 

мають диспозиції, засвоєні протягом взаємодії у полі. Агенти реагують на 

відношення сили, на структури, що вони їх конструюють. Незважаючи на 

примуси з боку сил, вписаних в ці поля (зокрема, засобами медіа), детермінацію 

їхніх постійних диспозицій силами поля, агенти здатні впливати на ці поля, діяти 

в них, згідно частково передбачуваним напрямам, маючи при цьому певний запас 

свободи601 . 

Найбільш важливою тенденцією останніх десятиліть щодо потенціалу 

спротиву суб’єкта зростаючій маніпулятивності медіапростору є поглиблена 

індивідуалізація, адже людина не бачить сьогодні ані в державі, ані в 

громадянському суспільстві «реальної сили, здатної її захищати і відстоювати її 

інтереси, контролювати і впливати на владні структури на користь конкретної 

особи»602. Виходячи з результатів досліджень Інституту соціології НАНУ, 

громадянському суспільству «поки що не вдалося» стати рівноправним агентом 

соціальних взаємовідносин 603. 

 
600 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005. 

601 Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Москва, 2002, с. 109. 

602 Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. / За ред. О. Г. Злобіної. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2011, с. 147-148. 

603 Сусська О. О. «Про» і «контра» медійної масовізації свідомості в політичній комунікації мас 

та еліт //Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю 

(доповіді міжнародної конференції). Збірник / Ред. д.ф.н. В. Г. Королько. К.: Центр соціальних 

експертиз Інституту соціології НАНУ, 2016. С. 56-63. 
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У розробленій автором трьохкомпонентній системі диспозицій «Я-

комунікативного», «Я-соціального» та «Я-політичного» (які за актуальністю є 

найбільш відповідними самореферентним засадам персоніфікації суб’єкта), 

криється певна універсальність. В ситуації системної кризи назріває необхідність 

поступового створення виокремленого життєвого світу особистості, такого, де її 

життєтворчості ніщо не заважатиме, отже її диспозиції як вільного суб’єкта 

медіакомунікацій стають визначальними для реалізації певних компетенцій та 

механізмів створення власного інформаційного поля. Оцінка людиною соціальної 

ситуації визначає зміст і динаміку життєвої позиції людини в критичних 

ситуаціях. Важливими в цьому сенсі є спостереження Н.І. Соболевої, що 

«зростання чисельності інтернального типу особистості і відповідної 

спрямованості соціальних суб’єктів сприяє набуттю українським супільством 

сучасних цивілізаційних рис», а вже на основі узагальненої оцінки «суб’єкт 

коригує систему цінностей, визначає стратегічні і тактичні ціннісні пріоритети»604. 

Подібні екстраполяції суттєві й для розгляду та аналізу виявленого автором 

протистояння «Я-соціального» – «Я-тотальному» (останнє є конгломератом 

попередніх трьох диспозицій, але найбільш вразливим щодо «тотального» впливу 

медіапростору), де індивіди інтерналізують нову реальність, але замість того, щоб 

зробити її «своєю» реальністю, користуються нею для специфічних цілей. Така 

диспозиція є до певної міри штучною, межує за своїми властивостями з типом 

«медійної особистості», яка вже сприймається як певне кліше медіаповедінки 

аудиторії епохи медіацентричних та асиметричних комунікативних відносин. 

Через створення та втілення двох статусів: інституціаналізованого комунікатора 

та ідеально пасивного реципієнта свого часу утворювалась так звана «діада 

підпорядкованості» тотальному впливу мас-медіа. В нинішній час соціальні 

диспозиції «Я-комунікативного» та «Я-соціального» утримують між собою 

умовну «суб’єктну дистанцію» – тобто цілеспрямовано й довільно «одягають» 

 
604 Соболева Н.І. Динаміка соціальних почуттів: почуття реальності та реальність почуттів // 

Українське суспільство 1994 –2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В.Ворони, 

М.Шульги.К.: Інститут соціології НАН України, 2004. С.311.  
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(або хоч би приміряють) на себе певний «рольовий набір»605, відомий в соціології 

як «статусний набір» ролей в теорії інтеракції Дж. Міда. Розповсюдження цього 

феномена, інтеріоризацій ролей та інституціональний порядок набувають 

характеру мережі взаємних маніпуляцій, – як зазначали П. Бергер та Т. Лукман, 

«хоч ми й використовуємо чужі Міду терміни, наша концепція ролі близька до 

його рольової теорії та спрямована на те, щоб включити її в більш широку 

систему відліку, а саме таку, що включає теорію інститутів»606. Синхронизуючи 

взаємодії в рамках статусного набору ролей, можна зафіксувати не тільки близкі 

до інтеракціонізму тенденції лінейного взаємовпливу фігурантів інтеракції, але й 

передбачити, які диспозиції будуть обирати актори медіакомунікативних 

відносин. 

На відміну від попередніх диспозицій, спрямованих на виконання статусних 

ролей в царині соціальних контактів, формування диспозицій «Я-

комунікативного» відбувається під час оформлення думки у висловлюванні, під 

час обговорення, чи інтерв’ю – в будь-яких ситуаціях усного мовлення, також і за 

умов масової комунікації (особливо в аудіовізуальних та аудіальних її різновидах) 

та використання комп’ютерних мереж607. Зважуючи на об’єктивний процес 

зростання чисельності «інтернального типу особистості», згаданого вище, 

необхідно розглянути ймовірну можливість для персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій реалізувати свій статус у двох іпостасях – активного (повністю 

персоніфікованого) типу та пасивного («луркерського») типу. Останній («луркер») 

свідомо зменшує свою персоналізовану присутність, наприклад, в мережі, 

знімаючи з себе тим самим відповідальність за участь в комунікативній дії й 

результати комунікативного контакту за рахунок прийомів «приховування», 

«анонімності» тощо. Одною з імовірних причин появи луркеризму є поширення 

ботів, фейковості та оманливості персональних іміджів в мережах (наявність 

 
605 Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. З.П.Вольской. Москва : «Феникс», 1994. 

606 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания /Пер. с англ. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, c. 277-310. 

607 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co.KG, 2014. 
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аватарок, фіктивно ініціалізованих сторінок тощо) 608. Докладніше цей феномен 

буде розглянутий далі. 

Очевидно, технології мас-медіа не тільки розширили масштаби комунікації, 

але й істотно вплинули на тип комунікативного контакту, включаючи й такий 

його вид, як публічні виступи. Ускладнення ситуації полягає в тому, що тепер ці 

виступи відбуваються не перед реальною «живою» публікою, а переважно перед 

телекамерою або радіомікрофоном, розміщуються в Інтернет-мережах. Фактор 

безпосереднього впливу перестає бути домінуючим і набуває нових особливостей 

завдяки використанню сучасних інформаційних технологій 609. Публічні виступи 

стали майоріти картинками, що демонструють фрагменти виступу на 

мультимедійному екрані, змінилися звукові образи та візуальні ефекти, які часто 

«затьмарюють» особистість самого «актора» (суб’єкта публічної комунікативної 

взаємодії).  

В праці Річарда Сеннета «Падіння публічної людини» було сформульоване 

визначення таких сил, «що втягли особистість у суспільну сферу, знедолили 

більшість тих, хто дотримувався публічного способу життя, будучи переконаним 

в тому, що володіє «реальною» індивідуальністю; тому ці люди вирушили на 

пошуки меншості тих, хто дійсно володів індивідуальністю, причому результатом 

пошуків могли стати лише вчинки, продиктовані фантазією. Одним із плодів 

цього став новий образ «артиста» в суспільстві; іншою буде нова форма 

політичної влади»610 . Наскільки усвідомлює ці зміни та чи страждає від цього сам 

«артист» – залишається риторичним питанням. Більшість «публічних людей» самі 

не замислюються над цим, доручаючи відслідковувати подібні моменти своїм 

«імідж-мейкерам» та іншим членам своїх «команд». Проте публіка все ж є в масі 

своєї більш прозірливою. Очевидно, якщо людина вибрала сферу публічної 

діяльності, то аудиторія мас-медіа (та ж «публіка») вправі очікувати від цієї 

 
608 Сусська О. О. Теоретико-методологічне осмислення стрімінг-технологій у середовищі 

сучасних мас-медій // Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 6. Одеса, 2018. С. 115-120. 

609 Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку 

соціологічної науки// Наукові записки НаУКМА. Т. 187. Соціологічні науки. Київ : Вид-во 

Національного університету Києво-Могилянська Академія, 2016. С. 8-16. 

610 Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. Москва : Логос, 2002, с. 239. 
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«публічної людини» хоча б дотримання певних, обумовлених специфікою 

публічної сфери, принципів комунікації та виконання завдань, забезпечених 

навичками поведінки (перед телекамерами, перед натовпом на мітингу, перед 

мікрофоном інтерв’юєра тощо). 

Необхідно підкреслити, що традиційні медіа досі зберігають вагомі позиції 

в інформаційному просторі держави і мільйони людей мають змогу ознайомитись 

з діяльністю владних структур та їхніх функціонерів лише завдяки засобам 

«масового інформування» (про необхідність двобічної комунікації, яка передбачає 

персоніфікований інформаційний обмін та інтенціональність комунікативної 

взаємодії, в цьому випадку навіть не йдеться). 

Адаптованість та соціальна орієнтованість комунікативних контактів, навіть 

у випадку приналежності до «медійної особистості» (тобто відносно пасивної 

масової аудиторії), дозволяє зберігати критичність та здатність до аналізу. 

Очевидно, що тлумачення публічності та її кореляції із диспозиціями пересічних 

реципієнтів інформаційного простору завжди будуть більш прогнозованими, 

якщо не виходитимуть за рамки «Я»-соціального611. Суть маніпулятивних намірів 

під час публічного виступу в сучасних мас-медіа найчастіше полягає в тому, що 

відбувається цілеспрямований (іноді ворожий щодо цілей) вплив на аудиторію за 

допомогою різних прийомів: кліше, стереотипів, дифамації, надання конкретних 

ціннісних настанов і орієнтирів; за їх допомогою – включення людей в діяльність, 

зміст якої, мета і завдання, ними раціонально не усвідомлюються, такий вплив 

має на меті спрямування (мобілізацію) реципієнта на виконання дій, необхідних 

комунікатору. Така ситуація є ідеальною для підтримання комунікативно-

орієнтаційної «асиметрії» в медіапросторі. 

В суспільстві тоталітарного типу існують найкращі умови для втілення 

маніпулятивних стратегій в публічній сфері, адже ці стратегії спрацьовують там, 

де є медіа-монополісти, чиї дії коригуються керівництвом окремої партії або 

 
611 Сусская О.А. Особенности репрезентации жизненного мира в информационном поле 

субъекта масс-медийных коммуникаций // International scientific professional periodical journal 

“The Unity of Science” / publishing Vienna -Austria, 2015.Vol.2. (January), рр.109-113. 
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адмінструктури. У випадку, коли неможливо «зміст», трансльований таким 

підпорядкованим комунікатором, ані перевірити, ані порівняти із власним 

досвідом, коли так звані «ідеали» не співвідносяться з соціальною реальністю, 

діяльністю влади, тощо, – тоді найбільш зручною моделлю медіавпливу в державі 

подібного типу будуть «могутні медіа» та тип аудиторії, що складається з 

«медійних особистостей», є відносно пасивною та досить легко «піддається 

впливам»612. 

Соціологією масової комунікації та психологією масових комунікаційних 

процесів було встановлено, що значною мірою вплив медій залежить не тільки від 

змісту матеріалів масової комунікації, який визначається по суті умовами 

соціально-економічної системи, не меншу роль в цьому процесі відіграє рівень 

компетенцій та культури споживача продукції мас-медіа. Дослідження сучасних 

соціологів мас-медіа А. Аппадураї (А. Appadurai), Н. Больца, Дж. Брайанта, 

С. Томпсона, Д. Келлнера (D. Kellner) та інших, доводять, що пояснення та 

раціоналізація цього процесу сьогодні вже не можуть бути здійсненими виключно 

на макросоціологічному рівні (хоч він домінував у вивченні ефектів масових 

комунікацій другої половини ХХ ст.). 

Не важко відслідковується й той факт, що персоніфікація в мас-медійному 

просторі являє собою також уособлення «Я» в єдності вищезгаданих трьох 

«втілень»: «Я-політичне» – неможливе без «Я-соціального», і обидва – неможливі 

без урахівання проявів «Я-комунікативного». Особистість є об'єктом і суб'єктом 

політики одночасно. Навіть іноді всупереч бажанню, тою чи іншою мірою людина 

долучається до конкретних політичних процесів, знаходиться під впливом 

політики (політиків), з іншого боку – як носій певних політичних характеристик: 

політичних орієнтацій та прихильності будь-яким ідеям (якщо вони не тільки 

проголошуються, але їм слідують); політичних якостей і схильностей, як-то: 

ступеню політичної активності, сформованості політичної свідомості, проявів 

соціальної активності або навпаки – ескейпізму. 

 
612 Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах. 

Перспективи конкуренції .Київ : Основи, 2000. 
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Демократично-гуманізуюча модель, запропонована В.Л. Оссовським, (яка 

вже згадувалась вище), передбачає уникнення від маніпуляціій, зокрема, у змісті 

повідомлень, що розповсюджуються в інформаційному просторі), згідно його 

думки суб’єкт, визначаючи соціальну ситуацію ( в кожному окремому випадку) та 

умови, у яких доведеться діяти, «творить практичне знання» про соціальну 

дійсність, набуте суб’єктом на ґрунті повсякденного соціального досвіду613. 

Відмінність концепції В.Л. Оссовського (й навіть її парадоксальність) полягає в 

тому, що згідно неї, формування public opinion «не є результатом масового 

впливу», а являє собою саме реакцію індивідів (в нашому випадку – суб’єктів 

інформаційного обміну). Загроза перетворення диспозицій «Я-соціального» або 

«Я-політичного» на «Я-тотальне» збільшується в періоди соціальної 

турбулентності та поглиблення криз. Результати моніторингових досліджень 

Інституту соціології НАН України, показники рівня задоволення життям та 

ступенів відчуження, проаналізовані автором, фіксують, що навіть уявлення 

можливостей обмеження прав та інтересів громадян, (включаючи звертання до 

інформаційного простору і задоволення інформаційних потреб особистості) 

викликає потенційний протест614. Тут спостерігається тенденція універсалізації 

диспозицій «Я-соціального», яке транформується у «Я-політичне». Така 

універсалізація відбувається не тільки «під впливом», але й як пряма рефлексія на 

зміст, що транслюється у медіапросторі, який є надмірно заполітизованим. 

Розуміння ситуації як «результату рефлексії», закладене ще Ф. Знанецьким, 

криється у врахуванні умов, котрі можуть змінити концепцію ситуації. Тому стає 

очевидним, що «необхідно відрізняти визначення ситуації в цьому сенсі від 

справжніх об’єктивних умов, у яких суб’єкт живе і діє. Цю обставину конче 

важливо брати до уваги з огляду на соціальні функції мас-медіа як елементу 

 
613 Оссовський В. Л. Соціологія громадської думки. Київ: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. 

614 Сусська О.О.Модерність як одна з «найбурхливіших» форм людського життя та її 

відображення свідомістю «медіаособистості» // Варіації модерну і модернізації: український 

соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали міжнар. наук.практ. конфер. (м.Київ, 28-29 

листопада 2013 року) Уклад. П.В.Кутуєв. Київ : Талком, 2013. С. 226-228. 
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культури» 615. 

Тісно пов’язане з диспозицією «Я-тотального» і «Я-гіперреальне», 

розуміючи під ним віртуалізовану свідомість реципієнта медіапростору, якого 

«накрило хвилею» компьютерних мереж. Поглинання особистості (участі в 

комунікації, життєвих проблемах, задоволенні інтересів тощо), спілкування лише 

в мережах, так зване «життя в Інтернеті» – це все може бути визнане проявами 

«Я»-гіперреального. До цього можна віднести також і захоплення геймерськими, 

стрімінговими та технологіями доданої реальності. З обранням конкретних 

диспозицій суб’єкта в медіакомунікативному просторі, пов’язаний комплекс 

питань напрацювання інформаційного імунітету, який досягається завдяки 

виявленню різного типу впливів на підсвідомість людини медіапродукції і 

застосуванню аналітичних практик, залишається актуальним вже понад двадцять 

років поспіль. Можна констатувати, що протидія суто зманіпулізованій 

інформації на психологічному рівні відбувається на відповідних щаблях 

пізнавальних процесів психіки (мислення, мовлення, ін.) та почуттів, адже суб’єкт 

медіакомунікацій поступово засвоює певні механізми захисту і висуває захисні 

бар’єри проти маніпулятивного тиску на свідомість. 

Здійснені автором дисертації дослідження доводять, що на 

самоіндентифікаційному рівні у рецепієнтів масової комунікації (як споживачів 

медійного контенту) щодо отриманої інформації все частіше виникає байдужість і 

зневіра, що іноді блокує на індивідному рівні бажання висловлювати свої погляди 

взагалі616; така пасивність також блокує і протидію використання механізмів 

захисту, бо блокує висування певних бар’єрів щодо маніпулятивного тиску на 

свідомість.  

Варіанти засобі протидії та захисних бар’єрів, проаналізовані автором в 

 
615 Оссовський В. Л. Соціологія громадської думки. Київ : ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005., 

с. 141. 

616 Сусська О. О. Гуманізаційні завдання формування українського інформаційного простору // 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2001. № 2. С.27-38. 
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монографії «Інформаційний імунітет»617. В напрямку пошуку запобіжників 

шкідливим та маніпулятивно-руйнівним впливам інформаційного простору 

можливо розглядати і самореферентність в її розвитку. В цьому сенсі вона тісно 

корелює зі становленням індивідуальності та можливостей суб’єкта в сфері 

репрезентацій та рефлесій стосовно соціальної реальності. Очевидно, що це 

відбувається протягом різних періодів життя людини з різною мірою 

інтенсивності, але під постійним впливом трьох найбільш «асимілятивних» (а в 

площині даного дослідження, актуалізуючих прояви «контамінації суб’єктності») 

рольових сегментів особистісних проявів, втілених у виділених автором 

диспозиціях: «Я-комунікативного», «Я-політичного» та «Я-соціального». 

Різноманітні прояви персоніфікації у медіапросторі в науковому тлумаченні 

є уособленням проявів вищезгаданих трьох диспозицій суб’єкта: «Я- 

політичного», «Я-соціального» та «Я-комунікативного». При цьому, не можна 

залишати поза увагою, що соціальний індивід є об'єктом і суб'єктом політики 

одночасно. Як вже наголошувалось вище, «Я-політичне» – неможливе без «Я-

соціального», і вони обидва – неможливі без свідомого рефлексування або проявів 

«Я-комунікативного»618. Своєрідний процес досягнення індивідом політичної 

зрілості робить його реальним учасником політичного життя суспільства за 

умови, якщо відбулась політична соціалізація, усвідомлення ним свого власного 

«Я-політичного», а також (як наголошувалось вище) в разі освоєння соціально-

психологічного досвіду попередніх поколінь і практик самореалізації та 

саморозвитку. В самій природі політики (як «мистецтві управління») закладене і 

передбачене встановлення відповідних політичних відносин між суб'єктами 

політики, які можуть мати не тільки різні, але й протилежні прагнення, запити та 

інтереси, судження і напрямки активності.  

 
617 Сусська О. О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному 

просторі. Монографія. Київ, 2008. 

618 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 
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Відомо, що в суспільствах з високорозвиненими демократичними засадами і 

нормами безпосередню участь у політичних процесах беруть набагато більше 

людей, ніж у суспільствах з низьким рівнем демократії, про це свідчать 

результати «Європейського соціального дослідження», де зафіксовано, що, у 

санкціонованих мітингах активніше за інших беруть участь громадяни Іспанії 

(25,8%), Ісландії (17,2%), Італії (17,0%), Франції (11,7%), Ірландії (11,5%) та 

Ізраїлю (10,9%) – за даними опитування 2013 р. Щодо роботи в організаціях та 

об’єднаннях (крім політичних партій або рухів), найбільш вагомі показники 

продемонстрували громадяни Фінляндії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Ісландії, 

Нідерландів (віяло значень – від 37,2% (Фінляндія) до 25,6% (Нідерланди)619.  

Саме через прояви самореферентності, досягаючи консенсусу між «Я-

комунікативним» і «Я-гіперреальним», а також між «Я-соціальним» і «Я-

політичним», персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій ладен усвідомлювати, 

що в плані реалізації власних комунікативних цілей, останні потенційно ніколи не 

можуть бути втілені з максимальною адекватністю і точністю. Ця ситуація є 

природною, адже виникає внаслідок неймовірності досягнення ним абсолютної 

повноти і точності усвідомлення своїх комунікативних завдань та релевантного 

відтворення їх у відповідних формах мовленнєвої (текстової) комунікації. На таку 

розбіжність думки з її словесним втіленням вказував ще Л.С.Виготський620. Тому 

інтеріоризація бажань, інтересів та інформаційних запитів персоніфікованого 

суб’єкта у власному інформаційному полі – одночасно розкриває перед ним 

перспективу для удосконалення комунікативної взаємодії, що може визнаватись і 

умовою, і результатом самореферентності як прояву внутрішньої суб’єктності. 

 

 

 

 

 
619 Головаха Є.І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами 

«Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013.Київ: Інститут соціології 

НАН України, 2014, с. 26-30.  

620 Выготский Л.С. Мышление и речь. Сб. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 
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3.3. Реконструкція ідентичності в процесах інформаційного обміну 

3.3.1. Ідентичність і луркеризм як альтернативи «медійної особистості» 

Різновиди комунікативної поведінки в сучасному медіакомунікативному 

просторі породжують складне явище реконструкції ідентичності в процесах 

інформаційного обміну. Під час усвідомлення (і вибору) конкретних типів прояву 

суб’єктності (зокрема, відповідних диспозицій) в процесах, що протікають в 

сучасному просторі медіакомунікацій; під час формування власного 

інформаційного поля та освоєння механізмів його конструювання (технологічних 

компетенцій, оформлення думок через втілення їх в текстах), під час залучення до 

аудіовізуальних дискурсивних практик, у персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій складається уявлення про власну ідентичність.  

Для проектування власних диспозицій у медіакомунікативному просторі, 

зокрема, для конструювання і розбудови інформаційного поля, й, насамперед, 

формування необхідних інтенційних якостей персоніфікованого суб’єкта, який би 

вільно почував себе в сучасному середовищі медіакомунікацій, необхідно 

виокремлення і ствердження національного архетипу вільної самовизначеної 

людини; згідно О.А.Донченко, «головний архетип, що виступає викликом для 

соціальної свідомості людини, стосується її соціального образу. Це архетип 

Персони (курсив автора – О.Д.)»621.Щоб зберегти індивідуальність, потрібне 

усвідомлене відчуття ідентичності із своєю нацією, набути автентичності вчинків 

і думок, й разом з тим – відповідальності за здійснене і своє життя в цілому. 

Публічна поведінка різних суб'єктів політичної діяльності є тим особливим 

соціальним типом взаємодії, який реалізується через диспозиції особистості в 

просторі соціальних комунікацій і повинен регулюватись певними соціальними 

нормами622, базуватись на етичних підставах і впливати на всю систему 

 
621 Донченко О.А. Архетиповий менеджмент: монографія; НАПНУ, Ін-т соціальної та 

політичної психології. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, с. 117. 

622 Сусська О.О. Позиціонування соціології у стратегіях і процедурах публічної сфери в Україні 

// Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. 

Вип. 8 (19). Київ, Інститут соціології НАН України, 2016. С.62-75.  
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політичних відносин в державі. Адже інформаційний простір лише віддзеркалює 

ті політичні «хвилі», що мають місце в більш або менш бурхливому океані 

суспільно-політичного життя.  

Символічні атрибути комунікативних практик, що набули свого 

розповсюдження завдяки розвитку Інтернет-мереж та поступова 

«маркетологізація» традиційних мас-медіа суттєво прискорюють процеси 

віртуалізації свідомості, а відтак, постає питання «реконструювання 

ідентичності», що набула розмитості під тиском вищезазначеного впливу.  

Згідно позиції Г.В. Гіссена (Hans W. Giessen), в сучасній суспільній 

свідомості провідні медіа впливають на зміст та подання подій в інших медіа, 

«медіаадекватна форма передавання інформації вважається найсвоєчаснішою», 

такі «необхідні форми» повідомлень класифікуються як «особливо важливі», 

безумовно, «перенесення правил провідного медіа зазвичай відбувається 

несвідомо, без обмірковування того, чи адекватні вони, чи ні, – мова йде про сліпе 

наслідування моді, яка нав’язується»623. Характерні риси і правила «провідного 

медіа» вже досить широко інтерпретується в сучасному соціумі. Ця нова якість 

визначається поняттям «високоеквівалентність каналу» мас-медіа в авторській 

монографії «Персоніфікація інформаційного обміну»624. Подібні процеси 

характерні для розвою «провідних медіа» у всьому світі, які все ще зберігають 

позиції, не зважаючи на поширення Інтернет-мереж. 

Втім, «образ суспільства» (про який йшлося у попередньому розділі), постає 

все більш негативним, як «суспільства небезпек і катастроф» (У. Бек, Г. Бехманн, 

М. Дері, Г. Рейнгольд, Н. Талеб ін.). Ризик стає ключовою категорією при 

визначенні потенційних загроз в різних галузяз: технологізації виробництва, 

економічних ризиків, ризиків життя та загроз життю людини через нищення 

екоресурсів, тощо. На межі століть вчені використовують його, щоб відгалужити 

суспільства технологій з високим ступенем ризику від інших суспільств, 

 
623 Гиссен Ганс В. Медиаадекватное публицирование. Содержание, концепция публикаций и 

презентаций / Пер. с нем. Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2012, с. 211. 

624 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 
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диференціюючи «потенціал загрози», що створюється сучасними технологіями); 

Готтхард Бехманн вказує на те, що сучасне суспільство уособлює суспільство 

ризику, оскільки всі загрози інтерпретує у «вигляді ризику», а через нього 

породжує величезну потребу в прийнятті рішень; «можна стверджувати 

абсолютно упевнено: сьогодні небезпеки ведуть своє походження від дій та 

рішень, й тому втілюються у вигляді ризиків. ...Всі небезпеки, що нам 

загрожують, в принципі породжені прийнятими або не прийнятими 

рішеннями»625. 

Онтологічні зміни процесів комунікативної взаємодії та інформаційного 

обміну, а також «зсув цивілізаційної парадигми», що ідентифікує перехід до 

цифрового інформаційного суспільства призводять до мобілізації групової 

ідентичності (як внутрішнього прояву суб’єктності), а з іншого боку – до появи 

такого нового феномену в середовищі комп’ютерних мереж, як «луркеризм».  

Активне поширення цього явища, є характерним саме серед користувачів 

Інтернету (що робить ще більш «незахищеними» у власній уяві аудиторії 

традиційних медіа). За даними, розміщеними в Інтернеті, луркери (“lurkers”) – 

члени співтовариств в Інтернет-мережах, які починають «ховатися» під 

аватарками, не відкриваючи себе і приховуючи свій інтерес до певних сайтів, 

повідомлень тощо626. З самого початку мережевої комунікації, що являє собою 

зв’язок, який встановлюється в компьютерно-опосередкованому форматі 

(“computer-mediated communication”) і впливає на різні аспекти комунікативної 

взаємодії, ймовірно існував прошарок користувачів незацікавлених у «відкритих» 

комунікативних контактах (що активно використовували мережі в комерційних 

інтересах: аноніми, аватари, «спам-боти» та ін.). Сучасний «луркеризм» (термін 

автора – О.С.) як певне явище або тип поведінки в мережі, що об’єднує значну 

кількість користувачів, може стати новим об’єктом вивчення для соціологів. З 

наукової точки зору сюди можуть входити формування вражень та стійких 

 
625 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / Пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012, с. 79. 

626 Lurker:URL:http://en.wikipedia.org/w/index.php/Lurker (дата звернення: 17.01.19) 
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уявлень, групова динаміка, «розкриття» та взаємність, відвертість і розкутість та 

причини їх відсутності, особливості формування комунікативних стосунків в 

мережевому середовищі. Особу луркера (“lurker’s person”) досить важко 

відслідкувати серед членів комп’ютерно-опосередкованих співтовариств, оскільки 

ці «приховані» користувачі не розміщують даних про себе, діють «інкогніто», 

переважно тільки ознайомлюються із змістом, читають повідомлення, відвідують 

блоги; проте, вони намагаються не залишати «слідів», не відкривають себе, 

запобігаючи використанню певних символів і кодів (їхні IP-адреси є переважно 

«плаваючими» і важко відслідковуються). Луркерами є на сьогоднішній день (за 

даними досліджень, розміщеними в мережі) від 50% до 90% членів віртуальних 

співтовариств. Серед сучасних соціологів мас-медій цим явищем зацікавились 

японські соціологи М. Такахаші, М. Фудзімото, Н.Йамасакі (M. Takahashi, 

M. Fujimoto, N. Yamasaki)627, також зворотній процес, намагання вийти із позиції 

інкогніто, «розкритися» – досліджували С.Рафаелі, Г.Равід, В.Сорока (S. Rafaeli, 

G. Ravid, V. Soroka)628. Не наважуючись «відкрити» себе в мережах, луркери, 

проте, уважно стежать за тим, що там відбувається і тим, що їх цікавить: тут 

«паніка і Angst» (за Ю.Ґабермасом) їм не загрожують, адже вони себе не 

виказують і тим вважають себе захищеними. Отже луркеризм, породжений новою 

технологією комунікації, може вважатись як наслідком внутрішньої 

зарегульованості або маніпулятивності мереж, так і суто соціопсихологічним 

явищем; що саме буде домінувати – покаже найближче майбутнє. 

В нинішній час явище «луркеризму» розглядаєься і як позитивне, і як 

негативне. Часто луркерів відносять до «зайців» в мережі, що намагаються їхати 

«без квитка»629. Рухливий, непередбачуваний зв’язок між подіями, що 

 
627 Takahashi M., Fujimoto M., & Yamasaki N. (November 2003). “The active lurker: influence of an 

in-house online community on its outside environment” // International ACM SIGGROUP conference 

on Supporting group work. pp. 1–10. [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.cs.cornell.edu/~gl/HCII2005.pdf 

628 Rafaeli S., Ravid G., Soroka, V."De-lurking in virtual communities: a social communication 

network approach to measuring the effects of social and cultural capital"// Proceedings of the 37th 

Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2004. 

629 Lurker:URL:http://en.wikipedia.org/w/index.php/Lurker (дата звернення: 17.01.19) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

344 

 

відбуваються у житті луркера та його мережного «персонажа» (аватара або 

аноніма) частково демонструє зв’язок з його обізнаністю, увагою (іноді – 

оцінками) щодо подій, які висвітлюють традиційні мас-медіа, але найбільше – 

відбиває саме зв’язок між «мігруючими реципієнтами». Це нагадує потенціал 

«універсальної особистості» С. Жижека, що підтримується у віртуальному 

просторі мереж та вже не є абстракцією; зокрема, «універсальна особистість є 

дуже серйозною реальністю нашого життя»630. Людина може покинути одну групу 

й приєднатись до іншої. Ступінь дуплікації ролей зростає, часу на усвідомлення 

помилок не залишається, а усвідомлення необхідності такого опрацювання – 

найчастіше відсутнє в принципі. 

Відомі соціологи не обійшли своєю увагою явище луркеризму, так Аржун 

Аппадураї (А.Appadurai) акцентує, що зв’язок через Інтернет (зокрема, нові медіа) 

визначає «родовий взаємозв’язок» між глобалізацією та сучасною людиною. 

Аппадураї доводить, що кожен споживач існує в інформаційному полі, яке 

формує його розуміння, в т.ч. через власні уяву та уявлення. Останнє є дуже 

важливим для розуміння пізнавальних психічних процесів, задіяних у формуванні 

інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій. Критикуючи субстантивістське 

розуміння культури та «механістичний» культурний аналіз А.Аппадураї 

передбачає, що саме мінлива, мультикультурна ідентичність – заперечує зведення 

культурного розмаїття лише до елементів матеріальної культури і робить 

висновок, що людство увійшло до ери «постнаціонального». Разом з тим, 

спостерігаючи за «дисперсією культурних фактів», А.Аппадураї відкриває нову 

сферу «уявного локального»; наголошуючи на збільшенні «публічних сфер у 

вигнанні»631, підкреслює їх колективні способи «привласнення» нарративів та 

медіаобразів.  

 

 
630 Жижек С. Самая большая угроза для Европы – инерция // «Expert Online» 01 апреля 2015 г. 

URL: http://expert.ru/2015/04/1/zhizhek/ 

631 Appadurai A. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, University 

of Minnesota, 1996. 
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Яскраву картину публічності як альтернативи «прихованості» (тобто, 

луркеризму) подає Річард Батч (Richard Butsch) у збірнику «Медіа та 

публічність»632. Інтепретації публічної особи, традиційно пов’язують також з 

працями Р.Сеннета, що одним з першим прокоментував «падіння публічної 

людини»633. Останнє можна протиставити «луркеризму», як явищу, що яскраво 

віддзеркалює створення нової «інформаційно обізнаної» але укритої когорти 

серед користувачів мереж, кластер якої постійно збільшується.  

Поступово встановленню комунікативного взаємозв’язку в комп’ютерно-

опосередкованому форматі приділяється увага й в наукових розвідках «старого 

світу», оскільки явище «луркерзму» все більше впливає на різноманітні аспекти 

комунікативної взаємодії в мережах. З початком комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації питання «укриття» або «втечі в укриття» стало обговорюватись в 

мережі, на так званих «дошках об’яв». Останні були доступними в однобічному 

режимі, де користувач міг завантажувати файли та залишати коментарі, або в 

діалоговому режимі, щоб поділитися із співтовариством. 

Видання відомого в США наукового журналу “Public Culture” (який 

заснував А.Аппадураї), домогло поширити та висвітлювати ідею культурних 

вимірів, що безпосередньо пов’язана та взаємодіє із публичною сферою. Останнє 

дозволяє узаконити введення в науковий обіг уявлення про «плюралізм» та 

урізноманітнення, що позитивно виділяється серед пластів негативної критики та 

«механістичного» розуміння медіа. Якщо погодитись, шо культурний розвиток 

неможливий без мас-медійних комунікацій, то ця обставина не може привести до 

пасивного засвоєння їхнього контента індивідом. Проте, саме «глобализація, 

навпаки, збільшує урізноманітнення суспільств та стимулює них до виробництва 

нових культурних форм»634. Беззаперечно, що поширення комунікативних 

контактів певним чином нівелює прояви ідентичності особи, підпорядковуючи її 

 
632 Media and public spheres / edited by Richard Butsch. New York: Palgrave Macmillan, 2007. XII, 

250 p. 

633 Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. Москва : Логос, 2002 

634 Appadurai A. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, University 

of Minnesota, 1996. 
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загальним засобам і прийомам комунікації. Але не слід забувати, що (за думкою 

С. Жижека), «наша ідентичність складається з декількох ідентичностей, які 

можуть співіснувати як послідовно, так і паралельно»635 . А відповідно, медійна 

ідентичність телевізійного комунікатора, пересічного глядача й того самого 

глядача, але вже як комуніканта соціальних мереж – також можуть існувати 

паралельно. 

Ідея Б. Андерсона про «уявні спільноти» набагато ширша за своїм 

діапазоном застосування. Легітимація національної ідентичності тут 

перетворюється з «пронаціонального» елемента в постнаціональний через роботу 

уяви щодо «постнаціонального політичного устрою»636. Паралельно з цим зростає 

кількість так званих «діаспоричних публічних сфер» або діаспорних груп 

користувачів мереж, які підтримують комунікативну взаємодію, не обмежуючись 

межами національних держав. В новій глобальній культурі та економіці індивіди 

та групи прагнуть поєднати глобальні можливості з їхніми повсякденними 

практиками, заняттями, навчанням, комунікуванням, зокрема, через «укрите» або 

«відкрите» контактування. Таким чином «уявні спільноти» стали соціальним 

фактом, а сама уява набула властивостей спільності або колективності. Остання 

думка вкрай близька і важлива для розгляду проблем появи нових суб’єктних 

статусів в сучасному медійному просторі, зокрема, формування статусу 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, адже, в більшості своїй – поява 

«луркерів» може проявляти себе також як «уявна спільнота». 

Найближчий час покаже, наскільки ще довго традиційні електронні медіа 

(телебачення, радіомовлення) та комп’ютерні мережі (з аудіовізуальним 

контентом) зможуть зберігати монополізм в царині розповсюдження інформації, 

скільки ще часу «провідні медіа» будуть впливати та накладати відбиток на 

відображення змісту в інших медіа-засобах. В соціокультурному аспекті (зокрема, 

з позицій медіаосвіти) набагато небезпечнішим, ніж луркеризм, є те, що 

 
635 Жижек С. Матрица – истина преувеличений. URL: http://www.koob.ru/zhizhek_s/ (дата 

звернення: 14.01.19) 

636 Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / 

Пер. з англ. Київ : Критика. 2001.  
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можливості мереж припиняють певним чином вироблення і застосування вміння 

читати і грамотно писати, поступово роблячи ці визначальні для розвитку 

особистості здібності зайвими. Вище, в рамках аналізу особливостей дискурсу 

мас-медіа, було вказано на антиномії та потенційні загрози нерелевантності змісту 

і тексту. Щодо транспарентності комп’ютерних мереж, то вона є достатньо 

умовною, проте «соціальні зв’язки стають все більш важливим засобом навігації в 

нашому все більш ускладненому світі. ... Звуженість поглядів і думок в наш час 

стає просто небезпечною»637. 

Для пояснення і вивчення явища луркеризму в сучасній соціології масових 

комунікацій зберігає актуальність використання рольової теорії Дж.Міда, 

особливо стосовно нових ситуацій в «соціальному конструюванні реальності». 

Зокрема, це стосується «розкріпачення» позицій індивіда як суб’єкта 

комунікативних відносин в комп’ютерних мережах. Якщо цього не відбувається, 

то вразливою стороною постає активний учасник «інтеракції»; тобто той, хто 

відкрито персоніфікує себе, адже його комунікативна активність несе на собі 

подвійне навантаження і одноосібну відповідальність за успішність 

комунікативної взаємодії. Екстраполюючи міркування П. Бергера та Т. Лукмана 

щодо ситуацій, які виникають у зв’язку з новим явищем «луркеризму», то 

гіпотетично можна уявити, що луркери, як раз і є тими самими індивідами, які 

інтерналізують нову реальність, не роблячи її «своєю», а лише використовують її 

для специфічних цілей638. Порівнюючи ще одне розповсюджене поняття з 

рольової теорії Дж. Міда – “Those” (ті, вони) з дюркгеймовським поняттям “homo 

duplex”, можна вибрати саме останнє для ідентифікації луркера як соціального 

індивіда нової ери комунікативних відносин, як новий тип носія «часткового» або 

«деперсоніфікованого» статусу в середовищі комп’ютерних мереж. В той же час, 

традиційна система мас-медіа схильна до надання переваги «думкам меншості», 

які можуть артикулюватись з метою тиску, ймовірно, лише тому, що подаються у 

 
637 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации / Пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010, с. 127. 

638 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995. 
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конфліктній, скандальній, або девіантній формах; до того ж ця меншість, 

намагаючись запобігти соціальній ізоляції, приховують свою думку, яка може 

відрізнятись від більшості, та створюють таким чином «спіраль мовчання», 

запропоновану і проаналізовану ще Е. Ноель-Нойман (Е.Noelle-Neumann)639. 

Подібна за структурою ситуація повторюється вже у ХХІ столітті (стосовно 

аналізу випадку з поведінкою «луркерів» в комп’ютерних мережах). 

Як вже артикулювалось, явище луркеризму за своїми структурними 

засадами перебування суб’єкта поза персоніфікованою моделлю пред’явлення 

самого себе дещо нагадує вищезгадану модель Е.Ноель-Нойман, а щодо 

культурологічних засад, тут скоріше спрацьовує мультикультуральність позицій 

«прихованої самості» в мережах за відсутністю самопред’явлення або 

самореференції. В такому разі аутопойєзис системи втілюється у «виході» з цієї 

позиції «прихованості», тотбо у самокоригуванні системи, яка уявляється луркеру 

достатньо замкненою, адже доступ до групи мають певні особи, які є членами 

групи. 

В той же час, проблема має і економічний (фінансовий) аспект; як 

зауважують С.Рафаелі та В.Сорока640, луркери, користуючись контентом та 

іншими перевагами групи, намагаються за це не сплачувати. Специфіка їхніх 

комунікативних дій полягає у реконструкції своїх позицій публічності у 

«прихованому» варіанті; отже, участь луркерів в групі можна ідентифікувати як 

деперсоналізовану форму публічності («псевдоінкогніто»). Це своєрідна форма 

реконструкції публічності через користування контентом в мережі, але за умов 

збереження враження, що нібито доступ до неї мають лише обрані особи, а інші 

«всмоктують», вироблений ними контент. Очевидно, тут маємо зразок такої 

системи, яка «спочатку породжує неконсистентності, щоб потім розпочати 

конструювання того, що треба вважати реальністю»641 . Саме тому поведінка 

 
639 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: Открытие спирали молчания / Пер. с нем. Москва : 

Прогресс Академия. Весь мир, 1996. 

640 Soroka V., Rafaeli S. (May 2006). "Invisible Participants: How Cultural Capital Relates to Lurking 

Behavior." //International World Wide Web Conference WWW 2006. 

641 Луман Н. Реальность массмедиа. Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с.141. 
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луркерів ближча за своїм типом до проявів «медійної особистості» (яка «споживає 

контент» мас-медіа),642 ніж до відкритого і активного типу персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій. 

У структурі комунікативної поведінки в публічній сфері позиції луркерів і 

персоніфікованих суб’єктів також можна вважати суттєво дистанційованими. 

Очевидно, набуття статусу персоніфікованого суб’єкта вимагає дотримання 

певної «суб’єктної дистанції». Адже деперсоніфікованого «луркера» як суб’єкта-

«псевдоінкогніто», неініціалізованого набагато важче викликати на 

комунікативний контакт. Користувачі мереж «луркерського» типу довільно і 

цілеспрямовано «одягають» (або хоч би приміряють) різноманітні статуси й 

відповідні ним ролі на себе (зберігаючи при тому своє інкогніто). За умови 

широкого розповсюдження цього явища, інституціональний порядок в мережі 

набуває характеру взаємних маніпуляцій, породжує «ботів», спеціально найнятих 

певними зацікавленими колами, щоб провокувати мережні спільноти діяти 

відповідно їх власним цілям (зокрема, політичним). 

В той же час, позитивні властивості мереж не відповідають нагальним 

інтересам луркерів; на думку американскього дослідника мереж М. Далворта, 

«соціальна мережа, що складається з розумних і досвідчених людей, – це по суті 

команда «консультантів», у яких ви можете шукати допомоги у рішенні складних 

особистих і професійних питань»643. Невирішеною залишається проблема підміни 

«консультантів» тими, хто хоче себе за них видавати, тобто проблема луркерів і 

«ботів». Але поступово в мережах з’являють інструменти відслідковування та 

адміністрування таких виадків і виключення їх з групи. 

Виходом із цієї ситуації – потенційно набуваючої вигляду антиномії 

персоніфікованого суб’єкта і луркера – є прийняття суб’єктом ролі комунікатора з 

притаманними йому інтенціями комунікативної поведінки, зокрема, – ініціація 

 
642 Гринберг Т. Э., Лучкина С.А. Интернет: средство коммуникации, паблик рилейшнз или 

новая профессиональная технология // Вестник Моск.ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2001. №6. 

С. 56-58. 

643 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации; пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010, с. 27. 
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комунікативного контакту, набуття рівнозначного суб’єктного статусу і 

відповідних функцій контролю, відповідальність за зміст месседжів та ступінь і 

активність інтерпретативних репрезентацій, що спричиняє феномен контамінації 

суб’єктності (що розглядатиметься в наступному розділі). Проте, згадане вище 

дюркгеймовське “homo duplex”, у дотичності до «луркеризму» дозволяє 

залишатись «в тіні», не «висуватися» і не демонструвати своїх інтенцій. Отже, 

“homo duplex” vs «персоніфікація», здійснювана активним суб’єктом, яку можна 

аналізувати й відповідно до розуміння Е.Дюркгеймом644, але набагато ширше за 

обсягом і полем застосування. 

Із соціально-психологічної точки зору явище луркеризму пов’язане скоріше 

з питаннями безпеки. Отже, коли луркери «відкриваються», це виглядає як 

підвищення рівня їхньої «соціалізаційної залученості». На відомому порталі 

«Комп’ютери в людській поведінці» про луркерів згадують достатньо толерантно, 

підкреслюючи, що «в Інтернет-культурі луркери є окремою спеціальною групою 

споживачів вебсайтів, які регулярно приєднуютьсядо онлайн спільнот, але рідко 

щось постять. Це дослідження має метою просунути краще розуміння луркерів 

для всіх через показ різноманітностей луркеризму, обговорення луркерів та 

причин луркеризму, і також запропонувати рішення для «де-луркерингу» (de-

lurking)»645. Для того ж, хто залишається «прихованим», довготривалість цього 

стану призводить до апатії, самотності та ускладненню встановлення соціальних 

контактів. “Lurkers” використовують в мережі багато різноманітних ініціалізацій 

(назв, імен), звертаються до «недержавних» й «некорпоративних» браузерів 646, які 

доступні тільки для читання, але є законно доступними для периферійних 

учасників (відвідувачів), а також до сайтів безкоштовної «субсидіарної» освіти.  

Поширення в середовищі інтернет-мереж явища луркеризму має під собою 

глибоке соціальне та соціально-психологічне коріння. Мета, з якою ці суб’єкти-

 
644 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр. Москва : Канон, 

1995. 

645 Understanding lurkers in online communities: Computers in Human Behavior. Volume 38. 

September 2014, рр. 110-117. URL: https://www.sciencedirect.com/science 

/article/pii/S0747563214003008 (дата звернення: 17.01.19) 
646 Lurker:URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php/Lurker (дата звернення: 17.01.19)  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://www.sciencedirect.com/science%20/article/pii/S0747563214003008
https://www.sciencedirect.com/science%20/article/pii/S0747563214003008
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

351 

 

«псевдоінкогніто» (луркери) поступово «вживлюються» в мережу, дізнаючись 

спочатку більшість різноманітних «умовностей» певної «інтернет-спільноти» – 

перед тим, як взяти активну участь в її функціонуванні (віртуальному існуванні), а 

зрештою «уникнути» з поля контакту в будь-який вдалий для себе момент – 

залишається іноді незрозумілою для більшості спільноти.  

Луркерів, що досить активні (хоч і приховані), можна вважати також 

одночасно розповсюджувачами інформації, адже вони присутні в мережі як група 

фізичних осіб (суб’єктів), які займають «зовнішнє» положення (стосовно групи 

“on-line”), однак можуть розповсюджувати в мережі корисну для окремих 

співтовариств інформацію. Ця асиметрія не викликає агресії або несприйняття 

щодо таких осіб, які уникають персоніфікації, а також «кумулятивних 

структурних наслідків, оскільки вона позбавлена соціального базису, в рамках 

якого могла б викристалізуватися у контр-світ із власним інституалізованим 

набором контр-ідентичностей»647. 

Активних в мережі, але деперсоналізованих луркерів (“lurkers”), відповідно 

проведених досліджень (Резник, Дженни, Буис и Ричардсон) 648 можна розглядати 

для Інтернет-співтовариств як суспільне благо, або певний «пул даних», яким 

вони можуть користуватися в доступному для них варіанті «псевдоінкогніто». 

Більш вмотивовані користувачі, що привносять (окремо надаючи свою 

інформацію) дещо в розвиток самого співтовариства, безумовно, можуть бути 

незадоволені зростанням кількості «безбілетників», тому що із збільшенням 

групи, відповідно, кількість їх зростає й «навантаження» на групу збільшується. 

Це небезпечно з точки зору того, що у групи може не вистачити ресурсів для 

залучення нових членів і для збереження наявних. Також зростання кількості 

луркерів може «коштувати грошей» утримувачам сайту (якщо тільки вони не 

використовують рекламу для отримання доходів), адже «пропускна» здатність 

відвідувань сайту може перевищити певний обсяг, наданий співтовариству.  

 
647 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, с. 266. 

648 Lurker:URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php/Lurker (дата звернення: 17.01.19). 
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З іншого боку, поширення «луркеризму» сприяє накопиченню культурного 

капіталу та розповсюдженню знань, необхідних луркерам для просування ідей, 

вдосконалення, пошуку нових можливостей, що є, безумовно, позитивним з точки 

зору загальнокультурного та загальнонаціонального прогресу. Чи можна вважати 

процес «укривання» альтернативним щодо процесу легітимізації ідентичності, 

поки що важко констатувати, адже луркери не мають під цим певних 

«антилегітимаційних» намірів, вони просто шукають в мережах цікаву та 

необхідну їм інформацію, не прагнучи, втім, авторизувати себе чи 

персофінікувати свою присутність. З позицій соціальної психології вони можуть 

бути віднесені не до маргіналізованих, а, навіть, до частково соціалізованих 

суб’єктів, які достатньо свідомо фіксують свої потреби та виконують певні 

запобіжні заходи, щоб не «демонструвати» та не «відкривати» себе. Отже, вони 

переважно самодостатні персони, які не потребують «компенсації дефіциту 

спілкування», що є найбільш характерною рисою для більшості персоніфікованих 

користувачів мереж, які публікують фотозвіти («селфі») про ледь не кожний крок 

свого життя (побут, виховання дітей, подорожі, тощо). З цієї точки зору, луркери 

ймовірно можуть бути більш гармонійними і цілісними особистостями, ніж ті, що 

шукають зайвих «пригод» у мережі, використовуючи її відповідно лише до 

певних власних потреб.  

Останнє кореспондується з позицією персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, який теж використовує як головний індикатор інформаційного 

пошуку та встановлення комунікативних контактів в мережі власні потреби, 

уявлення та інтереси. Таким чином, луркеризм можна вважати «пасивною», 

деперсоналізованою формою прояву суб’єктності та легитимації ідентичності в 

середовищі комп’ютерних мереж. 

Співставляючи опис позиції луркерів в мережі з вихідними положеннями 

концепції інформаційного поля особистості (викладеної у Розділі 4), можна 

констатувати, що їх поведінка в мережі може інтерпретуватись як така, що має 

достатньо високий рівень відповідності власним потребам і намірам отримання 

інформації та критеріям, яким вони слідують в процесі конструювання свого 
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інформаційного поля. В мережі існують і більш «відкриті», активні, але 

потенційно менш адаптовані, соціально і психологічно менш сформовані 

особистості, про що згадує і М. Далворт649, для яких створити інформаційне поле 

відповідно власних інтенцій і уподобань та осягнути структурні конфігурації його 

змістового наповнення – є практично недосяжним.  

Для сучасного метадискурсу мас-медійних систем та нових комунікативних 

стосунків, які виникають в середовищі цих систем (як це артикулювалося в 

попередньому розділі), є характерним існування нових спільнот і співтовариств, 

пов’язаних спільними інформаційними інтересами та певними смисловими 

мотиваціями650 . Саме такими є, з точки зору дослідників, луркери, які повністю 

відтворюють модель «мозаїчного сприйняття» (опис подібної моделі та її 

вивчення започаткували ще А. Моль та Г. Маркузе).  

Мультимедіативність, полікультурна спрямованість та мозаїчність 

інформаційного поля для луркера формують «живильне середовище», так само як 

і для «інтерпретативних спільнот» (властивості яких аналізувались на початку 

роботи). При тому, що останні поступово вже розглядаються науковцями в статусі 

нового суспільно-комунікативного утворення. М.Кастельс, який вважається 

«ідеологом» інтернет-технологій, підкреслює, що «вид комунікації, який має 

успіх в Інтернеті, пов’язаний із вільним вираженням у всіх його формах, більш чи 

менш бажаних у відповідності до смаку кожної особи. Саме відкриті джерела, 

вільні публікації, децентралізоване мовлення, випадкова взаємодія, 

цілеспрямоване спілкування і спільна творчість знаходять своє вираження через 

Інтернет»651 . 

Успішно проведені індійськими і американськими науковцями (С. Рафаелі, 

Г. Равідом, В. Сорокою) дослідження демонструють певні переваги вибору саме 

луркерами об’єктів для перегляду в мережах; вони виявили, що учасники опитань 

 
649 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации / Пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010. 

650 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 

651 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства; пер. з 

англ. Київ : ТОВ «Ваклер», 2007, с. 200. 
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показали ймовірність вищих рейтингів фільмів саме тоді, коли ці рейтинги були 

цінними для когось, ніж коли ці рейтинги були пов’язані з ймовірністю 

включення і тих, хто раніше дивився цей фільм. Тут спрацьовували й такі важелі, 

як прихильність до певних жанрів кінематографу, наявність улюблених акторів, 

кінозірок, тощо. Серед учасників співтовариства “MovieLens” як підгрупи, що 

продемонструвала вірогідність зменшення рейтингів фільмів, коли ці фільми були 

ціннішими для себе, ніж коли вони були цінними для інших. Зважуючи на це 

С. Рафаелі, Г. Равід та В. Сорока роблять висновок, що «дизайнери можуть 

використовувати інформацію про бенефіціарів, як внесок для створення тонких та 

інтегрованих повідомлень з метою підвищення мотивації»652. З цієї точки зору, 

необхідно визнати, що знання та ерудиція луркерів можуть бути вищими за рівень 

знань пересічних членів співтовариств, адже вибірковість звертання до інформації 

та «вишуканість» процедур включення (які передбачають не тільки «укриття», але 

й певні вимоги до інформаційного пошуку та його захисту в мережі), що суттєво 

підвищують рейтингові параметри окремих Web-ресурсів. 

У доповіді на міжнародній конференцції “International World Wide Web 

Conference WWW” В. Сорокою та С. Рафаелі було запропоноване тлумачення 

«віртуальної культурної столиці»653, яке, насамперед, відзначається ступенем або 

«рівнем», на якому індивід створює уявлення про культуру віртуального 

співтовариства та інших його учасників, тем самим, підкреслюючи, що має багато 

спільного з ними; дослідники підкреслюють, що «знання, які дозволяють людині 

здійснювати інтерпретації різноманітних культурних кодів» та «віртуальні 

співтовариства соціального капиталу» – це набір «функцій соціальної мережі, 

створеної в результаті діяльності віртуального співтовариства, які ведуть до 

 
652 Rafaeli S., Ravid G., Soroka, V. (2004). "De-lurking in virtual communities: a social 

communication network approach to measuring the effects of social and cultural capital"// Proceedings 

of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2004. 

653 Soroka V., Rafaeli S. (May 2006). "Invisible Participants: How Cultural Capital Relates to Lurking 

Behavior." //International World Wide Web Conference WWW 2006. 
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розробки спільних соціальних норм і правил, що допомагають співробітництву на 

взаємовигідних засадах»654.  

Японськими соціологами М. Такахаші М. Фуджімото та Н. Йамасакі655 був 

визначений тип «активного луркера», який всередині співтовариства створює 

інсайдерську інформацію й виробляє при цьому певні засоби захищеності свого 

середовища. Луркери можуть так само, як інші суб’єкти медіакомунікацій 

«інтерналізувати різні реальності без ідентифікації з ними». Подібний поворот 

десятиліттям раніше появи такого явища, як луркеризм, артикулювали П. Бергер і 

Т. Лукман, доводячи, що внаслідок цього «з появою альтернативного світу у 

вторинній соціалізації індивід може здійснити вибір на його користь 

маніпулятивним чином»656. Цей висновок відкриває також зворотній бік і 

одночасно потенціал «взаємних маніпуляцій», які стають поступово 

розповсюдженими в мережі (фейкова інформація, «троллінг», «боти», тощо). 

Саме через поширення подібних прийомів в мережі, якими досягається мета 

маніпулювання або прямого керування думкою користувачів Інтернет-мереж – 

мультиплікується кількість луркерів, які не хочуть «світитись» в мережі й бути 

об’єктом негативних впливів, проте уявно зберігаючи свою суб’єктність.  

З прагматичної точки зору, луркери є корисними членами мережних 

співтовариств, адже людина, яка задає запитання і сама шукає на нього відповідь, 

не примушуючи робити це інших членів співтовариства, економить час останніх. 

Луркерам притаманна звичка «приховатися» раніше, ніж зробити певний внесок 

(інформаційного чи іншого характеру) в мережевому співтоваристві, тому що їм 

не вистачає тих «мотивацій»657, що приносять задоволення від приналежности до 

певної кіберспільноти (співтовариства в мережі). Вони можуть викликати й 

 
654 Soroka V., Rafaeli S. (May 2006). "Invisible Participants: How Cultural Capital Relates to Lurking 

Behavior." //International World Wide Web Conference WWW 2006. 

655 Takahashi M., Fujimoto M., & Yamasaki N. (November 2003). “The active lurker: influence of an 

in-house online community on its outside environment” // International ACM SIGGROUP conference 

on Supporting group work. pp. 1–10. URL: http://www.cs.cornell.edu/~gl/HCII2005.pdf 

656 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания / Пер. с англ. Москва : Academia-Центр, Медиум, 1995, с. 277. 

657 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 
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певний дискомфорт у звичайних відвідувачів мережних співтовариств, яким може 

здаватися, що луркери за ними слідкують; крім цього згадані вище японські 

соціологи (М. Такахаші із співавторами), виявили шляхом експериментів, що чим 

вище ступінь особистісної взаємодії (наприклад, в чатах), тим більше неприязнь 

до луркерів. Якщо вони входили в чат й відмовлялись від повідомлень, то 63,3% 

ладні були виключити їх, у зв’язку з тим, що вони «демонстрували очевидну 

неприязнь до процедур реєстрації в чаті»; ще 29% виявили свою зневагу до 

луркерів, навіть, якщо вони не написали жодного повідомлення 658.  

Існує й зворотній процес, що носить назву «делуркеризація», тобто 

«відкриття» себе в мережі, як певний факт переходу від пасивної участі (лише 

відвідування форумів і читання) до активної участі (активне розміщення своїх 

думок і міркувань на форумах). Кількість членів співтовариств також можуть 

впливати на кількісні характеристики питомої ваги луркерів в групах: із 

збільшенням чисельності членів групи, відсоток луркерів також зростає. Кількість 

луркерів всередині співтовариства корелює з темою та розміром співтовариства, а 

також обсягом трафіка в межах конкретного співтовариства. Але в межах певного 

обсягу групи, саме групи з більш високим трафіком, як правило, мають нижчий 

відсоток луркерів.  

С точки зору загального аналізу процесу персоніфікації суб’єкта 

медіакомунікацій явище луркеризму є важливим ще тим, що воно провокує та 

підживлює поширену нині тенденцію до спрощеного ставлення до якості 

матеріалів, які розміщуються в мережі. Цей парадокс можна пояснити іншим 

явищем, яке породжується саме новими медіа – це “mass amateurization” («масове 

дилетантство») контенту мас-медіа і журналістики взагалі, що вже аналізується на 

професійному рівні. Для світової журналістики це досить загрозливе явище, адже 

«хвилює не тільки якість роботи непрофесіоналів (блогерів), але й погіршення у 

 
658 Takahashi M., Fujimoto M., & Yamasaki N. (November 2003). “The active lurker: influence of an 

in-house online community on its outside environment” // International ACM SIGGROUP conference 

on Supporting group work. pp. 1-10. URL: http://www.cs.cornell.edu/~gl/HCII2005.pdf  
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зв’язку з цим умов праці професійних журналістів в ЗМІ»659. Поява луркерів 

активізує в широких журналістських колах по всьому світу рух «за професональні 

цінності» більш орієнтований на кооперування, ніж на конкуренцію. В більшості 

країн з розвинутими інтернет-мережами вже активно дискутується проблема 

необхідності медіаосвіти як з метою підвищення грамотності всіх учасників 

медійних процесів (і журналістів-творців медіаконтенту, які потребують знань 

норм етики та відповідальності, і споживачів інформації). Питання медіаосвіти 

стає все більш актуальним для широкого контингенту акторів медіапростору660. В 

цьому руслі показовим є поява декількох комерційних шкіл журналістики, що 

навчають «аматорів» поступово наблизитись до професіоналів («Вільна школа 

журналістики» Д. Раїмова, Школа юних журналістів, «Inter»-школа тощо), вони 

допомагають прийняти професійні цінності та норми журналістської спільноти. 

Такі форми дозволяють здійснювати приципи регулювання та саморегулювання 

діяльності журналістів і всієї системи ЗМК з метою формування нового покоління 

«коректних медіакористувачів». 

Ідентичність та луркеризм лише з першого погляду є протиставленими одне 

одному. Сутність луркеризму не в «швидкості утікання»661 (за висловом Марка 

Дері), а у можливостях користуватись мережею поза індивідуальним внеском 

певного «продукту» як матеріального (сплати), так й інтелектуального. З 

наведеного вище витікає необхідність окремого розгляду методів та складнощів 

роботи соціологів з такою категорією інтернет-користувачів, як луркери; умови 

цієї роботи хоч і потребують спеціальних підходів і високого рівня комп’ютерної 

грамотності, втім, існують різноманітні методи досліджень цього складного 

контингенту, де кожен має свої переваги залежно від того виду опитування, на яке 

 
659 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир. 2012, с. 161. 

660 Сусская О.А. Субъектность, цивилизованность, интеркультурация как составляющие 

процесса медиаобразования // Актуальные вопросы теории и практики медиаобразования в 

педагогической сфере : Сб. трудов Междунар. форума «Медиаобразование в педагогической 

сфере: опыт и новые подходы к управлению». Москва, 16-17 марта 2017г.Москва : МПГУ, 2017. 

С. 138-146. 

661 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Екатеринбург; 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008 
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відгукуються луркери, будь-то анкетування, інтерв’ю, спостереження, 

етнографічні дослідження, аналіз змісту та дискурс-аналіз. Останнім часом стає 

популярним інструментом досліджень “Logging”, за допомогою якого досить 

легко встановити кількість луркерів в різних інтернет-співтовариствах, а також 

зібрати інформацію про кілкість повідомлень, розмір повідомлень та їх зміст. 

Опитування дозволяє більш глибоко дізнатись, чому саме та заради чого 

«приховуються» луркери; хоч тут значно менше шансів отримати відповідь, 

зважуючи на характер поведінки луркерів в мережі, що може суттєво змістити 

вибірку. Дослідження форумів в Інтернеті, а також двох IBM “ReachOut” 

інтернет-співтовариств, здійснені у Відкритому університеті Ізраїля В. Сорокою 

та С. Рафаелі, виявили, що незалежно від «суми культурного капіталу», коли 

збільшується обсяг учасників співтовариства, збільшується їхня активність, й, 

відповідно, зменшується питома вага луркерів662 . 

Соціологами-дослідниками різних типів користування в інтернет-мережі 

було встановлено, що розміщення конкурсів (особливо серед користувачів, які 

робили свої перші повідомлення й були протягом перших п’яти днів 

кваліфіковані, тобто могли потенційно боротись за приз), – стало вдалим 

механізмом для залучення та розміщення матеріалів опитувань серед луркерів663 . 

Вдало використовується сучасниками дослідниками мереж також метод 

спотереження, особливо вдалий, щоб зрозуміти контекст, існуючий в рамках 

співтовариства. Цей засіб, хоч і може бути дещо нав’язливим, але, якщо 

спостереження проводиться і спрямоване на співтовариство в цілому, то ніяка 

інформація щодо луркерів не може бути отриманою, адже вони «скриті» від 

інших членів співтовариства. Проте спостереження показує інструменти та 

методи, за допомогою яких вони «скриваються» і про них можна дізнатися та 

зрозуміти. Етнографічні дослідження застосовуються для розуміння одного 

інтернет-співтовариства, але не для декількох спільнот. Цей метод має переваги 

 
662 Soroka V., Rafaeli S. (May 2006). "Invisible Participants: How Cultural Capital Relates to Lurking 

Behavior" //International World Wide Web Conference WWW 2006. 

663 Lurker:URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php/Lurker (дата звернення: 17.01.19). 
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для розуміння причин та суті діяльності тих, хто «скриваються». Інтерес до змісту 

і аналіз дискурсу є зручним інструментом для розуміння взаємодії всередині 

співтовариств. Виходячи з того, що багато луркерів ніде не взаємодіють публічно, 

цей інструмент дає гарні результати при використанні з метою розуміння тих, хто 

«скривається». Також проводиться порівняння кількості луркерів між різними 

інтернет-спільнотами. Найчастіще для соціологічного вивчення контингентів 

луркерів через інтернет-співтовариства використовуються такі інструменти, як 

електронна пошта (на основі списків розсилки), суспільні форуми та інструменти 

створення співтовариств, що будуть спрямовані настільки, наскільки комунікація 

зможе бути відслідкованою найлегше. 

Результати кореляційного аналізу в цих дослідженнях демонструють, що 

повідомлення, орієнтоване на групу членів співтовариства, підтверджує 

ймовірність збільшення найскоріших відповідей його членів на 38%. в той же час, 

в наступному дослідженні було доведено, що розміщення орієнтованих на групу 

вимог членства в співтовариствах в повідомленнях Usenet підвищує ймовірність 

відповідей їх членів на 46%664 .  

Виокремленою темою в цьому напрямі може бути вивчення реагування на 

рекламу, маркетингові характеристики її відвідування в мережі та кореляція із 

соціопсихологічними характеристиками тих, хто не бере активної участі в 

інтернет-спілкуванні. Досліджується також зворотній мережній «інкультурації» 

процес «де-культурації»; тільки за один рік з мережі Facebook пішли біля 90 

мільйонів користувачів665. Можна констатувати, що насичення новими 

технологічними можливостями мереж дозволяє спостерігати двобічний процес: 

«луркеризм» і «гіперактивність» користувачів; в останньому випадку це межує з 

втіленням компенсаторної функції Іnternet-комунікації (тобто компенсації 

дефіциту комунікативної взаємодії і комунікативних контактів через мережі). 

Подібна активність підсилюється розповсюдженням смартфонів та інших засобів 

 
664 Soroka V., Rafaeli S. (May 2006). "Invisible Participants: How Cultural Capital Relates to Lurking 

Behavior." //International World Wide Web Conference WWW 2006. 

665 Kirkpatrick D. The Facebook Effect: the Inside Story of the Company that is Conneсting the 

World. New York: Simon & Shuster Paperbacks, 2010.  
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мобільного зв’язку з виходом в Internet, але цей процес також має свою 

обмеженість та ситуативність. Зрозуміло, що ці проблеми знаходяться поза 

межами завдань нашого дослідження, хоч і потребують окремого розгляду. 

Якщо вважати світ симуляції розташованим за межами раціональних 

відмінностей та норм, за якими функціонують будь-які соціальні інститути й 

будь-яка влада, то «практично неможливо виокремити процес симуляції, з огляду 

на силу інерції реального, що оточує нас, протилежне так само істинне (і саме ця 

реверсивність є складовою механізму симуляції та безсилля влади), а саме: 

відтепер неможливо ні ізолювати процес реального (курсив автора – Ж.Б.), ні 

довести існування реального»666. Отже, можна вважати процедури персоніфікації 

суб’єкта в соціальних мережах як проявом пошуків ідентичності, так і втіленням 

інваріантів «Я-комунікативного», що може брати вигляд «Я-гіперреального». 

Відсторонене від процесів персоніфікації «Я» (Self) в середовищі 

перебування «медійних особистостей» швидко може перетворитися на «Я-

гіперреальне», яке визначається високим ступенем віртуалізації свідомості та 

цілим комплексом уявлень.Обмежуючи внутрішню готовність до персоніфікації, 

такі суб’єкти удаються до певних прийомів, наприклад, публікацій в мережах під 

вигаданими іменами або “nicknames” («нікнеймами»), запозичення виступів або 

текстів постів та блогів, інших типів «прихованого» пред’явлення, що складається 

на основі відомих або передбачуваних таким суб’єктом оцінок себе іншими 

людьми, своїх реакцій на ці реальні або передбачувані оцінки. 

«Я-гіперреальне» може бути різною мірою релевантним «Я-реальному» 

(зокрема, в його класичному розумінні К.Роджерсом). Реципієнт будь-якої 

інформації, сучасний “homo communicativus”667, знаходиться під постійним 

впливом мас-медійного контенту. Ступінь вимогливості суб’єкта й володіння 

компетенціями вибору інформації в процесі конструювання свого власного 

 
666 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004, с. 34. 

667 Баркова Э.В. Homo communicativus как субъект Возрождения ХХІ века // Коммуникативные 

стратегии информационного общества: Труды Междунар.нач.-теор. конф. Санкт-Петербург : 

Изд-во Политехн. ун-та, 2012. С.6-10. 
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інформаційного поля – є показниками суб’єктної особистісноі зрілості 668. Відомо, 

що суб'єктивні оцінки реакцій різних людей на одну й ту ж саму інформацію 

часто бувають малопередбачуваними, іноді «симулятивними», тому «Я»-

гіперреальне» може не тільки корелювати з інтрасуб’єктивним «Я», але й зайняти 

стосовно нього альтернативну позицію. Хоча у випадку добре «відрегульованих» 

і врівноважених соціальним досвідом реакцій, це може стати і потужним 

фактором конформізму, з одночасним включенням людини в систему соціального 

(в т.ч. особистісного) контролю, а також реальних соціальних зв'язків і відносин. 

Соціальними детермінантами формування «Я»-«гіперреального» виступають: 

мікросередовище спілкування та первинні групи, в які входить або в яких 

виховувався (соціалізувати) індивід, а також референтні (в т.ч. еталонні) для 

нього групи; психологічними ж детермінантами тут виступають: стійкість 

психіки, витривалість щодо масштабів тих масивів інформації, які сприймає 

індивід, афіліатівні схильності та його інтерпретаційні можливості (ступінь, 

вміння і бажання «приєднання» до групи, його можливості смислопокладання і 

спрямованість ціннісних орієнтацій). 

Таким чином структура диспозицій персоніфікованого суб’єкта в 

медіапросторі складається з певних типів особистісних репрезентацій, що можуть 

бути агреговані наступними групами: диспозиції «Я-комунікативного», «Я-

соціального», «Я-політичного» та «Я-гіперреального»669. Для останнього 

важливою умовою виступає заявлений відкрито ступінь персоніфікації (чи 

навпаки – деперсоніфікації або «луркеризму»). 

Проблема особистісних репрезентацій в тих чи інших спільнотах, має 

міждисциплінарний статус, знаходячись у полі зору і соціальних, і гуманітарних 

наук. На відміну від соціології, в психології більш акцентується вивчення 

залежності розвитку особистості від можливості й типу представлення себе в тих 

 
668 Сусська О. О. Віртуальна свідомість як конструкт медіакомунікативістики та 

медіапсихології // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІV, част. 2. Київ, 2012. С.345-352. 

669 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 
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або інших комунікативних середовищах і соціальній реальності (стабільній, 

кризовій, тощо). Репрезентації ж особистістю певної картини світу і свого образу 

в ній (в ракурсі феноменологічного бачення) притаманні тому образу, який 

персоніфікований суб’єкт має наміри втілювати через своє інформаційне поле, 

формуює уявлення про нього в інших. Утворення усвідомленого образу «Я-

комунікативного», власне бачення притаманних цьому образу рис тою чи іншою 

мірою завжди відбивають ці риси, детерміновані, по-перше, специфікою певного 

співтовариства, по-друге, ступенем залученості до комунікативних практик та 

компетенціями, культурою, по-третє, особливостями статусу персоніфікованого 

суб’єкта (приналежністю до певної соціальної групи) і суспільства в цілому. 

3.3.2. Персоніфікація суб’єкта медіакомунікацій в публічній сфері 

Якщо роглядати інформаційний обмін не тільки як інструментальний 

процес передавання-прийому інформації, а саме в контексті персоніфікованої 

комунікативної взаємодії, то соціолог отримує можливість розглядати сферу 

публічності як сферу комунікативних дій, де формуються нові смисли, а самі 

прояви цих дій – як легітимацію ідентичності670. Класичне «еріксонівське» 

розуміння ідентичності в соціальній психології успішно використовується і в 

соціології, і в політичній науці. Е.Еріксон наголошував, що термін «ідентичність» 

не є тотожним питанню «хто я?», і зауважував, що питання щодо ідентичності 

мало б звучати лише так: «Яким я хочу стати і як цього досягти?»671. У прочитанні 

сучасних дослідників, зокрема, Р.Зурхера – який, наслідуючи відому структурну 

схему «Я-концепції» К.Роджерса, поглянув на ідентичність в новому ракурсі – 

виділяючи чотири типи: «Я»–фізичне (стать, вік, зріст); «соціальне, рефлексивне 

(суб’єктивна самооцінка, незалежна від зовнішніх обставин і ролей) й океанічне 

(самооцінка у загальних, абстрактних категоріях)». В публічній політиці, 

щонайперше, цікавить соціальне «Я», яке усвідомлюється як синтез ролей і 

 
670 Сусська О. О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та соціально- 

психологічна проблема // Культура і сучасність: Альманах. Київ, 2000. №1. С.98-116. 

671 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. Москва : Изд.группа «Прогресс», 

1996. 
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«відбивається в іміджі, який привертає увагу виборців, фокусуючи їхню увагу на 

статусній, рольовій, груповій належності»672, на згадуванні респондентами 

політичних цінностей, ідеологій, політичних рухів, імен політиків тощо. 

Теперішня персоніфікована публічність (особливо в інтернет-мережах), стає 

новим об’єктом вивчення соціологією, особливо для таких її галузей, як 

соціологія мас-медіа і соціологія публічності, що потребує спеціальних методів та 

методологічних підходів, які вже є на часі. Втілення ідентичності у єдності 

диспозицій «Я-комунікативного», «Я-соціального» та «Я-політичного» в процесі 

створення персоніфікованим суб’єктом власного інформаційного поля, стає 

певною мірою запобіжником вразливості особистості перед посиленням 

руйнівних маніпулятивних впливів медіапростору, які будуються на використанні 

пасивності та підданості таким впливам. Спостереження психологів свідчать, що 

стійкість / нестійкість стосовно агресивних впливів (зокрема, підсвідомого 

втручання за допомогою прийомів НЛП тощо), визначає і формує пасивний чи 

активний комунікативний тип персоніфікованого суб’єкта, ступінь відповідності 

усвідомлення та забезпечення ним власних інформаційних запитів673. Останнє 

виступає як певна форма публічності (активний комунікативний тип) та фактична 

легітимація ідентичності в процесах персоніфікації інформаційного обміну. 

Наші уявлення про сферу публічності розширюють не тільки мас-медіа. 

Сферою політики та політичною публічністю широко займаються – public 

relations, з притаманними ним програмами і засобами взаємодії з 

громадськістю674. Щодо галузі політичного піару, згідно позиції В.Г. Королька, 

«щоб відбулися прогресивні зрушення в цій сфері, вирішальним у системі 

планування комунікацій органів влади з громадськістю має стати розуміння 

важливості двох обставин: надання принципової політичної ваги тому, як 

 
672 Політичні ідентичності в сучасній Україні. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

2015, с.9-10. 

673 Сусська О. О. Комунікативний тип особистості та його використання в політичній 

діяльності // Мова і культура. Вип.4. Т.1,Ч.2. Філософія мови і культури. Київ, 2002. С. 80-91. 

674 Королько В.Г. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід 

(розділ) // Система паблик рілейшнз як чинник становлення громадянського суспільства / За 

ред. В.В. Танчера, В.П. Степаненка. Київ : Інститут соціології НАН України, 2004. С. 121-171. 
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сприймаються органи влади та їхні керівники цільовими групами... (зокрема 

міжнародної) громадськості; розуміння того, що уявлення про громадські 

структури та державних керівників формуються з огляду на лінію їхньої 

поведнки, симолічну сферу та інформаційні повідомлення»675. В цьому сенсі мас-

медіа не стільки продукують, скільки репрезентують (відображають) сферу 

публічного. Розуміючи публічність як існуюче всередині системи суспільства 

середовище, в яке занурені всі компоненти його системи; аналогічним чином 

можна розуміти «ринок» як внутрисистемне середовище, в яке занурені всі 

економічні організації та їх взаємодії; а конструкт public opinion – як «певний 

соціальний суб’єкт, який здійснює функції соціального контролю» 676. В наш час 

стає очевидним, що за межами будь-якої системи суспільства, в тому числі й 

системи мас-медіа, існує щось «позавідчуттєве», уявне, наприклад, реакція 

«громадськості», систем, організацій чи інших людей, причому тут не виникає 

жодних зобов'язань ставитися до цього конструкту упереджено або спиратись на 

нього як на факт.  

З першого погляду, персоніфікація інформаційного обміну в медіапросторі є 

опозицією громадській думці, адже передбачає визначення особи у вигляді так чи 

інакше конкретизованого суб’єкта комунікацій і, одночасно, залишає 

невизначеність у питанні, хто і як реагує на продуковані ним тексти, знання, 

емоції тощо. З іншого боку, лише персоніфікований суб’єкт може визначитись 

щодо своєї опінії, яка матиме певний соціальний смисл.  

Персоніфікація суб’єкта в мас-медійному середовищі є фактичною 

репрезентацією публічності за допомогою засобів масової комунікації677. Щодо 

самого її існування, то соціологією публічності визнано, що «функціонування 

публічної сфери пов’язане з напрацюванням особливого регістру соціального 

 
675 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид..Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009, с. 122. 

676 Оссовський В. Л. Соціологія громадської думки. Київ : ПЦ Фоліант; Стилос, 2005, с. 15. 

677 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну: монографія. Київ : Логос, 2013. 
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знання, який робить можливим суспільну рефлективність»678. Отже, роль 

соціальної науки та експертів-аналітиків, пов’язаних з опосередкуванням 

публічності, завжди включатиме завдання вивчення особливостей, діагностики та 

проектування процесу медійного метадискурсу. 

Взаємозв’язок сучасних технологій з медійним середовищем посилюється з 

кожним роком. Хоч соціологи мас-медіа повільніше реагують на зміни, ніж, 

наприклад, спеціалісти з маркетингової соціології, або соціології реклами ( в т.ч. 

політичної реклами) та паблік рилейшнз, останнім часом серед суміжних галузей 

суттєво виділяється соціологія публічності679, яка займає сурядне місце між 

медійними галузями та соціологією політики, соціологією політичних відносин, 

соціологією держави, соціологією влади, електоральною соціологією – галузями, 

що вивчають політичну сферу.  

Визначені вище зміни в медіакомунікативному середовищі спонукають до 

пошуку наукового тлумачення нових проявів ідентифікації та персоналізації 

користувача медійної сфери, можливостей визначити та легітимізувати свою 

ідентичність. В колі методологічних проблем, що постають перед дослідником, 

дається взнаки зниження прояву діагностичної та прогностичної функцій 

соціології як науки про суспільство, його функціонування та розвиток680. 

Очевидно, що особливо останнє неможливе без прогнозування, що стосується 

також стану і перспектив розвитку вітчизняної соціології, якими бачили їх такі її 

провідники, як: В. Оссовський, І. Попова, Н. Паніна, В. Черноволенко, О. Якуба, 

інші фундатори методології вивчення громадської думки.  

П’єр Бурдьє наголошував, що «найбільш рішуча об’єктивістська теорія 

повинна інтегрувати уявлення, що є у агентів про соціальний світ, точніше, їхній 

внесок щодо побудови бачення соціального світу й через це – у саму побудову 

 
678 Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов под редакцией М. 

Соколовой, В. Фурса. Вильнюс: ЕГУ, 2008, с. 20. 

679 Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку 

соціологічної науки// Наукові записки НаУКМА. Т. 187. Соціологічні науки. Київ : Вид-во 

Національного університету Києво-Могилянська Академія, 2016. С. 8-16. 

680 Сусська О. О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і 

наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 3. С. 47-58.  
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соціального світу шляхом роботи уявлення (в усіх смислах цього термину), яку 

вони ведуть безперервно, щоби нав’язати своє бачення світу або бачення свого 

власного становища в цьому світі, своєї соціальної ідентичності»681. Зростаюча 

наукова увага до соціології публічної сфери вимагає підвищення рівня точності 

розгалуження понять «публічна соціологія», засновником якої вважається 

М. Буравой (M. Burawoy)682, та «соціологія публічної сфери», або в більш 

широкому розумінні – соціологія публічного простору сучасного соціуму.  

Феномен публічності в соціології вважається в теоретичному плані 

недостатньо дослідженим; він нерозривно пов’язаний з такими вже відомими 

соціологічними концептами, як «публічна сфера» та узагальнене поняття 

«публічного», що найчастіше описується або як характеристика визначеної сфери 

суспільного життя, або в контексті бінарної опозиції «публічне – приватне». Таке 

розуміння публічності в соціології обстоював американський соціолог 

Дж. Вайнтрауб (J.Weintraub)683, який вкладав в поняття публічності дихотомію 

«відкритого» та «колективного», він же запропонував чотири підходи, які 

складали протягом новітньої історії зміст поняття «публічність»: ліберально–

демократичний, ліберально-економічний, соціокультурний та «прогендерний». 

Ліберально-демократичний підхід часто пов’язують також з ім’ям Ханни Арендт, 

яка уявляла публічний простір (“Vıta actıva”) як арену діяльності людей, які 

знаходяться у безпосередній взаємодії та мають схожі цінності684. На відміну від 

Г. Тарда або Ю. Ґабермаса, які вважали публічність пов’язаною з винаходом і 

розповсюдженням книгодруку (і, в майбутньому – з появою засобів масової 

комунікації), Арендт виводить певні витоки публічності від античних джерел 

давньогрецької демократії. Соціокультурний підхід у дослідженнях публічності, 

що виявився наприкінці ХХ століття найпліднішим, пов’язаний з іменами 

 
681 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005, с. 20-21. 

682 Буравой М. За публичную социологию // Общественная роль социологии . Москва : ООО 

«Вариант», ЦГСПИ, 2008. С.8-51. 

683 Weintraub J. Varieties and Vicisstudies of Public Space // Metropolis: Center and Symbol of Our 

Times, Philip Kasinitz, Ed., 1995. P. 280-319.  

684 Арендт Х. Між минулим і майбутнім / Пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2002. 
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І. Гофмана, Н. Еліаса, Р. Сеннета, А. Турена, Й. Хейзінги, ін. Окремо слід 

визначити соціогенетичний підхід, історичний за своєю суттю, застосований 

Р, Сеннетом у відомій праці «Падіння публічної людини»685. Найбільш 

вузькоспрямованим є «прогендерний» підхід, що акцентує «неморальність» 

публічної сфери більш притаманну чоловікам, ніж жінкам, які піддаються у цій 

сфері таким самим тискам гендерних вимог, як і в повсякденному житті.  

 Сучасна соціологія та соціальна філософія, наслідуючи ідеї П. Бурдьє, 

користуються поняттям «диспозиційна структура» особистості686, яке послідовно 

включає: 

а) конвенціональну готовність (схильність, зафіксовану в соціокультурному 

досвіді) – до оцінки та сприйняття тих умов діяльності, в яких існує людина; 

б) здатність діяти в цих умовах певним визначеним чином;  

в) співвіднесеність із визначеними сполученнями подібних зовнішніх 

проявів, що відрізняються одне від одного за ступенем значущості стосовно 

різних стратегій і тактик поведінки в культурі та соціумі загалом.  

Глибинні особистісні структури (диспозиції в соціально- психологічному 

сенсі) становлять об’єкт досить важкодоступний для безпосереднього 

соціологічного аналізу, вони конкретизуються в поняттях фіксованих ціннісних 

орієнтаций та соціальних настанов, про які дізнаємось шляхом досліджень як суто 

поведінкових реакцій, так і оцінок та зовнішніх проявів687 . Саме цим вони подібні 

до поведінкових актів та проявів, яким приділяє увагу та які вивчає публічна 

соціологія. Як вже артикулювалось вище, засновником та автором концепту 

«публічна соціологія» (public sociology) вважається Майкл Буравой688. В 

епістемологічному контексті, він вибудовує систему понять, що віддзеркалюють 

 
685 Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. Москва : Логос, 2002. 

686 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005, 

687 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация. Монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014. 

688 Буравой М. За публичную социологию // Общественная роль социологии. Москва : ООО 

«Вариант», ЦГСПИ, 2008. С.8-51. 
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чотири типи знань: професійного (professional), прикладного (policy), публічного 

(public) та критичного (critical), в основі цієї типологізації розподілення 

соціологічного знання. Для тлумачення проблем легітимації виправданим 

аксіологічно можна вважати також певне наближення до публічної соціології й 

«соціології діяння» А.Турена689 , адже тут цілком правомірно артикулювати 

наявність «елементів публічності» в будь-якому з інших типів соціологічного 

знання й, відповідно, очікувати наявності таких елементів, навіть з якісним 

домінуванням над іншими, саме в царині публічної соціології (з чого і витікає 

наближення останньої до акціоністських підходів А.Турена у згаданій «соціології 

діяння»). 

З точки зору О.М. Алексєєва690, висловленої у праці «Що таке публічна 

соціологія?», більшість конотацій цього терміна міститься в площинах «публічна  

– громадська», «публічна – інтерактивна» й навіть «діалогічна соціологія». 

Соціологія, відкрита «світу» як предмету відображення, ансамблю акторів та 

адрес звертання. Публічна соціологія – «відкрита» соціологія, вона відкрита «усім 

вітрам» суспільного життя, соціологія – для публіки й на захист людини і 

людських спільнот від державного чи «ринкового диктату» (як формулює це 

М. Буравой)691. В уявленні її авторів це – незалежна соціологія (хоч абсолютна 

незалежність і неможлива); публічна соціологія, згідно думки її фундаторів, 

відкрита також стосовно взаємодій з іншими галузями знань, для широких 

міждисциплінарних підходів. 

Очевидно, відкритість артикулюється тут як визначальна риса нової доби 

соціологічного знання. Ланцюжок кореляцій тут можна протягти від відкритості 

через множинність і варіативність – до персоніфікованісті та діалогічності (навіть, 

стосовно респондентів, які є не тільки носіями інформації для дослідника, але й 

«його партнерами в пошуку»), які стають через сферу медіакомунікацій 

 
689 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерки социологии. Москва : Научный мир, 

1998. 

690 Алексеев А.Н. Что такое публичная социология? URL: 

http://cdclv.unlv.edu//archives/articles/alekseev_public.html 

691 Буравой М. За публичную социологию // Общественная роль социологии . Москва : ООО 

«Вариант», ЦГСПИ, 2008, с. 9-10. 
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«споживачами» соціологічної інформації. Вибір диспозицій від більш публічних 

(«Я»-політичного та «Я»-соціального) – до суб’єктно-індивідуального «Я»-

комунікативного, де диспозиційність особистості межує з питанням ідентичності. 

У феномені публічності, зокрема, у відбитті їх у метадискурсі мас-медіа, 

зміни значень ніколи «не дістаються з одного-єдиного й чистого джерела» (за 

висновком Р.Сеннета), «без цього суспільство являє собою величезний океан 

феноменів: все існує, але ніщо не володіє причиною існування. Проблема полягає 

в тому, щоб не бути ані механічним, ані безглуздим»692. Наявна проблема і в 

присутності символізації та практичної відсутності конотацій «причин 

існування», що позначається особливо в дискурсі політичних ток-шоу та виступів 

більшості політичних діячів сучасності. Притаманна цьому типу політичного 

дискурсу «фейковість» дуже далека від образності та естетичного осмислення 

подій та явищ соціальної реальності. Заплутування та викривлювання смислів 

стають постійно діючими прийомами сучасного суспільно-політичного дискурсу 

мас-медіа. Протидією на рівні суб’єкта медіакомунікацій виступає, легітимація 

ідентичності (зокрема, національної), яка стала можливою в повному обсязі лише 

за часів незалежності України, що позначилось і на поведінці молодіжних 

аудиторій, і на поведінці електорату, що ілюструють дослідження, проведені 

автором693. 

Розглядаючи процес легітимації ідентичності як трьохкомпонентний або 

трьохступеневий, побачимо, що фактори «значимі» й такі, що можуть бути 

визнані як легітимні (тобто такі, що задають або зумовлюють певні норми 

поведінки), можуть бути представлені як зовнішні і внутрішні. Зовнішніми 

факторами можна вважати: а) формальну відповідність соціального порядку 

законам України; б) цілераціональність діяння; в) традиційність діяння. Серед 

найголовніших виділених Ч. Міллзом694 внутрішніх факторів можна назвати: 

 
692 Сеннет Р. Падение публичного человека / Пер. с англ. Москва : Логос, 2002, с.140. 

693 Сусська О. О. Легітимація національної ідентичності як соціальна та соціально- 

психологічна проблема // Культура і сучасність: Альманах. Київ, 2000. №1. С.98-116. 

694 Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. / Общ. ред. Г.С. Батыгина. Москва : 

Стратегия, 1998.  
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▪ афективність діяння; 

▪ ціннісно-раціональні аспекти діяння; 

▪ релігійність (віднесену до домінуючих особистісних рис). 

У теорії легітимності М. Вебера695 «підкреслюється значення трьох 

ідеологічних засад легітимності, які сприяють наділянню правителів авторитетом 

– засади традиційного, харизматичного і легально-раціонального»696. Важливим є 

висновок, що порядку, який стверджує власну значимість вірою в його 

легітимність, властива більша стабільність, ніж порядку, який заснований лише на 

цілераціональних мотивах, адже навіть чисто емоційна відданість даному порядку 

(афективність діяння), а також упевненість в його незаперечності, як втіленні 

безумовних цінностей, не можливі без віри в те, що від збереження даного по-

рядку залежить вище благо.  

Набуття «колективного досвіду» визначеним чином, часто стає первинною 

детермінантою бажання та готовності почути й зрозуміти «іншого», без чого 

неможливо уявити собі будь-який тип взаємодії. Ще Г. Тард підкреслював, що 

«читачі, навіть постійні, будь-якої газети, поки вони читають тільки об’яви та 

практичні відомості, що стосуються приватних справ, не складають публіки»697. 

Вдосконалення методологічних наукових засобів соціологічної теорії стосовно 

вивчення легітимації ідентичності в публічній сфері, не тільки як феномену 

публічності, а саме як феномену інформаційного обміну, знаходимо – у «просторі 

значень», у соціології наук і соціології знання (Б. Латур, М. Каллон, М. Фуко) та 

їх критиків (Х.-Д. Кюблер, Дж. Ласика, ін.). 

Суб’єкт виявляє готовність до комунікативного контакту за наявності 

володіння тими інструментами «простору значень» та особливостями вербальної 

комунікації на інтерперсональному рівні, що одночасно може бути предметом 

 
695 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. Москва : 

Прогресс, 1990. С. 495 -546. 

696 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища. Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003;  

697 Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. Москва : Институт психологии РАН, Изд-во 

«КСП+», 1999, с. 279. 
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інтересу як соціології, так і соціальної психології, соціології комунікацій та 

психології особистості. За аналогією до «Я-концепції» К. Роджерса побудована, 

концепція «тіл» А. Менегетті (А. Menegetti), що включає «тіло економічне», «тіло 

соціальне» тощо698. Обидва вищезгадані визначні соціальні психологи ввели до 

наукового обігу як інструмент наукового пізнання структурно-психологічний 

підхід, що допомагає реконструювати уяву про актуальну поведінку людини в 

різних «полях» і «тілах» соціального простору. Таким чином «теорії поля» в 

соціальних науках вслід за К. Левіним і П. Бурдьє набули нового розвою. 

Лідерство та підпорядкованість (згідно А. Менегетті) – є тими якостями, 

протилежність та протиборство між якими, визначає індивідуальне почуття 

справедливості. Але людське суспільство розпалося б, якби його члени не 

знаходили єдності в своїх уявленнях про справедливість, незважаючи на їх 

урізноманітненість і різнобічність. Ця єдність втілюється, насамперед, у самій 

наявності прав і обов’язків у соціумі, людських стосунках. Далі виникає й єдність 

в уявленнях про зміст того чи іншого, при збереженні всього розмаїття відтінків 

сприймання інформації (будь-то повідомлення мас-медій чи приватна думка) й у 

відповідній поведінковій реалізації на неї. Глибоко соціологічним за своєю суттю 

є висловлювання А. Менегетті, що «ще сорок років тому будь-яка форма держави 

здавалася непорушною. Будь-яка наукова концепція в рамках своєї системи 

уявлялася непохитною. Будь-яка ідеологія з точки зору власних критеріїв є 

вірною. ...Але, якщо людина має право на незалежне сприймання явищ та 

ставлення до них, на чому ж засновані законність та державність? Що ж в 

остаточному рахунку є справедливим? Справедливим може бути дещо спільне, де 

кожний може знайти та реализувати себе»699 . Усвідомлення власної ідентичності 

та відчуття справедливості є одними з важливих критеріїв майбутнього. Такі 

критерії суттєво «фокусують» картину світу та індивідуальні оцінки соціальної 

 
698 Менегетти А. Психология лидера / Пер. с итал. Изд. 2-е исправл. и дополн. Москва : МГУП, 

1999.  

699 Менегетти А. Мудрец и искусство жизни / Пер. с итал. Екатеринбург : Слав. Ассоциация 

Онтопсихологии; Cricket, 1998 c. 51-52. 
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реальності700. При чому це не остаточний «сумарний» поштовх, який зазвичай 

вважається фінальним (вищим) проявом якогось з найбільш активних людських 

почуттів, а саме пошук справедливості як процес, що або допомагає легітимації 

ідентичності, або спростовує її; тобто відтворення принципів справедливості у 

діяльності груп і спільнот (в т.ч. – контактів в Інтернет-мережі, участі у 

співтовариствах тощо). Своє відображення в процесі легітимації ідентичності в 

публічній сфері знаходить і публічна ідентифікація – як основа будь-якого 

запланованого пропагандистського ефекту суб’єктом якого є певна особа (політик 

або громадський діяч), позитивний імідж якого необхідно сформувати. 

Комерціалізація не є основною причиною дисбалансу між фінансовими 

інтересами та іншими важливими проявами соціальних функцій, які важливі для 

поширення інформації про конретного лідера в публічній сфері. Множинність 

проявів «соціального тіла» (об’єктів влади та її гілок тощо) відбувається й у 

сучасному медіакомунікативному просторі, де через процедури інформаційного 

обміну створюється окрема сферу публічності, в якій розгортаються всі множинні 

або одиничні (або частково асиметричні) інтриги влади701. 

Згідно А. Менегетті головною якістю лідера постає здатність «бути 

посередником функціональності соціального тіла – тобто, цілком зберігати 

ідентичність існування і цінність групи, в першу чергу, гарантуючи посилення 

якості та екстенсивності соціального тіла»702. Майже на межі соціології політики і 

політичної психології знаходиться визначення А. Менегетті головних якостей 

лідера саме через поняття «соціального тіла», яке є зоною «територіальної 

психології, поляризованої лідером», куди входять: довіра, ідеологія, 

 
700 Сусская О.А. Справедливость и солидарность как научные категории и социальные 

практики // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні 

сучасних суспільних процесів, 21-22 травня 2015 року (м.Київ) / КНУ ім. Т.Шевченка [під заг. 

ред. Куценко О.Д., Судакова В.І. та ін.]. Київ : Логос, 2015. С. 127-130.  

701 Сусська О.О. Позиціонування соціології у стратегіях і процедурах публічної сфери в Україні 

// Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. 

Вип. 8 (19). Київ, Інститут соціології НАН України, 2016. С.62-75.  

702 Менегетти А. Психология лидера / Пер. с итал. Изд. 2-е исправл. и дополн. Москва : МГУП, 

1999, с. 65-66. 
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співробітники, організація, індивіди та елементи певного інтересу, що 

об’єднується лідером.  

За результатами проведених автором у період передвиборних кампаній 

дослідженнь703, можна зробити спостереження, що суттєву роль відіграє 

релевантність уособлення тих іміджевих характеристик, які вирізняють 

представників конкретної політичної організації чи законодавчого органу. 

Наявність таких якостей, як повага до людей, чесність, порядність і 

безкорисливість з точки зору електората мали б домінувати над всіма іншими 

якостями політика. Але для сучасної ситуації в Україні, такі якості лідерів не є 

вирішальними для потрапляння їхніх прізвищ до списків політичних партій, які 

йдуть на вибори. «Дослідження громадської думки та аналіз результатів 

голосування засвідчують, що більшість людей голосують за того кандидата 

(партію, чи блок), якого вони краще запам’ятали або знають. ...Що нижчим є 

рівень представницького органу, то більш важливою для перемоги кандидата на 

виборах стає функція політичної комунікації, що пов’язана з досягненням 

пізнаваності його імені серед виборців»704. Знання комунікативних і 

соціопсихологічних особливостей сприймання іміджу лідера різними групами 

електорату стає однією з найважливіших професійних компетенцій як самого 

політика, так і членів його команди, якщо він хоче мати певний успіх на 

політичній арені і зайняти відповідне місце в політичній свідомості конкретних 

сегментів електорату705; інакше він може опинитись за межами будь-якого 

політичного контенту і втратити всі можливості легітимізувати свій імідж в 

політичному полі. 

 
703 Сусська О. О. Комунікативний тип особистості та його використання в політичній 

діяльності // Мова і культура. Вип.4. Т.1,Ч.2. Філософія мови і культури. Київ, 2002. С. 80-91. 

704 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид. , доповн. і переробл.Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2009, с. 716. 

705 Сусська О. О. Проблеми формування масової свідомості і нові форми комунікації // 

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. 

Збірник наукових праць / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. Вип.7. К.: Міленіум, 2009. С.149-

160.  
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Щодо дискурсу мас-медій, згаданий вище ефект «пізнаваності» лідера може 

пояснюватись такими важливими причинами:  

– специфіка психологічних очікувань та інтересів пересічних громадян, 

– внутрішня «аутопойєтична» природа мас-медіа,  

– здатність до саморозгортання і самоекспансії «медіапопулярності».  

Проте, все суттєво змінилось з появою інтернет-технологій. У праці «Нові 

з’єднання. Цифрові космополіти в комунікативну епоху» Етан Цукерман (Ethan 

Zuckerman) наголошує, що «ми віримо в свободу слова: в захист права 

висловлюватись й права слухати. Ми віримо у всезагальний доступ до засобів 

висловлювання своєї думки. ...Завдяки новим технологіям, слово більше не 

контролюється тими, хто володіє засобами друку та тиражування, а також 

урядами країн, що обмежували свободу думки та комунікації»706. Прихильники 

розвитку Інтернету вважають, що нові технології відкривають шлях для 

досягнення популярності та привносять небачені раніше можливості 

персоніфікованої публічності. Цукерман як дослідник суспільних глобальностей 

вважає, шо вони несуть в собі певні запобіжники, що Інтернет дає приклади 

підтримки національно-культурної ідентичності й гуртування людей, надаючи 

можливості відчувати себе частиною нації, легітимізувати свою національну 

ідентичність. 

Функціонально важливою є думка О.А. Донченко про те, що «формування 

фактичної ідентичності невід’ємне від взаємодії з ціннісно-референтною 

ідентичністю, на яку індивід спрямований»707. Набуття Україною державності ще 

не представляє саме по собі завершеності процесу легітимації ідентичності 

національного архетипу. Спостерігаючи за перебігом публічної діяльності 

вітчизняних політиків, які постійно беруть участь у політичних ток-шоу на різних 

каналах телебачення, можна зробити висновок, що ані соціально-демографічні 

(зокрема, гендерні), ані інші «публічні» характеристики іміджу політика, якщо 

 
706 Цукерман Э. Новые объединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / Пер. 

с англ. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015, c.138.  

707 Донченко О.А. Архетиповий менеджмент: монографія; НАПНУ, Ін-т соціальної та 

політичної психології. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, с. 104. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

375 

 

йому бракує комунікативної культури, не допоможуть створити позитивний 

імідж. Це підтверджують телетрансляції засідань Верховної Ради України, де 

проглядається певна стигматизація іміджів парламентарів на грунті відсутності не 

політичних, а саме комунікативних компетенцій.  

Політичною соціологією активно розглядаються проблеми дефіциту або 

кризи легітимації. Питання «дефіциту легітимації» тісно пов’язане з проблемою 

суспільної злагоди та відтворенням позитивістських за своїм походженням 

міркувань щодо легітимності влади та варіативності трактування морального 

наповнення авторитету влади в конкретному соціумі. Так, Чарльз Тейлор у праці 

«Етика автентичності», висловлюючись щодо поширення свободи вибору (а 

значить і свободи маніпулювання), слушно критикує сучасні соціальні науки за 

зниження важливості «автентичності як морального ідеалу»; адже особисту 

свободу й поширення інструментального мислення іноді розглядають як ідеї, 

привабливість яких може пояснити зростання їхнього впливу, а «владу цих ідей 

часто розглядають не з точки зору їхньої моральної сили, а лише завдяки 

перевагам, що вони, нібито, обіцяють людям незалежно від їхнього морального 

світогляду, або навіть незалежно від того, чи люди мають моральний світогляд 

узагалі»708. Коли моральність і публічність вбачаються речами несумісними, 

усвідомлене ставлення людини до формування себе як цілісної особистості 

унеможливлюється, адже без орієнтації на власний культурний розвиток, 

моральність, рівень інтелекту та самосвідомості оприлюднення статусу в 

диспозиціях «Я»-політичного приречене на невдачу. 

Висновки до розділу 3 

Аналіз викладених у розділі чинників медіаповедінки та визначення 

соціальних диспозицій суб’єкта в мас-медійному просторі дозволяє зробити 

наступні висновки: 

 
708 Тейлор Ч. Етика автентичності / Пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2002. c. 21. 
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1. Діяльність суб’єкта медіакомунікацій, спрямована на формування 

персоніфікованого статусу суб’єкта та визначення найбільш оптимальних 

соціальних диспозицій в ракурсах соціологічних проекцій «Я»-соціального, «Я»-

комунікативного та «Я»-політичного, що відбиваються в його інформаційному 

полі шляхом презентації позицій суб’єкта щодо цінностей, соціокультурних 

орієнтацій, легитимації ідентичності в публічній сфері. 

2. Детермінантами активності персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, щодо формування інформаційного поля виступають: 

особистісні характеристики та якості; система цінностей, соціокультурних 

орієнтацій; настановлення та свідомі інтенції суб’єкта щодо здійснення 

інформаційного вибору; довіра/недовіра до системи мас-медіа та інших 

соціальних інститутів, стан суспільства (стабільність/турбулентність), тощо.  

3. Самореферентність, ідентичність та персоніфікація визначені як 

найважливіші індикатори в сфері репрезентацій та рефлесій суб’єкта стосовно 

соціальної реальності. В площині рольових сегментів та особистісних проявів: 

«Я -комунікативного, «Я-політичного» та «Я-соціального» створюються 

«інформаційні фільтри», завдяки яким персоніфікований суб’єкт здійснює 

оперування інформацією, проявляє вміння «фільтрувати» її відповідно до 

інтерпретативних можливостей та свого інтелектуального потенціалу, осмислює 

та засвоює ті смисли, які є раціонально потрібними, тим самим запобігаючи 

негативним впливам на особистість.  

4. Проаналізовані соціально-орієнтаційні, ціннісні та соціально-культурні 

складові диспозицій персоніфікованого суб’єкта в мас-медійному просторі 

відрізняють його від «медійної особистості». Натомість, атрибутивність 

свідомості «медійної особистості» є свідченням того, що вона є типовим 

продуктом мас-медійного впливу тотального типу, світу «гіперреальності». 

Ступінь вразливості стосовно негативних впливів мас-медіа та напруженості 

соціально-політичної ситуації визначає й той «образ суспільства», що складається 

під впливом «тиску вражень» і «зараження» інформацією (переважно 

негативною). Для статусу персоніфікованого суб’єкта ця проблема не постає 
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настільки гострою і може бути інтерпретована як актуалізація цінностей та 

самореферентне сприйняття інформаційного простору та ставлення до соціальної 

реальності взагалі. 

5. У статусі персоніфікованого суб’єкта проявляється активний тип 

поведінки в комп’ютерних мережах, що можна протиставити пасивному 

(«луркерському»). Серед луркерів наймолодшого віку є частина так званих 

«центеніалів», які маркують середовище мереж під свої потреби, «ховаються» під 

вигаданими «ніками» або створюють анонімні «аватарки». Гіпотетично можна 

уявити, що луркери, як раз і є тими самими індивідами (в артикуляції П. Бергера 

та Т. Лукмана), які інтерналізують нову реальність, не роблячи її «своєю», а лише 

використовують її для специфічних цілей. Можна використати поняття з рольової 

теорії Дж. Міда – “Those” (ті, вони) поряд з дюркгеймовським поняттям “homo 

duplex” – для ідентифікації луркера як соціального індивіда цифрової ери, як носія 

«часткового» або «деперсоніфікованого» статусу в середовищі комп’ютерних 

мереж. Мозаїчність сприйняття інформації, дискретність інформаційного пошуку, 

імпульсивна модель конструювання інформаційного поля притаманні пасивному 

(«луркерському») типу суб’єктів медіапростору, що є однією з найхарактерніших 

ознак поведінки луркерів, яких охоплює страх відкритості але приваблює 

присутність в комунікативному середовищі мереж, персоніфікованому іншими 

суб’єктами; проте обидва є фактично альтернативою «медійній особистості». 

6. Розгляд соціальних диспозицій персоніфікованого суб’єкта в просторі 

медіакомунікацій, які реалізуються в індивідуальному виборі статусно-рольових 

сегментів: «Я-соціального», «Я-комунікативного», «Я-політичного» спонукає до 

постановки питання про поступовий відхід від досліджень поведінки масових 

аудиторій, фіксації їхніх обсягів (рейтингів каналів мас-медіа) та перехід до 

вивчення особливостей комунікативного статусу персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, який має (і реалізує) свій потенціал створення власного 

інформаційного поля. 
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РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ СУБ’ЄКТА ЯК ПЕРСОНІФІКОВАНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

4.1. Персоніфікація комунікативної взаємодії в електронних медіа 

4.1.1. Дихотомія персоніфікації у масовій комунікації 

Система сучасних мас-медіа – переважно завдяки телебаченню (адже саме 

останнє «спричиняє» основні політичні подразники), будучи невід’ємною 

складовою соціальних процесів – намагається створювати у кожного споживача 

візуалізованої інформації відчуття не глядача, а співучасника подій. 

Персоніфіковані комунікатори, які протягом довгого часу являли собою 

«обличчя» електронних медіа, ім’я яких глядачі та радіослухачі пов’язували з 

новаторськими ідеями в журналістиці, поступово почали уособлювати думки і 

позиції власників каналів, ніж дійсно провійдні для суспільства ідеї. На цьому тлі 

розвинулася нова категорія суб’єктів медійного простору, які відносять себе до 

системи нових комунікаційних зв’язків в соціумі – це, насамперед, соціальні медіа 

й виробництво контенту без жодного стосунку до інформаційних платформ 

владних структур – це персоніфіковані суб’єкти інформаційного обміну в 

просторі медіакомунікацій.  

Все артикульоване вище принципово змінює модель класичного 

журналістського процесу, адже це – зовнішні впливи на нього, а вони в класичних 

моделях не враховуються. Саме партиципаторна журналістика (або журналістика 

«співучасті») може перебрати на себе й осягнути ті – індивідуальні за своєю 

суттю та суб’єктні за своєю формою інтенціонального діалогу відносини, що 

забезпечують комунікативну взаємодію, розуміння комунікантів, навіть попри 

тиск певних зовнішніх обставин і впливів. 

Протягом останньої чверті ХХ ст. (як артикулювалось в попередніх 

розділах), коли в ефірі мас-медіа домінувало телебачення, а серед каналів масової 

комунікації найбільш популярними були електронні медіа(телебачення та радіо), 

специфіка комунікативного контакту і персоніфікації стосувались переважно 
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особи інституалізованого комунікатора, комунікативні навички та особливості 

мовленнєвих практик якого ставали свого роду «зразками»709.  

В поведінці комунікатора поєднувались два найголовніших різновиди 

комунікаційних зв’язків – масовий та міжіндивідуальний – які знаходили своє 

взаємовтілення, певну інтерференцію можливостей, яка проявлялась (і досі 

проявляється в інтерактивних ток-шоу, інтерв’ю тощо). Це була персоніфікація 

так званого «першого типу» – уособлення телевізійним чи радіокомунікатором 

тих тематичних блоків, або циклів програм тощо. Іноді такі медіакомунікатори 

ставали «обличчями» цілих телевізійних або радіоканалів, телерадіостанцій. 

Персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій, на відміну від пересічного 

«споглядача», отримуючи певні настановлення, а іноді й програмування своєї 

поведінки; користується «фільтрами» усвідомленого ставлення до подій та явищ, 

образи яких демонструє «гіперреальність» медіа. Переважаючими в цьому плані 

діють засоби та механізми інтелектуального захисту710, що допамагають зберегти 

свою автентичність та інтеріоризувати власне бачення подій, ними виявляються 

усвідомлення та агрегування власних інтересів та шляхів їхнього забезпечення 

щодо отримання саме тої інформації, яка вважається необхідною самому суб’єкту. 

Сучасний інтенційно налаштований суб’єкт в просторі мас-медіа, який вже 

намагається здійснити своє свідоме прагнення створити власне інформаційне поле, 

постає перед необхідністю вміти «фільтрувати» інформацію та володіти 

спеціальними компетенціями і навичками інформаційного пошуку, адже він 

постійно (з причин збереження «особистого бачення» і своєї репутації в мережі) 

вимушений чинити спроби «вирватися за межі» вигаданих діалогів та 

псевдокомунікацій, що наразі нав’язуються йому з новинних стрічок, рекламних 

банерів, ефіру телевізійних каналів та радіопрограм. 

Згідно думок, висловлених у колективній праці «Соціальні інтереси в 

контексті соціокультурної модернізації», засвідчується, що «вигода соціального 

 
709 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 

710 Сусська О. О. Інформаційний імунітет: Проблеми психологічного захисту в інформаційному 

просторі. Монографія. Київ, 2008. 
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суб’єкта в системі соціальних відносин може як збігатися, так і не збігатися з 

вигодами інших соціальних суб’єктів, протистояти їм, що призводить до 

соціальної напруги і конфліктів»711. Індивід, який був десятиліттями призвичаєний 

споживати «те, що треба» і комфортно почуватися в лавах «масової аудиторії», в 

умовах сучасних комп’ютерних мереж поступово набуває компетенцій та 

статусних позицій персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, таким чином 

перетворючись із розташованого в «асиметричній позиції» члена масової медіа- 

аудиторії – на реального учасника (партиципатора) та створювача (ньюзмейкера) 

інформаційних подій (зокрема, й віртуальних). 

Суб’єктний вибір такого індивіда, який свідомо шукає та відбирає з усього 

медіаконтенту «те, що я хочу» або «те, що я потребую», гіпотетично обумовлений 

переважно власним усвідомленням мети та засобів комунікативного контакту 

(подібно до того, як це відбувається в інтерперсональній комунікації). Коли ж він 

не знаходить ані першого, ані другого, виникає «парадокс невідповідності» 

(психокомунікативний за своєю природою стан, що нагадує стан когнітивного 

дисонансу, але з домінантою на емоційно-психологічних наслідках); в процесі 

конструювання інформаційного поля індивіда наступає відсторонення, певна 

пауза, що спонукає суб’єкта до осмислення й вибору нових або вдосконалення 

вже існуючих позицій та зв’язків. Спеціалістами із соціальних мереж, зокрема 

Майком Далвортом, зафіксовано, що «зв’язки між членами соціальної мережі 

можуть посилюватись, слабшати й знову з плином часу відроджуватись і 

укріплюватись»712. Ним також вводяться в обіг поняття «акселератор зв’язків» та 

«ефект соціального ореолу», при чому, перше – це група, що «різко розширює 

вашу соціальну мережу, коли ви в неї входите», а друге – це результат 

«присутності у вашій соціальній мережі відомих і визначних людей»713 .  

Таким чином, елементи інтерперсональної комунікації (симетричної за своєю 

 
711 Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. / За ред. О. Г. Злобіної. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2011, с. 65. 

712 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации / Пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010, с. 55. 

713 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации / Пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010, c. 57-59. 
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природою) переносяться у світ комунікативних зв’язків та інформаційного обміну в 

медіапросторі, де суб’єкт набуває компетенцій «акселератора зв’язків» та засвоює ті 

первинні засади публічності, які неможливі у замкненому колі інтерперсональних 

усталених комунікативних зв’язків. 

Дихотомія процесу комунікативного впливу зберігається, але набуває вже не 

асиметричного опосередкованого характеру, що зумовлював звичні для більшості 

масових аудиторій позиції двополюсної комунікативної взаємодії «комунікатор – 

реципієнт», а поступово витісняється симетричною формулою, де «комунікатор» 

сам стає «мозаїчним», нібито мультиплікується й піддається синхронному 

оцінюванню та реплікам (наприклад, через коментарі в мережах) – з боку суб’єкта 

персоніфікованої медіакомунікації. 

Розуміння персоніфікації медіаефіру тлумачилось спочатку як уособлення 

певним комунікатором «обличчя» телеканалу, конкретної тематики, теле- або 

радіопрограми й було притаманне медіакомукативним ситуаціям останньої чверті 

ХХ ст. Цей період вважається піком популярності телебачення, очевидно, що 

інтерес соціологів масової комунікації та дослідників журналістики і «семіотики 

журналізму» до цього виду мас-медіа був найвищим (В.Здоровега, В. Іванов, 

В. Королько, Н. Костенко, В. Кулик, М. Лауристин, А. Москаленко, С. Муратов, 

Є. Прохоров, В. Петренко, Б. Потятиник, Г. Почепцов, ін. ). 

В онтологічній площині, аналізуючи себе і світ з позиції гуманітарної 

культури – за сучасних умов розвитку технологічних можливостей прийому та 

оперування інформацією – важливо визнати, шо персоніфікація однаково 

притаманна для обох сторін процесу інформаційного обміну в медіапросторі. Це є 

особливістю сучасної комунікативної ситуації в сфері медіакомунікативних 

відносин. 

Незалежно від заангажованості медійного контенту, сучасна журналістська 

наука намагається критично аналізувати та оцінювати поточні зміни і тренди 

сучасного медіадискурсу. Стандартна ситуація асиметричних взаємин між 
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організацією та громадськістю714 – в нашому випадку – між суспільством, що 

уособлене сукупним комунікатором (який утримує, керує і спрямовує діяльность 

мас-медіа в потрібне йому русло) та масовими аудиторіями глядачів, слухачів, 

читачів, які для сукупного комунікатора є уявною громадськістю, певним чином 

кластеризованою під його «поточні потреби» (наприклад, перед виборами або під 

час інших кампаній) – склалася ще в кінці минулого століття. Науковці-соціологи та 

спеціалісти зв’язків з громадськістю виявили, що у згадувану асиметричну модель 

взаємин між організацією (системою ЗМІ) та громадськістю цілком вкладається 

«прагматичний підхід до PR», позаяк організація в такому разі «турбується 

насамперед про себе і ставиться до громадськості як до об’єкта маніпулювання, що, 

звісно, не узгоджується з нормами етики і моралі»715. Фіксуючи подібну ситуацію, 

культурна рефлексія, що яскраво спостерігається в багаточисельних західних та 

місцевих зразках, вміщує в себе весь спектр оцінок етичної та культурної функцій 

сучасної системи мас-медіа, присвоюючи їм або титул «монстрів», які формують 

одномірну людину, або «чародіїв», які творять реальність на наших очах716 
. 

Смислові паралелі з ланцюгом перетворень реципієнтів мас-медіа, які 

пройшли шлях від «одномірної людини» Г. Маркузе – через «медійну 

особистість» до інтенційно налаштованого нового «актора» – персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій, який акумулює (в ідеалі) активного і вмілого 

користувача мереж, члена інтернет-спільнот, і, одночасно, керується добре 

усвідомленими медіакомунікативними потребами та володіє ключами до їх 

задоволення, втілюючи їх у створенні власного інформаційного поля. 

Виникнення серед індивідів, які складають сучасні медіаспільноти, 

згаданого нового статусу персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, нагадує 

 
714 Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: 

методичний посібник / За ред. В.Г.Королька. Київ, 2003, с. 46-53.  

715 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр. 3-тє вид. доповн. і переробл.Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2009, с.279. 

716 Сусская О.А. Интеркультурное пространство личности // Коммуникативные стратегии 

информационного общества: труды Международной научно-теоретической конференции 20-23 

ноября 2013г. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 321-325. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

383 

 

не тільки про те, що епоха «всемогутніх» мас-медіа завершується, але й про те, 

що виклики епохи «мережної експансії» ще тільки рогортаються і набувають 

сили. В цьому просторі інформаційного «протистояння» все більшої уваги 

дослідників потребує суб’єкт медіакомунікацій, а саме – той пересічний індивід, 

колишній представник аудиторій традиційних медіа, який може стати (а може і не 

стати) членом «інтерпретативної спільноти» (які аналізувались в попередніх 

розділах роботи), й далі – розвинутись до персоніфікованого користувача 

комп’ютерних систем, який набуває здатності реагувати та контролювати 

інтеракції як з боку відправника месседжів, так і відповідних аудиторій (зокрема, 

мережних спільнот). 

Якщо вказані вище «ключі» до задоволення медіакомунікативних потреб не 

спрацьовують, виникає «парадокс невідповідності», який демонструє наявність 

певної кризи, як внутрішньої (стосовно самих медіасистем), так і зовнішньої, яка 

позначається в змінах поведінки і типах включеності аудиторій в інформаційний 

простір, інструментах і механізмах задоволення інформаційних інтересів. Згідно з 

думкою В.Г. Королька, «спільна орієнтація передбачає внутрішньоособистісні та 

міжособистісні елементи комунікаційних дій. Внутрішньоособистісний збіг 

(конгруенція) свідчить про міру, до якої точка зору однієї особи відповідає її 

оцінці щодо точки зору іншої особи з одного і того ж самого питання»717. Коли 

«конгруенції» не відбувається, виникає або стан когнітивного дисонансу (про 

який вже згадувалось вище), або ж вітчутний маніпулятивний вплив, що змінює 

поточні, а іноді й глибинні світоглядні орієнтації реципієнтів інформаційного 

потоку. 

Під загрозою втрати аудиторії більшість мас-медійних компаній вдаються 

до найбільш «дешевих» засобів впливу та утримання аудиторій. Це знижує 

запотребованість у висококваліфікованих кадрах, талановитих журналістах, 

ведучих, режисерах, телеоператорах, ін. Усвідомлюючи це, більшість журналістів 

вважають «шлак», який містить сучасний медіадискурс, недоліком соціальної 

 
717 Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика. Підр.3-тє вид. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009, с. 234. 
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системи, стан якої залишається кризовим. Як наслідок, виникає спрощене 

ставлення до організації процесів інформаційного обміну в медіасфері. 

 Вищезгадані зміни в позиціях акторів медіакомунікативних взаємин, наявна 

дихотомія персоніфікації інформаційного обміну в медіасистемах спричиняють до 

суттєвих змін і в них самих. Проблеми сучасних мас-медіа не вичерпуються 

потребою «втримати аудиторію» за будь-яких обставин. Перед журналістами 

електронних медіа постають сьогодні набагато складніші питання, суть яких 

полягає у викритті та винайденні шляхів вирішення таких сучасних проблем 

медіасфери, як: 

а) зниження рівня професійної майстерності підготовки та відтворення 

журналістських матеріалів,  

б) недотримання сучасного рівня «медіаестетики» та «медіаетики» (іноді 

під тиском комерційних завдань, політики телерадіокомпаній тощо);  

в) проблема визнання (або невизнання) членів медійних аудиторій та 

«інтреактивних спільнот» суб’єктами медіакомунікативної взаємодії,  

г) проблема орієнтації на вивчення і задоволення інформаційних потреб 

нових суб’єктів медіапростору, а не інтересів інституалізованого комунікатора;  

д) зростання медіаграмотності споживачів медіаінформації та реальність 

набуття «інформаційного імунітету» більшістю членів «інтерпретаційних 

спільнот», що знижує їхню вразливість щодо впливу маніпуляцій. 

Саме питання медіаграмотності718є сучасним трендом та запобіжником від 

маніпулювання, що стало розповсюдженим інструметом гібридних впливів. 

Поведінка інституалізованого комунікатора, породжує певну «дихотомію» 

персоніфікації. Останнє може трактуватись, як її «зворотній бік», що стало 

проявлятися протягом останніх півтора-двох десятиліть, коли персоніфікація 

«медіаефіру» змінилась; стала все очевиднішою модифікована роль «образу 

комунікатора», який може бути наскільки правдивим, настільки ж і уявним, 

 
718 Сусська О.О. Самосвідомість як інструмент культури та медіаграмотності // Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 78. Запоріжжя, 2018. С. 

68-76; 
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міфологічним. Таким чином, «реальність мас-медіа» змістилась в бік 

персоніфікації реципієнта або суб’єкта («юзера», користувача або власника 

інформаційного поля), який поступово перетворюється на персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій. 

Позитивним чинником персоніфікації є те, що вона не може бути 

вимушеною. Персоніфіковане сприйняття і відтворення інформації можливе лише 

за умови інтелектуальної активності індивіда, який вже виходить (або вийшов) із 

раніше засвоєної ролі «медійної особистості» (з усіма відомими вадами 

останньої). Цей процес нагадує за своєю зворотньою спрямованістю і наслідками 

процес психічної дефляції (всебічно досліджений соціальними психологами); 

зокрема О.А. Донченко констатує, що «ролі, пов’язані з дефляцією, пропонують 

людині доступну компенсацію або виправдання особистісних недоліків і 

психологічно зручне розчинення в колективі. ...Ідентифікації з позаособистісними 

змістами призводять або до асиміляції «Я» несвідомими змістами колективної 

душі, або до ідентифікації з ними»719. Саме тому в процесах персоніфікації 

інформаційного обміну та створення власного інформаційного поля для суб’єкта 

виходить на перший план легітимація ідентичності як можливість і необхідність 

одночасно зберігати свою особистісну (персоніфіковану) ідентичність в будь-яких 

комунікативних ситуаціях.  

Багатобічне вивчення автором процесу легітимації ідентичності, виявило, 

що індивід (суб’єкт інформаційного простору) може протистояти також і 

руйнівним процесам, пов'язаним із мас-медіа, зокрема: деформаціям 

інтелектуально-духовної сфери, процесам «медіатизації» уявлень про соціальні 

явища, коли людина не сприймає іншу інформацію, ніж ту, що пролунала по 

каналах масової комунікації, а також поступовій загальній дегуманізації 

особистості. 

Дослідження процесів віртуалізації та маніпуляції свідомістю в 

інформаційному посторі послідовно набуває наукової глибини, долаючи перепони 

 
719 Донченко О.А. Архетиповий менеджмент: монографія; НАПНУ, Ін-т соціальної та 

політичної психології. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, с. 114. 
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на шляху переосмислення старих парадигм, уникаючи тих методологічних 

«пасток» і «глухих кутів», що на перетині ХХ і ХХІ століть видавалося деяким 

соціологам безперспективними. Для впровадження ідеї персоніфікації та її 

використання в обґрунтуванні концепції інформаційного поля, автором були 

залучені наукові ідеї Н. Лумана, який, розвиваючи філософсько-комунікативне 

тлумачення комунікативної дїї, наблизив це тлумачення максимально до уяви 

сучасної людини, адже «ані дії, ані діючі особи не дані нам у вигляді емпіричних 

фактів», тому що межі та «єдність дій або діючих осіб не можна ні побачити, ні 

почути»; отже мова може йти про інституціональну та культурну обумовленість 

конструктів, про «висунену лінію оборони суб’єкта, де він не повинен 

представляти себе у понятті»720. Найважливішими тут є додаткові роз’яснення 

автора, щодо «дивної стійкості соціологічної теорії дії» та її несприйнятливості до 

критики. Серед інтерпретаційних алгоритмів соціальної дії, які, будучи втіленими, 

до певної міри забезпечують стартові позиції суб’єктності та персоніфікації, 

необхідні в процесі створення інформаційного поля суб’єкта можна назвати:  

– «мереживо» власних епістемологічних засад, 

– усвідомлення особистісних цінностей,  

– відчуття стилів сприйняття світу,  

– внутрішнє погодження, що у «іншого» можуть бути інші правила 

рефлексії, інша «картина світу»,  

– толерантні позиції оцінювання подій та явищ дійсності. 

Формування персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій не одноденний 

процес, він потребує узагальнення деяких поглядів на «оптимізацію» 

комунікативних відносин в медіапросторі. Пошук тут необхідно вести в напрямку 

культурального осмислення «ринка смислів», множинності легітимних порядків 

(Дж.Александер)721 тощо. Тільки за таких умов вся багатоманітність і широта 

 
720 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. Москва : Праксис, 2005, 

с. 202. 

721 Alexander J. The Meaning of Social Life: A Cultural Sociology. New York : Oxford University 

Press, 2003. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

387 

 

інтерпретацій соціальної реальності стане доступною для окремої персони – 

актора або персоніфікованого суб’єкта мас-медійної комунікації. 

З метою прогнозування інтересів суб’єктів – членів медійних аудиторій до 

певної медіапродукції (з символічною прив’язкою до «образу комунікатора»), 

доцільно розглянути і задум, і виразні засоби втілення смислів у медіадискурсі 

крізь призму взаємодії акторів, які діють в ефірному просторі. Конкретний канал, 

що демонструює в медіапросторі певний контингент телевізійних чи 

радіопередач, може бути визнаний високоеквівалентним, якщо відзначається: 

а) охопленням достатньо великих територій та значним обсягом мовлення;  

б) наявністю високопрофесійного персоналу, сценарною базою (авторами) 

та журналістами з належним професійним рівнем; 

в) визнаними персонами медіакомунікаторів, що користуються авторитетом 

і популярністю в групах постійної та потенційної аудиторії каналу. 

Якщо система смислів, пропонована таким каналом, пов`язана з реальним 

світом людських інтересів, потреб, культурних та інформаційних запитів; то 

такий канал або програма за всіма доступними аудіовізуальними показниками 

(естетичними та інтелектуальними) буде мати значний обсяг постійної аудиторії 

(високий рейтинг) і володіти показниками високоеквівалентності. Інтерес 

аудиторії до такого каналу та його програм буде стійким і коливання рейтингів 

невеликим. Однією із центральних складових високоеквівалентності каналу чи 

окремої серійної програми визнається і персона комунікатора – ведучого 

телевізійних або радіопередач. Отже, саме ця специфіка зумовила первісне 

тлумачення персоніфікації телевізійного або радіоефіру, коли персона ведучого 

(комунікатора) ставала вагомим фактором популярності програм і медіаканалів.  

Розповсюджені спроби оцінок результату впливу на аудиторію мас-медіа, 

що були в свій час надто популярними, здійснювались переважно за допомогою 

соціологічних опитувань аудиторії аудіовізуальних каналів масової комунікації, 

контент-аналізу, психологічних, психолінгвістичних досліджень, та досліджень 

експериментально характеру у галузі психології сприймання (Н.М. Богомолова, 
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В.О. Васютинський, Т.М. Дрідзе, В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко, В.Ф. Петренко, 

Е.Е. Пронина, Л.Г. Світич, Ю.О. Сорокін, Л.М. Федотова, ін.) 

Серед соціологічних досліджень медіакомунікації більшість традиційно 

присвячувались поведінці аудиторії, обсягам аудиторії окремих каналів і програм 

тощо722. «Рейтингізація» цих показників суттєво звузила і спростила соціологічну 

інформацію, мінімізувавши кількість досліджень щодо оцінок і змісту діяльності 

комунікатора. 

Спеціальні дослідження соціологів мас-медіа та соціальних психологів 

довели, що найбільш привабливим «образ телеведучого» (телекомунікатора) є 

тоді, коли глядач вважає, що ведучий сам зацікавлений в тому, про що розповідає, 

і намагається зацікавити цим інших й це напряму пов’язане з його емоційністю, 

яка сприймається як небайдужість, включеність в ситуацію та зацікавленість723. 

Аудіовізуальні образи та особливості їх сприйняття все частіше привертають 

увагу соціологів, щодо психології сприйняття, то її методами визначено, що 

«телеобраз» чи «радіообраз» дають привід для найширшого поля асоціацій724. 

Наявність позитивного сприйняття, симпатій до комунікатора залежить й від 

інтонаційних характеристик, тембру і темпу мовлення, навіть невербальних 

компонентів комунікативної взаємодії в кадрі або перед радіомікрофоном. Всі 

згадані вище фактори формують ставлення суб’єктів мас-медійних аудиторіїй до 

медіакомунікатора. 

Для успішної персоніфікації конкретним ведучим (комунікатором) певного 

каналу мас-медіа або їх програм необхідні відповідні професійні якості, тобто 

певні характеристики та риси, в яких втілений його професіоналізм, які сприяють 

активній взаємодії з аудиторією, створенню позитивного «образу комунікатора», 

 
722 Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки.Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2008; 

Соболева Н. И. Особенности исследования процессов освоения нового социокультурного 

пространства в массовом сознании населения Украины // Проблемы розвитку соціологічної теорії. 

Соціальні процеси в Україні. Зб. наук. матеріалів. Вип. 4.Київ : САУ, ІС НАНУ, 2004.С. 314-318. 

723 Сусская О. А. Образ коммуникатора в сознании аудитории // Журналист: Социологические 

и социопсихологические исследования. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 141-150. 

724 Человек как субъект и объект медиапсихологии. Москва : МГУ им. М.В.Ломоносова / Ин-т 

человека; Изд-во Моск. ун-та, 2011. 
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стаючи підгрунтям його популярності. Відомий ведучий теле- і радіо ток-шоу 

Ларрі Кинг зауважував, що «на відміну від інших телеведучих, наприклад, Сема 

Дональдсона, я не вважаю, що для отримання серйозних, вагомих відповідей 

треба налітати на співрозмовника коршаком... Я віддаю перевагу створенню 

невимушеної обстановки, привабити до себе гостя й таким чином провести 

видовищне та змістовне інтерв’ю»725.  

Протягом більш ніж півстоліття процедури і характерні особливості 

персоніфікації телевізійного та радіомовлення артикулювались самими 

співробітниками ЗМІ: частково вони відтворювались в їхній уяві, частково (за 

допомогою соціологічних опитувань) сприймались опосередковано, наприклад, як 

відтворення «образу комунікатора» в свідомості масової аудиторії726. За умов 

виконання певних вимог (зокрема, згаданих Ларрі Кингом), гарної професійної 

підготовки, привабливої зовнішньості, тембру голоса, комунікативних навичок та 

обізнаності у специфічних колізіях роботи «в ефірі», можна було розраховувати, 

що теле- або радіокомунікатор, який втілює всі відповідні риси, певний час буде 

«обличчям» телевізійного каналу або «голосом» конкретної радіостанції.  

Використання компетенцій, рис комунікативного типу комунікатора, 

кожного з учасників телевізійної програми ставало надважливим процесом, адже 

на різних стадіях цього процесу з ймовірністю могли виникати перепони 

комунікативній взаємодії, як технічного, так і соціокомунікативного характеру; 

щось подібне відбувається і тепер під час формування інформаційного поля 

персоніфікованим суб’єтом медіакомунікацій. Домінуючими каналами масовової 

комунікації були і досі лишаються такі види електронних медіа, як телебачення і 

FM-радіо. Щодо специфіки спілкування в кадрі, комунікативних навичок, 

мовленнєвих практик і спеціальних компетенцій, що стосуються переважно 

 
725 Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг при 

участии Билла Джилберта / Пер. с англ. 6-е изд.Москва : Альпина Паблишерз, 2011, с. 181. 

726 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев : SIK GROUP, 2018; Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: 

Медіа критика. Львів : ПАІС, 2004; Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской 

аудитории телевидения. Москва : Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009. 
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«людини в кадрі», або ж комунікатора, то ці компетенції набуваються іноді з 

роками і постійно удосконалюються.  

В дослідженнях, проведених автором роботи, «образ комунікатора» 

(ведучого, диктора тощо) визначається як особлива смислова «одиниця» в актах 

медіакомунікації. Комунікатор (особливо в телебаченні) постає спочатку як 

можливий партнер комунікативної взаємодії, а вже потім як спеціаліст певної 

галузі727. Людина на екрані постає не тільки як об’єкт оцінювання, але і як суб’єкт 

комунікативного контакту, тому взаємодія «людини в кадрі» з аудиторією 

підпорядковується тим самим законам, що і взаємодія людей в міжособистісній 

комунікації. 

Психологи вважають, що симпатія людей визначається більше зовнішніми 

ознаками, ніж внутрішніми якостями. Тобто фізично (зовнішньо) приваблива 

людина на екрані сприймається, як така, що перевершує інших. Вважається, що 

зовнішня привабливість комунікатора мас-медій стає основою довірчих відносин 

між ним і аудиторією. Імідж «людей з телеекрану» створюється через зовнішній 

вигляд і манеру тримати себе на публіці; їхній одяг зазвичай – знак сучасної моди, 

сприймається як еталон (тому вони все частіше рекламують одяг певних торгових 

марок). В той же час, дослідженнями, проведеними автором, було встановлено, 

що для найбільш адекватного сприйняття змісту повідомлень телекомунікатор 

має використовувати: 

а) літературну мову з її системними ознаками;  

б) екстралінгвістичні фактори (мову жестів, рухи тіла, голос); 

в) «стандарти ефіру»: такі елементи поведінки або заздалегідь продумані та 

відтворені образи, що вимагаються «сценарієм» тощо. 

Сприйняття ведучих масовою аудиторією відбувається як орієнтація на 

згадані вище та визначені як необхідні професійні риси: обдарованість, артистизм, 

активність, організованість, самостійність, об’єктивність; також має значення й 

вік дикторів і ведучих. Стандарти інформаційного мовлення відрізняються від 

 
727 Сусская О. А. Образ коммуникатора в сознании аудитории // Журналист: Социологические 

и социопсихологические исследования. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 151-158. 
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музичного, чи художньо-драматичного. Саме тому для читання новин за 

стандартами західних телерадіокорпорацій запрошують дикторів із привабливою 

зовнішністю, але у віці від 45 років і старших, з відповідною «типажністю», яку 

можна ідентифікувати як «усереднений архетип». Саме там (наприклад, у 

британській корпорації «ВВС») працюють найбільш професійні ведучі, які вміють 

передавати свій досвід і майстерність; так, в рекомендаціях для молодих 

телеведучих та інтерв’юєрів Ларрі Кінг наголошує, що «ніколи не треба забувати: 

ваші співрозмовники отримають від бесіди набагато більше задоволення, якщо 

побачать, що вона надає задоволення і вам незалежно від того, чи вважаєте ви 

себе рівним до них, чи ні»728.  

Оцінка створеному іміджу та визначення рейтингу популярності ведучих 

відбувається через опитування аудиторії та експертів. Останні визначають не 

тільки змістовність виступу, але й точність використання емоційного «коду», що 

допомагає встановленню комунікативної взаємодії, а не просто трансляції або 

відтворення в ефірі підготованих текстів повідомлень. Кожен комунікатор 

отримує сумарну характеристику своїх особистісних комунікативних якостей (за 

спеціальною, розробленою автором роботи шкалою, що сприяє розвитку 

комунікативних даних ведучого729. Нині ситуація поступово змінюється: 

з’явились інтернет-технології, що вимагають більш індивідуальної 

персоніфікованості; комунікативної взаємодії, переважно наближеної до 

параметрів інтерперсональної комунікації, зокрема прямого (безпосереднього) 

інтерв’ю, кореспондування тощо.  

Персоніфікація в традиційних мас-медіа, що зберігають всі особливості й 

принципи комунікативного контакту, характерні для масової комунікації 

(особливо її електронних різновидах – телебаченні, радіо, відеоіндустрії), 

відбувається як відтворення комунікативної діяльності так званого «сукупного 

комунікатора» і віддзеркалюється у свідомості членів аудиторій, які визнають за 

 
728 Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг при 

участии Билла Джилберта / Пер. с англ. 6-е изд. Москва : Альпина Паблишерз, 2011, с. 25. 

729 Сусская О. А. Образ коммуникатора в сознании аудитории // Журналист: Социологические 

и социопсихологические исследования. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 151-158.  
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ним первинність інтенцій (ініціювання комунікації), авторитетність та 

екстраполюють формальну відповідальність за смислову насиченість (зміст) 

повідомлень. Якщо в попередні десятиліття персоніфікація телевізійного або 

радіоефіру найчастіше тлумачилась як уособлення диктором чи ведучим певної 

тематики або жанру тих матеріалів (медіаконтенту), який він/вона доносили до 

аудиторії, то в сучасних умовах цей вид персоніфікації суттєво модифікується. 

По-перше розширились рамки пред’явлення матеріалів самих мас-медіа, у 

комунікаторів з’явились можливості формувати інформаційні блоки одразу з 

декількох джерел, при цьому це може відбуватись безпосередньо в прямому ефірі, 

наприклад, інформаційно-аналітичні програми UA:Перший, NewsONE, «Інтер», 

«1+1» (випуски «Подробиці тижня», «Сьогодні» «ТСН», «Суб’єктивні підсумки», 

ін.). По-друге, ті ж самі функції тепер можуть виконувати інтернет-засоби 

(зокрема, You Tube та сервіси інтернет-мережі), проте тут інформація може 

поступати як on-line, так і у збереженому вигляді. 

Психологічне сприйняття образу телевізійного ведучого виникає як 

неусвідомлене переживання привабливості «образу комунікатора» як 

бажаного/небажаного комунікативного партнера, таким чином виникає своєрідна 

символізація цього образу, якщо суб’єкт не «закривається», не захищає себе від 

цих переживань. На тлі цього виникає або інтеріоризація, або «поглинання» 

символізованим образом комунікатора неусвідомлених реакцій реципієнта 

інформації; такі реакції лежать в основі навіювання та широко використовуються 

в прямих пропагандистських ефектах (що використовує у великих масштабах 

сторона агресора в інформаційній війні). Така інформація сприймається 

беззастережно й найчастіше (з точки зору сприймаючої сторони) виглядає 

безсуперечною. Цей ефект можна номінувати як «ефект патерналістської 

авторитетності» або «надавторитетності», що є фактично навіюваним 

перебільшенням авторитета медіакомунікатора, що вказує також на 

патерналістські звички тривіальних медійних аудиторій .  
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Інтерпретативні здібності суб’єкта залежать від присутності у нього 

ерудиції, соціальних компетенцій, мотивацій730, що сприяє виробленню 

«інформаційного імунітету». Кожен окремий реципієнт мас-медіа формує своє 

уявлення про те, наскільки успішно він може здійснити власний інформаційний 

вибір і створити своє інформаційне поле, але не кожному реципієнту вдається 

повномасштабно опанувати всіма компетенціями і набути властивостей, 

притаманних персоніфікованому суб’єкту медіакомунікацій.  

4.1.2. Персоніфікація в просторі комп’ютерних мереж 

З розвитком комп’ютерних комунікацій заснована на варіативності та 

швидкоплинності зміни аудіовізуальних образів реальність ілюзорних світів стає 

все більш відчутною; завдяки своїй колоритності та різноманітності, вона 

захоплює аудиторію і постає перед нею, як щось цілком правдоподібне, що не 

поступається в достовірності повсякденному життю. Протягом другої половини 

минулого століття, увага дослідників зупинялась переважно на «ефектах» 

односпрямованої інформаційної взаємодії (адже владні інститути переважно 

цікавились саме цими наслідками, або просто були їх прямими замовниками). 

Поширення Інтернету та сама природа інтернет-технологій внесли значні зміни в 

ситуацію і в теренах культури, і в економіко-соціальних галузях виробництва; 

народжується, як влучно називає її М. Кастельс, нова культура: «Інтернет-

культура» – це культура творців Інтернету, «під терміном «культура» я розумію 

набір цінностей і переконань, які визначають поведінку людини. Повторювані 

моделі поведінки породжують звичаєві норми, дотримання яких контролюється 

інституціями та неформальними соціальними організаціями. Культура 

відрізняється від ідеології, психології та проявів окремої індивідуальності»731.  

Цивілізаційний «перехід» від книжкової ери або «цивілізації Гутенберга» – 

до ери екранних технологій (особливості яких аналізувались в попередніх 

 
730 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 

731 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з 

англ. Київ: ТОВ «Ваклер», 2007, с. 34. 
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розділах), мав своїм наслідком те, до чого не спромігся навіть кінематограф – 

найпопулярніший і найприродніший вид «оптичних медіа», якому були підвладні 

будь-які виклики соціуму – а саме, поступово перетворив екранну комунікацію на 

середовище породження різноманітніх міфологічних конструкцій, таких, 

наприклад, як «світ ненависті та доброти», «світ миру та війни» або «світ 

насилля», «світ вражень» або «світ уявлень». Згідно О.Монжену, сучасне 

суспільство переживає перехід від «суспільства прогресу» до «суспільства 

змін»732. Дійсно, не можна не погодитись, що виміри інтерактивності та 

індивідуального сприйняття образів та текстів екранного та дигітального 

характеру суттєво різняться.  

Засоби масової комунікації або засоби масової інформації (ЗМІ), як їх 

називають в журналістському середовищі, їх постійна присутність в 

повсякденному житті пересічного громадянина та персоніфікаційні тенденції, 

зменшують використання більш або менш жорсткого тиску на свідомість і думки 

людей; «розмір впливу залежить від того, які теми поставлено на порядок денний 

засобами масової інформації, від ефективності реклами та від того, за участю яких 

представників здійснюється процес персоналізації»733. Значення останнього – 

«персоналізації» від традиційних медіа перейшло у спадок новим інтерактивним 

«інтернет-медіа», де воно, перетворившись на суб’єктну персоніфікацію, 

поступово стає визначальним для формування нового типу персоніфікованих 

суб’єкт-суб’єктних відносин, що формують нову «Інтернет-культуру» 

комунікації, яку так вчасно передбачав М. Кастельс.  

В сучасних національних демократичних або громадянських суспільствах 

відчутні суттєві зрушення. Суспільні трансформаціїї, що відбуваються під 

впливом нового медіасередовища все інтенсивніше вивчаються науковцями, 

зокрема, представниками соціогуманітарної науки, соціологами і психологами.  

 
732Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції / Пер.з фр. Київ : 

Дух і Літера, 2011. 

733 Кюблер Х.-Д. Міфи про суспільство знань / Пер. з нім.Київ : Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2010, с. 194. 
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Щодо нових форм масової комунікації, якими активно стають комп’ютерні 

мережі, найбільш комунікативно актуалізованим та персоналізованим суб'єктом в 

них стає, як відомо, молодь. Щодо користування Інтернетом в Україні засвідчено, 

що за статистикою, опублікованою на відповідному ресурсі734 (показником є 

відсоток тих, хто підключений до Інтернет-мережі вдома, по відношенню до 

загальної кількості населення країни, в Україні таких 44%) вона займає 112 місце 

з 201 країни; але за даними КМІС – по відношенню до населення в цілому в 

Україні підключені до Інтернет 50% 735 – Україна займає 99 місце, тобто десь 

всередині списку, хоча все ж відстає від європейських країн.  

 

 

Рис. 7. Вікова динаміка користувачів Інтернет-мережі в Україні. (Дані 

КМІС, лютий 2016р. N= 2020.) 

Головні осі розбіжностей у поширенні Інтернету в Україні залишаються 

незмінними, це вік і тип поселення. Як і раніше, чітко простежується зворотна 

лінійна залежність між віком і використанням Інтернету (див. Рис. 7). Чим 

молодший вік, тим вище проникнення Інтернету. Проте, протягом останніх двох 

 
734 Користування Інтернетом в різних країнах світу. URL: 

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ (дата звернення: 10.01.18) 

735 Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016. Прес-реліз КМІС.URL: 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=1&t=5 (дата звернення 20.06.18) 
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років усім віковим групам – від молодших і до 60 років – притаманне активне 

зростання користування Інтернетом736. Результати соціологічних дослідженнь 

серед молоді і підлітків свідчать, що сучасні випускники шкіл є активними 

користувачами Інтернет-мережі, створюючи тим самим центральну когорту 

користувачів, що має шанс зберігати свою повноту найближчих 3-5 років. 

У нижченаведеній таблиці 4.1.1 містяться дані щодо 30 країн. Порівняно із 

більшістю розвинутих країн Західної Європи та Північної Америки проникнення 

Інтернету в Україні відбувається дещо повільніше. 

Таблиця 4.1.1 – Проникнення Інтернету у 2016 в деяких країнах світу. 

 

 N Країна 
Відсоток 

користувачів 
 N Країна 

Відсоток 

користувачів 

1 Ісландія 100 16 Італія 66 

2 Норвегія 98 17 Греція 65 

3 Данія 96 18 Албанія 63 

4 Великобританія 93 19 Азербайджан 61 

5 Естонія 91 20 Білорусь 61 

6 Японія 91 21 Казахстан 56 

7 США 89 22 Китай 52 

8 Німеччина 88 23 Узбекістан 51 

9 Франція 86 24 Україна 50 

10 Литва 77 25 Арменія 49 

11 Латвія 76 26 Молдова 48 

12 Ізраїль 73 27 Нігерія 46 

13 Польща 72 28 Монголія 36 

14 Росія 71 29 Індія 35 

15 Португалія 67 30 Киргізстан 34 

  

Джерело: Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016. Прес-реліз 

КМІС. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=1&t=5 

 

Згідно спостережень Н.Бойко, серед показників користування Інтернет-

ресурсами вже з 2012 року зафіксоване підвищення активності користування 

 
736 Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016. Прес-реліз КМІС.URL: 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=1&t=5 
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серед молоді (особливо шкільної) та стабілізація (а іноді і падіння) серед 

дорослого населення. В той час, коли коли майже 90% випускників шкіл 

відзначили, що користуються Інтернетом (за результатами моніторинга НАНУ), 

серед дорослого населення країни (18 і старші) в 2012р. користувачами Інтернет-

мережі називали себе 45% респондентів. Розподілення відповідей на запитання 

«Чи користуєтесь Ви Інтернетом?» дало наступні результати: найбільше школярів 

старших класів користуються Інтернетом вдома (80,5%); з мобільного телефону 

користуються Інтернетом 36,1%; користуються в домах друзів, знайомих, родичів 

24,8%; в комп’ютерному класі навчального закладу 21,9%; в інтернет-кафе, 

комп’ютерному клубі 14,2%; мають потребу, але не мають можливості 

користуватися Інтернетом ще 8,5%; лише 1,9% не мають такої потреби і ніколи не 

користуються Інтернетом 737.  

Серед функцій мас-медійних систем (включаючи дигітальні) соціальними 

психологами та соціологами масових комунікацій738 традиційно виділялись: 

комунікативна, смислоутворювальна; інтегративна, «егозахисна», мотиваційна, 

ціннісно-розвивальна; адаптивна, консультативна; організаційна, контрольно-

оцінкова, системостворювальна. Проте не всі методики та підходи традиційні для 

вивчення медіасфери (включаючи теоретико-методологічну базу) актуалізуються 

стосовно досліджень сучасного медіакомунікативного простору. 

Сучасні нові медіа дозволяють і молоді, і старшим поколінням вирішувати 

акутуальні для них завдання, які важко було вирішити в оптимальні терміни, або 

вони потребували великих витрат та ресурсів. Спостереження соціологів за 

перманентною рухливістю соціокультурного середовища приводить до виявлення 

зв’язків з відкритим світом інформаційного простору, зовнішньої і внутрішньої 

комунікації. Цю мінливу рухливість можна позначити терміном «нелінійна 

 
737 Бойко Н. Структураційні ознаки перебування в мережі Інтернет // Українське суспільство 

1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. 

М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. С.466-473. 

738 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології».Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 

2009. Вип..12. С. 169 -181. 
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мобільність» і, якщо раніше (стосовно традиційних медіа її позначали терміном 

«переходи з канала на канал»), то тепер, стосовно персоніфікованих суб’єктів 

комп’ютених мереж, ця мобільність відбувається «за межами товариств», у 

глобальному просторі. Звертання до медіаресурсів віддзеркалють і дані 

відвідуваності найбільш популярних сайтів, моніторинг яких постійно проводить 

КМІС. За даними КМІС739 найбільш відвідуваними сайтами в Україні є такі: 

 

Таблиця 4.1.2 – Найбільш відвідувані сайти в Україні (КМІС, липень 2016р.) 

 

№ Сайт Охват Размер Хиты 

1 I.UA - твій портал! 21.5% 3’671’245 130’724’790 

2 КореспонденТ.net - українська мережа новин 16.1% 2’746’405 114’553’936 

3 bigmir)net - чем більше, тим краще 13.2% 2’256’846 55’821’495 

4 Work ua – робота в Україні 12.3% 2’105’364 85’115’973 

5 Цензор.NET 10.1% 1’728’613 61’902’172 

6 Работа.UA - український портал роботи 9.3% 1’596’133 52’226’440 

7 Tochka.net - Твоя точка доступу 8.1% 1’389’064 10’511’750 

8 Українські національныі новини 7.6% 1’295’320 5’571’928 

9 Західна Інформаційна Корпорація 7.2% 1’233’915 6’991’304 

10 ДеПо 6.8% 1’166’462 5’362’654 

11 Советчица Kidstaff 6.4% 1’095’042 22’686’113 

12 Хвиля 6.3% 1’081’903 6’342’986 

13 Главком 6.3% 1’068’479 6’267’540 

14 Comments UA - інформаційний портал 5.4% 920’236 5’320’408 

15 Знай UA 5.0% 849’383 3’393’165 

 

Джерело: Рейтинг сайтів України. КМІС.Звіт Інтернет.URL: http://top.i.ua/  
 

Наведена таблиця 4.1.2 демонструє не тільки інтерес до вказаних сайтів, але 

й широкий доступ до них. Артикулюючи розуміння під інформаційним полем 

персоніфікованого суб’єкта ту частину загального інформаційного простору, яка 

може бути доступною та обраною відповідно до ключових потреб особистості, 

ступінь доступу є достатньо важливим, тим більше, що регулює його не тільки 

економічний фактор, але й технологічний. Серед соціальних факторів одним з 

 
739 Рейтинг сайтов Украины. КМИС.Отчет Интернет.[ Электронный ресурс ]. URL: 

http://top.i.ua/ 
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домінуючюих є статусний або фактор соціальної позиції особи, яка вибудовує 

своє інформаційне поле.  

Відомо, що статус є фільтром соціальной комунікації. Тому можна вважати, 

що перші 15 позицій (див. табл. 4.1.2) відображають певний реальний спектр 

зацікавлення та тематичних орієнтацій споживачів дигітальної інформації (від 

новинних порталів: «UA-твій портал», «КореспонденТ.net» і «Цензор.NET», до 

«Советчица Kidstaff», що відбражає зацікавленість молодих мам). Дослідник 

особливостей сучасних медіа Г.П. Бакулев акцентує на тому, що нові мас-медіа 

тяжіють до особливої «інтерактивної бесіди», для якої характерні зростаюча 

швидкість, взаємозв’язок та двобічний характер електронної комунікації. 

В умовах дигітальних медіа змінюється і сама соціологія.740 Так, 

британський соціолог Дж.Уррі відзначає як найголовніше в сучасній соціології 

концепти складності, мобільності та ресурсності і визнає, артикулюючи 

парадигму мобільності, що взаємодія «концептуалізує простір і час «поза» 

територіально фіксованими товариствами»741. 

 Особливим масивом щодо фокусу доступу постають відеоігри та інші 

інтерактивні засоби залучення персоніфікованих суб’єктів та їх відбір за так 

званими «фільтрами груп» (від культурної репродукції до – «технологічного 

несвідомого» груп), «у відеоіграх, наприклад, немає єдиного сценарію. Він 

змінюється в залежності від поведінки аудиторії. Автор гри та ігрок взаємодіють 

за посередництва електроніки, інтерпретуючи та передбачаючи дії один 

одного»742. 

У грі виникає необхідність інтерпретування комунікативної дії партнера та 

необхідність передбачення розвиває здібність розуму до акумуляції уваги та 

швидкого аналізу комунікативної ситуації в інформаційному полі (наразі часткою 

 
740 Susskaya Olga, Budanova Alexandra (2019). Social aspects of human-computer interactions in the 

media: tendencies and threats // Proceedings CSIS’19. XIh International Scientific and Theoretical 

Conference "Communicative strategies of Information Society”. October 25-26, Saint-Petersburg. 

ACM Journal, pp.134-140. (Scopus) URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3373722. 

741 Urry J. Global Complexity. Cambridge : Polity Press, 2003. 

742 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Аспект Пресс, 2010. c. 136. 
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якого є гра). Особливу проблему тут становить імітація гри, в артикуляції Йохана 

Хейзінги – «ігрові форми більш або менш свідомо використовуються для 

приховування суспільних або політичних намірів. В цьому випадку ми маємо 

справу не з вічним ігровим елементом культури, ...а псевдогрою»743 . Виховання 

нового типу «медіаінтегратора», якого Й. Хейзінга називає “Homo ludens”, 

призвело до відчуження індивідів, переважно молоді, від принад реального життя, 

поглинання їхнього часу Інтернетом (Г. Рейнгольд відносить їх до покоління 

«Txt»744, а Е. Цукерман пропонує необхідність «медіадієти»745. Науковці першими 

помітили певні небезпеки і специфічну поведінку суб’єктів комп’ютерних ігор, 

користувачів ігрових пристроїв. Коли автор тексту (сценарію гри) або самої гри 

на відеодиску може надати ігроку можливість переміщуватися в заданому 

просторі, маніпулювати об’єктами, він стає певною мірою «поводирем» для 

ігрока, який іноді мимовільно слідує за приписами автора та поворотами ніби-то 

існуючого сюжету. Втім, між дигітальними іграми та реальною грою, так само 

порівняно з іншими видами дозвіллєвих практик, існує суттєва відмінність. 

Розповсюдження різноманітних видів ігрової залежності в останні півтора-

два десятиліття стає тому підтвердженням. Соціальні та медичні психологи, 

психотерапевти, соціальні працівники та спеціалісти з різних видів адикції, 

зокрема, ігрової залежності вважають, що принади ілюзорної співучасті та 

інтерактивності зробили загрозливим розповсюдження захоплення молоді 

(особливо шкільної) комп’ютерними іграми 746. 

В сучасному світі розповсюдження комп’ютерних ігор – насамперед, 

масштабна маркетингова пропозиція. Недарма, наслідуючи ідеї Ф. Джеймесона, 

Н. Больц, характеризує сучасне суспільство як «кризу легітимації пізнього 

 
743 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерланд. Москва : ООО 

«Издательство АСТ», 2004, с. 325. 

744 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006. 

745 Цукерман Э. Новые объединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / Пер. 

с англ. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015, с. 267. 

746 Ципоркина И. В., Кабанова Е. А. Психологическая зависимость: как не разориться, покупая 

счастье. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 
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капіталізму», а добу мас-медіа – як епоху «обуреного песимізму та риторики 

страху»747 . Залишається питання: чи є варіантом «уникнення» від цієї «риторики 

страху» втеча або занурення у світ комп’ютерних інтерактивних ігор, чи інших 

комп’ютерних нововведень. Саме на цьому наголошує Г. Рейнгольд, адже «ми 

повинні бути готові до несподівано емерджентної соціальної поведінки тою 

мірою, як поступово мобільні телефони стануть сприйнятливими до оточення, а 

дошки оголошень – висвітлюватимуть на екрані те, що відповідає демографічним 

характеристикам аудиторії, яка їх роздивляється»748. Маркетологізація пропозиції 

інформаційного простору стає ознакою сучасного цифрового медійного простору. 

Підтвердженням цих міркувань є нещодавне розповсюдження в світі гри 

«Pokemon Go» для смартфонів. Захоплення цією грою було врешті визнано 

загрозливим і заборонено в деяких місцях і країнах.  

Подібний ефект акцентує також С. Жижек в праці «Матриця – істина 

перебільшень», ставлячи риторичне питання: «Хіба не на цьому «mutatis 

mutandis» заснована нинішня все більш прогресуюча комп’ютеризація нашого 

повсякдення впродовж якої суб’єкт стає все більш й більш «медіатизованим», 

непомітно позбавленим своєї могутності під фальшивим обрисом її 

нарощування?»749.На наступному етапі розвитку інтерактивності в медіапросторі 

(за спостереженнями О. Сергеєвої), виходячи з потенціалу розвитку дигітальних 

пропозицій «нових» медіа, особлив перспективи відкривають інформаційно 

об'ємні аудіовізуальні образи, що поступово стають для молоді більш 

привабливими, ніж книжкові тексти750. 

Виходячи з нелінійності і множинності постмодернової логіки, очевидно, 

що нові медіа віддзеркалють її у багатовекторності звертання до інформаційних 

 
747 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Л.Ионина и А.Черных. Москва : Издательство 

«Европа», 2011, с. 47. 

748 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва: ФАИР-

ПРЕСС, 2006., с. 272. 

749 Жижек С. Матрица – истина преувеличений. URL: http://www.koob.ru/zhizhek_s/ (дата 

звернення: 14.01.19) 

750 Сергеева О. В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2008. Том XI. № 1. С.136-146. 
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ресурсів, де будь-яка людина може обрати для себе власний ресурс, стиль життя 

та його життєві принципи, з відповідними цінностями та можливостями і 

механізмами створення власної індивідуальної реальності. Персоніфікований 

суб’єкт (у даному випадку – соціальний індивід, агент соціальної системи) у 

постмодерних «координаційних стратегіях», який імовірно «спрямовує зусилля» і 

«дизайн розуму» задля створення «ґрунтованого на спіробітництві супільства», 

може трактуватись (використовуючи засадничу ідею комунікативної дії 

Ю, Ґабермаса), як «захисник раціональності». Тут можна звернутись також до ідеї 

Ж.Ліотара, який артикулював «зміщення ідеї розуму» від принципу універсальної 

метамови до множинності формальних і аксіоматичних систем751 – одним з 

різновидів втілення таких множинних систем, очевидно, є інформаційне поле 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, де виявляємо можливості виступу 

«множинності проти єдності». Так само у суперечках за визнання множинності 

відбувається становлення персоніфікованої сутності суб’єкта сучасних медіа.   

Цей фактор відрізняє масові аудиторії, з їх патерналістсько-медіацентричною 

спрямованістю, та нові «інтерпретативні спільноти», в середовищі яких 

формуються самореферентні персоніфіковані суб’єкти медіакомунікацій. 

Іноді індивід як суб’єкт комунікацій в комп’ютерних мережах стає лише 

формально діючим елементом механізму інформаційних маніпуляцій та 

програмованої (в т.ч. ігрової) поведінки. Вивчаючи властивості «кіберкультури» 

та надаючи «розумним натовпам» ключі від «нової соціальної революції» такі 

філософи і представники інших наук, як Г. Рейнгольд, Х.-Д. Кюблер, Г. Бехманн 

ін. завжди визнавали, що потенціал розвитку комп’ютерних мереж не повинен 

ідеалізувати можливості індивіда щодо «етичної впертості, що техніка відповідає 

на основні питання буття (за висловом теоретика постемодернізмуАртура 

Крокера)»752.  

 

 
751 Lyotard J. F. The Inhuman: Reflactions on Time, trans. Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby. 

Cambridge: Polity Press, 1991, p. 128. 

752 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Екатеринбург: 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008, с. 239. 
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Так, аналізуючи антиномію екзистенції і мислення як конфлікт між «знати» 

і «бути» (Й. Хейзинга), з великою ймовірністю в майбутньому можуть відбутися 

поступове перетворення «інтерактивного гравця» на члена суспільства 

«горизонтальної структури». Досліджувані Г. Шульце реалізовані моделі 

індивідуалізованого способу життя, інтерпретації соціальних явищ та загальна 

«соціальна структура суб’єктивності» доводять, що саме таким моделям 

притаманні «специфічні для груп форми існування та внутрішня комунікація»753. 

Цей висновок Г. Шульце робить на підставі результатів (отриманих під час 

вибіркового соціологічного опитування в м. Нюрнберг), де було виділено п’ять 

типів середовищ, а саме: «інтеграції», «рівня», «гармонійності», «самореалізації» 

та «розваг». За результатами дослідження виявлено, що особи з низьким рівнем 

освіти перебувають переважно в середовищі «гармонійності» та активніше 

формують «середовище розваг»; а перебування у середовищах «традиційного 

рівня» та більш гедоністичної «самореалізації» притаманні людям з найвищим 

рівнем освіти754. Проте, саме останні є носіями класичних гуманітарних цінностей, 

які відтворені в ідеях і поняттях. За висновками досліджень, поведених автором 

роботи755, якщо наше суспільство тривожиться перспективою відлучення молоді від 

гуманітарних цінностей і традицій, то досить важливим завданням вбачається 

пошук адекватних шляхів існування молодої особистості в сучасній 

netcommunication – комунікації комп’ютерних мереж. Проте, аналізуючи всі 

можливості та методи дигітизації, що становлять, згідно Г.П. Бакулева, 

«фундамент інтерактивнсті», автор приходить до висновку, що «покищо жодна 

«нова» комунікативна технологія навіть не наблизилась до того багатства 

інтерактивності» що надають можливості міжособистісної комунікації756. 

 
753 Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart/ - Frankfurt/M. u. New York, 

1992. 

754 Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart/ - Frankfurt/M. u. New York, 

1992, c. 174-175. 

755 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003. 

756 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Аспект Пресс, 2010, с.135-137. 
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Демонстрування можливостей більш «cуб’єктно спрямованих» за типом 

своїх прагнень та спектром інтересів «мікроаудиторій», що раніше практично не 

були у фокусі дослідницької уваги, поза тими характеристиками, що були 

визначені вище, передбачає як необхідну – здатність до свідомого ризику. 

Позитивне ставлення до ризику висловлював ще Е. Гідденс, підкреслюючи, що 

«ризик – це динамічна мобілізуюча сила в суспільстві, яке прагне змін, яке бажає 

самостійно визначати власне майбутнє, а не залишати його під владою релігії, 

традицій або примх природи»757.  

Перехід до ери інформаційного суспільства як «суспільства ризику» (за 

Г. Бехманном) – є викликом не тільки для нової генерації, а, насамперед, для тих 

контингентів аудиторій мас-медіа, де переважають «медійні особистості», для 

яких найбільш авторитетними джерелами інформації залишаються традиційні 

медіа. Для них дійсно великим ризиком є втата «одночасності та просторової 

близькості», прямої залежності побудови соціальних груп за принципом 

охоплення великих і територіально розгалужених аудиторій758, що донедавна 

було головною умовою існування глобального інформаційного простору.  

Проблема доступу до комп’ютерних мереж не втрачає своєї актуальності. 

Ще й досі наявність телевізорів переважає вдвічі наявність в домогосподарстві 

комп’ютерів (відповідно, 92,3% і 46,6%); втім, мобільне спілкування в чатах, 

соціальних мережах (за допомогою комп’ютерних програм типу Skype, Viber, ін.) 

входить в першу п’ятірку основних занять, заради чого використовують Інтернет-

мережу її користувачі759. 

Впродовж розгляду і аналізу таких явищ, як атрибутивність метадискурсу 

сучасних медіа, його антиномії та особливості диспозицій індивідів – акторів 

медіакомунікативного простору, в попередніх розділах роботи артикулювалась 

 
757 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ. 2-е изд. Москва : 

Академический Проект, 2005, с. 40. 

758 Сусська О.О. Проблеми формування масової свідомості і нові форми комунікації// Проблеми 

політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Збірник 

наукових праць / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. Вип.7. Київ: Міленіум, 2009. С.149 -160. 

759 Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За 

ред. д.ек.н.В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАН України, 2012, с. 621. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

405 

 

недооцінка вербальних засобів та поширене в соцмережах нехтування мовною 

грамотністю за наявності абсолютизації комп’ютерної грамотності. Інтернет-

спільнота поступово створює свої технологічні та організаційні засоби, інтереси, 

цінності, інститути. Роз’єднаність «юзерів» в комп’ютерних мережах також може 

ідентифікуватись як виклик сучасного «суспільства ризику» (Г. Бехманн). 

Потенційна відчуженість проти набуття «колективного досвіду», подібна ситуація 

стає назаваді первинного бажання і готовності почути й зрозуміти «іншого», 

детермінантою інтенцій взаємодії. Дійсно, одним з викликів сучасного супільства 

є потенційна відчуженість; «гетерогенність, фрагментація та індивідуалізація – 

побічні ефекти глобалізації та всесвітньої комунікації», змінюючи стилі 

спілкування, «якості комунікації домінують над осмисленістю, риторика 

приходить на зміну герменевтиці»760 . 

Сьогодні мережа не тільки дозволяє подолати часові та просторові межі, але 

й (що активно обговорюють науковці) висуває питання, чи достатньо для 

поінформованої людини «бути в мережі», чи їй потрібні реальні контакти та 

віддзеркаленість «себе в іншому». С. Гримблат та М. Воронов констатують, «якби 

хоча б половина кількості тих біт інформації, які кожна дитина, підліток або 

дорослий отримують під час перегляду телевізора і відеопродукції, вміщували 

значиму для розвитку інформацію замість інформаційної «жуйки», то суспільство 

сьогодні мало б зовсім інші цінності»761. Дигіталізація та комерціалізація 

поступово відділяють комунікацію (між людьми і поколіннями) від тілесного, 

психічного та соціального субстратів, відчуття суб’єктності як такої. 

Присутня у викладених вище ідеях явна конституююча двозначність 

поняття «медіатизації» суб’єкта, втім, не знижує значення цього терміну, що 

допомагає науково з’ясувати перспективи й ті виклики, що постають перед 

пересічним реципієнтом мас-медіа на шляху до опанування потенціалу 

 
760 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / Пер. с нем. 2-е изд. Москва : Логос, 2012, с. 130-131. 

761 Гримблат С., Воронов В. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего в будущее). 

Киев : Ника- Центр, 2004, с. 38. 
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персоніфікованого суб’єкта через напрацювання інформаційного імунітету та 

набуття необхідних компетенцій та рис. 

Мультимедійний комп'ютер дає користувачу зображення, графічну й 

письмову інформацію, звук, колір, об'єм. Техніка множинності вікон дозволяє 

представляти на екрані багатомірність об'єкта. Користувач може створювати 

«віртуальний» образ найскладніших об'єктів, гранично відтворюючи реальність. 

Комп'ютерний гіпер- та кіберпростір, доступний користувачам завдяки поверхням 

моніторів (інтерфейсам), дозволяє «входити» в свої віртуальні світи; «як і 

особливі медіа-трансмісії смислів та середовища, де це відбувається, ті поверхні, 

якими пробігає тремтіння смислу, й ті глибини, де він відшаровується: дискурси, 

контексти, культурні форми, технології і комунікації, матеріальність, добре 

натреновані роздвоювати орієнтири»762. Здатність мандрувати «віртуальним 

океаном» залежить, насамперед, від конструкції, оптимізації й навіть 

«дослідницьких» якостей інтерфейсів. Стала вже хрестоматійною формула 

«спрямованої на дитину моделі економічного розвитку», викладені Майклом 

Льюїсом (М. Lewis Michael) у праці “Next: The Future Just Happened”, де він описує 

(на прикладі післякризової Японії), що сферами економіки, які найбільш швидко 

розвивалися були саме орієнтовані на підлітків і дітей – від плейєрів та кишенькових 

кейтай, до послуг i-mode мобільного Інтернету763 .  

Кіберпостір впливає не тільки на повсякденне життя у середовищі 

технологій, також під цим впливом опиняється й соціальне враження від того, що 

готує користувачу «занурення» в його безмежність. Вибудовується певна 

парадигма відносин з простором мас-медій та з кіберпростором, як його 

«радикально двозначною частиною». Ця двозначність полягає також у 

поєднаному користуванні старими та новими медіа. Багато дослідників 

переконливо доводять існування паралельних світів «старих» і «нових» медіа. До 

того ж роль людини в комп’ютерному світі суттєво зменшується, й тоді починає 

 
762 Костенко Н.В. Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности // Социология: 

теория, методы, маркетинг. 2011. № 4, с. 29. 

763 Lewis Michael M. Next: The Future Just Happened. New York : Norton, 2001. 
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працювати, як зауважує Н. Больц, посилаючись на соціолога Хельмута Шельскі, – 

«самообман довірливості», коли функціональна простота співіснує зі 

структурною складністю. З іншого боку, «користувацька поверхня» може 

спонукати споживача мереж дошукатись такої «глибини», яка не може бути 

досягнутою пересічним представником масової аудиторії телеглядачів чи 

радіослухачів, «кожна користувацька поверхня – це двостороння форма, яка 

скриває одночасно дві чорних скриньки – складну техніку і психічну систему 

користувача. …Сприймати щось at face value – значить довіряти поверхні, тобто 

не шукати сутність в укритих глибинах. А приймати at interface value, відповідно 

означає, що в світі нових медіа нас задовольняє те, що дає нам користувацька 

поверхня»764. В той же час, порівняно із Інтернетом, користування традиційними 

медіа не полишає домінуючих позицій у розподілі часу, який витрачається для 

перегляду телевізійних програм.  

Результати «Європейського соціального дослідження» демонструють, що 

величезна кількість населення країн «старої Європи»(включаючи і Україну) 

продовжує витрачати на перегляд телепередач значний час (від півтори години до 

трьох і більше); поряд з тим, що набирає обертів експансія «нових медіа» і 

комп’ютерних технологій, що просякають повсякдення сучасного пересічного 

громадянина. Нижче наводяться дані «Європейського соціального дослідження» 

2005-2007-2009-2011-2013765 , про часові обсяги користування телебаченням в 

країнах Європи (див. Табл. 4.1.3). Проаналізована частина даних від обсягу понад 

півтори години – до трьох годин і більше (верхні цифри: 2011р., нижній рядок 

дані за 2013р. ). 

 

 

 

 

 
764 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, с. 87-88. 

765 Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, с. 55. 
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Табл. 4.1.3 – Відповіді на запитання «Скільки всього часу Ви проводите біля 

телевізора у звичайний будній день?» («Європейське соціальне дослідження», 

дані 2011 та 2013рр. N = 1500) 

 2011р. 

 2013р.* 

Укра-

їна 

Бель-

гія 

Болга-

рія  

Велика 

Бри-

танія 

Кіпр 

 

Нідер-

ланди 

Німеч-

чина 

Росія Фран-

ція 

Чехія 

Від півтори 

до двох 

годин 

19,0 

17,2 

15,8 

15,8 

12,8 

12,2 

13,6 

12,5 

16,0 

17,7 

16,7 

15,2 

17,6 

18,2 

16,2 

15,3 

16,3 

17,6 

15,5 

16,4 

Від двох до 

двох із 

половиною 

годин 

12,5 

13,1 

15,0 

15,2 

11,8 

11,3 

12,5 

13,5 

9,5 

12,1 

13,6 

13,4 

14,0 

13,1 

9,6 

12,5 

16,1 

15,4 

16,5 

16,0 

Від двох із 

половиною 

до трьох 

годин  

10,8 

13,2 

11,1 

9,3 

16,2 

16,4 

15,4 

15,5 

12,9 

12,8 

12,8 

11,6 

12,9 

13,4 

14,1 

11,6 

10,9 

12,4 

16,4 

18,3 

Понад три 

години 
14,8 

15,3 

20,1 

18,9 

43,5 

42,2 

32,3 

31,7 

41,3 

30,1 

24,3 

22,3 

16,4 

12,7 

30,1 

23,8 

19,0 

21,6 

27,1 

27,9 

* Верхній рядок – показники за 2011 рік; нижній рядок – показники за 2013рік. 

Джерело: Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, c. 55. 
 

Серед першої «п’ятірки» країн, де середня тривалість телеперегляду 

перевищує 3 години, опинилась і Україна. В цілому, звертає на себе увагу зсув 

більш короткої частки перегляду у бік збільшення. особливо у Франції, Росії та 

Україні. Таким чином, можна пересвідчитись, що в більшості країн старої Європи 

залишаються сотні тисяч «відданих глядачів» телебачення. Очевидно, про 

витіснення телевізійної медіапродукції або повну заміну її на медіаринку 

комп’ютерною – поки що не йдеться. Інтерес до телебачення та його популярність 

в країнах Європи не зменшується (попри існування комп’ютера). Для автора як 

соціолога-дослідника мас-медіа ця ситуація не є ані новою, ані незвичною766. 

Тенденція збільшення термінів «середнього ряду» (показників від однієї годин – 

до двох с половиною годин) перегяду телепередач також помітна у Великій 

 
766 Сусська О. О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях 

інформаційного простору // Час у дзеркалі науки. І-а Міжнародна наукова міждисциплінарна 

конференція (19 березня 2011 року). Матеріали виступів. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 

С. 182-184; Сусська О.О. Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд 

соціальних наук // European Political and Law Discourse. 2018. Volume 5. Issue 3, pp. 173-179. 
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Британії, Кіпрі, Росії та Франції. Паралельно з цим поступово збільшується частка 

тих, хто відповів «зовсім не роблю цього» та респондентів, які витрачають на 

перегляд телепередач менше півгодини (див. Табл. 4.1.4).  

 

Табл. 4.1.4 – Відповіді на запитання «Скільки всього часу Ви проводите біля 

телевізора у звичайний будній день?» («Європейське соціальне дослідження», 

дані 2011 та 2013рр. N = 1500) 

 

 2011р. 

 2013р.* 

Укра-

їна 

Бель-

гія 

Болга-

рія  

Велика 

Бри-

танія 

Кіпр Нідер-

ланди 

Німеч-

чина 

Росія Фран-

ція 

Чехія 

Зовсім не 

роблю цього 

 5,5 

4,9 

2,8 

3,8 

2,3 

3,1 

2,5 

3,7 

2,2 

2,0 

2,6 

2,7 

4,1 

4,7 

4,4 

6,1 

3,9 

3,6 

2,8 

1,9 

Менше, ніж 

півгодини 

6,9 

7,8 

4,6 

5,9 

1,2 

1,6 

3,2 

3,4 

1,9 

4,4 

4,2 

6,2 

6,0 

7,9 

4,5 

5,4 

5,7 

5,0 

3,2 

2,8 

Від півгоди- 

ни до однієї 

години 

16,8 

13,4 

14,3 

14,7 

4,4 

5,0 

 

9,7 

8,9 

7,9 

10,7 

11,4 

14,0 

14,7 

15,8 

8,4 

9,3 

12,2 

10,4 

8,3 

5,4 

Від однієї 

до півтори 

години 

12,5 

13,6 

16,4 

16,3 

7,7 

7,5 

10,6 

10,8 

8,1 

10,0 

14,3 

14,5 

14,3 

14,1 

11,6 

13,5 

15,6 

14,0 

10,1 

9,7 

* Верхній рядок – показники за 2011 рік; нижній рядок – показники за 2013рік. 

Джерело: Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, с.56. 

 

Вищенаведене доводить гіпотезу не тільки щодо стійкості психологічних 

патернів поведінки телеаудиторії, але й тезу про те, що телебачення зберігає за 

собою перші місця серед найбільш впливових каналів традиційних мас-медіа. 

Питання створення «обізнаного телеглядача» ніколи не містилось серед завдань, 

що вирішували керівники медіа та їхні власники. Так само не передбачають 

вишукано обізнаного користувача власники і провайдери комп’ютерних мереж. 

Але реальне реформування суспільства та його «медіаобрази» (створені за 

відповідними моделями) стають частиною ілюзорної «гіперреальності». 

Розпочинається епоха домінування електронних іміджів, яким ніколи не 

бути ближчими і точнішими за «голограму», згадану Жаном Бодріяйром, коли 

імідж і реальність стають одним цілим; як зазначав Дж. Пітерс «комунікація стала 
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знетіленою, як у перетвореннях, які медіа спричинили у нашому індивідуальному 

й соціальному тілесному бутті»767 . 

Питання, чи витісняють телебачення комп’ютерні мережі, залишається 

відкритим, адже нагадує питання про витіснення театру кінематографом. Для 

функціонування телебачення від початку й до масового охоплення аудиторій було 

і є характерним «продукування» людей-символів, які «творять» долі (ріеліти-

шоу), «культивують думки» (ток-шоу), впливають на “street credibility” як на 

важливий маркетинговий інструмент сьогодення768; формують напрям думок та 

поінформованість десятків мільйонів телеглядачів (через служби новин та 

інформаційне мовлення). Глядач у свою чергу вибирає собі ті (канали, ведучих, 

коментаторів), які на його погляд, заслуговують найбільшої довіри (іноді – 

уявної), але глядач поступово звикає дивитися на світ їхніми очима. Навіть 

результати останніх президентських виборів в Україні доводять, що телебачення 

ще зарано «списувати» на узбіччя історії. 

Величезні масиви людей по всьому світі сприймають поточні події та явища 

через об’єктив відеокамери, іміджі, “streaming”, та просто «потік подій» 

виливається в комп’ютерні мережі й на екран телебачення769. Телебачення та 

мережі конструюють реальність, стють її «виробниками». На синхронному етапі 

розвитку інформаційних технологій по всьому світу спостерігається медіакратія 

як влада засобів масової комунікації (і нових, і традиційних). Нині, «netoкратія» 

поглинає та демотивує активність, підсилюючи інфантильність та «швидкість 

утікання», за влучним висловом Марка Дері770.  

Проте в умовах зростання мобільності та розвитку комунікацій, коли 

простіше змінити своє місце роботи, чим сперечатись з роботодавцем, простіше 

 
767 Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. Київ : Вид.дім «КМ 

Академія», 2004, с. 217. 

768 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 

769 Сусська О. О. Теоретико-методологічне осмислення стрімінг-технологій у середовищі 

сучасних мас-медій // Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 6. Одеса, 2018. С. 115-120. 

770 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Екатеринбург: 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008. 
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знайти нових друзів, ніж відстоювати свою точку зору перед старими, простіше 

виїхати за кордон, ніж боротися за свої права в своїй державі. В подібних умовах 

персоніфікована суб’єктність буде лише заважати набувати тих статусів, які є 

бажаними для подібного «агента».  

Згідно П.Бурдьє, сприйняття соціального світу є продуктом подвійної 

соціальної структурації: з об’єктивного боку суспільство структуроване соціально 

і пов’язане з «агентами» та «інститутами», з іншого – «у володарів великого 

культурного капіталу більше шансів стати відвідувачами музеїв, ніж у тих, хто 

цього капіталу позбавлений. А з суб’єктивного боку, сприйняття соціального 

світу структуроване в силу того, що схеми сприйняття і оцінювання 

пристосовуються до моменту, що розглядається, й все те, що представлене, в т.ч. 

в мові, є продуктом попередньої символічної боротьби і втілює у більш чи менщ 

зміненій формі стан розподілу символічних сил»771. Результатами проведених 

автором соціологічних досліджень поведінки аудиторій мас-медіа також 

підтверджується факт, що телеглядачі з більш високою «культурною 

компетентністю» висувають власні «претензії» до медіа772; агреговані аудиторії 

глядачі та слухачі традиційних медіа більше підготовані до самостійного вибору і 

до побудови стосунків, як в просторі інформаційного обміну, так і в просторі 

соціального життя.  

Автор приходить до висновку, що від типу усвідомлення, характеру запитів 

та самоорганізації особи, яка створює власне інформаційне поле, залежить і 

ступінь користування наявним рівнем прав і свобод (зокрема права доступу до 

інформації та свободи висловлення), і ступінь реалізації цих прав і свобод, які 

становлять одночасно набуток демократичного розвитку суспільства. 

Від наявності вищеозначених характеристик залежить, чи здатен сучасний 

суб’єкт медіакомунікацій бути персоніфікованим, чи скоріше для нього більш 

 
771 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005, с. 21. 

772 Сусська О.О.Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа- 

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. № 2. С. 141-151  
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зручною стане «деперсоніфіація», «луркеризм», інші форми «утікання», які 

поширюються останнім часом і особливо помітні в комп’ютерних мережах. 

Можна зробити висновок, що не кожна особа, яка є членом масових 

аудиторій електронних медіа (узвичаєним телеглядачем, радіослухачем, читає 

газети тощо), може стати персоніфікованим суб’єктом в просторі сучасних 

медіакомунікацій («нових медіа»)773. Для напрацювання певних «стандартів 

співучасті» або «партиципаторності», необхідних компетенцій формування 

власного інформаційного поля та участі в комунікативній взаємодії за умов 

персоніфікованого інформаційного обміну, необхідно цілепокаладання та 

налаштованість на здійснення власних прагнень, відповідних інтенціям 

особистості, її цінностям та інтересам. 

Зацікавленість у формуванні інформаційного поля і поширенні типу 

«обізнаного телеглядача» ніколи не містилось серед завдань, що вирішували 

керівники медіа та їхні власники. Так само не передбачають вишукано обізнаного 

користувача власники і провайдери комп’ютерних мереж. Адже реальне 

реформування суспільства далеко відстоїть від його «медіаобразів», які повині 

відтворювати відповідні моделі соціальної поведінки (в цьому полягає сутність 

гібридизації впливів медіапростору). Імовірно, тому й спостерігається занадто 

мало позитивних зрушень в намаганнях трансформувати суспільство, що навіть 

до рівня «інтерпретативних спільнот» більшість аудиторії традиційних мас-медій 

поки що не досягає. Серед причин останнього: 

а) екстернальність спрямування інформаційних інтересів; 

б) невизначеність пошуку та хаотичність вибору інформації; 

в) некритичність сприймання та відсутність інтеріоризації контенту; 

г) стандартизація (стереотипізованість) соціальних орієнтацій; 

д) надлишкова проективність інтерпретаційних практик. 

 
773 Cусская О.А. Кластеризация методологии как тенденция виртуализации науки о социуме // 

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 1. 2014 (January-February). 

Vol.2. C.32-37. 
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Питання рівноваги сенсетивності та раціональності, перетинання міфу з 

реальністю в кіберпросторі (який найяскравіше відображає внутрішню структуру 

відносин і в медіапросторі в цілому), на перетині ХХ і ХХІ століть ставиться в 

працях Р. Барта, Ж. Дерріди, С. Жижека, Е. Кассирера, Ю. Кристєвої, М. Фуко. На 

думку К. Галаніної, «постмодернізм висуває ідею деструкції розуму», хоч і 

«стверджує безліч різних раціональних форм пізнання і освоєння дійсності»; втім, 

розум не є єдиним засобом,що конституює образ світу, таке саме значення 

надають уяві, бажанню, волі, несвідомому, тілесності як важливим аспектам 

розуміння природи людини774. Плідне поєднання дискурсу «соціальної 

нелінійності» з постмодерним соціальним дискурсом пропонує Л. Бевзенко, 

підкреслюючи, що «міф, гра – поняття необхідні в наш час для адекватного 

розуміння саме переломних соціокультурних станів, коли домінують 

самоорганізаційні механізми»; можливості світу комп’ютерних мереж 

породжують новий тип людини – «це людина логічна та емоційна, раціональна та 

іграціональна одночасно» 775. Через саморганізаційний підхід та поєднання ігрової 

складової із раціональністю в структурі соціальної дії можна пояснити і вагомість 

персоніфікаційних практик сучасного користувача мереж. Адже на мікрорівні 

соціальної реальності особливо важливими стають прояви некогерентності 

(зокрема, недовіри) та підпорядкованості свідомості мономіфам, що 

артикулювалось потягом останнього десятиліття українськими соціологами 

Л. Бевзенко, І. Бекешкіною, О. Злобіною, І. Мартинюком, Н. Соболевою, ін. 

 Щорічна конференція «Нові медіа в України» визначає основні тренди, що 

мають впливати на нові медіа протягом найближчих років і в подальшому часі; 

виокремлює проблеми, серед яких згадується поляризація ще не сформованої 

галузі з «медіатрендовими стейкхолдерами». Щодо позицій наукового аналізу, тут 

можна зробити суттєві і неоднозначні висновки стосовно: 

 
774 Галанина Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания 

современной культуры. Москва : Академия Естествознания, 2013. URL: 

http://www.rae.ru/monographs/173 (дата обращения 19.01.19) 

775 Бевзенко Л.Д. Поняття міфу та гри в кризовому дискурсі сучасних соціокультурних 

процесів – соціосамоорганізаційний підхід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015.  

№ 2, с. 121. 
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а) поведінки та включення аудиторії, її таргетування; 

б) використання аудиторією нових технологій та перехід до нових категорій 

користувачів за допомогою тих або інших пристроїв, гаджетів тощо; 

в) включення аудиторій он-лайн (зокрема перегляд он-лайн трансляціій та 

записів в Youtube); 

г) пошуку аудиторією нових способів боротьби з фейками та верификації 

контента в мережах; 

д) прийомів атомізації смислів і кристалізації публічності через glance-

журналистику тощо. 

Всі вищезгадані проблеми є сьогодні актуальними і для соціології масових 

комунікацій, соціології журналістики, соціології публічності776. Відповідно до 

спостережень соціологів масової комунікації, змінюється «мономодальність» 

медіаландшафту; алгоритми майбутньої поведінки користувача інформації будуть 

дедалі складнішими й вишуканішими, а їхня роль у повсякденній діяльності 

видань, каналів, нових «медіахолдерів» буде лише зростати. Суттєво змінюється, 

за спостереженнями автора роботи, мотиваційна парадигма інформаційного 

вибору777; саме завдяки сучасним перетворенням у середовищі взаємодії 

«комунікатор» – «реципієнт» попереду поява і прояв можливоcтей все більш 

глибокого аналізу не тільки того змісту, з яким контактує в комп’ютерних 

мережах аудиторія (що вже фактично є переважно персоніфікованою), але й того, 

як вона на нього реагує: коментує, «лайкає», робить «перепости», ділиться в 

соцмережах чи навпаки, роздратовано закриває прочитане (статтю, блог, вкладку 

тощо). Ці зміни, ймовірно, мало узгоджуються із передбаченнями та 

можливостями сучасних журналістів, яких в зарубіжних виданнях вже починають 

частково замінювати роботи (що наголошувалося як один з поточних трендів ще в 

 
776 Сусська О.О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та 

методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

2019. № 1. С. 56-73. 

777 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 
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2014 році)778. Якщо можна отримати практично повністю автономний засіб 

масового інформування без участі людини, то підключення до безперервних 

потоків інформації й цифрових даних спеціальних роботів дасть можливість 

створювати тексти, поступово покращуючи їхню якість і стиль на основі аналізу 

реагування користувачів (читачів медіаконтенту).  

Одна з найкрупніших в світі компаній «еМаркетер» (США), що забезпечує 

за корпоративною передплатою всеохоплюючий огляд стану цифрового 

маркетингу, моніторингами мас-медій та комерції, свідчить, що аудитория 

мессенджерів змогла досягти 1,4 млрд користувачів до кінця 2015р. Це три чверті 

всіх користувачів смартфонів. Зростання за 2015р. склало 31,6%, що є 

надшвидкою динамікою. До 2018 року користуватися мессенджерами будуть вже 

2 млрд людей (а це – 80% власників смартфонів). Цікаво, що серед дітей 10-11 

років в США «тільки один з десяти має смартфон у своїй власності»779.  

Атомізація медіаконтенту також стає трендом, що не може не впливати на 

персоніфікацію медіадискурсу та зростання потреб у «самопрезентаціях 

публічності». Тексти стають більш жорстко структурованими. Атомизація 

контенту в смартфонах та інших гаджетах (включаючи «розумні годинники» 

(Apple Watch), їхній реліз в 2015 році примусив видавців придивитись до цього 

нового виду електроніки 780, як до ще одного значущого каналу розповсюдження 

інформації. 

Окремої уваги заслуговує персоніфікація журналіста в умовах нових медіа. 

Сучасне медіасередовище переживає новий сплеск зацікавлення сутністю 

професії журналіста. Все більш зростає потреба у журналистиці, що нагадує 

«сторожового пса» “watchdog journalism”, яка такій, що б ,охороняла інтереси 

суспільства у протистоянні з владою й бізнесом, які розпоряджаються великими 

 
778 Susskaya Olga, Budanova Alexandra (2019). Social aspects of human-computer interactions in the 

media: tendencies and threats // Proceedings CSIS’19. XIh International Scientific and Theoretical 

Conference "Communicative strategies of Information Society”. October 25-26, Saint-Petersburg. 

ACM Journal, pp.134-140. (Scopus) URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3373722.  

779 «еМаrketer»: URL: https:www.emarketer.com/corporate/producttourrequest?  

ecid=adx1023&iesrc=ctr (дата зверення: 19.01.19) 

780 Elliott A., Urry J. Mobile Lives. London and NY: Routledge, 2010. 
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ресурсами. Зрозуміло, що відтоді як «географія місць» змінилась «географією 

потоків»781, перформативність суспільної взаємодії зростає (що відмічали в своїх 

працях Г. Рейнгольд, М. Кастельс, Дж. Уррі, ін.), але як відповідь на виклики 

сучасного ринку «медіафейків» за рубежем швидко розвиваються мережеві 

ресурси та організації специалізовані на перевірці фактів, що напряму пов’язане з 

розвитком «сторожової» журналістики та «фактчекінгу». Розвиток інструментів 

для громадських та журналістських розслідувань розвивається як у форматі 

окремих проектів: Factcheck.org, Politifact.com, FactCheckEU.org, ін., так й у складі 

редакційних медіапроектів: наприклад, Fact Checker у центральній газеті США – 

“The Washington Post”. Перспектива розвитку цього напрямку є і в Україні 

(наприклад, телеканал ZіK та окремі види програм типу «Схеми», «Українські 

сенсації», «Гроші», «Слідство info» та ін.). Цей напрям, судячи з розвитку 

поточних подій та кризових перспектив в економічному секторі ще довго буде 

актуальним для українськогосуспільства. Можна відзначити позитив тільки в 

одному: в журналістиці ще багато жанрів, в яких працювати роботи поки що не 

можуть, наприклад: інтерв’ювати недовірливого анонімного респондента, або 

«розкрутити» в розмові важливу «публічну особу».  

Персоніфікація в мережах набуває сутності особистого етичного вибору; 

так само як «он-лайн журналістика» або «партиципаторна журналістика»782. 

Рішення стати блогером, або відкрити свій сайт з інформаційною складовою – це 

скоріше небайдужість, позиція «не можу змовчати» та суттєва соціальна 

активність, притлумлення якої відзначалосьостаннє десятиліття. З іншого боку, 

спостерігаються і контртренди783: бажання управляти процесом персоніфікованої 

комунікації в мережах з боку влади та бізнесу, контролювати, обмежувати, 

 
781 Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия / Пер. с 

англ. Москва : Высшая школа экономики, 2012.  

782 Конец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика / Пер. с англ. Харьков: 

изд-во «Гуманитарный Центр», 2016. 

783 Сусська О.О. Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей 

трансформації медіакомунікацій // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична 

влада в Україні та в світі: матеріали ІV Міжнар. Наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 р./ 

Укл.: Г.Дерлуг’ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш. Київ : Талком, 2015. С. 84-86. 
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забороняти, тощо. На думку автора, ця «контрспрямованість» трендів не може 

тривати довго і бути боротьбою «всього гарного із усім поганим», адже, 

відповідно, за таких умов в багатьох медіапроектах домінує емпатія, а не 

технологія. Саме тепер певні компетенції персоніфікованої взаємодії під час 

інформаційного обміну в нових технологічних умовах стають більш важливими 

ніж тільки знання технологій та певних навичок роботи «он-лайн». На думку 

автора, володіння такою публічною професією як журналіст, саме «ремесло 

журналіста», яке раніше потребувало виключно вузько професійної підготовки, 

стає більш поширеним. Так, все більше людей використовують мессенджери, які 

стають новими соціальними мережами. Межі між журналістами, копірайтерами, 

блогерами та громадянськими активістами поступово стираються; входить в моду 

не працювати на державні або комерційні медіа, а бути «вільним» блогером, 

активістом, просто свідомим громадянином, роблячи об’єктивні, незалежні і чесні 

публікації на актуальні теми. 

Спостерігається і зустрічний рух щодо «перенасичення публічністю»784. Все 

більше людей в країні і в світі не хочуть викладати свої публічні пости в 

глобальних мережах, а лише ділитися інформацією з визначеними групами друзів, 

однодумців, спільників за інтересами. Завдяки пуш-повідомленням взаємодія за 

допомогою певних мобільних додатків часто відбувається більш активно, ніж в 

рамках соцмереж. Мас-медіа йдуть слідом за побажаннями аудиторії: у мобільних 

версіях сайтів з’являються позначки типу: «поділитися у WhatsApp», а окремі 

видання та канали запускають свої публічні чати у Viber або Telegram.  

В інтерв’ю члена Центру Беркмана та Міжнародної академії цифрових 

мистецтв і науки США Джоном Перрі Барлоу кіберкультурологу М. Дері 

стверджується: «що ми, люди, залучені до величезної роботи із створення 

колективної свідомості, яка триває з того моменту, коли ми почали абстрагувати 

 
784 Сусская О.А. Культурные проекции пространства медиакоммуникаций // Europian Applied 

Sciences. International Scientific Journal..№6. 2015 (June). Stuttgart, Germany: ORT Publishing. P. 

52-54. 
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реальність в інформацію…»785. Проте, спроби перетворити все життєве 

середовище на медіареальність не здатні досягти певного успіху хоч би тому, що 

вищезгадана віртуальність вже не передбачає ані інтеракцій, ані створення 

«колективної свідомості», характерної для аудиторій традиційних мас-медіа, хоч 

їхня діяльність постійно піддається критиці сучасними блогерами. Найвідомішою 

точкою зору в цьому плані є оприлюднена Г. Рейнгольдом думка, що технології та 

методології співробітництва перебувають зараз ще в зародковому стані, тому й 

поява «демократичних, дружніх, розумних нових форм співіснування залежить 

від того, як люди визначать, засвоять, перетворять й перебудують нові 

інформаційні середовища... Змикання технологій розумних натовпів 

непереборне»786. В умовах некогерентності повсякденних практик виникає 

потреба у поєднанні інтелектуально-раціональних рольових ознак комунікатора 

(навіть попри його приналежності до еліт)787 із сенситивно-«іграціональними» 

рольовими ознаками користувача комп’ютерних мереж. На тлі цього поєнання 

поступово вимальовуються ознаки нового феномену – «контамінації 

суб’єктності», що спостерігається і в мережах, і в системах масової комунікації, 

стає ознакою доби проникнення інтерперсональних прийомів комунікативної 

взаємодії в сферу, яка раніше передумовлювала лише звернення до масового або 

«колективного свідомого» споживачів мас-медіа. 

 

 

 

 
785 Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Екатеринбург : 

Ультра.Культура; Москва : АСТ МОСКВА, 2008, с. 67. 

786 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 300. 

787 Сусська О. О. «Про» і «контра» медійної масовізації свідомості в політичній комунікації мас 

та еліт //Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю 

(доповіді міжнародної конференції). Збірник / Ред. д.ф.н. В. Г. Королько. Київ : Центр 

соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ, 2016. С. 56-63. 
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4.2. Контамінація суб’єктності в процесі інформаційного обміну суб’єктів 

медіакомунікацій 

4.2.1. Феномен контамінації суб’єктності в сучасному медіапросторі 

Розглядаючи процес комунікативної взаємодії в інформаційному просторі 

як сукупність умов забезпечення комунікативного контакту з інформацією, якої 

потребує особистість, ступінь усвідомлення цієї потреби та здатність оцінити, 

сприйняти та засвоїти її зміст, приходимо до висновку, що відповідність 

інформаційного поля особистості залежить від рівня розвитку особистості, її 

власних здібностей, рівня домагань тощо. Онтологічне бачення проблеми змушує 

відкрити горизонти наукового пізнання набагато ширше, ніж дозволяли собі 

автори та апологети постіндустріальної доби. Комунікативна «несвобода» як 

антипод свободи комунікації завжди, з класичною обов’язковістю, призведе до 

пошуків форм і засобів подолання певних штучних обмежень. Натомість, вільний 

доступ до мережного контенту, вибір присутності персоналізованої чи анонімної 

(персоніфікованого або луркерського типу), формують первинні засади 

персоніфікованого ставлення і сприйняття змісту інформаційного поля. 

Останнє виступає реальним результатом комунікативних зусиль особистості 

як суб’єкта персоніфікованого інформаційного обміну, вимагає включення в 

процеси аутентичних медійних практик; нарешті, вибору між пасивною 

присутністю в багаточисленних аудиторіях традиційних медій, або счерез 

удосконалення інтерактивної медіакомунікативної та міжкультурної взаємодії, 

входження до інтерпретаційних спільнот, а згодом – опанування новим статусом 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій.  

Одним з феноменів, які були виявлені автором під час аналізу відмінностей 

процесу комунікативної взаємодії в сучасному медіапросторі, постає феномен 

«контамінації суб’єктності». Завдяки цьому феномену, що спостерігається в 

процесі формування суб’єктом власного інформаційного поля, поступово 

змінюються традиційні моделі, щоб дати місце новим більш вільним і розкритим 
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для співіснування комунікативним взаєминам, а відтак і новим комунікативним 

теоріям. 

Контамінація суб’єктності в умовах масової комунікації – це можливість 

співвіднесення себе з умовним комунікатором, в комунікативні стосунки з яким 

вступає реципієнт. Тут відбувається багаторівневе сприймання // несприймання 

текстів, чи особи конкретного комунікатора, його позицій та внутрішніх і 

зовнішніх характеристик, розбудова чи руйнування довіри, ідентифікація 

очікувань, що відтворюють сферу традиційних чи нових життєвих форм та 

структур певної соціокультурної спільноти та забезпечують взаєморозуміння й 

взаємодію на рівні смислових конструктів, утворюючих основу інформаційного 

обміну. 

На відміну від «глобального села» М.Маклюена – в період постмодерних 

соціальних змін, де засобом є повідомлення, а медіа лише рушіями цих змін, 

спостереження справдились: найважливіші для інтерперсональної комунікації 

«відносини місця» перестають мати значення; інформаційні потоки в просторі 

медіакомунікацій набирають потужності й справжньої безмежності, а соціальні 

впливи здійснюються за допомогою механізмів персуазивної комунікації.  

В процесі конструювання власного інформаційного поля персоніфікований 

суб’єкт медіакомунікацій включає (забезпечені сучасними технологіями) 

механізми дискурсивних і психосоціальних практик, що забезпечують здійснення 

комунікативної взаємодії в нових умовах. Щодо каналу, засобу, тематики, типу 

соціального орієнтування в комунікативній ситуації – спрацьовує стандартизація 

дій і прийомів, накопичених у комунікативному досвіді індивіда. Долаючи те, що 

в процесі інформаційного обміну в медіапросторі (зокрема, в просторі мереж) 

окремі фази комунікативної взаємодії акторів роз’єднані у просторі й часі, їхній 

зміст завдяки технологіям стає одночасно доступним великим за обсягами 

аудиторіям.  

Збагачення дискурсивних можливостей і практик масової комунікації 

традиційно пов’язувалось з наявністю інтерактивності (але не в утилітарному 

розумінні використання «прямого ефіру» та індивідних інтерактивних практик), 
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це явище починає розглядатись як двобічна комунікативна активність – що вже 

акцентувалось вище – в рамках специфіки того виду комунікації, який обирає 

суб’єкт. На тлі розуміння вагомості проявів індивідуальної суб’єктності такими ж 

важливими видаються критерії оцінок та інтерпретацій контактів в сучасному 

медіасередовищі.  

З боку суб’єкта комунікативна дія завжди була і буде інтенціональною, а з 

боку об’єкта завжди будуть мати місце наміри перебрати на себе роль суб’єкта, 

тобто здобути право ініціативи в комунікативних відносинах. Чим пасивніший 

об’єкт, тим легше суб’єктові проявляти свої інтенції. В той же час, коли йдеться 

про сукупного (інституалізованого) комунікатора, в разі пасивності об’єкта, 

засоби впливу на останнього стають все примітивнішими й маніпулятивнішими. 

Втім, якщо у свідомості «об’єкта впливу» формуються певні інформаційні 

потреби, а відповідно зростає і рівень вимогливості до якості і повноти 

інформації; наявні компетенції для здійснення інформаційного пошуку в тих 

різновидах медіазасобів, які є доступними для нього; тоді у відповідності до 

цілеспрямованих потреб його інформаційний вибір буде «фільтрованішим», 

жорсткішим й міра вибірковості вищою. В цьому проявляється поступово 

усвідомлюване бачення з боку індивідуального споживача інформації себе як 

персоніфікованого актора788, і поступово виявляється така нова характеристика 

комунікації в умовах мас-медійного простору як «контамінація суб’єктності», 

коли адресат (колишній пасивний об’єкт інформації) «намагається поєднати в собі 

позиції обох акторів: і адресата і адресанта (в термінах Р.Якобсона), додаючи собі 

рольові інтенції комунікатора та свідому критичність суб’єктивних оцінок 

комунікативного впливу (змісту, інтенцій, модальності повідомлення)»789. 

Один з основних концептів дисертації, артикульований автором феномен 

«контамінації суб’єктності», був виявлений через вивичення формування та 

усвідомлення особистісних намірів та інтенцій суб’єкта в процесі створення 

 
788 Сусська О.О. Суб’єктоцентричність моделей медіакомунікації у посттравматичну епоху // 

Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 12. Одеса, 2020. С. 122-126. 

789 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2, с.144-145. 
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власного інформаційного поля. Серед комунікаційних феноменів сучасних мас-

медійних систем контамінація суб’єктності вирізняється за такими параметрами: 

1) уподібнення та транспортування інтерперсональних форм і формул 

комунікації в ситуації взаємодії в інформаційному просторі; 

2) здійснення вибору та формування змістового наповнення інформаційного 

поля в персоніфікованому статусі суб’єкта медіакомунікацій; 

3) відповідність обраної інформації власним інтенціям та інтересам через 

механізми звертання до певних блоків інформації; 

4) суміщення ролей комунікатора і реципієнта персоніфікованим суб’єктом 

медіакомунікації; 

5) збереження за обома особами (акторами) суб’єктних позицій у процесі 

сприймання/передавання інформації; 

6) спричинення зміни статусів в структурі комунікативної взаємодії. 

Для розуміння проявів феномену контамінації суб’єктності, пов’язаного з 

конструюванням індивідом свого інформаційного поля, необхідно в комплексі 

цієї проблематики розглядати процес інформаційного обміну, чільне місце в 

якому займають проблеми комунікативної взаємодії. Багатьма дослідниками кінця 

ХХ – початку ХХІ століть (Н. Луман, Ю. Габермас, П. Бергер і Т. Лукман, Г. Райл, 

Р. Робертсон) артикулюються проблеми відмінностей «суспільства та інтеракції», 

що становлять, одночасно результат соціокультурної еволюції та її передумову.  

В сучасному суспільстві вперше, на відміну від цивілізацій минулого (і це є 

найсуттєвішим), стає можливою поява суспільних підсистем, повністю або 

частково не пов’язаних з інтеракцією. Розгортаючи думку за цією логікою 

інтерперсональна комункація, ймовірно, могла б втратити в сучасному суспільстві 

свою функціональність і колишню актуальність, якщо потенційно вона втрачає 

свої одвічні функції, орієнтовані на виконання інтеракцій. Ані політика, ані наука, 

ані економіка не залежать більше від безпосереднього міжособистісного 

спілкування; так, на думку Н. Лумана втрачаються інтеракції, орієнтовані раніше 

на виконання специфічних суспільних функцій, «все виразніша функціонально-

структурна системна диференціація, що охоплює всі царини суспільства, 
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належить до нього так само, як і переструктурування численних інших соціальних 

процесів…доводиться набувати рефлективності мові, обмінові, вченням і 

навчанню, дослідженням, цінностям, довірі, а отже, доводиться уможливлювати 

зміну самих себе»790 . Якщо виходити з припущення Н. Лумана, що спеціальні 

системи інтеракцій «відають взаємопроникненням» та їхній дійсний внесок 

полягає у випробовуванні меж взаємопроникнення, то ймовірно уявити, що тепер 

можуть виникати різноманітні новації комунікативної взаємодії. При чому те, що 

закладалось у змісті однієї інтеракції, не зможе саме по собі бути перенесеним в 

інші. Для цього необхідні суспільні (більш масштабні) засоби комунікації, 

частково або ж повністю вільні від інтеракцій. 

Згідно спостережень Г. Рейнгольда, «мережевий капітал» – дає можливість 

користуватись технологічною мережею для зв’язку з суспільними мережами та 

використовувати ці мережі заради власної вигоди – це «стає значущим в 

мобільному і всюдисущому світі поряд з грошовим і соціальним капіталом»791 . 

Цей потенціал напрямів відповідно став підґрунтям для вибору векторів 

подальшого вивчення досвіду комунікативних контактів в умовах мас-медіа в ХХІ 

ст. Останні набувають, з точки зору соціології мас-медіа792 та сучасної 

соціокомунікативістики, нових акцентуацій персоніфікованості інформаційного 

обміну793, що зумовлені наявістю та повнотою власного соціального досвіду 

суб’єкта сучасних медіакомунікацій, особливостями життєвих преференцій та 

цінностей.  

Поворот до клієнтоцентричності (або суб’єктоцентричності) теорій мас-

медіа на перетині століть відбувається тому, що головним чинником активності 

людини в виборі змісту, окремих видів і каналів медіакомунікації є інформаційні 

 
790 Луман Н. Час і системна раціональність / Пер. з нім. Київ : Центр учбової літератури, 2011, 

с. 110. 

791 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 274. 

792 Сусська О.О. Методологічна антиномія універсалізації та диференціації у вивченні дискурсу 

мас-медіа // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 

81.Запоріжжя, 2018.С. 27-34.  

793 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 
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потреби особистості. Як тільки члени суспільства починають отримувати 

додаткову інформацію з альтернативних джерел, сама пропаганда рано чи пізно 

стає неефективною. Очевидно, що контамінація суб’єктності як втілення 

особистісних намірів та інтенцій в процесі створення інформаційного поля 

індивіда, тісно пов’язана із сприйняттям сукупного змісту інформаційного 

простору (продукції мас-медій) і процедурами задоволення інформаційних 

потреб. 

Інтерпретативні можливості суб’єктів персоніфікованого інформаційного 

обміну суттєво збільшуються у порівнянні з процесом односпрямованої й 

опосередкованої комунікації, наприклад, в радіо або телебаченні. Узвичаєнність 

таких комунікативних контактів та медіадискусивні практики, що не вимагають 

від реципієнтів проявів «зайвих зусиль», проте зберігають за традиційними медіа 

високі обсяги «пасивних аудиторій», що складаються з «медійних осоюистостей» 

(які аналізувались в першому розділі роботи). Результати соціологічного 

дослідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 

у травні-червні 2016 р., засвідчили, що найчастіше новини політичного характеру 

українці отримують з центральних телеканалів794. Так, 64,1% громадян дізнаються 

з цього джерела інформацію щодня або практично щодня. Але вже наступними у 

рейтингу джерел ідуть – Інтернет (36,1%), далі – соціальні мережі (32,7%). Ще 

30,1% українців щодня або практично щодня дивляться місцеві телеканали. Втім, 

«за часткою населення, що довіряє певному джерелу, лідирують центральні 

українські телеканали – їм довіряють 49,8% українців, не довіряють – 39,1%. Далі 

за цим показником ідуть: Інтернет (48% довіряють і 16,7% – не довіряють), 

місцеві телеканали (47,5% проти 31%), соціальні мережі (42,2% проти 19,1%) і 

місцеві друковані видання (41,2% проти 23,8%)». Крім того, за даними 

опитування, щодня або майже щодня Інтернетом користуються 42,5% українців 

віком 18 років і старше, ще 17% користуються ним принаймні декілька разів на 

 
794 Соціально-політичні настрої жителів україни та рейтинг підтримки партій і політичних 

лідерів: травень-червень 2016 року. Прес-реліз КМІС. URL: 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628 (дата звернення: 13.01.17) 
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тиждень. Поступаючись в обсягах користувачів / глядачів каналам телебачення, за 

рівнем довіри до інформації Інтернет має майже такі ж показники (49,8% – 

центральні українські телеканали і 48% – Інтернет). Можна переконатись. що 

різниця на рівні статистичної похибки. Отже перехід найбільш інтенціональних 

(щодо власного пошуку інформації) та технічно забезпечених реципієнтів медій 

може відбудитися найближчим часом. 

У традиційних медіа (телебаченні, радіо, у деяких випадках – в пресі) від 

позитивного сприйняття «персоніфікованого образу» самого комунікатора та 

інформації, ним відтворюваної (в т.ч. авторської), часто залежить не тільки 

адекватність її сприйняття реципієнтом (переважно – «масовою аудиторією»), а й 

можливість подальшого підтримання цих комунікативних контактів, створення 

контингентів «постійних» аудиторій (що в умовах технологій традиційних медіа 

вимірювалось загальними обсягами глядачів, слухачів, читачів,й відповідними 

«рейтингами» конкретних каналів і передач). 

В нових умовах комунікативної взаємодії, коли вже немає сенсу розглядати 

певну чисельність споживачів інформації мас-медій як масову аудиторію – 

відходять у минуле прийоми та методологічні підходи до розгляду поведінки 

нових «інтепретаційних» спільнот як «масової аудиторії». Розглянути в першому 

розділі особливості «інтерпретативних спільнот» можна вважати першим 

«зародком» об’єднання за виокремленими спільними інтересами когорт і груп 

персоніфікованих суб’єктів медіакомунікацій. Якщо прийняти за вихідне 

положення, що в інтерперсональній комунікації ініціатива в комунікативній 

поведінці розподіляється між акторами (а значить й відповідальність за донесення 

змісту інформації); зокема, між комунікатором, який стає ініціатором 

комунікативного контакту й відтворює обидва процеси: породження думки та її 

відтворення (артикуляцію), аналогічно, він і несе відповідальність за якість цього 

відтворення та ймовірність розуміння його співрозмовником. 

Екстраполяції цих складових прояву задоволення інтересів та 

інформаційних потреб під час прояву феномену контамінації суб’єктності ( як 

одного з психологічних засобів утримання позицій «незалежного» суб’єкта, і в 
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той же час – активного учасника комунікативного процесу), можуть бути 

розглянуті як з позитивної точки зору, та і з негативної; як попереджає Говард 

Рейнгольд, «розумні натовпи не завжди діють во благо. Зближення технологій, 

відкриваючи нові можливості співробітництва, здатне породити господарчу 

систему загального нагляду й підтримувати як кровожерливість, так і 

безкорисливість»795 . 

Відома аксіома А.Маслоу, що можливість реалізації наступної потреби 

багато в чому залежить від факту задоволення попередньої, пояснює факти 

комунікативної взаємодії (як в інтерперсональній, так і в комунікації за 

допомогою медій і комп’ютерних мереж). Якщо факт (усвідомлена потреба) 

комунікативного контакту не здійснився, наступна потреба буде віддалена в часі й 

може перетворитися в нездійснену мрію, нав`язливу ідею тощо. Але, в першу 

чергу, активність індивіда буде спрямована на досягнення незадоволених потреб; 

саме це стає регулятором інтересів. 

В інтерперсональній комунікації, як відомо, реалізується як мінімум три 

функції: інтенційна (втіленість намірів мовця), переказувальна – повідомлення 

про якийсь предмет чи ситуацію дійсності (переказ про становище речей, чи 

чогось наявного в світі) та функція встановлення взаємин з адресатом 

спілкування. На сьогоднішній день в узуальних дискурсивних практиках 

присутній набагато ширший спектр функцій, зокрема, персуазивна та функція 

соціальної перцепції , визначені Альбертом Бандурою (Albert Bandura)796. Отже, 

розгортання дослідницької думки у визначеній площині передбачається в 

комплексі вищезгаданих трьох. 

Коли в комунікативні стосунки вступає сам реципієнт в рівноправному 

статусі суб’єкта комунікації, відбувається багатошаровий за своєю природою 

процес індивідуалізації сприйняття змісту інформації, й одночасно, сприйняття 

 
795 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 15. 

796 Bandura Albert: Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Engl. Cl. New 

York : Prentice –Hall, 1986.  
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особи конкретного комунікатора 797 через послідовність процесів, представлених 

на рисунку 8. 

 

Текст / комунікатор      Суб’єкт комунікацій 

породження  відтворення           маніфестування           сприйняття 

 

Рис. 8. Схема відтворення комунікативного процесу. 

 

Для того, щоб об’єктивно оцінити всі сторони феномену контамінації 

суб’єктності в медіапросторі, необхідно розглянути теоретичні позиції щодо 

трактування «взаємозалежностей», на відміну від гуманізованої двобічності та 

рівноправності (за суттю своїх практик діалогу) взаємодії в умовах 

інтерперсональної комунікації. 

Сутність контамінації суб’єктності може справджуватись як усвідомлене 

транслювання формул втановлення і підтримання контактів з умов 

інтерперсональної комунікації до царини медіакомунікативного протору, 

особливо, якщо ця комунікація відбувається в інтернет-мережах. В структурі її 

складових найголовнішими є: 

а) імовірність усвідомлення і вибору комунікатором власних інтенцій; 

б) представленість (персоніфікація) в мережі віртуальних «партнерів» по 

комунікації; 

в) прагнення комунікатора досягти «консенсусу» в комунікативних 

взаєминах; 

 
797 Сусська О.О. Проблеми оновлення поняттєвого апарату соціології медіакомунікацій за умов 

персоніфікованої комунікації в мережах // Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи». Вип. 39. Зб. наук. праць. Харків, 2017. С. 80-85; Cусская О.А. 

Экспериментальное исследование эффективности восприятия речевых сообщений в 

телевидении // Современные методы исследования средств массовой коммуникации. Таллинн : 

Периодика, 1984. С.204-207.  
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г) відповідність контенту (тексту, повідомлення, розмови, тощо) 

цілепокладанню комунікатора; 

д) перемінна роль комунікатора та партнера (співрозмовника) в ситуації 

інформаційного обміну. 

Перфектність вищезазначеного обміну буде тим вищою, чим вищим буде 

професійний потенціал комунікатора, будь то окремо взятий канал електронних 

медіа чи пресовий орган, чи конкретна людина – ведучий телепрограм, журналіст, 

або – автор газетної статті, тощо. Очевидно, що спротив свідомості суб’єкта 

цінностям, які нав’язуються йому екранними «оракулами», буде природною 

відповіддю на утилітарні спроби маніпуляцій, адже вже давно відомий факт, що 

мас-медіа (за М. Кастельсом) «призвичаїлись інформувати стурбовану публіку, 

але не спромоглися набути автономної спроможності оцінити соціальні тенденції 

із належною суворістю»798. 

Щодо процедур інтерпретації смислів під час комунікативної взаємодії, 

науково-теоретичні підходи обертаються навколо переважно двох питань:  

а) що є найбільш важливим для учасників комунікативного акту – сама 

комунікація чи результат інформаційного обміну;  

б) чи не стає пріоритетно важливим для акторів саме існування між ними 

комунікативної взаємодії як факту встановлення комунікативного контакту, а 

передавання, інтерпретація та, власне, смисл інформації залишаються на другому 

місці. 

Такі ж самі питання зберігаються і в колі комунікативної взаємодії 

персоніфікованих суб’єктів. Від перебудови соціальної взаємодії у зв’язку з 

новими технологіями (на думку Г. Рейнгольда), залежать і самі «соціальні 

алгоритми» використання технологій; «з тим, як ми вирішимо використовувати ці 

технології та як влада дозволить нам користуватися ними, далеко ще не все 

зрозуміло. Чи будуть вони технологіями співробітництва або ж дезінформаційно-

 
798 Кастельс М. Інтернет-Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Пер. з 

англ. Київ : ТОВ «Ваклер», 2007, с. 3. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

429 

 

розважальною машиною?»799. Це риторичне питання, чи не стануть нові 

технології промоуторами «дезінформації» та розважально-маніпулятивних 

технологій, залишається поки що одночасно і попередженням, і передбаченням. 

Останніми роками традиційні мас-медіа (телебачення, радіо і звукозапис) 

знову наблизили нас до культури усної комунікації (сьогодні до цього додалися 

мобільні телефони та аудіокниги). «Ми відрізняємо класичні мас-медіа від нових 

інтерактивних медіа не тільки за технічними ознаками. Так, мас-медіа досягають 

стабільності завдяки внутрішньому схематизму, а інтерактивні медіа набувають 

стабільності завдяки зворотньому зв’язку»800, відштовхуючись від цієї думки 

Н, Больца, можна зробити припущення, що технологіями пліток і маніпуляцій 

набагато зручніше користуватися традиційним «класичним» медіа, ніж робити 

спроби «просування» цього через Інтернет. Спроби розділити аудиторії, чи 

протиставити одні групи іншим801 в інтернет-середовищі практично приречені, 

хоч ризики такого протиставлення не тільки за міркуваннями з певного приводу, а 

й за певними соціогруповиви ознаками є.  

Необхідно визнати, що диференціації аудиторій мас-медіа у традиційний 

спосіб виявляються набагато доступнішими і демократичнішими для аналізу, ніж 

шлях накопичення даних – Big Data. Проте, на базі використання даних Big Data в 

майбутньому відкривається перспектива змінювати зміст реламних об’яв, навіть 

встановлювати локацію та уподобання конкретної людини, яка, наприклад, 

проходить в синхронному часі повз цю рекламу. «Існує багато комбінацій 

програмного та апаратного забезпечення, що дозволяють створювати ефективні 

рішення Big Data для різних бізнес дисциплін: від соціальних медіа та мобільних 

додатків до інтелектуального аналізу і візуалізації комерційних даних»802. 

Так само структурованими стають і відомості про уподобання аудиторії. 

Соціологи-дослідники мас-медіа фіксують, що замовників цікавлять не конкретні 

 
799 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 299-300. 

800 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011, с.10. 

801 Шипилов А.В. «Свои», «чужие» и другие. Москва : Прогресс-Традиция, 2008. 

802 Работа с Big Data: основные области и возможности. URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-

around/stat/Big_Data.htm (дата звернення: 30.04.19) 
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дані про склад аудиторії, не відповідність репрезентативним вибіркам, а скоріше 

«соціологічно забарвлені ілюзії» – знання про кожну людину, яка «зайшла на ваш 

сайт». Послідовність в роботі з Big Data включає: збір даних, структурування 

отриманої інформації – для цього використовуються так звані «звіти» та 

«дашборди» (dashboard), а також із залученям інсайтів та контекстів 

формулювання рекомендацій. Для журналістів сьогодні на часі володіння 

інформацією про таргетування реклами, робота з лідерами думок, з тематичними 

групами, виявлення цільових партнерів, створення власного контента, рерайтинг 

тощо; при чому методи аналізу цих даних та засновані на них алгоритми суттєво 

покращились за рахунок подібного «абсолютного знання аудиторії», яке стало 

впливати на прийняття рішень не тільки в редакціях, але й в певних соціальних 

інститутах. 

Важливою перевагою Big Data є сумісність нових інструментов з базами 

даних, які широко використовуються в бізнесі, зокрема, в торгівельних мережах, 

що важливо для роботи з крос-дисциплінарними проектами (наприклад, в 

організації мультиканальних продажів тощо). При цьому, не слід забувати, що 

«робота с Big Data передумовлює великі витрати на збір даних, результат обробки 

яких заздалегідь невідомий, основним завданням є чітке розуміння, для чого 

потрібні дані, а не те, як багато їх є в наявності»803.  

В той же час, кількість «ботів» та спеціально задіяних у цілеспрямованих 

пропагандистських компаніях «імітаторів подій» збільшується; хоч 

персоніфікована інтерактивність (за формулою суб’єкт-суб’єктної взаємодії) 

робить Інтернет більш захищеним від маніпуляцій, ніж це було в традиційних 

системах засобів масової комунікації. Втім, у нових видах комунікацій 

окреслених входженням у світ Інтернету й комп’ютерних технологій, саме 

феномен «контамінації суб’єктності» дозволяє суб’єкту інформаційного обміну 

уникати впливу маніпуляцій, до яких удаються традиційні мас-медіа як до 

певного «набору» інструментів тиску на свідомість. 

 
803 Работа с Big Data: основные области и возможности. URL:https://www.marketing.spb.ru/lib-

around/stat/Big_Data.htm (дата звернення: 30.04.19) 
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Необхідно взяти до уваги, що в ситуації прояву контамінації суб’єктності 

такі функціональні особливості комунікативної взаємодії, як: ініціювання 

контакту, усвідомлення інтенцій інформаційного вибору, відтворення та 

сприйняття інформації, що відбуваються параллельно, є лише засобами, проте не 

гарантують повного захисту від маніпуляцій. Суть подібного функціоналу, згідно 

Р. Вільямсу (R. Williams), полягає в урівноваженні протиріччя між фактами та 

іміджами, проявів «симетрії» та «асиметрії» між ними. Асиметрія породжується 

цензурою та різними видами ліцензійного контролю, комерційними цілями та 

«диктатом моди». Адаптування та підлаштування інформації «під» все більш 

вибагливі й мінливі смаки споживачів спричиняє посилення асиметрії, спонукає 

до ускладнення її форм «у сфері маркетизованої культури» мас-медіа, де 

спостерігаєтся поширення «масштабних процесів культурного володарювання» 

та, як наслідок, «культурної залежності»804. 

Наявність контамінації суб’єктності як суміщення в одній особі функцій 

комунікатора та реципієнта – з боку персоніфікованого суб’єкта медіакомунікації 

створює нову комунікативну ситуацію в інформаційному просторі, що спричиняє 

до проявів інтерактивності, не «запрограмованої» сценарієм, а спонтанно 

виявленої, обумовленої ступенем зацікавленості, обізнаності та інтерактивності 

суб’єктів процесу інформаційного обміну.  

Слушно згадати думку, висловлену Й. Хейзінгою: «Чи йде мова про 

соціологію, економіку, психологію чи історію, усюди однобічне, ортодоксально-

каузальне трактування повинне поступатися місцем визнанню комплексу 

складних багатосторонніх відносин і взаємозалежностей»805. Сьогодні вже ясно, 

що концепти постмодерну і постнекласичної науки (вже відпрацьовані в західних 

суспільствах) не виправдовують очікувань найчастіше тому, що саме поняття 

причини витісняється поняттям умови. Відверта критика постмодерну, поза тим, 

не додає ключів до вияву всіх проблем і викликів сучасності, згідно з тезою В. 

 
804 Williams R. Sociology of Culture. New York.: Schoken Books, 1982. р. 230. 

805 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня; пер. с нидерланд. Москва : ООО 

«Издательство АСТ», 2004, с. 380-381. 
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Вельша, «історичний поштовх до постмодерну – це досвід станів придушення, які 

випливали з однобічних абсолютистських пояснень і заключень. Основа його 

очевидності є невідхильне право на розбіжні концепції та претензії. Його візія 

стосується принципового визнання розбіжності та множинності»806. 

Як наголошує у згаданій вище праці Й. Хейзінга, «є всі підстави говорити 

про кризу сучасного мислення і знання, про кризу таку фундаментальну і таку 

гостру, що навряд чи можна знайти йому подобу у відомих нам минулих періодах 

духовного життя»807. Також у цьому аспекті слушно згадати Ж. Бодріяра, згідно 

ідей якого, симулякри – знаки, що не мають відношення до базової реальності, 

створюють паралельну реальність; він звернув увагу на властиве також сучасному 

суспільству явище симуляції – породження абстракцій, які не мають зв'язку з 

реальністю, заміну реальності лише певними «знаками» реальності808. Симуляція 

стає настільки всеосяжною, що зникає різниця між виробленими нею ефектами і 

реальною дійсністю. Відбувається витіснення реальності й заміщення її 

віртуальною «гіперреальністю», утворюваною симулякрами. 

Для тлумачення та аналізу комунікативних позицій персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій (який виступає центральною фігурою в ситуаціях 

прояву контамінації суб’єктності у реальному полі персоніфікації), надважливим 

є те, що інформаційне поле суб’єкта виступає середовищем реалізації справжніх 

інтенцій суб’єкта, не звужених, чи защемлених стандартами мовлення чи 

пропагандистськими настановами (якими найчастіше має керуватись комунікатор 

в умовах асиметрії традиційних медіа), а, насамперед, власних інформаційних 

потреб та уподобань.  

З критикою постмодерну приходить розуміння «нетлінності сущого», що в 

даному разі підкреслюється уособленням (персоніфікацією) реальної людини – 

суб’єкта медіакомунікацій. Перед ним стоїть дилема: або бути розтертим і 

 
806 Вельш В. Наш постмодерний модерн / Пер. з нім. Київ : Альтпрес, 2004, c. 154-157.  

807 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерланд. Москва : ООО 

«Издательство АСТ», 2004, с. 381. 

808 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Пер. з фр. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2004.  
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розчавленим між «жорнами» маніпуляції, деформації, «фейкової медіатизації», 

дегуманізації тощо, або опанувати механізми ймовірних впливів мас-медій та 

виробити власний «інформаційний імунітет». Напрацьоване роками розуміння 

механізмів впливу мас-медій передбачає: 

а) ідентифікацію інтересів особистості, 

б) визначення ступеню конформності, 

в) визначення ступеню інтегрованості до групи (афіліації). 

Дієвим інструментом такого імунітету стає цілеспрямований свідомий 

процес формування інформаційного поля самим персоніфікованим суб’єктом 

медіакомунікацій (див. Рис. 9). 

 

Механізми набуття 

імунітету 

Механізми впливу Ефекти впливу 

оцінювання конформності навіювання досягнення уявного 

об’єктивного ставлення 

солідаризація із групою, 

інтегрованість 

зараження персуазивність, переконання 

афіліація порівняння  паралельний вплив, асиміляція 

визначення та формування 

особистісних настанов, 

ідентифікація інтересів  

інерціалізація думок  наявність «кліше», одномірне 

однакове ставлення людей до 

певних фактів і подій 

 

Рис. 9. Механізми набуття інформаційного імунітету та ефекти впливу 

традиційних мас-медій. 

 

Позиція персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій суттєво відрізняється 

від пасивної позиції глядача (слухача, читача). Якщо остання чверть ХХ ст. – була 

«золотим віком» телебачення, яке прагнуло максимально залучити увагу глядача; 

при цьому, зберегти особливості усного мовлення (дискурсу), втягуючи в свою 

орбіту можливості естетики музики, драми, кінематографу, живопису, інших 

видів мистецтва. То в теперішній час всі ці способи намагається залучити та 

активно освоює комп'ютерне відео, анімація. Нові технології та естетичні 
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можливості мереж стають додатковими інструментами в руках «конструктора» 

власного інформаційного поля – персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

У медіакомунікативній діяльності персоніфікованого суб’єкта присутні вже 

не статусні, а скоріше «контамінаційні» прояви і мотиви формування власного 

інформаційного поля. Це суттєво відрізняє його від членів «деперсоніфікованих» 

масових аудиторій, де суб’єктність не проявляється, не спричиняє до активності 

та більш високого ступеню усвідомлення інформаційного вибору. 

Гіпотетично, персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій – потенційний 

«шукач глибини», він намагається знайти та використати інші можливості та 

механізми інформаційного вибору, ніж актор стандартних медіакомунікативних 

відносин, який «лине поверхнею» (за висловом Н.Больца)809. Хоч для 

персоніфікованого суб’єкта менш значущими є «приписи» та «стандарти», що 

використовують мас-медіа, проте найменше широкі можливості контамінації 

суб’єктності доступні як раз «ботам». Це відбувається тому, що їм не потрібне 

суміщення ролей, їхня позиція за своїм цілепокладанням нагадує позицію 

інституалізованого комунікатора; спрямована на пересічного «юзера», який не 

буде співставляти та критично аналізувати інформацію. «Юзер» стандартного 

типу використовує лише надані йому можливості інформаційного пошуку 

(наприклад, переключення каналів та користування стандартним набором 

телепрограм і радіопередач), перетворюючи його на «сканування очевидностей». 

Вивчаючи процеси, що відбуваються в медіакомунікативному просторі810 

сучасного світу, вже не можна обійтися без визнання суб’єктності навіть 

стосовно членів «інтерпретативних спільнот». Стає очевидним, що процес 

«відрефлексування» аудиторією запропонованого їй продукту мас-медіа 

відбувається саме завдяки феномену контамінація суб’єктності.  

Як окремий феномен сучасного медіакомунікативного простору 

контамінація суб’єктності може бути коротко визначена таким чином: 

 
809 Больц Н. Азбука медиа / Пер. с нем. Москва : Издательство «Европа», 2011. 

810 Сусська О.О. Трансформації суб’єкта медіакомунікативних відносин у процесі 

персоніфікації та контамінації в просторі мас-медіа // Соціальні технології: актуальні проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 71. Запоріжжя, 2016. С.31-40. 
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суміщення ролей комунікатора і адресата інформації в процесах вибору, 

отримання та оцінки (інтерпретації) медіаконтенту. Треба підкреслити, що у 

випадку контамінації суб’єктності сам персоніфікований суб’єкт бере на себе 

повну відповідальність за результати інформаційного пошуку, а також свідомо 

ставиться до свого вибору, маючи для цього певні підстави і варіативність 

можливостей («я вже дещо про це знаю», або «я знаю, де знайти про це додаткову 

інформацію»). За таких умов, кожен індивід (а масова аудиторія так само 

складається з індивідів) здійснює певну діяльність, спрямовану на отримання 

інформації. Зацікавленість в отриманні інформації втілюється в інформаційному 

інтересі, що виступає як усвідомлена мета комунікативного контакту із 

продукцією мас-медіа. Таким чином, формується цілепокладання суб’єкта 

медіакомунікацій, продиктоване певною потребою, що становить підгрунтя 

комунікативної дії, її рушійну силу та може реалізуватись за допомогою засобів, 

які наявні (доступні) для її суб’єктів. Останнє повністю відповідає й 

ґабермасівському розумінню життєвого світу як комунікативно природженому 

досвіду, що становить поле взаємності; «життєвий світ є немов би 

трансцедентальним місцем (Ort), в якому зустрічаються мовець і слухач»811. 

Місцем, де відбувається контамінація суб’єктності, для суб’єкта 

медіакомунікацій стає його інформаційне поле, як виокремлена відповідно до 

власних інтересів, цілепокладання та вмотивованого інформаційного пошуку – 

частина його життєвого світу. Завдяки цьому «раціонально-комунікативні дії» 

суб’єкта стають підґрунтям досягнення та усвідомлення цілей отримання 

інформації; що допомагає через функцію пізнання світу розбудовувати власне 

інформаційне поле, тлумачити його та орієнтувати в ньому особу, з якою суб’єкт 

спілкується, контамінаційно поєднуючи статуси «мовця і слухача». Природне 

взаємодоповнення цих статусів у контамінації суб’єктності передумовило прояви 

цього феномену як певної трансляції поведінкових акцій, притаманних для 

здійснення комунікативної дії. В умовах інтерперсональної комунікації це може 

 
811 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. B.2. Zur Kritik der funktionalistischen 

Vernunft. Frankfurt/ M., 1981. S.184. 
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поєднуватися з певними диспозиціями особи в медіакомунікативному просторі 

(зокрема, під час чатів або кореспондування в мережах); тут буде присутнє «Я-

комунікативне», що в разі проявів контамінації суб’єктності набуватиме щоразу 

виразних позицій (статусів), яких потребує проблематика комунікації. Це суттєво 

сприяло пристосуванню персоніфікованого суб’єкта до умовно-інтепретативного 

типу дискурсу медіакомунікацій, а іноді й визначенню та вчасній відмові від 

відверто маніпулятивних прийомів і «пропозицій» світу гіперреальності. 

Контамінація суб’єктності може виступати і як дія, і як процес. Саме як 

процес – це дозволяє більш вибірково структурувати соціальну реальність812, не 

тільки як зміст або текстову інформацію, але й як усвідомлену репрезентацію 

подій та явищ дійсності, з яких персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій 

формує власну картину світу. Контамінація суб’єктності включає одночасне 

передбачення суб’єктом (як комунікатором) перспективи мовленнєвої дії та 

інтерпретативну активність учасника інтеракції (наприклад, під час контактів у 

мережі Facebook, або інших соціальних мережах). Підкреслимо, що це стає 

можливим лише за умови комунікативної повноти виконання (суміщення) ролей в 

процесі контамінації суб’єктності, тобто поєднання відповідальності за 

здійснення комунікативної дії, як з боку ініціатора комунікації (комунікатора), так 

й з боку інтерпретатора, (того, хто формально є об’єктом інформаційного впливу, 

але повністю зберігає свою суб’єктність). 

Тут відбувається процес інформаційного обміну, адже кожен з учасників 

цієї інтеракції здатен повідомити один одному свою думку (навіть, не залежно від 

можливостей її прямого висловлювання). Наявність цієї відрефлексованої, 

інтерпретативної за своїм характером думки партнера-комуніканта є 

надзвичайнішою відмінністю від колишньої трактовки ефективності всієї системи 

масової комунікації як «цілеспрямованого впливу» на адресата інформації. Цей 

постулат минулого повністю спростовується, навіть для суспільств 

 
812 Сусська О.О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас-медіа // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С.119-131. 
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посттоталітарного типу813, де структура комунікативних зв’язків в сфері масової 

комунікації продовжує будуватись на засадах односпрямованої інтенційності 

сукупного комунікатора або «ідеологічному замовленні». 

Виходячи із наведених вище тез, можна запропонувати спеціальну (для 

проявів контамінації суб’єктності в медіапросторі) контамінаційну модель 

комунікативного процесу в умовах сучасного здійснення інформаційного обміну 

між суб’єктами медіакомунікацій. В центрі такої контамінаційної моделі буде 

знаходитись персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій (див. Рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Контамінаційна модель комунікативної взаємодії 

в інформаційцному просторі. 

Здійснення всіх операцій комунікативної взаємодії, представлених у 

вищенаведеній схемі (Рис. 10), передбачає, що персоніфікований суб’єкт, який діє 

в рамках контамінаційної моделі, повністю усвідомлює: а) власні інформаційні 

потреби, б) взаємодію із системою ЗМК (засобів масової комунікації), в) свою 

 
813 Сусська О.О. Позиціонування соціології у стратегіях і процедурах публічної сфери в Україні 

// Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. 

Вип. 8 (19). Київ, Інститут соціології НАН України, 2016.С.62-75.  
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дяільність в рамках цілепокладання. Інтерпретації соціальних чинників «житєвого 

світу» доводять різноманіття структур, с якими стикається суб’єкт та інтерпретує 

їх як відповідну реальність свого існування протягом життя814. Таким чином, 

персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій – представляє своїми діями в 

інформаційному полі перетин інтерферентних комунікативних взаємодій, роблячи 

траспарентними впливи глобального інформаційного простору та існуючої 

системи мас-медіа стосовно власного, створеного ним інформаційного поля. 

Наведена вище «контамінаційна модель» стає поступово все ширше 

розповсюдженою та забезпечує здійснення комунікативних контактів в сучасному 

інформаційному просторі. Найголовнішою умовою успішної комунікації виступає 

те, що за умов поєднання комунікативних статусів «комунікатора» та «адресата» 

перспектива мовленнєвої дії та «інтерпретативна робота» учасників інтеракції 

набуває природної інтерактивності, що раніше було неможливим для масової 

комунікації. Очевидно, що це стає можливим лише за умови контамінації 

суб’єктності, тобто поєднання відповідальності за здійснення «комунікативної 

дії», як з боку ініціатора комунікації (комунікатора), так і з боку інтерпретатора. 

Таким чином, суттєво розширюються можливості опанувавши роль «адресата» 

інформації піднести її до ролі «інтерпретатора», який власне вже потенційно 

готовий стати суб’єктом та ініціювати наступний «крок» комунікативної дії. 

Як вже артикулювалось в попередньому розділі, мультирівнева (відносно 

механізмів і засобів конструювання інформаційного поля) комунікація сприяє 

відтворенню раніше характерної лише для інтерперсональної комунікації 

формули суто суб’єктної за своєю природою взаємодії з наданням переваги 

інтерпретативним можливостям акторів. Це суттєво відрізняє однобічний 

«деперсоніфікований» (виключно функціональний за призначенням і 

психологічно «обмежений» відсутністю безпосереднього контакту) акт 

комунікації в мас-медійному просторі. Нарешті персональна суб’єктність – стає 

 
814 Сусская О.А. Особенности репрезентации жизненного мира в информационном поле 

субъекта масс-медийных коммуникаций // International scientific professional periodical journal 

“The Unity of Science” / publishing Vienna Austria, 2015. Vol.2. 2015 (January). PP. 109-113. 
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домінуючою в структурі комунікативних взаємин і відкриває шлях до розуміння 

можливостей існування нового концепту комунікативної взаємодії, а саме – 

формуванню інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта медіакомункацій в 

умовах сучасних технологій інформаційного суспільства. 

4.2.2. Медіакомунікативна взаємодія в інформаціійному полі суб’єкта як 

особливий вид партиципації 

Функціональний бік персоніфікованого інформаційного обміну в сучасному 

середовщі медіакомунікативної взаємодії яким є, насамперед, власне 

інформаційне поле суб’єкта цієї взаємодії, може розглядатися як особливий 

різновид партиципації. Партиципаційна журналістика або «журналістика 

співучасті» передбачає персоніфіковану активність «нежурналістів», які ще 

півтора-два десятиліття тому мали статус членів масових аудиторій.Публічний 

дискурс стає все доступнішим і має більші можливості розповсюдження, ніж за 

часів панування традиційних медіа. В наукових дослідженнях автора 

дисертаційної роботи викладені наукові факти, що підтверджують дихотомію 

персоніфікації в мас-медійному середовищі, наявність якої дозволяє стверджувати 

реальність існування власного інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій815. 

Докорінних змін в ситуації «ефірного спілкування» за умов традиційних 

медіа (зокрема, телебачення) найближчим часом очікувати не доводиться. 

Становлення персоніфікованої суб’єктності відбувається паралельно з 

присутністю в ефірі високоеквівалентних рейтингових теле- і радіоканалів 

кваліфікованих медіакомунікаторів (ведучих, коментаторів, журналістів, 

дикторів), що сприяє популярності програм конкретних мас-медіа. 

Соціологією масових комунікацій давно зафіксований той факт, що в 

суспільно-політичному телевізійному мовленні (яке може вважатись класичною 

 
815 Сусская О.А. Культурные проекции пространства медиакоммуникаций // Europian Applied 

Sciences. International Scientific Journal. №6. 2015 (June). Stuttgart, Germany: ORT Publishing. PP. 

52-54. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

440 

 

формою публічного дискурсу)816 широко використовуються різні форми 

інтерактивності, як наявна можливість компенсувати опосередкованість 

комунікативної взаємодії. Такими формами є: інтерв’ю (зокрема, типу “Hard talk” 

) або бесіди «за круглим столом» з можливістю отримувати дзвінки «в студію», 

ток-шоу у прямому ефірі, відповіді на заздалегідь підібрані запитання 

(інтерактивні опитування “on-line” на каналі NewsОNE» тощо. Ще не «вийшли з 

моди» у журналістів – прихована камера, інтерактивні спонтанні інтерв’ю-

опитування експертів під час ефіру програми, трансляції «круглих столів», 

пресконференцій, попередні інтерв’ю на вулиці з приводу актуальних соціальних 

проблем, що мають «ілюструвати» громадську думку. Все ширше інформаційно-

політичні ток-шоу та програми різних телеканалів застосовують так звані 

«оперативні» інтерактивні опитування безпосередньо під час ефіру програми, 

отримуючи, таким чином, матеріал для коментарів експертів або «гостей» 

програми. Поширюються різноманітні розважальні форми: програми-конкурси 

(наприклад, у форматі «Голос країни» тощо), які збирають велику кількість 

учасників, утягуючи їх у діалог; передачі «на замовлення», коли глядачі 

висловлюють свої уподобання та побажання чути й бачити конкретних 

виконавців, театралізовані дійства-розповіді про долі людей (наприклад, «Це 

стосується кожного», ін.); перегук міст (телемости та радіомости) тощо. Слухачі 

та глядачі стають начебто співучасниками діалогів, продовжуючи (згідно моделі 

«культивації думок» Дж.Гербнера817) їх у колі сім'ї, друзів. Інтерактивність 

слухачів (глядачів) підвищують такі розповсюджені форми, як «конкурси» на 

краще запитання (телефонний дзвінок в студію), а також інші формати 

безпосередньої інтерактивної участі громадян в передачах (використання «гарячої 

лінії», включення «наживо» тощо). 

 
816 Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку 

соціологічної науки // Наукові записки НаУКМА. Т. 187. Соціологічнi науки. Київ : Вид-во 

Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2016. С. 8-16. 

817 Gerbner G. Cultural indicators: The third voice // in G.Gerbner, L.Gross and W.Melody (etc), 

Communication, Technology and Social Policy. New York; L.; Sydney; Toronto, 1973.  
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Найвизначнішою відмінністю від колишнього трактування ефективності 

всієї системи масової комунікації є наявність відрефлексованої, інтерпретативної 

за своїм характером думки партнера-комуніканта, що зумовлює активізацію уваги 

соціологів до процесів персоніфікованого інформаційного обміну818.  

Від початку ХХІ століття партиципаторну журналістику називали 

«журналістикою співучасті» (Г.П. Бакулев, Л.М. Землянова, Г.Г. Почепцов, ін.), 

але впродовж певної боротьби або взаємовитіснення таких тенденцій, як 

комерційність та кіберпротекціонізм; знову актуалізувався напрям гуманізації та 

нейтралізації деструктивних впливів мас-медіа; де різноманітним варіантам 

«псевдодемократизму» та інформаційного «хаосу» протиставляється 

«партиципаторна демократія» (Д. Келлнер, С. Лівінгстоун, ін.)819. 

Швидкоплинність і нестабільність життя спонукає до створення певної галереї 

образів «Я» та відтворення власних думок засобами мереж. Виникає необхідність 

науково визначити процес «ремедіації», зміст якого артикулювали Джей Девид 

Болтер та Ричард Грузин (J.D.Bolter, R. Grusin), як означення процесу постійного 

оновлення медіа, залежно від мінливих вимог часу. Головним постулатом тут є 

“the medium is that which remediates”, тобто медіа здатні до внутрішніх змін і 

можуть репродукувати та заміняти одне одного, адже «медіації є одночасно і 

реальними, і медіаціями реальності, ремедіація може також трактуватися як 

процес реформування дійсності»820. Уточнюючи ці «вимоги часу» так само і акти 

ремедіації можуть протистояти «мережам та гібридам», які створюють іноді 

медійні технології. 

Процес персоніфікації інформаційного обміну в світовому медіапросторі, 

що поступово «витісняє» раніше розпорошені масові макроаудиторії мас-медій з 

умовного «всесвітнього ринку» глобалізованої комунікації, як і будь який 

 
818 Сусська О.О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 

819 Kellner D. New Media and New Literacies: Reconstruction Education for the New Millenium // 

The Handbook of New Media / ed. by L.Lievrouw and S.Livingstone. – Sage Publication, Lnd, 

Thousand Oaks; New Delhi. 2002; Livingstone S. New Media, New Audiencеs? // New Media & 

Society. 1999. Vol.1. № 59. PP. 59-66. 

820 Bolter J.D., Grusin R. Remediation. Understanding New Media. The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts; L., 1999, р. 65. 
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комунікативний процес має у своїй структурі як мінімум два взаємозустрічні 

вектори: персоніфікацію і деперсоніфікацію.  

Деперсоніфікація комунікативних відносин в інформаційному просторі 

(особливо в Інтернет-мережах) стала абсолютно новим предметом уваги 

дослідників мас-медійного простору та його ймовірних «ефектів». Протягом 

попередніх десятиліть під час комунікативних контактів в медіапросторі у 

комунікаторів електронних мас-медіа не виникало ані потреби, ані можливостей 

виступати під чужим «ніком», макетувати «аватарки» чи зовнішність, штучно 

формувати статуси, ін. Заклики розвивати «критичну медіаграмотність» для 

«набуття за її допомогою істинних знань про суспільство і культуру та вміння 

чинити спротив маніпулюванню інформацією»821. Високий ступінь анонімності 

спілкування в сучасних комп’ютерних мережах (порівняно з електронними медіа) 

призводить до суттєвих змін у структурі взаємовідносин «акторів», що 

перетворюються на «мультимедіативні». 

Щодо «партиципаторних» медіа, тут відбувались спроби перетворити всю 

аудиторію електронних мас-медіа на “textual poachers” («текстуальних 

бракон’єрів»)822– за висловом Г. Дженкінса (H. Jenkins), тобто на аудиторію 

насичену «ботами» та «луркерами», але як діагноз майбутнього для всіх 

персоніфікованих контактів та спільнот в мережах, це було явно передчасним. 

Сучасні соціологічні дослідження розвіюють міф про «пересічність» 

представників аудиторій мас-медіа, зокрема в її виособленому «портретному» 

вигляді. Соціологічний «портрет» аудиторій мас-медіа суттєво змінився за останні 

три десятиліття. Якщо раніше відомості про склад аудиторій повністю 

відповідали потребам замовника і частині дослідницьких потреб соціологів, то 

наявні спроби змалювати типовий портет середнього представника західного 

ліберального інформаційного суспільства: homo informaticus – починаються з 

«людини одномірної» (Г. Маркузе) і «людини вульгарної» (А. Моль), й регулярно 

 
821 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир, 2012, с.54.  

822 Jenkins H. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. Routledge,1992, р. 23.  
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зустрічаються у багатьох публіцистичних, художніх, філософських та спеціальних 

наукових публікаціях.  

Вище артикулювались критичні думки щодо потмодерністських підходів, 

для яких явними є «тенденції до втрати суб’єкта», що також характерні й для 

дискурс-аналізу; «ми повинні намагатись брати до уваги лінгвістичну та 

дискурсивну структуру людської психології, але при цьому не втрачати з поля 

зору індивідуальну, когерентну та «реальну» природу індивідуального досвіду та 

суб’єктивності»823. Формально – створюються маргіналізовані позиції 

дезінтегрованих індивідуальних смислів кожної особи, виникає стримління до 

«деперсоналізації» стосунків в середовищі комунікацій, розчиняється розуміння і 

взаємодія між суб’єктами як носіями культур. Світ «комунікативного 

універсуму», якщо він заснований лише на концепції формальних можливостей 

інформаційного обміну, за цих умов розпадається. Це становить проблему не 

тільки наукову, але й проблему подальшого розвитку типових конструктів 

комунікацій824 в сучасному медіапросторі.  

Виникають визначені О.А. Донченко дистресові архетипи, які утворюють 

свого роду патерни, що відображають «набутий даним соціумом в історичному 

процесі внутрішній конфлікт, який за умови його усвідомлення перестає бути 

небезпечним, руйнівним і започатковує нові соціальні зрушення»825. Ключовим 

словосполученням в наведеній вище цитаті є – «за умови його усвідомлення», яке 

надає дороговказ до подолання проаналізованого в попередніх розділах 

когнітивного дисонансу, що виникає внаслідок глибокого проникнення 

комунікативної асиметрії між умовним «інституалізованим» комунікатором та 

аудиторіями, які складаються з «медійних особистостей». 

 
823 Соколова Н. Л. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 

медиаландшафта: монография. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2009, c. 62. 

824 Сусська О.О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення 

мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну // Галузеві соціології в умовах 

глобальних змін і суспільних трансформацій: Зб. наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої 

соціології КНУ імені Тараса Шевченко / Упоряд. А.О. Петренко-Лисак, В.В.Чепак (вип. ред.). 

Київ : Каравела, 2017. С.198-208. 

825 Донченко О.А. Архетиповий менеджмент: монографія; НАПНУ, Ін-т соціальної та 

політичної психології. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012, с. 111. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

444 

 

Уникнути цього конфлікту в його «абсурдності повторення дистресової 

ситуації» деякою мірою допомагали ескейпізм та «аристократизм» певних 

представників культури, що створювали (за висловом П. Бурдьє ) «естетичну 

дистанцію», яка мала стати для статусу цих груп визначною, фундаментальною 

рисою, з притаманними для них незацікавленістю, незаангажованістю, що П’єр 

Бурдьє пов’язував з «естетикою буржуазії»826 . В попередню епоху становлення 

«медійної культури», коли (в умовах розвинутої «буржуазності») культ 

індивідуальності набув соціального значення, відбувся певний зсув у бік 

«деперсоналізованої» маси, що стала підґрунтям для розбудови як «всюдисущих 

медіа», так і масової культури. Використовуючи масову культуру, як основу для 

творчості та соціальних інтеракцій, сучасні мас-медіа також продовжують 

«привласнювати» цінності та смисли, нагадуючи «фан-артерів» (згідно 

Г.Дженкінсу), яких можна вважати не простими споживачами, а «фанатами», що 

беруть медіа-контент «у власні руки», перетворюючи його для індивідуальних та 

колективних потреб, тим самим стверджуючи свій контроль над «поп-

культурою», яка створювалась для пасивного споживання.  

З точки зору «повернення суб’єкта», найбільш відповідними теоретичними 

підходами для вичення «самості» та «ідентичності» стають реалістичні та 

конструктивістські гіпотези. Згідно думки Мішеля Кросслі (Michele L. Crossley)827, 

так само це відбувається в інтерпретативно-феноменологічному аналізі, який 

«сконцентрований на пізнанні та переживаннях», тобто на розумінні того, про що 

саме людина думає або відчуває стосовно того, що з нею відбувається. 

Віддаючи належне певним процедурам соціопсихологічного оновлення 

рольової теорії та поєднуючи її з феноменологічними підходами, логічно-

послідовно можна стверджувати їхній тісний зв’язок з теоріями ідентичностей та 

новими процесами утвердження ідентичності, що «змушують мислити в нових 

термінах: у термінах самостійного творення ідентичностей і змішування 

 
826 Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste; transl. by R. Nice. 

Cambridge; Massachusetts : Harvard Univ. Press, 1984, рр. 11-86. 

827 Crossley Michele L. Introducing narrative psychology: Self, trauma and the constraction of 

meaning. Open University Press, 2000. Buckingham, Philadelphia, pp. 62-63. 
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зовнішніх ознак»828. На перший план тут також виходять категорії статусу і 

публічності, що розширюють інтерпретативні можливості особистості відповідно 

з рівнем її обізнаності та поінформованості. Аналізуючи віртуальність з позицій 

теорії комунікації, знаходимо численні підтвердження, що вказують на факт 

масового доступу до інформації та знання; відомий сучасний філософ Славой 

Жижек зауважує, що реальність – не є «істинною реальністю»; за віртуальною 

симуляцією криється пустота (що робить ральність неповною/непослідовною), й 

функція кожної символічної Матриці полягає в «приховуванні цієї 

непослідовності». Одним із способів зробити це «приховування» більш 

ефективним необхідно «навіяти думку», що за даною неповною / непослідовною 

реальністю, існує інша реальність, яку ми могли б реконструювати»829 .  

Аксіологічні дефініції, що виникають між персоніфікованими суб’єктами 

медіакомунікацій та представниками типових медійних аудиторій 

спостерігаються, насамперед, в середовищі комп’ютерних мереж. Це 

підтверджують й такі відомі спеціалісти з функціонування та комунікативних 

опцій мереж, як Р. Крос, М. Голдсміт та Дж. Запольскі (міркування яких 

наводяться в праці М. Далворта). Згідно Дж. Запольскі «соціальні мережі в 

майбутньому стануть набагато більш значущими й технологічнішими, будуть все 

більшою мірою побудовані на особистих взаємостосунках та організовані за 

допомогою неформальних мереж, ніж це було в минулому»830. Наразі, 

персоніфіковані суб’єкти відчувають себе інтерпретаторами медіаконтенту або 

мережевого контенту. Знаходячись поза простором офіційної інституційної влади, 

вони «не приймають інтерпрететативних стратегій експертів й стверджують право 

 
828 Донченко О.А. Архетиповий менеджмент: монографія; НАПНУ, Ін-т соціальної та 

політичної психології. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012, с. 94. 

829 Жижек С. Матрица – истина преувеличений. URL: http://anthropology.ru/ru/text/zhizhek-

s/matrica-istina-preuvelicheniy (дата звернення 14.01.19) 

830 Далворт М. Социальные сети: руководство по эксплуатации / Пер. с англ. Москва : ООО 

Издательство «Добрая книга», 2010, с. 210-211. 
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на власне прочитання та інтерпретацію тексту й тим самим – «стверджують своє 

право конструювати культурний канон»831, не співпадаючий з домінуючим.  

Такі думки повністю резонують з позицією автора дисертації, адже 

суспільні умови та економічні важелі сучасного життя, на жаль, ще не досягли 

того рівня, щоб справжні цінності які створені в минулому й ті, що формуються 

тепер, стали повноцінними складовими соціокультурного середовища. 

Феноменологічний аналіз «повернення суб’єкта» в царину медіакомунікативного 

простору та соціологічний аналіз поведінки його акторів – від традиційних 

масових аудиторій – до інтерпретативних спільнот та їх індивідуалізованих членів 

(персоніфікованих суб’єктів медіакомунікативного простору) є настільки ж 

актуальним. Поряд з феноменологічними експлікаціями партиципаторної 

суб’єктності в медіапросторі ймовірні й наукові рефлексії (стосовно внеску в 

сучасне осмислення поведінки персоніфікованого суб’єкта, який створює власне 

інформаційне поле), саме у фокусі «дослідження емпіричної реальності самості», 

тобто використання ідей Дж. Міда832 щодо повноти проявів Self відносно “I” та 

“me”. Інтеракціоністські експлікації також можуть бути плідними у поясненні 

феномену «контамінації суб’єктності» в інформаційному полі персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій, адже нові ракурси проявів інтенціональності з боку 

кожного з акторів врівноважують їхні позиції в інформаційному полі, 

підкреслюючи суб’єктність Self, при цьому не вражаючи позиції “me”, поважаючи 

тим самим іншого як рівноправного учасника комунікативної дії. 

В той же час, використання інтерпретативно-феноменологічного аналізу 

(що розглядає мову як інструмент конструювання реальності), є необхідним не 

тільки для журналістів, але й для спеціалістів з нарративної психології, нової 

галузі, межуючої з предметом даного дослідження. Адже розуміння «самості» є 

корінним для побудови глибинної структури персоніфікаційних можливостей 

 
831 Соколова Н. Л. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 

медиаландшафта: монография. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2009, с. 69. 

832 Mead G. H. Selected Writings / Ed. by Reck A. J. Indianapolis, 1964. 
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суб’єкта медіакомунікативного простору. Дослідження, здійснені автором 833, 

формують певну картину розбудови «самості», демонструючи, що вже на початку 

нового століття, яке у перспективі все активніше охоплюватиме населення 

новими технологіями (смартфони, планшети, айфони, ін.), тим самим роблячи їх 

адептами інформаційного суспільства; в цій когорті – найбільший потенціал 

самостійного вибору інформації та засобів для здійснення інформаційного 

пошуку має саме молодь. Серед найбільш активних користувачів комп’ютерних 

мереж в сучасному їх існуванні, також передує молодь. Саме на молодь 

спроектований потенціал партиципаційних практик. Застосування найновіших 

засобів телекомунікацій, впровадження мобільного зв’язку та пов’язаних з ним 

комп’ютерних технологій, суттєво змінює темп життя, вітчуття користування 

часом. Це кореспондується й з думкою Г. Рейнгольда, відомого дослідника 

кіберпростору, «якщо Інтернет суперничає з телебаченням і з особистим 

спілкуванням вдома та на роботі, то технології розумних натовпів міряються з 

увагою до оточуючих, до тих, хто знаходиться поруч... В мобільній культурі 

людина живе однією ногою вже перебуваючи в майбутньому, через мобільний 

зв’язок, спрямовуючи і влаштовуючи свої майбутні зустрічі й справи»834. 

Можливості партиципаторних практик залежатимуть в майбутньому не 

тільки від типу соціальної активності та професійної діяльності або віку суб’єкта. 

Індивідуальний інформаційний вибір (у поєднанні з вибором і використанням 

різноманітних інформаційних технологій), імовірно втілюється у власному 

наповненні інформаційного поля певним обраним за власним бажанням 

контентом, а відтак, неминуче відтворюється символічним чином у сприйнятті 

змісту комунікації. Очевидно, що «метадискурс масової комунікації вже давно 

 
833 Сусська О.О. Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів // Соціальні 

виміри суспільства. Збірник наукових праць Інституту соціології НАН України. Вип. 5 (16). 

Київ, 2013. С. 494-504; Сусська О.О. Соціальне самопочуття у візії соціокультурного та 

соціопсихологічного підходів // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези 

доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу САУ, м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. Харків : 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017.С. 89-90. 

834 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. Москва : ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 272-273. 
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став гносеологічним фактом, але його тлумачення варіюються від «процесу 

метапізнання», що відбувається щляхом сприйняття, усвідомлення та опису в 

повідомленнях мас-медіа окремих фрагментів соціальної реальності, до розуміння 

знання про актуальну суть даної реальності, що досягається трансляцією значень 

через мас-медіа в їх певному часово-просторовому вимірі»835. 

Сутність гібридності впливів сучасної масової комунікації може бути 

проілюстрована результатами досліджень автора щодо культурно-інформаційного 

значення реклами. Якщо розглядати її як специфічну інформацію, що є одночасно 

феноменом сучасної культури соціуму та економічним (маркетинговим) 

продуктом, то за допомогою методу семантичного диференціалу можна 

встановити цікаві кореляційні зв’язки між окремими факторами семантичного 

диференціалу та ставленням респондентів до реклами836. Виявлена 

взаємозалежність між першим фактором – соціальної адаптації та думкою 

респондентів про те, яким чином впливає реклама на особистість людини: молодь, 

яка має високі бали за першим фактором, тобто є соціальне адаптованою і вважає, 

що вплив реклами є гуманізуючим (духовно збагачуючим). Значно менш 

соціальне адаптована або дезадаптована молодь (низькі оцінки за першим 

фактором), найчастіше навпаки вважає, що вплив реклами – дегуманізуючий (або 

духовно руйнівний), ця група припускається думки, що реклама ніяким чином не 

впливає на особистість, розвиток та її духовний світ. У соціальне дезадаптованої 

молоді вимальовується тенденція негативніше сприймати та оцінювати свій 

емоційний стан, у цієї групи, наприклад, зарубіжна реклама викликає емоцію 

злості. 

За другим фактором – чинників моральної оцінки – були виявлені такі 

кореляційні зв’язки: респонденти з високими оцінками за даним фактором 

вважають, що зарубіжна реклама викликає у них емоції здивування та веселості, 

 
835 Сусська О. Медіаконцепції vs актуальна реальність: як світ змінює уявлення про сучасну 

журналістику // European Political and Law Discourse. 2020. Volume 7. Issue 1, P. 128. 

836 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. Київ : ДАКККіМ, 

2003, с.106-110. 
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що можна пояснити сформованістю моральних критеріїв оцінки подій та явищ у 

цієї частини молоді та на базі цього – неупереджене ставлення, наприклад, до 

зарубіжної рекламної продукції. Останнім можна пояснити й відсутність 

взаємозв’язків між цим фактором та ставленням до вітчизняної реклами: з одного 

боку, гарних зразків вітчизняної реклами замало, з іншого – за наявності високих 

критеріїв власної моральної оцінки некоректно критикувати невдалі спроби 

вітчизняних рекламістів створити якісну рекламну продукцію. Значна щільність 

кореляційних зв’язків була виявлена за фактором тривожності. У молоді, з 

виявленими вищими оцінками тривожності, вітчизняна реклама «викликає сум». 

Також, виходячи з коефіцієнтів колреляції за фактором тривожності, вплив 

реклами на особистість респонденти з високими показниками тривожності 

оцінюють, як дегуманізуючий та духовно руйнівний837; порівняно з 

«нетривожними» респондентами, які частіше дають рекламі протилежну оцінку – 

на їхню думку вплив реклами на особистість скоріше гуманізуючий, тобто 

духовно збагачуючий або (в крайньому разі) нейтральний. Вони констатують, що 

реклама ніяким чином не впливає на їх особистість, розвиток і духовний світ. 

Крім цього існує зв’язок між окремою шкалою (дорослий – інфантильний) та 

питанням про ставлення до реклами взагалі. «Інфантильні» респонденти 

ставляться до реклами взагалі негативно. Виявлений факт потребує пояснення із 

залученням додаткової інформації, хоча гіпотетичне тлумачення припускає, що це 

може бути пов’язане з неготовністю відповідально оцінювати явища суспільного 

життя, одним з яких є реклама, і власна «незугарність» породжує, крайній 

негативізм як такий. 

Результати опитування продемонстрували, що переконливість впливу, його 

психокомунікативна перверзія, активність і глибина тісно пов’язані із змінами в 

системі особистісних смислів молодої людини, яка потрапляє в «силове поле» 

інформаційного впливу мас-медіа. Очевидно, інтерпретативні засади методу 

 
837 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. К.: ДАКККіМ, 200, с. 

106 -110. 
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семантичного диференціалу дуже наближені до сучасного інтерпретативно-

феноменологічного аналізу, який став серйозним науковим інструментом в царині 

нарративної психології. 

Феноменологічне бачення потенціалу контамінації суб’єктності міститься у 

фокусі підтримання партиципаційності та персоніфікації суб’єктності. Саме тут 

контамінація суб’єктності є вирішальним фактором, якщо артикулювати її 

значення для розвою суб’єктності в сфері індивідуально-партиципаційних 

медіадискурсивних практик. Також набуття досвіду партиципаційності (а саме 

досвід є одним з сутнісних джерел нарративної психології), може сприяти 

формуванню інформаційного імунітету та бути підгрунтям реального опору 

наступу інформаційної індустрії ворожо налаштованої сторони, активно 

спрямованої на збудження негативної рефлексивності чи підозрілості.  

Ймовірно, що саме через технології та атрибути інформаційної індустрії 

(згідно думки Х.-Д. Кюблера), «здіснюється своєрідне показове лакування 

сучасного процесу у засобах масової інформації, хоча це лакування також час від 

часу ускладнюється непередбачуваними фактами із суб’єктивних буднів»838. 

Поєднання індивідуалізації інформаційного вибору і осмисленої комунікативної 

дії в одній особі персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій – суттєвий 

запобіжник впливу маніпулятивних засобів різних масштабів та рівнів – від 

«лакування» або «тотальності пропаганди» до персуазивної стійкості на основі 

приєднання до інтенційно налаштованих «інтерпретаційних спільнот», де 

інтелектуальні та культурно-цивілізаційні засади самоусвідомлення особистості 

складають найважливіші структурні елементи статусу персоніфікованого суб’єкта 

в просторі медіакомунікацій. 

 

 

 
838 Кюблер Х.-Д. Міфи про суспільство знань / Пер. з нім. Київ : Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2010, с.203.  
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4.3. Концепція формування інформаційного поля в медіакомунікативному 

середовищі 

4.3.1. Процес формування інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомункацій 

В соціологічному й медіапсихологічному науковому середовищі триває 

дискусія, чи медіаспільнота дійсно є спільнотою в соціологічному розумінні. 

Побічники медіацентризму традиційно вважають, що кожна медіаспільнота 

(аудиторія) володіє власним набором специфічних запитів, тому й не очікують 

рівноцінних рішень в сфері персоніфікованого інформаційного обміну, що може 

стати ключем до вирішення найбільш грунтівних проблем людського існування, 

через утворення нових унікальних самоцінних систем комунікативної взаємодії. 

Сучасні інформаційні технології змінили природу комунікативних відносин, 

суттєво розширили можливості та масштаби комунікативної взаємодії в 

інформаційному просторі, відповідно підпорядковуючи цим можливостям їхні 

цілі й результати. 

Передумовою концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта є 

використання трьох найголовніших підходів: соціологічного, соціокультурного та 

соціо-психологічного для визначення структурних шарів та елементів, які 

використовує суб’єкт в процесі конструювання інформаційного поля, детермінації 

їх взаємодії. Теоретико-методологічне обгрунтування вивчення можливостей та 

«об’єктивностей» створення власного інформаційного поля відкриває перед 

дослідником теоретичне коло смислового наповнення поняття «персоніфікація». 

Це поняття містить цільові орієнтири самого процесу і визначає роль 

центрального актора – персоніфікованого суб’єкта медіапростору. Термін 

«пероніфікація» в авторському тлумаченні включає «уособлення певного типу і 

змісту комунікації (як інтерперсональної, так і масової) конкретною особою, з 

притаманними саме їй характерними особливостями психо-комунікативної 

організації інформаційного обміну й відтворення тексту (в широкому розумінні 
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цього слова)»839. Це визначення наведено автором в монографії «Персоніфікація 

інформаційного обміну», що висвітлює весь процес створення власного 

інформаційного поля індивідом, який поступово набуває статусу 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікативного простору. 

Виходячи з артикульованих вище засад, проблема інформаційного вибору – 

виступає центральною проблемою для успішного формування інформаційного 

поля персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій, адже повністю однотипне та 

однозначне тлумачення (інтерпретування) інформації, а також повне співпадіння 

між конкретною ситуацією та інформацією про неї з подальшим оцінюванням її 

як адекватної, є так само неможливим, як між оперативно охопленою та 

репрезентованою реальністю. Ідея Н.Лумана щодо «конструювання реальності», 

може розглядатися не тільки як конструювання; а інореференція може 

розглядатися як різновид автореференції. При цьому, можна переконатись, що для 

людини–свідомого споживача мас-медіа – це, насамперед, позиція персони, яка 

потребує самонавчання і самовизначення, й саме в цьому випадку стає можливим 

самостійне конструювання індивідуального інформаційного поля840 

персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій. 

За такого розуміння медійної активності індивіда можна виокремити 

питання аксіологічного бачення структури цінностей персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій, який, спираючись на усвідомлену ним ціннісну «платформу», 

здійснює пошук інформації, оперує нею, вміє «дистилювати» інформацію 

відповідно до інтерпретативних можливостей та інтелектуального потенціалу, 

осмислює та засвоює ті смисли, що є раціонально потрібними, тим самим 

запобігаючи негативним впливам на особистість. Такий портрет відрізняє 

персоніфікованого суб’єкта від «медійної особистості», його можна вважати 

ідеальним, хоч в соціумі поки що проблема вироблення «антидоту» від шкідливих 

вражень і «зараження» інформацією не ставиться. Скоріше ця проблема може 

 
839 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013, с. 6. 

840 Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору 

аудиторії в умовах сучасного соціокультурного середовища: монографія. Київ: ДАКККіМ, 

2003. 
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бути інтерпретована як актуалізація цінностей та самореферентне сприйняття 

інформаційного простору і ставлення до соціальної реальності взагалі. 

Аналіз результатів попередніх досліджень та теоретичного матеріалу дає 

підгрунтя для визначення пріоритетів щодо використання наукових підходів до 

процедур та особливостей створення індивідом власного інформаційного поля, й 

такими пріоритетами визначені: соціо-психологічний підхід (для вивчення 

особливостей психо-комунікативної організації інформаційного обміну на 

суб’єктному рівні) та соціо-комунікативний (для вивчення медіадискурсивних 

компетенцій суб’єкта, умов і особливостей відтворення/сприйняття текстової 

інформації в просторі сучасних медіакомунікацій). 

Ідея визначення персоніфікованого суб’єкта як центрального актора в 

авторській концепції створення інформаційного поля базується на 

екоантропосоціологічному підході (розробленому Т.М. Дрідзе), а також концепції 

«Я» Дж. Міда841, особливо в частині повноти проявів Self відносно “I” та “me”. 

Інтеракціоністські експлікації є плідними також щодо пояснення феномену 

«контамінації суб’єктності». Для сучасного дослідника медіакомунікацій є 

доведеним, що «соціум є синкретичним: багатошаровим й багатовимірним, 

сполучаючи в собі при цьому координати простору і часу»842. Співвіднесеність та 

співвимірність об’єктивації та плюральності, лінейності та множинності 

використовується автором роботи в концепції інформаційного поля особистості. 

Як артикулювалось вище, для здійснення певного вмотивованого вибору, 

передуючого створенню інформаційного поля, суб’єкту необхідно визначитися із 

власними мотивами інформаційного обміну (психологічними, соціальними, 

соціокультурними), інтеріоризувати свої інтереси щодо змісту медійного 

простору, обрати певні диспозиції в процесі комунікативної взаємодії та 

 
841 Mead G. H. Selected Writings / Ed. by Reck A. J. Indianapolis, 1964. 

842 Дридзе Т. М. Социальное управление и социальная коммуникация на рубеже ХХІ века: к 

преодолению парадигмального кризиса в социологии // В контексте конфликтологии: проблемы 

коммуникации и управленческого консультирования / Отв. ред Т.М.Дридзе, Л.Н.Цой. Москва : 

Изд-во Института социологии РАН, 1999. № 2, с. 14. 
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визначити той тип технологій (телебачення, комп’ютерні мережі, відео, 

«електронна книга» тощо), який є для нього найбільш прийнятним843. 

Новим, у розробленій автором дисертації концепції інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта, виступає те, що на відміну від закладеного П. Бурдьє 

розуміння соціального простору як системи раціонально сконструйованих 

«диспозицій», як певних напруг, що виникають між заданими позиціями, ми 

розуміємо соціальний простір скоріше як «фігурацію» (за Н. Еліасом), яка вища за 

масштабами своїх конструктів та процесів, що відбуваються всередині. Отже, 

спираючись на думку Н. Еліаса, що фігурація – це соціальні процеси, в яких люди 

перебувають у взаємному сплетінні та взаємозалежності один від одного, 

унеможливлюючи використання для пояснення цього термін «система»: «допоки 

ми не мислимо соціальні системи як системи, які складаються із людей, ми 

користуючись цим словом, знаходимося в безповітряному просторі», – наголошує 

Н. Еліас844. Крім цього, суб’єкт, який має наміри стати персоніфікованим в 

мережі, створює власні сторінки в соцмережах, сайти, блоги тощо. Сучасні 

інформаційні технології дозволяють якнайширше представити себе в 

медіакомунікативному просторі (в іншому випадку – обрати пасивну позицію 

«луркера»). 

На внутрішню композицію і весь процес створення суб’єктом власного 

інформаційного поля в медіапросторі суттєво впливають «ментальні / пізнавальні 

фрейми» (за висловом Г. Еріксона), які включаються в інтерпретаційні процеси, й 

тим самим впливають на тип відтворення цих фреймів в житті людей, коли 

можуть впевнено прослідковуватись конкретні результати «впливу 

інформаційних повідомлень і програм на спосіб життя»845. 

Піддаючись впливу постмодерністських підходів, можна було б трактувати 

такі фрейми, як «втікання від реальності» або зсув в бік ірреального, що може 

 
843 Сусська О.О. Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-

комунікативного простору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2016. № 2.С. 141-151. 

844 Элиас Н. Общество индивидов. Москва : Праксис, 2001, с. 30. 

845 Eriksson G. Rethinking the Rethinking. The Problem of Generality in Qualitative Media Audience 

Research // Nordicom Review. 2006. V.27. №1. pp. 31-32. 
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породжувати різні римейки та пародії, з орієнтацією на віртуальний світ (як це 

відбувається в комп’ютерних іграх). На відміну від соціофілософських підходів 

до тлумачення соціального простору, де фундаментальні наукові принципи 

реалізму та раціоналізму піддаються критиці та удосконаленню з точки зору 

наукової епістемології, базуються, в цьому руслі, на принципах подвійності або 

метафізичної невизначеності; соціологічні міркування (за висловом Г. Башляра) 

можуть спиратися «як на досвід, так і на розум» та мають відношення «як до 

дійсності, так і до розуму», що в свою чергу, породжуватиме «реалізм, здійснений 

розумом»846. Аналогічно, серед структурних конфігурацій, які формують 

архітектуру інформаційного поля суб’єкта (що розглядаються в наступному 

параграфі), знаходять своє місце і ментальні фактори, і соціально-демографічні 

відмінності й деякі специфічні для сучасного медіадискурсу «раціональні» умови 

сприйняття інформації.  

Коли відбувається «стирання меж» між знаком та «визначеною ним 

реальністю», що акцентують комунікативісти (Р. Голдман, Н. Гудмен, Г. Шіллер, 

ін.), називаючи це «гіперсигніфікацією»847, то самі знаки нібито перетворюються 

«на частини реальності». Цю тенденцію не можна не помітити й при «складанні» 

змістового пазлу в умовно існуючому або гіпотетично «ідеальному» 

інформаційному полі суб’єкта, де нібито все підпорядковано його потребам та 

індивідуальному вибору. Якщо в період домінування «всюдисущих» медіа думки 

та оцінки аудиторій потенціювались в залежності від гендерних та інших 

соціально-демографічних відмінностей, то тепер на перші місця виходять 

архетипні та ментальні фактори сприйняття інформації. Прогнозування впливу 

медій на суспільні відносини і ситуації, комерційного, ідеологічного чи 

споживацького кшталту відбувається не тільки через виміри рейтингів, але й 

через аналіз контенту та активності в комп’ютерних мережах, раціоналізацію 

цього змісту та його сенсів. 

 
846 Башляр Г. Новый рационализм. Москва : Прогресс, 1987, с. 3. 

847 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир, 2012, с. 27. 
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Нинішній «соціологічний універсум», його мультипарадигмальні зміни є 

такими, що вимагають глибшого розуміння соціуму, який не тільки «еволюціонує 

через людину», але й звернений до суб’єктивної реальності (внутрішнього світу 

як мікрокосму); попри те, що (згідно Ю. Ґабермасу) в макроструктурах 

продовжують функціонувати «комунікаційні медіуми». Суттєві зміни згаданої 

вище суб’єктивної реальності, мікрокосму особи резонують з поняттям 

життєвогго світу (Е. Гуссерль), тобто відображають ту «суму безпосередніх 

очевидностей»848, які задають форми орієнтації та формують типи людської 

поведінки і для сучасної людини. Обумовленість життєвих умов та можливостей, 

що співпадають зі сферою загальновідомих уявлень, визначають характер і 

сутність «автоматичних», частково неусвідомлюваних регуляторів смисло- і 

цілепокладання. Особливий акцент необхідно зробити на останньому, адже це є 

одночасно «дороговказом» в мультимедіатизованому середовищі та однією із 

характероутворюючих рис сучасного персоніфікованого суб’єкта 

медіакомункацій. 

Процес цілепокладання має суттєве смислове підгрунтя – неможливо 

скласти концепт інформаційного вибору (навіть, якщо потреби в інформації 

будуть досить спонтанними) без усвідомлення мети та сформованої уяви про 

імовірний результат інформаційного пошуку. Без цього важливого процесу та його 

послідовно застосованих механізмів неможливим стає формування суб’єктом 

свого інформаційного поля. 

Серед механізмів створення інформаціного поля найважливішими автору 

концепції видаються соціо-комунікативні, а саме: інтерпретація (розуміння і 

тлумачення), відтворення (текстів), конотація (значень), експлікація (виклад); а 

також аналогічні соціально-психологічним механізмам становлення особистості:  

• інтеріоризація / як визнання правил і норм поведінки (зокрема в інтернет-

мережах); розуміючи під цим зовнішні існуючі та вимоги до «самого себе»; 

 
848 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии / Пер. с нем. Москва : Лабиринт, 1994. 
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• зсув «мотиву на мету» (впроваджений ще О.М. Леонтьєвим), механізм 

формування нових мотивів, який стає можливим завдяки тому, що результати дій 

можуть стати більш значущими, ніж їхні мотиви (так публічність в мережах може 

бути непрямим наслідком дій користувача, або навпаки); 

• ідентификація / як ототожнення себе з іншою людиною, користувачем 

мереж, своїм «аватаром», ін.;  

• рефлексія / як анализ, усвідомлення та обговорення власних дій, вчинків, 

обраних засобів створення інформаційного поля та наповнення його змісту; 

• наслідування (удавання, імітація), тобто відтворення суб’єктом дій, 

думок, поведінки іншої особи, що має особливе значення в процесі соціальної 

адаптації849; (з іншого боку, це знайшло розповсюдження в техніці застосування 

«ботів» в соцмережах).  

Відомий постулат К.Роджерса, що людина, яка не допускає до свідомості 

певні переживання, повинна постійно «захищати себе від символізації цих 

переживань»850, пояснюється тим, що розуміючи під психологічним механізмом 

сукупність певних психічних станів і процесів, що є основою тих або інших змін 

та формування якостей особи, можна спроектувати ті необхідні кроки і дії, що 

зумовлюють реалізацію цілей із формування власного інформаційного поля. 

Персоніфікований суб’єкт так само усвідомлює включеність та взаємодію 

свого інформаційного поля із стуктурами життєвого світу (що аналізувалось 

вище), тою мірою, якою цей світ може бути раціоналізованим самою особистістю. 

Для того, щоб зберігти власне інформаційне поле від втручання медіацентричних 

(зокрема, маніпулятивних) впливів, персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій 

виробляє і застосовує власні комунікативні тактики, що відповідають його 

індивідуальній моделі інформаційного вибору, і шляхом релевантних 

комунікативних практик, через контамінацію суб’єктності в процесі 

 
849 Налчаджан А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : Эксмо, 2010.  

850 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва : Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994.  
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інформаційного обміну, здійснює та удосконалює формування власного 

інформаційного поля, як раціоналізованої частини свого життєвого світу. 

Для визначення позицій персоніфікованого суб’єкта та концептуалізації 

оптимально виваженої побудови інформаційного поля необхідно узгодити два 

протилежні за своєю суттю аспекти: цивілізаційний та алярмістський. Перший в 

рамках вищеозначеного соціо-психологічного підходу виводит на загально 

цивілізаційні засади становлення індивіда як людини цивілізованої і homo 

communicativus, адже «процес цивілізації індивіда, як і суспільства загалом, і 

донині протікає великою мірою сліпо. …Так само ніхто не планує й створення 

ґабітусу, що відповідає суспільним нормам і воднораз вважається суб’єктивно 

задовільним. Той самий суспільний механізм виробляє широке коло більш і менш 

сприятливих форм»851. Розшарування думок в публічній сфері, яким наповнений 

нині інформаційний простір полягає в «алярмістських розмислах щодо загрози, 

яку становлять медіа екранні і цифрові, часто говориться про те, що медіа образи-

репрезентанти є вільними від репрезентації реальності як такої, однак подібні 

думки не враховують засадничого тут співвідношення між реальністю та 

дійсністю»852. 

Стрижньовою характеристикою інформаційного поля окремої персони є 

його осібність й виключно індивідуальна приналежність. Використавши 

сформовану на основі трансдисциплінарної методології «метамодель людино-

світової цілісності», яка «генерує нове мислення, в кінцевому результаті – новий 

світогляд і нову культуру»; що дозволяє імплементувати цей підхід для 

досліджень інформаційного поля і пояснень його як нового об’єкту, що виникає 

на противагу «тотальності» (в артикуляції Л. Киященко та В. Стьопіна)853; можна 

сформувати уяву (в рамках методології конвергентних технологій), стосовно 

 
851 Еліас Н. Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / Пер.з нім. Київ : 

Видавничий Дім «Альтернативи», 2003, с. 514. 

852 Доброносова Ю.Д. Потенціал неінструментальниого розуміння новітніх цифрових медіа // 

Практична філософія. Український науковий журнал. Київ : БО Центр практичної філософії. 

№4. 2013, с. 61. 

853 Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллект. моногр. / Отв. ред. Л.П. Киященко и 

В.С. Степин. Санкт-Петербург : Издательский дом «Міръ», 2009, с. 13. 
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пояснення мультимедіативності як конвергентної властивості інформаційного 

поля. І хоч в цьому закладений певний парадокс (адже стрижньовою 

характеристикою інформаційного поля окремої персони є його осібність й 

виключно індивідуальна приналежність); то «вирішення парадокса розуміємо не в 

сенсі незворотнього раз і назавжди, єдиного для всіх випадків» універсального 

рішення, а, навпаки, як «спрямованість бачити смисл в кожному конкретному 

випадку, прояву, пошуку особливої форми і мови»854. Фактично – це являє собою 

методологію конвергентних технологій, зокрема, пояснення створення 

інноваційних концептів у різних сферах культурно-духовного життя людини і 

суспільства, визнаною як «філософія трансдисциплінарності»; яка тою чи іншою 

мірою дає можливість брати до уваги взаємозалежність, когерентність та 

мінливість комунікативної взаємодії.  

Розглядаючи соціальне поле як когнітивну структуру, Курт Левін зупиняє 

увагу на таких необхідних для розуміння поля характеристика, як ступінь 

ієрархічної організації (що дозволяє виділити «силу і межі поля влади»); 

організаційну єдність цілого та розширення життєвого простору (в останньому 

наголошується на зростаючій диференціації між «реальністю-ірреальністю», коли 

розірваний ланцюжок «між фантазією і дією», як результат, відбуваються зміни 

«в поведінці, що демонструють певні характеристики регрессії»855. 

Трансдисциплінарна методологія, яка дозволяє поєднувати навпрочуд 

несподівані, але вельми важливі позиції суміжних наук, вільно врівноважує та 

нівелює масштаб вищеозначених «силових відносин», виникаючих на межі 

реальності та ірреальності. На відміну від згаданого в попередніх розділах 

тлумачення поля в працях П. Бурдьє, інформаційне поле персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій не спрямоване на «заміщення структури силових 

 
854 Киященко Л. П., Тищенко П. Д. Философия трансдисциплинарности как опыт 

практического философствования // Практична філософiя. 2004. № 2. С. 11–20; № 3, c.181-182.  

855 Левин К. Теория поля в социальных науках / Пер. с англ. Санкт-Петербург : ООО «Сенсор», 

«Речь», 2000, с. 150. 
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відносин, які виробляє це поле»856 і не когерентне ним. Філософським підгрунтям 

концепції інформаційного поля могла б стати і ширша за постнекласику 

метафізика тотальності, оскільки, згідно неї, буття виступає єдиним для всього 

сущого універсальним середовищем, при цьому – в онтологічному плані – 

зберігає самостійність усіх своїх форм, які представляють єдину 

самодетермінуючу цілісність, що постійно змінюється і оновлюється.  

На протилежність запропонованій Д. Мак-Квейлом та С. Віндалом857 

«медійній логіці», саме цієї логіки постмодерні теорії ніби й не передбачають; за 

влучним висловлюванням З. Баумана, «зяюча порожнина тепер відкрилася там, де 

раніше був центр, що тримав світ і всі його частини на місці»858. Тепер в сенсі 

«заповнення порожнини» виступають саме глобальні міжкультурні зв’язки; 

спроби інтегрувати та акумулювати за рахунок дигітальних технологій різних за 

фахом та інтересами користувачів, потенційно, дозволяють знову відновити та 

поєднати те, що здавалось безнадійно втраченим. 

Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта є мультимедіатизованим за 

своєю природою і конструктивною будовою об’єктом. Аналізуючи в двох 

площинах процес формування інформаційного поля: 

а) інтелектуального та віртуального, 

б) завданнь та враженнь, 

можна дослідити, які саме спроби формування контенту свідчать про реальні, 

аутентичні інформаційні потреби суб’єкта, а які є навіяними, «підказаними» (іноді 

новими, «модними»), або вже усталеними форматами віртуального простору, які 

суб’єкт намагається дублювати (наслідувати, імітувати) в формах, доступних в 

рамках його компетенцій інформаційного вибору та навичок роботи з 

комп’ютерними технологіями. 

 
856 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005, c. 108-109. 

857 МакКвейл Д., Віндал С. Моделі масової комунікації у зв’язку з соціальною системою. Вплив 

комунікації на індивидів (моделі) / Пер. з англ. Київ, 2002. 

858 Бауман З. У пошуках центру, що тримає // Глобальні модерності / За ред. М.Фезерстоуна, 

С.Леша, Р.Робертсона / Пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2008, с. 209. 
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При всій мультидисциплінарності осмислення зазначених вище проблем, 

цього виявляється іноді недостатньо (за Н. Луманом), для «остаточного 

подолання тягара традиції», тобто застарілих методологічних настанов, коли 

«суспільство прагне мислити чимось таким, що можна спостерігати з-зовні», 

спираючись при цьому «на розрізнення суб’єкта і об’єкта, мислення і буття»859. 

Розглянуті у попередніх розділах роботи теорії мас-медіа та відповідні ним 

концепції визначення типів аудиторій не виключають, однак, можливості 

існування інтегрованої концепції активності аудиторії; проте така активність 

може вивчатись в новій площині, що нами артикулюється як: концепція 

формування інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта медіакомункацій. 

Процес формування інформаційного поля, насамперед, як комунікативний 

процес, відрізняється засобами та відмінностями прояву комунікативних інтенцій 

акторів. Якщо інтерпретувати його як «комунікативну дію» (за Ю. Ґабермасом), 

то створення інформаційного поля суб’єктом медіакомунікацій можна вважати за 

своєю природою саме такою дією. Тут необхідно брати до уваги (що відзначалось 

у попередньому розділі роботи), як соцально-психологічні, так і соціально-

комунікативні диспозиції суб’єкта, його комунікативний тип, який зумовлює всі 

базові складові та психологічно обумовлені елементи поведінки (зокрема, 

медіакомунікативні практики). Крім цього, персоніфікований суб’єкт, завдяки 

феномену контамінації суб’єктності, втілюює в собі одночасно як ініціатора 

комунікативної дії, так і реципієнта (адресата); персону комунікатора і суб’єкта, 

який оцінює його дії. Суміщення цих статусів доповнююється соціально-

комунікативними диспозиціями образу «Я», яким його хоче бачити або хоче 

представляти персоніфікований суб’єкт, а також ступенем стереотипізації уявлень 

особи про власні інформаційно-комунікативні наміри. Тобто обирається той образ 

(диспозиція) «Я», що співпадає з мотивами та метою інформаційного обміну. В 

фокусі дослідницьких цілей знаходяться диспозиції «Я-комунікативного», «Я-

 
859 Луман Н. Общество как социальная система. Москва : Логос, 2004, с. 18. 
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соціального» та «Я-політичного», що детально проаналізовані у третьому розділі 

дисертації. 

Вихідними теоретичними припущеннями (теоретичними гіпотезами), до 

яких потенціює себе запропонована автором роботи концепція формування 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, є такі:  

1) систематичність, впорядкованість та дискретність (серійність), мас-

медійної інформації вже не підтримує її істинність; актуальна інформація також 

може бути помилковою або зманіпульованою: як наслідок, інтереси елітних 

(владних) соціальних груп, що реалізуються через систему масової комунікації 

цілеспрямовано впливають на найбільш інертну і пасивну частину аудиторії, 

прищеплюючи їй бажані погляди, установки та звички; 

2) мас-медіа як система соціальних інститутів, продовжує працювати в 

регламенті медіацентричної парадигми; при цьому, захищаючи свою автономію 

(права журналістів, їх доступу до інформації тощо), одночасно стверджує своє 

право здійснювати хоча б частковий вплив на свідомість і поведінку як звичайних 

кластерів традиційних медійних аудиторій, так і автономних (персоніфікованих 

суб’єктів), гетерогенних і мультикультурних спільнот, структурованих щодо 

ступеня включеності у медіакомунікативні процеси; 

3) інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта стає єдиним конструктом, 

що забезпечує його автономність та самореференцію у сучасному медіапросторі. 

Формування інформаційного поля є складним багаторівневим процесом, 

який не може втілюватися за простою формулою комунікативних стосунків: 

«комунікатор – реципієнт» або «комунікатор – аудиторія», так само і реалізація 

комунікативних інтересів та відносин кожного з акторів медіакомунікацій на 

різних стадіях встановлення комунікативних контактів із змістом медіадискурсу 

або з іншими суб’єктами медіапростору залежить від: 

1) ступеню усвідомлення інформаційного вибору; 

2) інтерактивних компетенцій акторів; 

3) інструментів, що належать до обраної форми і рівня комунікації. 
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Пізнати чи виміряти весь контент інформаційного поля, та його 

відповідність усвідомленим запитам та оцінкам суб’єкта (включаючи 

вищеозначені прояви «контамінації суб’єктності») – неможливо без інтегрованого 

розуміння простору як середовища обміну інформацією, знаннями, 

переживаннями та визначення окремих процедур і механізмів здійснення 

комунікативних дій в рамках тих або інших статусів. Таким чином, «соціальний 

простір ніби поєднує ці два простори – агентів і практик – у їхній постійній і 

активній взаємодії»860. Пропоновані М. Соболевською «простори агентів і 

практик», дійсно є тим полем інтерференції смислів, що відрізняє сучасний 

простір медіакомунікацій та процеси персоніфікованого інформаційного обміну.  

Підключаючи для напрацювання концепції інформаційного поля науковий 

потенціал теоретизування напрямів двох суміжних наук: соціології та психології; 

визначених за концентрацією наближення до комунікативних процесів, а саме: 

постнекласичної феноменології та рольової теорії; а в теренах психологічного 

теоретизуввання – теорії діяльності та теорії відносин; автором визначаються три 

типи структуроутворюючих «фреймів» (або «фреймів відповідності»)861, які 

гіпотетично визначають реалізацію (використання суб’єктом) структурних 

конфігурацій процесу конструювання власного інформаційного поля. Такими 

структуроутворюючими «фреймами відповідності» є: 

1) відповідність комунікативному типу особистості (що включає 

приналежність до певного статусу, соціально-психологічні характеристики, вік, 

гендер та індивідуально-психологічні особливості); 

2) відповідність інтересам та пізнавальним потребам суб’єкта;  

3) відповідність ступеню медіакомпетенцій суб’єкта і типу інтерактивності 

(мас-медійної чи інтерсуб’єктної, мережевої, тощо).  

 
860 Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // 

Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип.4 (15). Київ, Ін-т соціології НАНУ, 2012, с. 

38. 

861 Сусська О. О. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля 

індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 1. С.131-139. 
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У фокусі наведених вище теоретико-методологічних підходів напрацьовані 

основні засади концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій; які дозволяють, спираючись на визначені автором типи 

структурних конфігурацій інформаційного поля: композицію, типологічну 

приналежність суб’єкта (комунікативний тип), часово-просторові «об’єктивності» 

існування і взаємодії в медіапросторі, структуру персональних інформаційних 

потреб, статусні характеристики (вік, гендер) тощо, – сформувати уявлення про 

архітектуру (структурні конфігурації) інформаційного поля суб’єкта та його 

співвіднесеність із зовнішніми чинниками. 

Композиція інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта та його 

змістове наповнення залежать як від психологічних рис (структури особистості, 

специфіки комунікативного типу тощо), так і від соціальних диспозицій суб’єкта 

в медіапросторі. Внутрішня мінливість і взаємодоповнюваність структурних 

конфігурацій поля дозволяє суб’єкту задовольняти паралельно інформаційніта 

комунікаційні потреби. Останні традиційно перебувають у фокусі уваги 

соціологів, хоч останнім часом і соціокомунікативні, і психологічні особливості 

сприйняття суб’єктом інформаційного простору та медіадискурсивних практик862 

стають предметом уваги і детальних досліджень представників соціологічної 

науки. 

4.3.2. Структурні конфігурації інформаційного поля персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій 

Вище арткулювалось, що на структурні конфігурації інформаційного поля 

впливають ментальні й пізнавальні «фрейми»863, які включають ідентифікацію та 

диференціацію інтересів суб’єкта, ціннісні орієнтації, ставлення до явищ 

соціальної реальності та простору «гіперреальності» мас-медіа, здатність суб’єкта 

 
862 Сусская О.А. Интерпретативные возможности теории соответствия информационного поля 

индивида // Социология: теория, методы, маркетинг. 2013. № 1.С.131-139; Сусская О.А. 

Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. Монография. Киев : SIK 

GROUP, 2018. 

863 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер с англ. Москва : «Канон-

пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 
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до порівняння та систематизації, підпорядкованість певним «об’єктивностям» 

соціального середовища тощо. 

Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта, являє собою умовний 

просторовий конструкт, композицію (внутрішню архітектуру) якого складають 

наступні структурні конфігурації: 

а) часово-просторові «об’єктивності», в яких існує суб’єкт; 

б) статусні та соціальні диспозиції суб’єкта; 

в) комунікативний тип суб’єкта, який формує власне інформаційне поле; 

г) структура ізміст інформаційних потреб персоніфікованого суб’єкта; 

д) соціодемографічні характеристики: вік, гендер тощо. 

Для більш глибокого розуміння «мотиваторів» створення інформаційного 

поля персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій важливою є ідентифікація та 

диференціація інтересів індивіда, групи, суспільства, а також ставлення до явищ 

дійсності, що зумовлюють смислові конфігурації інформаційного поля, які можуть 

бути або більш суспільно орієнтовані (публічні), або особистісно орієнтовані 

(суб’єктивні). 

Набутки соціологічної теорії, що прийшлися на перетин століть, відбивають 

вплив наступу нових інформаційних технологій, елементів впливу постмодерної 

доби, а також певний спротив розповсюдженню «всезагальної амнезії, останнього 

досягнення «індустрії забуття», що замінює сукупність аналогової інформації 

(образної, звукової тощо) цифровою інформацією, комп’ютерним кодом, який 

заступив на переміну мови «слів та речей»864. Фактично стала відгоміном 

конструктивізму категоріальність поняття «поля» у П. Бурдьє, хоч і слугувала 

інструментом достатньо релевантного соціологічного конструювання соціальних 

об’єктів. Вище вже згадувалось, що глибинна «генеалогія» цього поняття лежить 

в сфері наукових ідей М.Вебера та Е.Кассірера, причому саме М.Вебер (з усіх 

представників класичної соціології) найближче підійшов до поняття поля в 

соціальних науках. 

 
864 Вилирио П. Машина зрения.Информационная бомба. Стратегия обмана. / Пер. с фр. 

Луганск, 2013, с. 191. 
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Відштовхуючись від «певного наближення» до М.Вебера в плані типізації 

та «конституювання дії», Н. Луман підкреслював необхідність співвіднесення 

функцій мас-медіа саме з культурною «інституалізацією дії», адже саме тут 

«виникає взаємне копіювання зразків поведінки між мас-медіа й тим, що являє 

собою реальність повсякденного досвіду»865. Хоч такий підхід аж ніяк не охоплює 

всієї складності, багатоманітності та динамічності процесів у сучасній масово-

комунікаційній сфері, це створює певні нові можливості для самого суб’єкта 

комунікативних інтеракцій, але й вносить елементи динаміки в саме 

«соціокультурне поле» (П. Штомпка), яке постійно змінюється. 

Важливими, в оптиці даної проблематики, є спостереження П. Штомпки, що 

існують чотири різновиди «тканин» (або мереж), що виникають в суспільстві: 

переплетення ідей, правил, дій та інтересів. Взаємопов’язана мережа ідей 

(вірувань, доказів, дефініцій) складає ідеальний вимір поля, його «соціальну 

свідомість»866. Саме останнє – «соціальна свідомість поля» є надзвичайно 

важливою категорією для розгляду критеріїв формування інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта. 

Включення в процес конструювання інформаційного поля вимагає від 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій вирішення одночасно декількох 

актуальних завдань:  

а) відібрати для себе канал, який викликає найбільшу довіру щодо 

достовірності фактів і новин; 

б) напрацювати вміння відрізняти інтенсивне нав'язування образів з боку 

технологічно переформатованих медіа (коли людина залишається один на один зі 

своїм правом вибору, або вибором, до якого її підштовхують), «гіперреальність» 

від реальності; 

 
865 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. Москва : Праксис, 2005, с. 55. 

866 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва : 

Аспект Пресс, 1996, с. 29. 
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в) бути поінформованим, володіти інформацією не тільки про поточні події, 

але й про дії еліт, життя «публічних людей» (найбільш популярних «селебрітіс»), 

що може вважатися наслідком «рефлексу афіліації». 

Відштовхуючись від пропонованих П. Бурдьє та П. Штомпкою тлумачень 

поля, процес інтерференції структурних конфігурацій поля може розглядатись 

дотично до питань обмеженості // необмеженості полів та їх внутрішньої 

структури. Щодо соціологічного тлумачення поняття «інформаційне поле» можна 

використати підхід З. Баумана, згідно з яким «об’єкти вивчення соціології, яку 

переважно цікавлять структури, мережі взаємозв’язків, взаємообумовленість дій 

та збільшення чи скорочення ступенів свободи діючих осіб», так чи інакше 

виступають як «одиниці, члени, або партнери в мережах взаємозалежностей»867, 

що опинились «в полі» соціологічного дослідження. 

Процес сприйняття медіапродукції вимагає уваги дослідника не тільки з 

точки зору формування інформаційних інтересів на грунті індивідуальних чи 

суспільних потреб, але й в площині їхньої взаємодії на різних щаблях із соціо-

психологічними та соціо-комунікативними компонентами різних структурних 

конфігурацій інформаційного поля (включаючи візуальні, часово-просторові, 

текстуальні тощо), та їх впливом на інтерпретаційні можливості суб’єкта, 

включаючи психологічні та інтелектуальні особливості. 

В медіакомунікативних процесах сучасності помітно домінує поширення 

тенденції перенесення безпосередніх (суб’єктних) форм комунікативного 

контакту з рівня міжособистісних комунікативних стосунків в середовище 

масових комунікації, що вже артикулювалось вище як «перехід» від звичайних 

для «узусу» (використання мовленнєвих практик в посякденному житті) форм і 

формул спілкування – до використання форм і формул інтерперсонального 

спілкування в медіакомунікативному просторі. 

Інтерференція в процесі комунікативної взаємодії торкається не тільки 

вищезгаданих форм і формул комунікації, що переходять з рівня на рівень (від 

 
867 Бауман З. Мыслить социологически: Уч. пособ. / Пер. с англ., под ред. А.Ф. Филиппова. 

Москва : Аспект Пресс, 1996, с. 14. 
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інтерперсональної комунікації до масової, й навпаки), а, насамперед, соціально та 

особистісно орієнтованих конфігурацій формування власного інформаційного 

поля персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій. Рисунок 11, наведений 

нижче, відображає витоки (джерела) та соціальне спрямування конфігурацій 

процесу конструювання інформаційного поля, що представлене як взаємодія 

факторів ставлення, усвідомлення та цілепокладання в процесі створення 

персоніфікованим суб’єктом власного інформаційного поля.  

 

 

Рис. 11. Джерела конструювання інформаційного поля персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій 

Відображені на рисунку 11 джерела конструювання інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій «підживлюються» або мають 

витоками групи суспільно орієнтованих та особистісно орієнтованих 

конфігурацій інформаційного поля. 

Вибудовування концепції формування інформаційного поля, основним 

постулатом якої є всебічне розширення можливостей інтерактивної комунікації 

персоніфікованого суб’єкта в сучасному медіапросторі, вбачається можливим 

Джерела конструювання 

інформаційного поля 
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диференціація 
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завдяки зверненню до принципів дескрипції та розкриття інваріантних структур 

життєвого світу. В рамках феноменологічного підходу, просторово-часові, 

каузальні, матеріальні риси, інтерсуб’єктність тощо не вважаються створеними 

самим суб'єктом, але бачаться елементами, конструюючими поле самої 

суб’єктності. Згідно Е.Гуссерля, це досягається за допомогою проблематизації 

базових рис саме суб’єктного світобачення, через становлення екзистенціально-

феноменологічних структур. 

Структурні конфігурації інформаційного поля суб’єкта (більш соціально 

орієнтованого чи особистісно орієнтованого за характером смислового 

наповнення, як це показано на рисунку 11) зумовлюють також звертання до 

мультимедіативності як певного джерела універсалізму. Саме це є для сучасного 

світу медіакомунікацій найбільш вагомим трендом, що демонструє тенденції 

універсалізації користування комп’ютерними мережами, телеканалами, 

радіостанціями тощо. При чому це стосується не тільки технологічної 

цифровізації, але й універсалізації комунікативних моделей, нейтралізації 

«виособлення» журналістів та їхньої професійної «клановості». Розповсюдження 

блогерства зробило можливим відкриття своїх каналів у You Tube для широкого 

кола колишніх «симпатиків» та послідовників медійних «персон» – професійних 

ведучих, журналістів, лідерів думок868. Якщо мультимедіативність стала головним 

інструментом, то інтенціональність та універсалізм стали двома домінуючими 

рисами для таких провідників «партиципаторної журналістики»869. Таким чином, 

мультимедіативність як поєднання можливостей і засобів різних медійних систем 

дозволяє суб’єкту включати в своє інформаційне поле різноманітні медійні 

продукти (навіть рекламні).  

У Додатку В наведена таблиця «Співвіднесення структурних конфігурацій з 

мультимедіативними характеристиками інформаційного поля персоніфікованого 

 
868 Cусська О.О. Персоніфікація в засобах масової комунікації та Інтернеті: соціологічні 

інтерпретації // Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 10. Одеса, 2019. С. 100-105. 

869 Сусська О.О. Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей 

трансформації медіакомунікацій // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична 

влада в Україні та в світі: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 р./ 

Укл.: Г.Дерлуг’ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш.Київ : Талком, 2015. С. 84-86. 
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суб’єкта». Серед наведеного переліку структурних конфігурацій інформаційного 

поля мультимедіативними характеристиками його виступають: а) співвіднесення 

структурних конфігурацій інформаційного поля з комунікативним типом 

персоніфікованого суб’єкта; б) з часово-просторовими «об’єктивностями» 

формування інформаційного поля; в) співвіднесення структурних конфігурацій з 

власне мультимедіативними характеристиками інформаційного поля суб’єкта 

медіакомунікацій. Кожен із стовбчиків демонструє групу конфігурацій, що 

дозволяють суб’єкту здійснити свої наміри щодо змістового наповнення 

інформаційного поля. Наприклад, симультанність, реплікація та експектація 

утверджують правомірність одночасного використання як візуальних засобів 

(образотворчого мистецтва, фотографії тощо), так і звуку (музики, шумів) та 

слова; серед інструментів та нових технологій сюди додаються «стримінг» 

онлайн-кінопокази, тощо. Умовний конструкт інформаційного поля дозволяє 

розглядати будь-які варанти його змістового наповнення. Персоніфікований 

суб’єкт при цьому виступає в ролі не тільки інтерпретатора870, але й замовника 

(або ініціатора створення) тих матеріалів, сюжетів, кінофільмів, які він обирає 

відповідно своїм смакам, уподобанням, інтелектуальним запитам. 

Співвіднесення змісту, яким наповнює своє інформаційне поле суб’єкт871, 

найтісніше пов’язане з його комунікативним типом. Доцільно також розглядати 

такі властивості, як утилітарність та експектацію з рядоположними 

властивостями, що є когерентними в регістрах часово-просторових особливостей 

та мультимедіативних характеристик інформаційного поля (Див. Додаток В).  

Специфіка комунікативних потреб (в т.ч. – доступу до інформації) та інших 

характерологічних особливостей суб’єкта відбивається й на інтенсивності 

намагань їх задовольнити (досягти бажаного). В цьому сенсі необхідно 

диференціювати пасивний, нейтральний і активний типи персоніфікованих 

«конструкторів» інформаційного поля. Перший – пасивний тип – повністю 

 
870 Сусська О.О. Персоніфікація в засобах масової комунікації та Інтернеті: соціологічні 

інтерпретації // Габітус. Науковий журнал з соціології. Вип. 10. Одеса, 2019. С. 100-105. 

871 Сусська О.О. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда 

// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 1. С.131-139. 
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ідентифікується таким форматом пошуку і споживання інформації, який може 

бути співвіднесений у пропонованій концепції із категорією «дуплікація»; для 

нейтрального типу – на перший план виходять такі властивості, як 

«хронотопність» і «утилітарність»; для третього, активного типу – найбільш 

характерною є «диспозиційіність». 

В синхронії та діахронії, як класичних площинах розгляду подій та явищ 

дійсності, зберігається і для сучасної епохи та необхідна ясність, що виводить на 

новий рівень розуміння «тотальності» як потенціал глобальності, всеохоплення 

комунікативними контактами персоніфікованих суб’єктів в неосяжному 

медіакомунікативному просторі. 

Розглядаючи інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта сучасних 

медіакомунікацій в двох вищезазначених ракурсах наукової експлікації, 

необхідно додати, що для синхронії як суттєвісний обирається індивідуальний 

аспект, а для дііахронії – суспільний. 

За критерієм діахронії (суспільного підходу), який тяжіє до «тотальності», 

здійснення проекцій соціальної реальності через прошарки великих відстаней 

часу, транслюються соціальні уявлення в соціокомунікативному просторі значень 

(семіосфері). Елітарність деяких матеріалів медіа створює нішеву ілюзію, яка 

може бути зруйнована саме через діахронію. Як вже було проаналізовано у 

другому розділі роботи, метадискурс масової комунікації суттєво впливає на 

спосіб життя особистості через інформаційний простір та її власне інформаційне 

поле (наприклад, зразки життєвих ситуацій, що демонструють вуайєристські шоу, 

або фейкові новини тощо).  

Критерій експектації – присутній в концепції інформаційного поля і як 

властивість, притаманна персоніфікованому суб’єкту медіапростору, і як 

структурна конфігурація, що відбиває ступінь забезпечення очікувань, який 

позначається на рівні довіри до мас-медіа. 

Рівень довіри як одна з базових рис світобачення та відтворення життєвого 

світу особистоісті тісно пов’язана із системою очікувань аудиторій мас-медіа, що 

для соціології масових комунікацій завжди було традиційним аспектом 
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досліджень872. Проте в сучасних наукових розвідках і «віртуальних уявленнях» 

щодо соціальної диференціації й проявів суб’єктності в медіапросторі (подій у 

віртуальних групах та мережевих спільнотах), ці підходи дещо трансформуються 

або використовуються як певний «ретро»-метод представлення думок та 

преференцій аудиторії. 

Отже, прояви суб’єктності в медіапросторі можуть консолідувати одразу 

декілька критеріїв, наприклад, диспозиційність – передбачає готовність індивіда 

до певної активності, зокрема, в соцмережах, до медіаактивної поведінки (іноді до 

стереотипних дій в певній їх послідовності, наприклад, перегляд серіалів або ток-

шоу, або переважно інформаційно-політичних програм); експектація – вказує на 

соціальні очікування індивіда від контакту з інформацією, ступінь забезпечення 

очікувань позначається на рівні довіри до мас-медіа; включеність в 

інформаційний простір передбачає узгодженість першого щабля конгруентності 

(просторово-часовими особливостями включеності) із симультанністю – 

структурною конфігурацією, що дозволяє одночасно представляти адекватні за 

якістю повідомлення великим аудиторіям та передавати їх на великі відстані 

одночасно (цієї ж структурної конфігурації стосується і глобальний аспект 

функціонування комп’ютерних мереж).  

Структурні конфігурації інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

стосуються трьох груп найважливіших ознак, що складають функціонал концепції 

інформаційного поля: 

а) комунікативний тип персоніфікованого суб’єкта; 

б) часово-просторові особливості формування інформаційного поля, 

в) мультимедіативні характеристики інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта.  

Сукупність перелічених конфігурацій дозволяє концептуально з’ясувати та 

виокремити найголовніші складові інформаційного поля, виявити послідовність 

набуття цими компонентами свого місця і значення – «щаблів конкгруентності». 

 
872 Медіа. Демократія. Культура. / За ред. Н.Костенко, А.Ручки.Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2008. 
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 Перший щабель: 

 

Другий щабель 

 

Третій щабель 

 

Позиції суб’єкта 

в медіа-

комунікативному 

просторі 

 

часово-просторові 

«об’єктивності» 

конгруентність 

комунікативному типу 

та соціо-психологічних 

властивостей 

особистості 

ознаки соціо-

орієнтаційних та 

статусних позицій 

персоніфікованого 

суб’єкта, 

Виміри 

інформаційного 

простору 

Сітка мовлення, що 

формує «порядок 

денний»; 

присутність / 

відсутність в мережі 

Індикатори 

інформаційного вибору 

Формати інтересів 

та здійснення 

інформаційного 

пошуку 

Прояви медіа- 

активності 

Готовність суб’єкта 

до медіаактивної 

поведінки, в т.ч. в 

інтернет-мережах 

(«Я- соціальне») 

Присутність в 

медіапросторі заради 

розваг, афіліації 

перегляду серіалів або 

участі в ігровій 

активності тощо («Я-

комунікативне») 

Готовність індивіда 

до політичних оцінок 

подій через перегляд 

новинного контенту 

або інформаційно-

політичних ток-шоу 

(«Я-політичне») 

Соціальні 

очікування 

індивіда  

Компенсаторність і 

симультанність 

(одночасність 

охоплення аудиторій) 

Очікування від 

контакту з 

інформацією, ступінь 

забезпечення очікувань 

Позначається на рівні 

довіри до мас-медіа 

 

Рис. 12. Щаблі конгруентності в структурі формування інформаційного 

поля суб’єкта медіакомунікацій. 

 

У пропонованій концепції інформаційного поля головною особливістю є 

виділення та виявлення диференційних ознак вищенаведених «щаблів» та ступінь 

їхньої конгруентності (узгодженості, співвмірності) як із структурними 

конфігураціями, так і щаблів між собою. Все це дозволяє персоніфікованому 

суб’єкту медіакомунікацій інтеріоризувати зміст інформаційного поля в процесі 

його формування.  

Перший щабель інформаційного поля пов’язаний з узгодженням 

інформаційних орієнтацій і можливостей суб’єкта з тими часово-просторовими 

«об’єктивностями», в яких існує суб’єкт; способами подолання протидії режимам 

зайнятого та вільного часу; адже часовий розподіл як «порядку денного» 
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життєвих обставин, так і розклад мовленнєвого дня (що для традиційних медіа 

зберігає своє значення) все ще суттєво впливають на внутрішню композицію 

поля. Все вищезгадане зумовлює наявність тієї або іншої актуальної поведінки 

(особливо стосовно електронних медіа), що фактично для суб’єкта стає моделлю 

повсякденних практик медіаспоживання. 

Умовними регуляторами загальної композиції або моделі інформаційного 

поля є: серійність, час і точність виходу в ефір обраних програм – це для суб’єкта 

медіакомунікацій є стабільним навігатором у медіапросторі; звертання до 

«дайджестів мовленнєвого дня» фактично є гідом в медіаландшафті; а періодичне 

нагадування та ознайомлення з послідовністю виходу в ефір тих програм, що 

складють основу композиції інформаційного поля, одночасно – є запорукою 

включення суб’єктом конкретного медіапродукту до свого інформаційного поля. 

Цей перший щабель можна визначити, як щабель «порядку денного» або щабель 

часово-просторової конструкції інформаційного поля, яку гіпотетично 

намагається свідомо розбудувати кожен персоніфікований суб’єкт 

медіакомунікацій. 

В цьому сенсі, в процесі конструювання інформаційного поля суб’єктом 

медіакомунікацій активізуються програмна та реалізаційна функції, при чому 

обидві базуються на індивідуальному досвіді, індивідуально втілених нормах (за 

типом комунікативних ситуацій інтерсуб’єктної взаємодії). Прояв реалізаційної 

функції з необхідністю вимагає також урахування впливу індивідуального часу 

(реалізація інформаційних потреб може протікати паралельно або ж незалежно від 

реального часу, відповідно до тих інструментів та технологій, які доступні на цей 

момент споживачеві інформації). 

В ракурсі уваги соціологів, саме цьому щаблю була завжди присвячена 

найбільша частина емпіричних даних (зокрема, накопичених соціологією масових 

комунікацій), що містять результати досліджень поведінки різних кластерів 

аудиторії ЗМК і віддзеркалюють саме часово-просторові характеристики 

медіаспоживання. Серед значущих для структури інформаційного поля суб’єкта 
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медіакомунікативних відносин, традиційно соціологією масових комунікацій тут 

вивчались такі питання: 

– включеність населення країни та її окремих регіонів до певних кластерів 

аудиторій різних каналів і видів мас-медіа, 

– система розподілу часу ефірного мовлення електронних медіа, що формує 

«звички» аудиторії і впливає на «ландшафт» медіаспоживання так само, як і сам 

«розподіл часу» (вільного // робочого часу) населення,  

– рейтинги каналів та окремих програм електронних медій, що також 

відображають ступінь такої залежності.  

Другий щабель інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій демонструє конгруентність комунікативному типу ; відбиває 

соціо-психологічні властивості суб’єкта, акцентує «фрейми віку» і базується на 

двох засадах, що конституюють подальшу комунікативну поведінку суб’єкта – 

приналежність до певної вікової групи та вплив віку на комунікативний тип 

(прояви активності в мережах, пошук інформації, участь в групах, або пасивність, 

«луркеризм»). Конгруентність щаблів інформаційного поля – це узгодженість і 

відповідність елементів, що утворюють деяке ціле (в «архітектурі» 

інформаційного поля несе значення співвимірності всіх комонентів його 

структури). 

У практичній психології, конгруентність – це узгодженість тих чи інших 

елементів життя людини, в першу чергу відповідність зовнішнього вираження 

внутрішньому змісту873. В сенсі даного предмету (формування інформаційного 

поля) можна диференціювати конгруентність // неконгруентність вербальної або 

невербальної інформації, що наповнює інформаційне поле суб’єкта; а також 

ступінь конгруентності контенту, коли суб’єкту вдається (або не вдається) 

підбирати цей контент для інформаційного поля у відповідності зі своїми 

цінностями та цілями. Серед тих текстових та відеоматеріалів, що суб’єкт 

 
873 Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. Київ: 

Интерпресс ЛТД, 2007; Психология личности: словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая и 

Т. М. Титаренко. Київ : Рута, 2001. 
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відбирає і демонструє оточуючим (особливо в соціальних мережах), не завжди 

спостерігається відповідність тим життєвим цінностям, які суб’єкт сповідує в 

реальності, а отже виникає невідповідність і складу, і стану інформаційного поля. 

Третій щабель інформаційного поля відображає його конгруентність 

диспозиціям особистості персоніфікованого суб’єкта в мультимедіативному 

інформаційному просторі (що детально аналізувалось у попередньому розділі 

роботи); включає агреговані ознаки соціо-орієнтаційних та статусних позицій 

персоніфікованого суб’єкта. Сам процес конструювання інформаційного поля 

відбиває ту експлікацію тематичних преференцій, що визначає інтереси та 

інформаційні потреби, але фактично є проекцією тих або інших диспозицій 

суб’єкта медіакомунікацій874. 

Особистісні якості персоніфікованого суб’єкта проявляються або 

експлікуються (в рамках поставлених цілей) в обраних суб’єктом диспозиціях «Я-

комунікативного», «Я-соціального» та «Я-політичного» з відповідним набором 

статусних ролей і функціоналом соціальної адаптації. Для останнього тип і 

характер особистості мають вирішальне значення; адже ці визнані соціо-

психологічні детермінанти поведінки індивіда (в т.ч. і комунікативної) так чи 

інакше суттєво впливають на соціалізаційний потенціал і ціннісні орієнтації 

особистості, а ті, в свою чергу, на тематику і якість змістового наповнення 

інформаційного поля. У випадку співпадіння з інтенціями сукупного 

(інституційного) комунікатора, виникає «поле ідеологічних конотацій»875 (У.Еко), 

що достатньо широко використовується мас-медіа в політичній й, частково, в 

комерційній рекламі. 

Саме через існування в сучасному мультимодальному світі, у суттєво 

деформованій кризою соціальній реальності індивід втрачає орієнтири, не 

припиняється відтворення «смислових універсалій», які так само як запитання про 

 
874 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014 

875 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. Москва : ТОО ТК 

«Петрополис», 1998, с. 143.  
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довіру громадян до соціальних інститутів, «являє собою таку символічну 

генералізацію, тобто особливу смислову структуру, обумовлену встановленими 

соціокультурними режимами сигнифікації, яка не вимагає додаткових роз’яснень 

для дорослої людини»876. Подібні «смислові універсалії» як раз і представляють те 

коло «очевидностей», що визначає саме смислові засади формування 

інформаційного поля суб’єктами різних вікових категорій пропорційно їх 

дорослішанню. Щодо наступного – реалізації удосконалення, в певному сенсі 

«дорослішання» в соціальних диспозціях особистості, зокрема, здійсненню 

свідомої селекції контенту, вибору та пощуку інформації в процесі формування 

інформаційного поля, це потребує окремих компетенцій, що входять до 

структурних щаблів інформаційного поля. Такі окремі щаблі корелюють з 

структурними конфігураціями (тими стрижньовими характеристиками 

інформаційного поля, які не залежать, власне, від самого суб’єкта). Прояви медіа-

активностей можна окреслити і як комунікативні компетенції, і як адекватне 

втілення диспозицій персоніфікованого суб’єкта в просторі медіакомунікацій. 

Структурні конфігурації, які фактично є конгруентними, тобто утворюють 

«координатні точки» перетину особливостей медійної активності суб’єкта (як це 

відтворено в таблиці, що міститься уДодатку В) з тими щаблями інформаційного 

поля, які фактично створюють його основу (ядро): 

а) з просторово-часовими особливостями включеності індивіда в 

інформаційний простір; 

б) з комунікативним типом, з його соціо-психологічними особливостями; 

соціокультурними настановами, цінностями, іншими індикаторами (в т.ч. 

соціально-демографічними ознаками), серед яких найбільш впливовими щодо 

медіаорієнтацій суб’єкта є «фрейми» віку та гендеру; 

в) з агрегованими ознаками соціо-орієнтаційних та статусних позицій 

персоніфікованого суб’єкта, що вибудовуються за принципом «кристалізації 

 
876 Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 296. 
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соціологічних проекцій особистості»877 реалізуються лише у визначених 

сегментах його соціокомунікативної діяльності, а саме – в диспозиціях «Я-

соціального», «Я-комунікативного» та «Я-політичного». 

Через екстраполяцію цих «базових рис світобачення» на процес створення 

інформаційного поля суб’єктом медіакомунікацій, де персоніфікація або позиція 

«луркера» так само пояснюються через екзистенціально-феноменологічні 

структури у межах інваріантів життєвого світу (який знаходить своє відбиття в 

змісті та складниках інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта), виникає 

частково нове світобачення, що також ототожнюється із сферою суб'єктивного. 

Образи, що є складовими картини світу, природно, є не тільки зоровими чи 

тактильними. В той же час, і образи, і повідомлення, що складають суб’єктно-

обране поле інформації, так само відбивають інформацію про життєвий світ 

суб’єкта. Відповідно до феноменологічних концептуальних підходів, значення 

або розуміння медіаповідомлень (змісту інформаційного обміну), породжується 

своєрідною конфігурацією образів і відомостей про життя людей, їх позиції у 

публічному просторі, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, 

ціннісні орієнтації і духовні орієнтири, що в результаті знаходять своє місце в 

інформаційному полі персоніфікованого суб’єкта медіаокмунікацій.  

Очевидно, будь-які істотні зміни картини світу (особливо внаслідок 

маніпуляцій та гібридизації інформації) спричиняють за собою зміни в системах 

вказаного ряду елементів. Відповідно до цих особливостей картина світу 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій зазнає: 

• тиску з боку специфічних способів вибудовування, сприйняття та 

інтерпретації подій і явищ; 

• впливу на фундаментальні засади світосприйняття суб’єкта; 

• розмежовування в сфері обрання засобів формування інформаційного поля; 

 
877 Сусская О.А. Социологические проекции личности: интерпретация – персонификация – 

виртуализация: монография. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, AV 

Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2014 
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• опору суб’єкта, який спираючись на досвід, завдяки якому він діє в світі, 

намагається верифікувати та раціоналізувати інформацію; 

• припущення щодо відбиття в інформаційному полі суб’єкта синхронних або 

діахронних практик чи аспектів знання; 

• варіативність змін картини світу щодо всіх суб'єктів878, які умовно беруть 

участь у формуванні власного інформаційного поля.  

Виходячи з того, що суб’єктами або носіями картини світує як окрема 

людина, так і соціальні або професійні групи, етнонаціональні або релігійні 

спільноти; так само й інформаційне поле може бути односуб’єктним, або воно 

може бути інформаційним полем групи, або віртуальної спільноти (як це 

відбувається в соціальних мережах), також інформаційне поле суб’єктного 

характеру може поступово реалізуватись і новими медіа, як суб’єктами 

інформаційного простору.  

За свідченнями Етана Цукермана (зафіксованими в праці «Нові з’єднання: 

цифрові космополіти в комунікативну епоху»), спільним баченням картини світу 

можна пояснити бажання пропонувати в мережі читачам “Global Voices” 

«найрізноманітніші історії очами конкретних людей, які брали в них участь», тим 

самим «полегшуючи та роширюючи доступ до невідомих раніше інформаційних 

полів», адже соціальні мережі не паралельний всесвіт, а частина реального життя: 

«ми сподівались, що блогери, які співробітничали з Global Voices, стануть 

провідниками по своїм країнам і культурі»879.  

Феноменологічний підхід до суб’єктивації та можливостей утворення 

інформаційного поля окремої групи або спільноти в мережах також межує із 

соціопсихологічним, адже індивідуальні прояви так само зчитуються в мережах і 

можуть або стати на заваді комунікативним груповим стосункам, або сприяти 

ним. Також у концепції інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта 

 
878 Сусская О.А. Информационное пространство и жизненный мир личности // Философия 

коммуникации: интеллектуальные сети и современные информационно-коммуникативные 

технологии в образовании. Санкт-Петрбург : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 71 – 82. 

879 Цукерман Э. Новые объединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / Пер. 

с англ. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015, с. 144-145. 
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медіакомунікацій використовується екоантропоцентричний підхід, адже саме 

фігура суб’єкта тут є визначальною. Погляд на особистість як суб’єкта суспільних 

відносин, здійснюваний в рамках екоантропоцентричний підходу, виявляє 

науково-теоретичні аспекти, необхідні для пояснення дихотомії персоніфікації в 

мас-медійній сфері. Предметом майбутніх досліджень, безперечно, може стати 

«портрет» персоніфікованого суб’єкта, що встановлює його соціальні ознаки, 

джерела та індивідуальні засади інформаційного вибору тощо. Частково ці спроби 

вже роблятьcя за допомогою Big Data, а Cambridge Analytics навіть у цьому 

зайшли так далеко, що порушили умови захисту персональної інформації. 

Результати подібного аналізу найчастіше таргетизовані та спрямовані на потреби 

ринку. Щодо наукових досліджень особистісних рис суб’єкта медіакомунікацій, 

тут зв’язок з емпіричним рівнем повинен опосередковуватись проміжним рівнем 

теоретизування, який представляють на своєму рівні спеціальні соціологічні 

теорії, зокрема, соціологія масових комунікацій. 

Серед можливостей відкриття нових конфігурацій та розширення 

потенціалу формування інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій 

вирізняється інтерференція контенту індивідуальної свідомості та сукупного 

змісту інформаційного простору, що є одним із найголовніших чинників взаємодії 

в мас-медійному просторі старих і «нових» спільнот, які одночасно є суб’єктами і 

комп’ютерних мереж, і традиційних медіа. Таке поєднання фукцій і звичок членів 

масових аудиторій (з їх величезним хронометражем перегляду телебачення – від 

трьох годин і більше, як це зафіксоване «Європейським соціальним 

дослідженням»880 і вже розглядалось вище в роботі) з певним функціоналом 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій (хоч би частковим), вже каже про 

ймовірність поступового переходу до індивідуального споживання продукції мас-

медіа і набуття суб’єктом статусу персоніфікованості. 

 
880 Головаха Є. І., Горбачик А.П. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за 

результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. Київ : 

Інститут соціології НАН України, 2014, с. 55. 
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Атрибутивність позицій акторів сучасного інформаційного простору диктує 

вибір структурних компонентів, які впливають на композицію інформаційного 

поля суб’єкта, як сукупність «об’єктивностей» та специфіки суб’єктного вибору. 

Серед таких атрибутів реальності, від яких не може навіть свідомо відмовитись 

будь-який актор інформаційного обміну, це – приналежність до певного типу 

спільнот (міських або сільських), особливості комунікативного типу (лідерської 

або пасивної, підпорядкованої спрямованості), диспозиції суб’єкта в середовищі 

медіакомунікацій. Саме останні найбільше впливають на композицію і змістову 

(текстуальну) основу інформаційного поля, формуючи тематику і наповненість 

контенту. 

Структура конфігурацій інформаційного поля та порядок щаблів 

конгруентності (взаємодоповнюваності) дозволяє досліднику881 виявити 

розбіжності у різних кластерах аудиторій щодо включеності в медіапростір та 

його сприйняття. Так, серед кластерів аудиторій, які належать переважно до 

визначеного вище типу «медійної особистості», зазвичай зберігаються більш 

усталені звички телеперегляду, що зумовлені віком та статтю. Відомо, що з віком 

посилюється таке характерне для дорослих прагнення як потяг до стабільності, 

розвивається певний консерватизм, сталість звичок. Цей соціопсихологічний 

феномен впливає на характер інформаційного вибору і стереотипи 

телеспоживання882. Ще одна вельми важлива обставина, що допомагає «прикути» 

глядача до телеекрану – це інтерес аудиторії до особи комунікатора (ведучого 

теле- або радіопрограм). Феномен дихотомії персоніфікації883, розглянутий у 

попередніх розділах роботи, особливо проявився саме протягом згаданої епохи 

«всемогутності» медіа, як втілення комунікатором «обличчя» телеканалу або 

конкретної програми. 

 
881 Сусська О.О. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда 

// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 1. С.131-139. 

882 Сусська О. О. Гуманізаційні завдання формування українського інформаційного простору // 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2001. № 2. С.27-38. 

883 Сусська О.О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013.  
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В багатьох проведених автором соціокомунікативних та соціопсихологічних 

дослідженнях медіакомунікації було виявлено, що, якщо сформоване позитивне 

ставлення аудиторії до ведучого, то інформація почута саме від нього краще 

сприймається, засвоюється, адже спрацьовує так званий ефект «кредиту довіри». 

За більш ніж двохдесятилітній період спостережень за поведінкою аудиторій 

електронних мас-медіа автором було встановлено884, що, наприклад, чверть 

аудиторії надає перевагу таким телепрограмам, які: 

– стабільно виходять в ефір, 

– мають постійних ведучих,  

– мають визначений «формат» або форму подання змісту (тележурнал, 

ток-шоу, співбесіда або актуалізоване інтерв`ю тощо).  

Якщо розглядати взаємозв’язок першого і другого щаблів конгруентності 

інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта, то очевидним стає їхній 

взаємозв’язок та питома вага другого – «фреймів віку», пов’язаних з певними 

віковими «очевидностями» і комунікативним типом. Саме останній корегує 

надання переваг тому або іншому контенту мас-медій в залежності від вікових 

особливостей й відповідних ним психолого-комунікативних рис. Значущу роль 

тут відіграє здатність до самоінтерпретації та саморефлексії, яку можна віднести 

до наявності соціокультурних практик та прояву ідентичностей (за А.Ручкою)885 ; 

що відкриває здатності співвіднесення своїх бажань та інформаційних запитів із 

потребами та можливостями інших. Саме в цьому полягає сенс наявності в 

концепції інформаційного поля феномену «контамінації суб’єктності», в якому 

справджується здатність суб’єкта до самовизначення, втілення особистісних 

намірів та інтенцій в процесі створення персоніфікованим суб’єктом власного 

інформаційного поля. Контамінація суб’єктності в умовах сучасного 

медіакомунікативного простору визначається автором – як статусно-рольова 

 
884 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології». Острог : Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 

2009. Вип.12. С. 169 -181. 

885 Ручка А.О. Медіа і глобальна культура: контекст сучасності // Медіа. Демократія. Культура / 

За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. С. 133-153. 
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властивість суб’єкта засвоювати і суміщувати свою роль користувача/споживача 

із умовним статусом медіакомунікатора, причому від суміщення обох статусів 

впродовж комунікативного контакту виграє сам суб’єкт, набуваючи більшої 

самостійності в процесі інформаційного обміну. 

Попри тенденції сучасних мікросоціологічних підходів, традиційний 

соціально-демографічний «портрет» аудиторії електронних мас-медіа продовжує 

бути джерелом соціологічної інформації (особливо в розрізі її «стандартних» 

кластерів), що зберігає свою важливість для програмування і функціонування 

теле- і радіоканалів. Крім суто соціологічних вимірів, що використовують 

традиційні медіа для визначення «рейтингів», необхідно брати до уваги і фактори 

соціопсихологічного змісту. 

Можна переконатись, що існують певні, досить чітко окреслені групи 

аудиторії, які переважно дивляться і слухають передачі, шо не тільки регулярно 

виходять в ефір, але й співвідносяться із репрезентаціями їхньої картини світу та 

віковими відмінностями комунікативної поведінки. Така комунікативна поведінка 

також породжує більшу, ніж в інших кластерах, питому вагу проявів двох 

наступних «фреймів»: відповідності інтересам та пізнавальним потребам та 

ступеню медіакомпетенцій суб’єкта і типу інтерактивності. Остання тісно 

пов’язана з комунікативним типом «активним» (лідерським) чи «пасивним» 

(підпорядкованим)886. Треба підкреслити, що пасивний тип, як вже 

артикулювалось вище, складає психологічне підгрунтя для комплексу поведінки 

луркерського типу в мережах.  

З результатів досліджень попередніх періодів витікає, що віковий фактор 

відчутно позначається не тільки на спектрі інформаційного вибору, але й на 

смисложиттєвих орієнтаціях, розумінні й сформованості мети й спрямованості 

зусиль кожної людини – у досягненні стабільності, міцності і прогнозованості 

свого становища в суспільстві. Результати багаточисельних емпіричних 

соціологічних досліджень, які зафіксували, наприклад, що для контингентів у 

 
886 Сусська О.О. Комунікативний тип особистості та його використання в політичній діяльності 

// Мова і культура. Вип.4. Т.1,Ч.2. Філософія мови і культури. Київ, 2002. С. 80-91. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

484 

 

вікових групах «40+» (які мають більш сталі звички «телеперегляду» ніж молодь), 

зберігається зацікавленість в кінопродукції минулих десятиліть та скептичне 

ставлення до «ток-шоу»887. Для дорослої людини, яка звикла спиратися в житті на 

свій власний досвід, сучасна ситуація в соціальному, професійному, 

матеріальному плані є доволі нестабільною. Згідно висновків, зроблених 

Р.Шульгою, «базовими потребами людини є безпека, стабільність і 

прогнозованість. ...Для багатьох громадян нині втрачені засадничі смисли, 

цінності, які й забезпечували відчуття непохитності соціального порядку, 

надійності суспільних інститутів, віри в поступальний хід життя»888.  

Поняття «щаблів конгруентності» інформаційного поля та «структурних 

конфігурацій» різняться, адже перше – вбирає в себе узгодженість та 

співвимірність – стійкі (незмінні) характеристики відповідності поля 

комунікативному типу, соціальним диспозиціям, ресурсу часу, віковій та 

гендерній приналежності суб’єкта медіакомунікацій. В психологічному сенсі, 

конгруентність – це стан цілісності, щирості, та наближеності до абсолютної 

гармонії, коли всі частини структури особистості працюють узгоджено і 

спрямовані до однієї мети. У стародавні часи цей термін був успадкований з 

латини і нині означає відповідність, узгодженість, те, що підходить. Якщо людина 

думає, відчуває, обіцяє і виконує, говорить і робить те, про що було усвідомлено і 

сказано, в певний момент часу – вона конгруентна, а ситуаційні індикатори 

медійної поведінки, наприклад, такі характеристики структурних конфігурацій, як 

«утилітарність» та «експектація», дозволяють оцінити ступінь її задоволення / 

незадоволення, втілення суб’єктом і забезпечення своїх інформаційних потреб та 

очікувань в межах того, що Ж. Делез та Ф. Гваттарі називали «стратиграфічним 

часом»889. 

 
887 Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В.Костенко. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 237-239.  

888 Шульга Р. Жити чи виживати? Деякі роздуми про ціну питання // Українське суспільство 

1992-2009. Динаміка соціальних змін / За ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : 

Інститут соціології НАНУ, 2009. С. 293-295. 

889 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Москва : Институт экспериментальной 

социологии; СПб. : Алетейя, 1998. 
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Взаємоузгодженість структурних конфігурацій та щаблів конгруентності 

інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій просякнуті ідеями множинності 

та нелінійної раціональності. Саме цим можна пояснити багатоманітність проявів 

інтересів персоніфікованого суб’єкта і, використавши їх (єдині з усього багатства 

ідей пропонованих послідовниками постмодерну) – включити до теоретичного 

огрунтування концепції формування інформаційного поля персоніфікованим 

суб’єктом медіакомунікацій. В течії множинності та нелінійної раціональності 

відбувається вибудовування відносин: комунікатор – аудиторія («інтерпретативні 

спільноти»); суб’єкт медіакомунікацій – сукупний зміст медіапростору, які 

знаходяться в постійному стані взаємовпливу та взаємодії. За своїм характером 

така взаємодія – є комунікативною; за типом встановлення зв’язків – 

мульпарадигмальною; за типом здійснення інтеракцій – віртуальною, насиченою 

уявними «образами»; а за багатоманітністю застосування технологій – 

мультитехнологічною. Нові підходи до вивчення соціалізаційних та 

медіапсихологічних ефектів та тенденцій в просторі масової комунікаціїї, 

демонструють переакцентуацію дослідницької уваги з інтересів та цілей 

імперативно налаштованих медіа на інтереси та свідому поведінку суб’єкта. 

Питання впливів медіа також дискутується широко і неоднозначно, 

особливо серед критично налаштованої (а відтак, й найбільш свідомої та 

інтелектуальної) частини масової аудиторії мас-медіа. Останнім часом 

поширюється думка про антисоціалізаційний вплив мас-медіа, хоч за усталеним 

спектром функцій масової комунікації саме соціально-адаптаційна й 

соціалізаційна функції завжди були притаманними впливу продукції мас-медіа і 

залишаються такими890. В рамках вивчення медіадискурсу, здійсненого автором, 

виявлено, що інформаційні потоки не є «самоконтрольованими»891, й не мають 

спонтанної плинності. За відомою метафорою Ж. Делеза про наявність контролю 

 
890 Сусська О.О. Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості // Наукові 

записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Сучасні дослідження 

когнітивної психології». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 

Академія», 2009. Вип.12. С. 169 -181. 

891 Сусская О.А. Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве. 

Монография. Киев : SIK GROUP, 2018.   
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або «влади стимуляторів»892 можна розгортати думку щодо ймовірного 

наближення когнітивних і комунікативних парадигм, аналізу структури і змісту 

дискурсу в середині медіасистем. Поява комп’ютерних мереж, нові інформаційні 

технології дозволяють поступово викристалізуватись та сформуватись новому 

типу користувача – персоніфікованому суб’єкту медіакомунікацій. Для нього 

метадискурс масової комунікації, глобальні інформаційні потоки є невід’ємною 

частиною повсякденного життя і навіть стають поступово засобом існування.  

Нижче наведені дані моніторингу Інституту соціології НАНУ щодо 

динаміки користуання Інтернетом за останні чотири роки893
 (див. Табл. 4.3.3). 

 

Таблиця 4.3.3 – Як часто Ви користуєтесь Інтернетом?* (%) 

 2016 2018 

Декілька разів на день 56,7 71,0 

Два- три рази на тиждень 25,2 20,5 

Раз на тиждень 4,6 4,4 

Раз на два-три тижні 1,9 2,7 

Раз на місяць 1,0 0,5 

Рідше ніж раз на місяць 1,6 0,9 

Не відповіли 0,0 0,0 

*Відсотки від тих, хто користується Інтернет. 
Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. 

д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 500. 

 

В останнє десятиліття інтернет-технології стали особливо активно 

розвиватись і займають значне місце як в житті пересічної людини, так і 

соціальних груп та спільнот. Проте, збереження традиційних звичок і уподобань 

також притаманне сучасним аудиторіям мас-медіа. Саме таке поєднання звичок і 

сучасних потреб у засобах і джерелах інформування притаманне новим суб’єктам 

медіакомунікативного простору. Якісно новий етап інформатизації дає 

можливість отримання віртуальних, максимально наближених до реальних даних 

про об'єкти, зокрема, про діяльність інститутів держави, які можуть бути успішно 

 
892 Делез Ж. Общество контроля: postscriptum, 2000. URL: http://my.arcto.ru/public/9deleuze.htm 

(дата звернення: 21.05.18).   

893 Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. Д.е.н. В. Ворони, 

д.соц.н. М.Шульги. Київ : Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 500. 
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використані для змістового наповнення інформаційного поля персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій. 

Очевидний вплив на сучасне сприйняття медійного простору та 

комунікативні взаємини, що виникають в ньому, спричиняють ті обставини, що 

значна частина сучасних споживачів інформації продовжують підтримувати свої 

комунікативні зв’язки за принципами, засвоєними ще наприкінці минулого 

століття. Константність поведінки аудиторій традиційних медіа є загально відомою 

і теперішнє зменшення кількісних показників аудиторій, наприклад, телебаченя є 

незначним. Так, серед речей, без яких не можуть обійтися у сьогоднішньому 

повсякденному житті представники різних соціо-демографічних груп населення, 

демонструє таблиця 4.3.4. 

 

Таблиця 4.3.4 – Гендерні та вікові відмінності щодо вибору речей, без яких 

не можуть обійтися в сьогоднішньому повсякденному житті (2011p., %. N= 1800) 

Речі За 

вибіркою 

Стать Вікові групи 

Жінки Чоловіки 18 -29 30-54 55+ 

Телевізор 74,6 74,8 74,3 70,5 74,6 78,0 

Мобільний 

телефон 

61,3 57,8 65,2 85,6 66,6 31,1 

Пральна машина-

автомат 

32,6 40,2 23,9 35,3 36,9 24,6 

Інтернет 26.0 21,9 30,7 52,2 22,4 6,2 

Комп’ютер, 

ноутбук 

25,7 22,5 29,3 51,8 22,6 5,0 

Газети, журнали 23,5 24,7 22,1 15,5 22,3 33,1 

Книги 22,9 24,7 20,9 18,7 21,9 27,6 

Джерело: Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В. Костенко. Київ : Інститут 

соціології НАН України, 2012, с. 329. 

 

Як демонструють результати дослідження894 (див. Табл. 4.3.4), з 25 позицій, 

які складали шкалу запитання, обрано сім категорій речей, найвищих за кількістю 

 
894 Смислова морфологія соціуму / За ред. Н.В. Костенко. Київ : Інститут соціології НАН 

України, 2012, с.329. 
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відповідей. Як не дивно, в цьому переліку «перемагає» телевізор як необхідний 

компонент «речової» культури, інструмент дозвілля та інформування не може 

жодна з присутніх в таблиці речей. Треба звернути увагу, що найменше 

розбіжностей у всіх групах (включаючи гендерні та вікові) саме у ставленні до 

телевізора, він є однаково необхідним і для чоловіків, і для жінок; трохи меншим 

(70%) є показник серед молоді 19-29 років, яка все ж більше зорінтована на 

Інтернет. Поступово Інтернет залучає до свого простору ширше коло людей, і тут 

теж присутні певні гендерні та вікові відмінності: серед тих, хто вже не може без 

нього обійтись – 30,7% чоловіків і 52,2% молоді віком 18-29 років. Також і 

друковані видання: газети, журнали, книги – дотепер продовжують залишатись 

необхідними компонентами повсякденності. Вдивляючись в ці показники можна 

констатувати, що не можуть обійтись без друкованої продукції саме жінки, а більш 

прив’язаними до своїх читацьких звичок є (як і очікувалось) респонденти старші 55 

років. 

Окреме питання, як про це згадувалось у попередніх розділах роботи, 

становить проблема довіри до засобів масової інформації. Ця проблема інспірує 

багато суміжних питань про наявність або відсутність самовідтворюваності та 

самодостатності (аутопойєзису) в сучасних мас-медіа, а також суттєво загострює 

проблему реальних можливостей «управління інформаційними потоками» в 

параметрах узвичаєних для владних структур. Традиційно вважалося, що чим 

глибша, об’єктивніша та достовірніша інформація передається засобами масової 

комунікації, тим ефективніший їхній вплив на аудиторію. Сьогодні можна 

констатувати, що персоніфікований суб’єкт мас-медійного простору є найбільш 

освіченим, інформованим, підготованим до комунікативного контакту в цих 

умовах за всі інші періоди, адже назріли умови, коли ефекти цілеспрямованого 

«медіавпливу» або ідентифікуються як «ворожі», або не спрацьовують; лише 

«ефект взаємодії» в умовах інформаційного обміну залишається тим самим 

індикатором, що може вийти на такий щабель здійснення комунікативних 

контактів, який забезпечується в діалозі за наявності персоніфікації. Наскільки ж 
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постмодерністські підходи екстраполюються на «дераціоналізацію» дискурсивних 

практик сучасних мас-медіа, залишається відкритим питанням. 

Згідно з авторською концепцією інформаційного поля, об’єктивно 

притаманні суб’єкту «образи» і «думки», найповніше можуть бути представлені 

саме в персоніфікованих формах комунікативної взаємодії; це стосується не 

тільки інтерактивних форм медіакомунікації (з використанням теперішніх 

можливостей комп’ютерізації ефірних практик мас-медій) – представлена 

концепція може «обслуговувати» різні типи і щаблі процесів, що протікають в 

мас-медійному просторі 895. 

Результуючою перспективою теоретичного бачення вищеозначених змін у 

комунікативній діяльності взаємодії з простором мас-медіа, у пропонованій 

концепції інформаційного поля передбачене перетворення масової аудиторії на 

сукупності (групи, мережні товариства, ін.) персоніфікованих суб’єктів 

медіакомункацій, що ідентифікуються автором як «інтерпретативні спільноти».  

Індивідуалізація та суб’єктність інтерпретаційних підходів у формуванні 

інформаційного поля фактично є мірою персоніфікації, яка виступає одночасно як 

ступінь і вимір «соціальності людини», визначаючи як надважливу властивість 

персоніфікованого суб’єкта – самоінтерепретацію особистості. В той же час, 

навіть виявлення кореляцій між змістом інформаційного поля та індивідуальними 

потребами та інтересами особистості в галузі користування медійними ресурсами, 

ще не гарантує домінування індивідуальності, проявів суб’єктності у відносинах 

між умовним комунікатором і умовним споживачем. 

Згадані вище зміни не проходять поза увагою і соціологів, і культурологів. 

Згідно, С. Левінгстоун (S.Livingstone), «системи нових медіа створюються як 

продукти бесперервної гібридизації існуючих технологій та інновацій у 

взаємопов’язаних технічних та інституціональних мережах»896. Базовими 

відносинами тут постають не односпрямовані відносини «суб’єкт – об’єкт», а 

глибоко вкорінений принцип двосторонньої комунікативної взаємодії, який 

 
895 Сусська О. О. Персоніфікація інформаційного обміну. Монографія. Київ : Логос, 2013. 

896 Livingstone S. New Media, New Audiences? // New Media & Society. 1999. Vol.1. № 59, р.61. 
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передбачає наявність у партнерів інформаційного обміну (або його акторів) 

спільних інтенцій, взаємної поваги до цінностей (навіть, якщо вони не 

поділяються одним з партнерів або не є ідентичними) та думок, що 

висловлюються рівноправними суб’єктами комунікативних стосунків. Наукові 

розвідки сучасних українських соціологів повністю підтверджують цю думку. 

Так, А.О. Ручкою були вивчені ціннісні синдроми українців, до яких 

входили агреговані за критерієм функціональної однорідності запропоновані в 

анкеті всеукраїнського моніторингу цінності. Як демонструє наведена нижче 

таблиця 4.3.5, таких ціннісних синдромів виявилось чотири; причому, 

«ієрархічний порядок ціннісних синдромів у всіх випадках очолюють вітальні 

цінності (синдром «Безпека». За означений період домінантне становище цього 

синдрому не змінилося. …Система ціннісних пріоритетів громадян України 

характеризується домінування синдрому вітальних цінностей, пов’язаних зі 

здоров’ям, сім’єю, дітьми й добробутом людей. В умовах недостатнього 

забезпечення реалізації зазначених цінностей спрацьовує так званий механізм 

компенсації, який зумовлює підвищення важливості для людей їхньої 

екзистенційної безпеки»897. 

 

Таблиця 4.3.5 – Динаміка ціннісних синдромів населення України, 2012- 

2018рр. (агреговані сереньозважені бали за 5-бальною шкалою) 

Ціннісні синдроми 2012 2014 2016 2018 

Безпека (вітальні цінності) 4,67 4,68 4,73 4,70 =  

Самореалізація (самореалізаційні цінності) 3,88 4,05 4,08 4,02** 

Соціальний комфорт (посоціальні цінності) 3,78 3,93 3,97 3,90** 

Демократія (демократичні політико-

громадянські цінності 

3,53 3,81 3,81 3,80** 

Джерело: Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред. 

В.Ворони, М.Шульги. К.: Інститут соціології НАНУ, 2018, с. 215. 

 

Така картина ціннісних синдромів спонукає до розуміння й того синдрому, 

що серед засобів масової комунікації зберігає домінуючі позиції саме 

 
897 Ручка А.О. Динаміка ціннисниїх пріоритетів громадян України // Українське суспільство: 

Моніторинг соціальних змін: Вип.5 (19). / За ред.В.Ворони, М.Шульги. Київ : Інститут 

соціології НАНУ, 2018, с. 214-215. 
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телебачення, як частина тих звичок, та об’єкт «кредитований довірою», що стає 

одночасно і засобом інформування, і символом стабільності та елементом 

соціального комфорту. Саме це зберігає в спектрі інформаційних запитів 

традиційні медіа поряд з Інтернетом. 

Перед дослідниками сучасної соціології масових комунікацій та мас-

медійних теорій постає необхідність виокремити найважливіші елементи 

комунікативної взаємодії як діяльності, даби переконались, що в рамках старих 

суб’єкт – об’єктних відносин, які складалися в масовій комунікації кінця ХХ ст., 

реалізувались переважно «медіацентричні» моделі, що були адекватними 

тодішньому медіаландшафту. Соціально спрямованому і відповідно 

організованому комунікативному впливу (тоді адекватними були й 

макросоціологічні моделі його дослідження) тепер потиставляються, саме в галузі 

соціології масових комунікацій, мікросоціологічні підходи і принципи пізнання – 

що є загально визнаною тенденцією та знаменує собою не тільки певні новації в 

сучасній соціологічній методології, але й відбиває відомі ідеї М.Маклюена, 

Е.Тоффлера і Х.Тоффлер про перенос акцентів з телевізійних технологій на 

комп’ютерні, «про дихотомію продюсера і конс’юмера»898.  

Методологія досліджень масової комунікації (від Г. Шіллера, І. Гофмана, 

Дж. Гербнера, Р. Вільямса до Г. Еріксона, М. Кастельса, Е. Тоффлера та ін.) 

суттєво змінюється, вимагає спрямовувати фокус уваги і наукові пошуки до 

«глибинних структур реальності», комбінуючи різноманітні методи вивчення мас-

медіа, від звичайного статистичного розподілу за соціально-демографічними 

ознаками – до динаміки текстів і жанрів, вивчення ментальних процесів, 

інтерпретацій медіадискурсу, зміни статусів, зокрема, переходу від статусу члена 

масової аудиторії – «медійної особистості» до статусу персоніфікованого 

суб’єкта, який здатен формувати власне інформаційне поле.  

В центрі концептуалізації процесу створення та існування інформаційного 

поля персоніфікованого суб’єкта лежить альтернатива усталеним кліше 

 
898 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно 

изменит нашу жизнь. Москва : Профиздат, 2007. 
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соціологічної та філософської думки щодо враження сучасних філософів 

комунікації про пересічність типового представника «масової аудиторії» мас-

медій. Методологічні перспективи нового осмислення позицій людини в світі, що 

з’явилися в межах постнекласики як нового «історичного типу» раціональності899, 

теоретичні витоки мультипарадигмальності науки та мультимедіативності 

глобального простору обміну інформацією споріднені, але не тотожні за своєю 

суттю. Отримує нове осмислення і один з найважливіших представлених в роботі 

конструктів, яким є включеність інформаційного поля суб’єкта медіакомунікацій 

до загального інформаційного простору, що дозволяє вважати його самодостатнім 

об’єктом вивчення як соціологією, так і суміжними науками – соціальною 

психологією, психологією сприймання і мислення, теорією комунікацій, теорією 

мовленнєвої комунікації та психолінгвістикою. 

Своєрідне «перезавантаження» комунікативних відносин в сучасних 

соціальних і технологічних умовах свідчить про зниження гібридного впливу 

«медіа ефектів», що вибудовувалися в форматах – влади над іншим, влади – над 

думками, прагненнями і діями громадян через протистояння ідеалістичним 

намірам розбудувати гуманізаційні умови комунікативної взаємодії; відкриває 

шлях гуманізації медіакомунікативних відносин, що мала б стати головним 

вектором900 й, таким чином, процес персоніфікації медіакомунікативної взаємодії 

та інформаційного обміну в перспективі набув би значення детермінанти 

досягнень медіакомунікативної науки щодо вивчення трансформацій процесів 

мас-медійної комунікації в сучасному суспільстві. 

 

 

 

 
899 Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред. Л.П. 

Киященко и В.С. Степин. Санкт-Петербург : Издательский дом «Міръ», 2009.  

900 Сусская О.А. Гуманизация и персонификация масс-медиа: Гуманизация и персонификация 

коммуникативного взаимодействия в медиапространстве. Монография. Saarbrucken : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, AV Akademikerverlag GmbH &Co. KG, 2013. 
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4.3.3. Мультимедіативність інформаційного поля як середовища 

персоніфікованої комунікації 

Віртуалізація комп'ютерного світу створила принципово нову ситуацію в 

багатьох сферах життя. Окрім віртуалізації, середовищем серйозних проблем, з 

точки зору наукового вивчення, є простір сучасної міжсуб’єктної комунікації, 

процеси мультимедіатизації та комерціалізації медіакомунікативного простору, що 

суттєво впливають на умови існування окремих індивідів, груп і спільнот. Як 

наголошував Ентоні Гідденс: «Комерціалізація простору, що йде рука об руку з 

процесами перетворення часу, породжує специфічне «штучне середовище», яке 

втілює нові форми інституціональної артикуляції»901. Останні, в свою чергу, 

змінюють умови соціальної та системної інтеграції, трансформуючи таким чином, і 

тип взаємовідносин, і тип взаємодії між суб’єктами, розділеними в просторі й часі, а 

в інформаційному просторі – між акторами та медіакоммуникативними 

спільнотами. 

Сам термін мультимедіатизація походить від мультимедіа – використання 

різних, багатоманітних за своїми функціями медійних засобів і технологій, що 

дозволяє поєднувати традиційні і нові електронні медіа, а також можливості їх 

одночасного застосування (“mixed media”).Згодом, відповідно до тлумачення 

Л.М.Землянової, в умовах розвитку і розповсюдження нових інформаційних 

технологій і засобів зв’язку, цей термін починає використовуватись стосовно 

«результатів утворення інтеграційних поліфункціональних систем, здатних 

трансформувати меседжі, переводити їх з одних форм на інші з інтерактивним 

використанням в різних контекстах і з різними цілями»902. 

Мультимедіативність інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта в 

масовій комунікації передбачає модернізацію різних форм і функцій, наближаючи 

їх до потреб суб’єкта, відповідно до мінливих вимог життя (в т.ч. змін технологій) 

 
901 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Пер. с англ. 2-е изд. Москва : 

Академический Проект, 2005, с. 217. 

902 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке. Москва : МедиаМир.2012, с. 42. 
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шляхом «ремедіації»; це поняття було введене Дж.Д.Болтером і Р.Грузиним903 й 

використовується для визначення повторної дії медіації у разі створення та 

функціонування нових чи модифікованих засобів розповсюдження інформації, в т.ч. 

у змінених її умовах або нових формах. 

Отримавши термінологічний статус, лексема «мультимедіативний» почала 

визначати також і ситуацію в соціумі, коли традиційні мас-медіа продовжують 

здійснювати фрагментарний вплив на аудиторію, а «нові медіа» вже мають свою 

аудиторію та своїх медіакомунікаторів (блогерів, власників сторінок в мережах, 

модераторів сайтів тощо). Особливо важливим це видається на тлі все більш 

зростаючого «комерційного популізму», коли стає очевидним, що 

«комерціалізація процесів мільтимедіатизації суспільства не повинна заслоняти 

необхідність своєчасної наукової оцінки соціально-культурного значення цієї 

тенденції для долі людської цивілізації та її перспектив»904. 

Мультимедіативний інформаційний простір включає не тільки засоби 

масової комунікації, але й ті доступні акторам форми комунікативної взаємодії, 

що надають можливість не тільки обміну інформацією, але й виконання інших 

необхідних функцій: рекреаційної, пізнавальної, розповсюдження зразків 

художньої культури та культурного обміну. Однією з важливих детермінант 

«мультимедіативного» інформаційного простору є система комунікативної 

взаємодії між акторами, яка включає прояви феномену контамінації суб’єктності 

та інструменти персоніфікації в медіакомунікативному середовищі. 

Операціональною частиною формування інформаційного поля суб’єкта в 

мультимедіативному просторі постає процес інтерсуб’єктної комунікації, який в 

сучасному світі, на відміну від попередніх епох (доіндустріальної доби та епохи 

початкового розвитку інформаційних технологій) дає можливість створювати 

власний «образ світу», не залежний від домінуючої в цей час ідеології та ступеню 

модернізації суспільства. 

 
903 Bolter J.D., Grusin R. Remediation. Understanding New Media. The MIT Press.Cambridge, 

Massachusetts; London, 1999. 

904 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

поцессов в современной зарубежной науке.Москва : МедиаМир.2012, с. 46. 
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Об’єднати ці різнопланові та за своїм визначенням «мультимедіативні» 

особливості та надати можливості комплексного їх вивчення допомагає 

системний підхід, що дозволяє дослідити не тільки послідовність взаємодії 

окремих складових конструювання суб’єктом свого інформаційного поля, що 

становить частку загального медіакомунікативного простору, а й встановити типи 

комунікаційних зв’язків, завдяки яким уможливлюється встановлення зв'язків між 

суб’єктами в (зокрема, в системі комп’ютерних мереж).  

Якщо порівнювати співвіднесення інформаційного поля суб’єкта зі світовим 

медіапростором та системою глобальних комунікацій, то з інституціональної 

точки зору, як зауважує Ш. Айзенштадт (S.N. Eisenstadt), «вони уможливили 

створення нових колективних ідентичностей, пов’язаних з національною 

державою, але одночасно, вкорінених в культурній програмі, яка 

передумовлювала різноманітні способи структурування основних площин 

суспільного життя»905.  

Формування уявлень про те, наскільки успішно може бути здійснений 

інформаційний вибір і відбутися процес створення інформаційного поля суб’єкта, 

залежить не тільки від ціннісних орієнтацій та ступеню самореалізації 

особистості, а, насамперед, від готовності проявити себе як самореферентного 

суб’єкта комунікації, який може поєднувати в одній персоні й комунікатора, й 

реципієнта (завдяки проявам контамінації суб’єктності). В сучасній культурі 

розвивається абсолютно протилежне (порівняно з попередніми епохами) 

ставлення до автентичності особистості та свободи її вибору. Свого часу Чарльз 

Тейлор зазначав, що, «свобода дозволяє робити те, що ми хочемо, і чим більше ми 

застосовуємо інструментальне мислення, тим більше маємо того, що хочемо»906. 

Тобто суспільство a priori не монолітне, воно нездатне реалізовувати загальну 

волю, а формування суспільного вибору стає безперервним дискурсивним 

процесом. Тут вирішальним фактором виступає ймовірність справдження 

 
905 Eisenstadt S. N., Schluchter W. Introduction: Parts to Early Modernities // Deadalus. 1998. 

Vol.127. № 3, р.3. 

906 Taylor Ch. Liberal Politics and the Public Sphere // Philosophical Arguments. Harvard University 

Press: Cambridge, Massachussets, London, England, 1995. p. 257-287. 
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суб’єктності як усвідомленого особистісного компонента соціальної взаємодії, що 

проявляється як в комп’ютерних мережах, так і поступово просякає інші системи 

масової комунікації. 

Для будь-якого фахівця в галузі сучасних медіакомунікацій очевидно, що 

характерною особливістю персоніфікованої комунікації (зокрема, ефірного теле- і 

радіомовлення, використання соціальних мереж тощо) є те, що вона відбувається 

в полі інтерференції двох сил: з одного боку, піддаючись диктату техніки, прагне 

максимально зберегти особливості інтерперсонального дискурсу, з іншого – 

використовує можливі для даної сфери функціонування інструменти засобів 

масової комунікації (включаючи візуальні та аудіальні). Все це вже понад 

півстоліття реалізується в телевізійних і радіопрограмах; проте наявність у 

блогерів певних недоліків володіння аудіовізуальними інструментами ще раз 

доводить неможливість чистої «репродукції» при перенесенні будь-якого 

видовища на екран, особливо в аудіовізуальних форматах. Взаємодія «екранних» 

мистецтв змінює уявлення про персоніфікацію комунікативного контакту, 

демонструючи наочний прояв мультимедіатизації та висуваючи на перший план 

досконалість проявів інтенцій персоніфікованого суб’єкта медіакомунікації. 

Випереджаючи свій час, теоретики масових комунікаційних процесів 

передбачили розвиток і розповсюдження «мультимедіатизації» комунікативних 

відносин в мас-медійному просторі907, який все частіше називають міжкультурним 

та мультикомунікаційним. Вони одночасно відкрили можливості всебічного 

вивчення і осмислення такого нового конструкту індивідуально-комунікативної 

діяльності з окресленими у свідомості суб’єкта «ідеальним виміром» та 

«соціальною свідомістю поля»908 (як взаємопов’язаної мережі ідей, вірувань, 

доказів і дефініцій) та його мультимедіативної конструктивної будови. 

Найважливіша відмінність персоніфікації інформаційного обміну, який 

відбувається в традиційних засобах масової комунікації, від комунікативного 

 
907 Ручка А.О. Медіа і глобальна культура: контекст сучасності // Медіа. Демократія. Культура / 

За ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. С.133-153. 

908 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Санкт-Петербург : 

Алетейя; Москва : Институт экспериментальной социологии, 2005. 
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контакту на інтерперсональному рівні (зокрема, в інтернет-мережах) полягає в 

створенні в першому випадку – саме «образу комунікатора», уявного, навіть 

частково міфологізованого. Саме образність та міфологічність відрізняють тип 

поведінки телекомунікатора в кадрі; це – і характер мовлення, і особливий мас-

медійний тип пред’явлення інформації, який діє «за законами драматичного, а не 

епістемологічного дискурсу» (згідно Р.Барту)909, через залучення знань до 

роздумів про саме знання, що «відбиває» реальність засобами мови; збурює 

реальність, яка до цього перебуває у «пітьмі незнаного». Незважаючи на 

присутність мереж в колі комунікативних засобів персоніфікованого суб’єкта, 

текстуальні повідомлення, якими обмінюються між собою інтернет-користувачі, 

залишаються писемними зразками, що зберігають всі ознаки мовних засобів 

висловлення думок, того чи іншого емоційного стану (підкріпленого 

спеціальними значками «смайликами», «емодзі», тощо). 

Парадокс сучасного світу персоніфікованої медіакомунікації полягає в 

тому, що у «просторі зображень» панує слово, причому, кожен виступ в ефірі, 

кожне слово телеведучих (які часто говорять, не замислюючись, не маючи ні 

найменшого уявлення про складність і серйозність того, про що вони ведуть 

розмову), вже давно не «закликає» до відповідальності, яку, імовірно, авторитетні 

екранні образи або «персони ефіру» мали б нести за сказане. Проте ще меншою 

видається ця відповідальність у віртуальному просторі комп’ютерних мереж. У 

вже артикульованому вище афористичному вислові відомого філософа культури 

ХХ століття Моріса Мерло-Понті криється двозначність, що сутності мови, є 

такими, які «відділені від існування»910 – це нагадує використання інтерпретацій, 

що містяться у процесі сприйняття візуальних та мовних образів, їхньої взаємодії 

в медіадискурсі (ще раз підкреслюючи мультимедіативність останнього). В 

категоріях та засадах феноменологічного підходу це нагадує усвідомлення 

досягнень послідовників Е.Гуссерля, що розвивали ідею «відділення суті від 

 
909 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Изд. группа «Прогресс», 

«Универс», 1994, с. 513. 

910 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с франц. СПб.: Ювента, Наука,1999.  
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існування»911. У той же час, в сучасних умовах медійного мовлення (зокрема, в 

умовах дихотомії персоніфікації в медіадискурсі), журналісти знаходяться «на 

межі повідомлення і картинки», як влучно описав цей феномен Поль Вірільо, 

«затиснуті між soft (політично коректною) мовою і hard (візуально некоректними) 

образами «“see it now” телемовлення»912.У політичних ток-шоу, «вуайеристських» 

постановках та інших телепрограмах, що використовують «прямий ефір», все 

частіше можна почути такі слова і теми, про які, як згадує Ларрі Кінг, – раніше не 

говорили в «пристойному товаристві» і тим більше в засобах масової інформації; 

«менше стало не тільки табуйованих слів, але і табуйованих тем. Чималий внесок 

у цей список внесло поширення телевізійних ток-шоу, де предметом громадського 

обговорення стають теми, яких раніше в гостинних намагалися не торкатися» 913. 

В українському телебаченні подібна тематика «без табу» була використана 

свого часу Миколою Вереснем у телепередачі з аналогічною назвою «Без табу». 

Різні «словесні хитрощі», ігрові (в т.ч. спортивні терміни) можуть активізувати 

увагу певної частини аудиторії. На цьому побудовані вуайєристські шоу та цілі 

низки безкінечних серіалів, що утримують увагу аудиторії різноманітними 

прийомами, серед яких на одному з перших місць знаходиться прийом 

персоніфікації головних героїв, образи яких «закріплені» в свідомості 

телеглядачів за «персональними іміджами» акторів-виконавців головних (а іноді й 

другорядних) ролей. Визначеним прийомом утримання уваги є сенсаційність або 

скандальність сюжету («гарною новиною є тільки погана новина»). Серед 

дегуманізуючих факторів мовлення, які наносять значної шкоди позитивізації 

персональних іміджів публічних людей (в т.ч. комунікаторів електронних мас-

медіа), найбільш розповсюдженими є: викривлення змісту, «фейкові новини», 

 
911 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в 

феноменологичнечкую философию / Пер.с нем. Д.В.Скляднева; Кризис европейского 

человечества и философии. Философия как строгая наука. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 

2004. 

912 Вирилио П. Машина зрения. Информационная бомба. Стратегия обмана / Пер. с фр.Луганск: 

Биг-Пресс, 2013, с. 155. 

913 Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг при 

участии Билла Джилберта; пер. с англ. 6-е изд. Москва : Альпина Паблишерз, 2011, с. 38. 
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нецензурна лексика (асоціальний жаргон), що спостерігається останнім часом не 

тільки в новинах, але й в ток-шоу, спотворюючи сприйняття тексту повідомлень; 

також візуальна гіперболізація (надлишковий натуралізм), що насаджуює страхи, 

підсилюють фобії, створює хибні уявлення або симулякри «псевдореальності». 

Очевидно, форма втілення контенту, якість інформації, яка має персоніфікованого 

автора – «творця подій» (журналіста, ведучого теле- і радіопрограм, тощо) так 

само має стати предметом наукового обговорення, як мовленнєва (текстова) 

активність персоніфікованих суб’єктів комп’ютерних мереж – адже сама ситуація 

комунікативної взаємодії спонукає до переживання відповідальності за 

створюваний ними інформаційний продукт. 

Яким чином змінюється позиція персоніфікованого суб’єкта відповідно до 

партиципаційних завдань, які йому необхідно виконувати в ефірі (у різних 

формах онлайн контактів, вебінарах, чатах, інтерв’ю на You Tube тощо) 

залежатиме від причин, що лежать, насамперед, в площині технологічних 

можливостей і компетенцій, а також інтелектуального багажу і досвіду суб’єкта 

медіакомунікацій. Досвід інституційних медіакомунікаторів, що є «обличчям» 

певного каналу тут не допоможе, адже такий комунікатор стає уособленням 

сумарного авторитету каналу і власного авторитету, що впливає на думку 

аудиторії; його позиція сприймається з підвищеною довірою й він сам виступає як 

джерело інформації, що не викликає заперечень914. Цей «медіаефект» надлишкової 

авторитетності та (патерналістської за своєю природою) «офіціозної довіри» 

сучасні мас-медіа використовують для створення «міфологічного» простору 

медійної інформації.  

Так само, як і поведінка пересічного користувача інформації в даній 

ситуації або суттєво змінюється в бік «ужорсточення» відбору та інтерпретацій 

 
914 Сусська О.О.Партиципаторна журналістика як втілення сучасних можливостей 

трансформації медіакомунікацій // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична 

влада в Україні та в світі: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 

3-4 червня 2015 р. / укладачі: Г.Дерлуг’ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О.Мігалуш. Київ : 

Талком, 2015. С. 84-86. 
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змісту (включеного в інформаційне поле контенту)915, або споживач залишається 

ортодоксально підпорядкованим міфологічному відображенню, що спотворює 

його власний інтелектуальний і життєвий світ. Тут не йдеться про вибудовування 

особистістю себе самої як “self-made man”, а навпаки, про тенденцію розвитку 

когнітивного аналогу «кліпової свідомості». Останнім часом до цих феноменів 

додались ще «інформаційні війни» та «інформаційні революції», де потенційні 

супротивники вчаться надавати особливого значення «інформаційним операціям» 

та «перцептивному менеджменту». 

Всі перераховані вище проблеми неоднозначно представлені в теоретичних 

і методологічних розробках журналістики, теорії комунікації та відповідних 

галузях медіакомунікативівстики. При цьому вони можуть бути розділені на три 

взаємопов'язаних методологічних напрямки: 

а) критика журналістських стилів і естетичних форм (жанри, стилі, 

естетичні концепції, пр.), 

б) дослідження виробничого процесу (технологій, форматів, медіаринків), 

в) всі різновиди і типи соціологічного аналізу, починаючи від дослідження 

«медіаефективності» і «лідерів думок» – до нових прийомів впливу на публіку, 

зосереджену в зовсім по-новому агрегованих групах аудиторій ЗМІ, відповідно 

варіантів соціальних диспозицій, усвідомлення цінностей, інтересів та потреб 

користування продукцією традиційних і нових медіа, типів включеності в 

інформаційний простір. В артикуляціях «другої соціології» П.Штомпки916 за 

вищий рівень усвідомлення соціальної реальності приймається те, що існуватиме 

й стверджуватиметься як «усвідомлення цінностей». Виходячи з цих наукових 

екстраполяцій, можна з упевненістю підняти медіакомунікативні соціологічні 

 
915 Сусская О.А. Диспозиция личности в информационном пространстве // Субкультуры и 

коммуникативные стратегии информационного общества: труды междунар. науч.-теор. конф., 

Санкт-Петербург 19-22 ноября 2013г. Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. С. 226-

230. 

916 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва: 

Аспект Пресс, 1996. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


 

 

501 

 

дослідження до щаблів загальнометодологічного плану, де комунікація 

розглядатиметься як простір утворення та актуалізації цінностей людського буття. 

 Найважливішими аспектами процесу формування інформаційного поля 

персоніфікованим суб’єктом медіакомунікацій, які фактично є предметом 

наукового аналізу, необхідно визнати: 

• соціальні,  

• соціально-психологічні, 

• персуазивні – за типом спрямування та модальності, 

• ціннісні та ціннісно-орієнтовані. 

Перші стосуються переважно суспільної значимості змісту теле- і 

радіопередач, газетних і журнальних випусків, Інтернет-сайтів, блогерських 

сторінок в мережах тощо. Другі – інформативної насиченості саме тією 

інформацією, якої потребує суб’єкт, яка є для нього новою або найбільш 

важливою. Треті мають спрямованість на досягнення переконання у важливості, 

довіри, правдивості інформації або підозри у маніпулятивних ефектах. Четверті 

базуються на цінностях суб’єкта медіакомунікацій. Соціально-психологічний та 

персуазивний компоненти сприйняття та відбору медійної інформації виходять на 

перший план комунікативної діяльності суб’єкта; саме на ці компоненти реагує 

споживач інформації, проявляючи особливу когнітивну активність. Ці 

спостереження повністю співпадають з висновками А.О.Ручки, зафіксованими в 

колективній монографії Інституту соцілогії НАНУ «Смислова морфологія 

соціуму», що «незважаючи на аналітичні спроби специфікувати культурно-

просторову автономність цінностей і смислів, історичний і соціокультурний 

досвід все-таки свідчить, що цінності й смисли є переважно нероздільними як в 

інтелектуальній, так і емотивній перспективах. ...Ті речі, події, ідеї, які не 

заторкують потреби й інтереси людей, залишаються поза їхньою увагою, не 

мають для них цінності»917. 

 
917 Смислова морфологія соціуму. За ред. Н.В.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН 

України, 2012, с. 101. 
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Найголовнішим у змісті перехідної епохи початку третього тисячоліття 

(епохи «переходу» або «епохи змін») – є зміна взаємовідносин людини та 

інформації. Змінюється ставлення до мас-медіа, змінюються і самі медіа. Якщо 

раніше медіа формували у маси людей «образ світу», то тепер все частіше вони 

займають позицію спостерігача. Соціальні мережі все частіше формують позиції і 

виконують функції мас-медіа, поступово захоплюючи і сфери PR та реклами; 

медіажурналістика поступається місцем соціальним комунікаціям і професійним 

зв'язкам з громадськістю. Попри кризові явища в системі «медіа – смисл – 

користувач» саме думки і преференції аудиторії залишаються найбільш важливим 

сектором уваги для потенційного споживача цієї соціологічної інформації – 

системи журналістики, яка підлаштовуючись під потреби і виклики сучасності 

суттєво перебудувала не тільки своє власні структури, але, що найголовніше, й 

структури смислів, які вона доносить до аудиторії. Утворення нових форматів 

адміністративно-інституційного управління медіасферою ніяким чином не ініціює 

змін, яких потребує персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій, адже за 

висновком Ф.Фукуями, «хоч людям й притаманні особливі схильності до 

співробітництва та створення соціального капіталу, вони здійснюють це 

співробітництво таким чином, щоб захистити свої інтереси як індивідів»918 . 

Сучасний світ мас-медіа перебирає на себе значну частину раніше 

внутрішньо сформованих і реально відтворених алгоритмів комунікації в 

інформаційному просторі, підштовхуючи «медійну особистість» до застосування 

аналогічних зовнішніх поведінкових «кліше», які в були напрацьовані в сфері 

соціальних відносин минулого «докомп’ютерного» часу і «обертаються їх 

формалізацією, зняттям суб’єктивного відбиття реальності»919. Наявність мереж 

зробила великий крок назустріч суб’єктному становленню та індивідуалізації 

комунікативних зв’язків. Персоніфікація інформаційного обміну зробила ці 

зв’язки ще розвинутішими. 

 
918 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008, с. 220. 

919 Баркова Э.В. Homo communicativus как субъект Возрождения XXI века // Коммуникативные 

стратегии информационного общества: Труды Междунар.науч.-теор. конф. Санкт-Петербург: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2012, с.7. 
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Серед процедур інтерпретації смислів під час формування інформаційного 

поля персоніфікованим суб’єктом комунікативної взаємодії в медіапросторі, 

аналітико-дослідницькі підходи торкаються пояснення переважно двох аспектів: 

ціннісного потенціалу та смислу самої комунікації (здійснення комунікативного 

акту як такого). Вектор домінанти змінився: адже в минулому найголовнішим 

видавалась наявність результату інформаційного обміну, те що Г. Д. Ласуелл 

(G.D. Laswell) називав «ефектом» комунікативного контакту920. В нинішній час 

пріоритетно важливою для суб’єктів комунікації стає цінність існування між ними 

комунікативного зв’язку та цінність інформаційного обміну. Саме так, як це 

відбувається в соцмережах. Тут в персоніфікованому варіанті комунікації на 

перший план виходить смисл інформації, його розуміння, інтерпретація – те, що 

залишається в пам’яті й свідомості комунікативного партнера, співрозмовника, 

включається суб’єктом до свого інформаційного поля. 

Очевидно, що перфектність подібного інформаційного обміну буде тим 

вищою, чим вищим буде потенціал інтенцій персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій (зокрема, за умови використання можливостей контамінації 

суб’єктності – суміщувати в одній особі ролі комунікатора і реципієнта). Для 

сучасного типу комунікативних взаємин в медіапросторі актуальним є спротив 

свідомості реципієнта цінностям, які нав’язуються йому з екранів телевізорів або 

інтерфейсів комп’ютерів, як справедливо відмічає Г. Рейнгольд, «з урахуванням 

теорії соціального інтерфейсу, помилок соціальної атрибуції та вірогідності 

виникнення непорозумінь, розробники технологій розумних натовпів повинні, в 

крайньому випадку, звернути особливу увагу на можливу побічну соціальну дію 

своїх рішень»921 . 

Таку «побічну дію» спричиняє саме мультимедіативність інформаційного 

обміну в сучасних комп’ютерних мережах, адже використання багатьох 

інструментів та багатомірності дискурсів створює можливості утворення і 

 
920 Lasswell H.D., Leites N. et al. Laguage of Politics: Studies in quantitative semantics. New York, 

1949. 

921 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция; пер. с англ. Москва: ФАИР-

ПРЕСС, 2006, с. 271. 
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трансляції як своїх власних смислів (без нав’язування), або з прихованими 

намірами (як це використувує, наприклад, реклама), і тоді суб’єкти відчувають 

тиск інтенцій умовного комунікатора, як це вібувалось в традиційних медіа. 

Одним з поширених в сучасному світі дегуманізуючих напрямів використання 

комп’ютерних та психотехнологічних засобів є процес «гібридізації», що йде 

безперервно, за висловом С. Лівінгстоун, «створює мінливий соціотехнічний 

ландшафт і спонукає дослідників ставитися до систем та їхніх користувачів як до 

мішеней, що рухаються»922. Відчуття «мішені, що рухається» від перебування 

перед екраном телевізора, слухання радіопрограм або читання преси стає все 

більш притаманним сучасному пересічному «консьюмеру» медіапродукції. 

Різниця між споживачем і персоніфікованим суб’єктом як спостерігачем-

інтерпретатором – величезна. Перший повністю знаходиться у підпорядкуванні 

обраного ним самим «медіапродукту» (іноді обраним суто автоматично, іноді – 

під впливом маніпуляцій); інший – стає спостерігачем-інтерпретатором, діє в 

площині своїх соціальних та ціннісних орієнтацій, вибір його осмислений, більш 

виважений і комунікативно грамотний. 

Протягом останніх півтора-двох десятиліть суттєво поширилась експансія 

Інтернет-мереж, але рівня споживання традиційних мас-медіа в Україні Інтернет 

ще не досягає. Очевидно, це не може не відбиватися на характері формування 

інформаційного поля реципієнта медіакомунікацій, не впливати на життєві 

погляди, настановлення, способи проведення вільного часу. Однак, намагаючись 

продукувати нові комунікативні умови взаємодії спільноти та суспільства, не слід 

забувати про існування сучасного медіакомунікативного простору, де поруч з 

новітніми технологіями продовжують існувати традиційні медіа: телебачення, 

радіо, кінематограф. 

Дефініції мультимедіативності масових форм комунікативної взаємодії, 

що присутні в діях інституалізованого («сукупного») комунікатора, який є 

виконавцем «соціального замовлення», представлені використанням різних форм 

 
922 Livingstone S. New Media, New Audiences? // New Media & Society. 1999. Vol.1. № 59, р.8. 
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відоматеріалів у новинному дискурсі мас-медій, зокрема, відеотрансляцій 

офіційних заходів, включення з місць проведення подій (наприклад, засідань ВР, 

Кабміну та ін.). Фрагменти подібного відеоконтенту, зокрема, стають частиною 

медіадискурсивних пратик, використовуються в суспільно-політичних ток-шоу, 

тощо. Інституціональному статусу «сукупного» медіакомунікатора притаманне 

«директне» ініціювання комунікації, але прямої відповідальності за зміст 

повідомлень, що використовуються, він не несе; формати дискурсу розмиті та 

розшаровані по тих щаблях «асиметричної» комунікації, що доступні на даний 

момент для масової аудиторії, яка сприймає пропонований контент. 

Мультимедіативність притаманна і самій природі інформаційного поля, 

створеного персоніфікованим суб’єктом, адже включаючи туди медійні продукти 

різних за своєю приналежністю (семіотичних, мовних, звукових, ін. знакових) 

смислоутворюючих систем, він залучає до змістоутворення елементи не тільки 

різні за походженням, але й за сукупністю своїх образних смислоутворюючих 

характеристик.  

Загальний простір функціонування мас-медіа в сучасному світі поступово 

все більше набуває мультимедіативного характеру. Завдяки розвитку 

комп’ютерних технологій та мережних комунікацій, ця сфера визнається, 

одночасно, різновидом суспільних практик і складовою частиною оточуючого 

соціокультурного середовища. Як ніяка інша сфера вона здійснює – й реципієнт 

масової комунікації відчуває це на собі – вплив на свідомість, поведінку та 

інтереси особи. Попри наявність певної підпорядкованості «порядку денному», 

традиційних медіа, намагання відійти від стандартних схем перегляду, 

прослуховування та інших типів поведінки «кластеризованої» масової аудиторії, 

створюють умови та «матеріал» для появи та ствердження нового формату 

організації комунікативного обміну, міжсуб’єктного за своєю природою, та 

механізмами застосування комунікативних практик. Проаналізована вище 

мультимедіативність інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта та інших 

комунікативних ситуацій в сучасному інформаційному просторі поступово готує 

синтезування нового типу симетричних відносин між інституалізованим 
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«сукупним» комунікатором та персоніфікованим суб’єктом – володарем 

сформованого ним інформаційного поля. 

Поточна взаємодія акторів медіакомунікації в мас-медійному просторі 

переходить в площину інтерсуб’єктних контактів, де відбувається породження, 

інтерпретація та інтерференція смислів. Суб’єктна складова концепції створення 

інформаційного поля базується на позиціях екоантропоцентричного підходу , що 

передбачає перетворення неперсоніфікованої «медійної особистості» (пересічного 

представника масової аудиторії) через можливості засвоєння і транслювання 

нових компетентностей (мовних, технологічних тощо) та розвитку свідомих 

інформаційних потреб – на суб’єкта персоніфікованих мультимедіативних 

комунікацій. Набуваючи суб’єктності в процесі розбудови власного 

інформаційного поля, така особистість може досягти моменту переходу в іншу 

якість, коли інтерсуб’єктність та усвідомлення власних інформаційнх потреб 

(зокрема, персоніфікована партиципація та присутність в інформаційному 

просторі) набувають характеру незаперечних цінностей, і така особистість 

потребує нових мультимедіативних інструментів для створення власного 

інформаційного поля. В сенсі пошуків середовища самореалізації та втілення 

своїх комунікативних інтенцій та інтересів, саме інструменти мультимедіатизації 

потенційно створюють для персоніфікованого суб’єкта такі можливості 

ооволодіння інформаційним простором, яких досі не було у жодного актора 

медіакомункативних відносин.. 

У розробленій автором концепції інформаційного поля пропонується ідея 

встановлення нових взаємовідносин в процесі інформаційного обміну між 

індивідом як суб’єктом комунікативної взаємодії та державою і соціальними 

інститутами. Зміна статусних диспозицій суб’єкта відбиває його інтенції та 

спрямовується на конструювання персоніфікованим суб’єктом інформаційного 

поля, у змісті якого він акумулює всю необхідну для себе інформацію й може 

створювати нові зв’язки та конструкти комунікативних відносин, як це 

відбувається в мережі Інтернет.  
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Сучасні дослідження процесу комунікативної взаємодії в реальному 

інформаційному просторі, наукові пошуки і розвідки ведуться у напрямі 

функціонування моделі: «інформація» — «медіа» — «персоніфікований суб’єкт 

комунікацій»923. Взаємодія та взаємодетермінація процесів репрезентації світу у 

свідомості «медійної особистості» (про що йшла мова у попередніх розділах 

роботи) та репрезентації особистістю самої себе в медіапросторі, зокрема, через 

використання можливостей комп’ютерних мереж, спричиняє виникнення проблем 

трансформації комунікативної взаємодії, що не може не впливати на діяльність, 

як самих засобів масової комунікації, так і суттєво коригувати їхню роль у 

загальних процесах «мультимедіатизації» та глобалізації у бік поширення 

двосторонності інформаційного обміну та налагоджування нових каналів 

комунікативної взаємодії в цілому. Можна констатувати, що виособленим новим 

об’єктом вивчення багатовимірного середовища сучасних медіакомунікацій є 

інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта. 

Висновки до розділу 4 

1. Інформаційне поле суб’єкта є середовищем персоніфікованого обміну між 

акторами медіакомунікативного простору, створення та функціонування 

індивідуальних інтерпретаційних моделей сприйняття, обробки та користування 

інформацією, яку людина отримує завдяки контакту з простором мас-медій, 

досліджувалось в роботі в комплексі соціологічних, соціо-психологічних та 

соціокомунікативних аспектів мультимедіатизації та персоніфікації сучасних 

процесів інформаційного обміну. В інформаційному полі персоніфікованого 

суб’єкта медіакомунікацій відбуваються найбільш оперативно-організовані, 

інтенційно спрямовані та сконцентровані відповідно до компетенцій суб’єкта 

комунікативні дії. 

 
923 Susskaya Olga, Budanova Alexandra (2019). Social aspects of human-computer interactions in the 

media: tendencies and threats // Proceedings CSIS’19. XIh International Scientific and Theoretical 

Conference "Communicative strategies of Information Society”. October 25-26, Saint-Petersburg. 

ACM Journal, pp.134-140. (Scopus) URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3373722.  
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2. Розроблена автором концепція інформаційного поля базується на ідеї 

встановлення нових взаємовідносин індивіда (суб’єкта комунікації) з державою та 

її соціальними інститутами через сформоване самим індивідом інформаційне 

поле, де закумулювана вся необхідна суб’єкту інформація, і він сам може 

створювати нові зв’язки та конструювати комунікативні відносини, як це 

відбувається в мережі Інтернет. 

3. Серед конфігурацій інформаційного поля виділяються: композиція 

(структурні щаблі), комунікативно-типологічна приналежність суб’єкта, часово-

просторові «об’єктивності» його існування, структура персональних 

інформаційних потреб, статусні і демо- характеристики (вік, гендер). Уявлення 

про архітектуру (співвіднесеність із зовнішніми чинниками) і внутрішню будову 

інформаційного поля суб’єкта дозволяє через сукупність перелічених 

конфігурацій концептуально з’ясувати та виокремити найголовніші складові 

інформаційного поля, виявити послідовність структурних компонентів або 

«щаблів конкгруентності» в процесі його формування персоніфікованим 

суб’єктом медіакомунікацій. Головною особливістю наявної диференціації 

«щаблів» інформаційного поля постає їхня конгруентність (узгодженість, 

співвимірність) як із потребами суб’єкта, так і між собою. 

4. Представлена в роботі авторська концепція інформаційного поля 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій визначає такі принципи його 

моделювання: а) зміни асиметричних відносин комунікатор – аудиторія 

(«інтерпретативні спільноти») на симетричні суб’єктні (персоніфіковану 

комунікативну взаємодію); б) визначення характеру комунікативної взаємодії в 

сучасному медіапросторі, яка є мульпарадигмальною, за типом застосування 

технологій – мультитехнологічною та мультимедіативною; 

в) за типом здійснення інтеракцій – віртуальною, насиченою уявними 

«образами». 

5. Композиція інформаційного поля носить репрезентаційний характер. 

Значущу роль тут відіграє здатність суб’єкта до самоінтерпретації та 

саморефлексії, яку виходячи із соціокультурного та інтерпретаційного підходів 
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(співвіднесення своїх бажання та інформаційних інтенцій з потребами та 

можливостями інших), можна віднести до соціокультурних ідентичностей та 

практик. Репрезентація себе в мережі через індивідуалізацію та персоніфікацію 

(включаючи утаємничені форми – «аватарність» і «луркеризм»), залежить від 

соціальних та ціннісних орієнтацій суб’єкта, його приналежності до групи, 

співтовариства в мережі тощо. Легітимація ідентичності в публічній сфері є також 

дотичною до цієї проблеми. Зміст поняття «персоніфікований суб’єкт» виступає 

тут як чинник індивідуалізації, усвідомленої суб’єктності, визначає те особливе, 

специфічне, неповторне, що відрізняє його від пересічного глядача, слухача, 

читача («медійної особистості»).  

6. Структура інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта включає: 

1)  інтереси та ціннісні орієнтацій (відповідно до «парадигми відносин»); 

2)  пізнавальні можливості та «інструменти»; 

3)  актуалізацію суб’єктом функцій мас-медіа (інтегративної, афіліативної);  

4)  вибір (пріоритетний вид) каналу мас-медіа та соціальних мереж; 

5)  тип статусної приналежності (соціальної, демографічної, ін.); 

6)  аутентичний тип споживання інформації (очікування, цілепокладання, 

персоніфікованість, прояви контамінації суб’єктності, тощо). 

7. Контамінація суб’єктності в умовах масової комунікації – це 

співвіднесення себе з умовним комунікатором, коли в комунікативні стосунки 

вступає сам реципієнт в рівноправному статусі суб’єкта комунікації; суміщення 

ролей комунікатора і адресата в процесах вибору, отримання та оцінки 

(інтерпретації) інформації. Таким чином відбувається багаторівневий за своєю 

природою процес індивідуалізації сприйняття змісту інформації й, одночасно, 

сприйняття особи конкретного комунікатора. Прояви контамінації суб’єктності в 

інформаційному полі персоніфікованого суб’єкта передумовили саму можливість 

конструювання такого поля через певну трансляцію поведінкових акцій. 

8. Структурні конфігурації інформаційного поля (соціально орієнтованого 

чи особистісного за характером смислового наповнення) поєднують і зумовлюють 

звертання то мультимедіативності як певного джерела універсалізму, натомість, 
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симультанність, реплікація та експектація утверджують правомірність 

використання досягнень і візуальних засобів (образотворчого мистецтва, 

фотографії тощо), і слова, і звуку (музики, шумів «стримінгу» тощо). Концепція 

формування інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта фіксує, що цей 

процес відбувається за принципом «аналогової кодифікації» (У.Еко), протікає 

через комунікативну взаємодію в системах: публічності // прихованості, 

відвертості // інтимності, відкритості // закритості та, як будь-який просторовий 

процес, заснований на послідовності та поступовій зміні позицій суб’єктів під час 

інформаційного обміну. 

9. Концепція формування інформаційного поля має основним постулатом: 

всебічне розширення можливостей комунікативної взаємодії персоніфікованого 

суб’єкта в сучасному медіапросторі; передбачає в онтологічному плані – фізичне 

існування реального суб’єкта, який створює своє інформаційне поле і зберігає при 

цьому самостійність інформаційного вибору за умов використання тих форм і 

технологій, які є на даний момент доступними; дії суб’єкта щодо формування ним 

свого інформаційного поля являють собою єдину самодетермінуючу цілісність, 

що постійно змінюється і оновлюється. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Виконане дослідження започатковує новий напрям медіасоціологічних 

досліджень, а саме, завдяки пропонованому концепту інформаційне поле 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, визначається середовище 

персоніфікованого обміну між суб’єктами медіакомунікативного простору, де 

відбувається створення і функціонування інтерпретаційних моделей обробки та 

користування інформацією. Інформаційне поле, яке створює суб’єкт завдяки 

контакту з простором мас-медіа, стає актуальним предметом соціологічних 

досліджень в комплексі соціопсихологічних та соціокомунікативних аспектів 

персоніфікації та мультимедіатизації процесів інформаційного обміну в 

сучасному суспільстві.  
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2. Персоніфікований суб’єкт медіапростору постає домінантною фігурою в 

комунікативному процесі інформаційного обміну. Суб’єктна основа людини в 

аксіологічному плані виступає стрижнем, що забезпечує опанування середовищем 

медіакомунікацій навіть в умовах, коли воно виявляється досить ворожим та 

маніпулятивним. Можна зробити висновок, що не кожна особа, яка є членом 

масових аудиторій традиційних медіа (узвичаєним телеглядачем, радіослухачем, 

читачем), може стати персоніфікованим суб’єктом в просторі сучасних 

медіакомунікацій. Для напрацювання певних «стандартів співучасті» або 

«партиципаторності», необхідних компетенцій формування власного 

інформаційного поля та участі в комунікативній взаємодії за умов 

персоніфікованого інформаційного обміну, необхідною є усвідомленість 

цілепокладання та налаштованість на досягнення власних прагнень та інтенцій, 

відповідних цінностям та інтересам суб’єкта. 

3. Інтеграція функціонального, феноменологічного, екоантропоцентричного 

та соціокультурного підходів дозволяє зробити висновок про можливість 

визнання персоніфікації новим явищем в сучасному медіапросторі, коли суб’єкт 

демонструє готовність до усвідомленого інформаційного вибору та інтерпретації 

змісту своїх запитів, вибудовуючи їх адекватно цінностям, інтересам, 

інформаційним та культурним потребам. Наявність персоніфікації 

інформаційного обміну, виявлена і підтверджена фактами, коли, завдяки 

можливостям технологій, з’являється особливий тип медіакомунікативної 

взаємодії – «партиципаційний» статус персоніфікованого суб’єкта, а замість 

асиметричних «ефектів впливу» – новий тип публічного дискурсу мас-медій – 

«журналістика співучасті». 

4. Сучасний інформаційний простір поступово стає «мультимедіативним». 

Розвиток і впровадження у повсякденні медіакомунікативні практики все більшої 

кількості технологічних інструментів та розширення можливостей доступу до 

інформації різних рівнів і проблематик дозволяє суб’єкту сучасного 

медіапростору одночасно бути членом «інтерпретативних спільнот» (які 

складаються не з типових масових аудиторій з усталеними звичками споживання 
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медіапродукції, а із самореферентних, інтерпретуючих медіареальність осіб), та 

при цьому зберігати домінуючий статус постійного користувача і прихильника 

переважно одного-двох засобів, наприклад, телебачення та Інтернету. Таке 

співіснування в інформаційному полі персоніфікованого суб’єкта контенту 

традиційних та «нових» медіа стає прикметою повсякденності й дозволяє вважати 

«мультимедіативність» суттєвою рисою формування персоніфікованим суб’єктом 

медіакомунікацій свого інформаційного поля та визнати його новим типом 

комунікативної взаємодії в інформаційному просторі.  

5. Розгляд процесу формування інформаційного поля сучасного суб’єкта 

медіакомунікацій в ракурсі мультидисциплінарного підходу дозволяє визначити і 

пояснити його як новий предмет соціологічних досліджень, що виникає на 

противагу «тотальній включеності» в медіапростір масових аудиторій, адже 

стрижньовою характеристикою інформаційного поля суб’єкта є його осібність й 

виключно індивідуальна приналежність. Серед соціально-комунікативних 

диспозицій персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій обрані для аналізу «Я-

соціальне», «Я»-комунікативне» та «Я-політичне» (в залежності від того, яким 

контентом цікавиться та в якому статусі представляє себе персоніфікований 

суб’єкт у медіапросторі). Суб’єкт самостійно обирає той образ «Я», що 

коригується уявленнями про власні інформаційно-комунікативні наміри, 

ступенем їхньої стереотипізації, співпадає з особистісними інтенціями та метою 

інформаційного обміну і втілюється у поточних медіапрактиках. Головним 

медіатором тут постає самовизначення та самоінтерпретація суб’єкта, 

усвідомлення ним власних інформаційних потреб та інтересів, цілепокладання у 

процесі здійснення інформаційного пошуку, що поступово перетворює 

стандартизовані дії homo informaticus або «медійної особистості» – на 

комунікативні дії персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

6. Серед нових феноменів медіакомунікативного простору визначається – 

контамінація суб’єктності, що являє собою cуміщення та взаємозмінність 

позицій «комунікатора – реципієнта», яка вимагає виходу за рамки існуючих 

стереотипів медіавзаємодій з їх описом у термінах соціальних груп або ролей. Цей 
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феномен передбачає урахування диспозиційних статусів суб'єктів, вивчення 

комунікативних і соціопсихологічних особливостей реалізації інформаційного 

вибору та формування персонального інформаційного поля. Контамінація 

суб’єктності акцентує такі функціональні особливості комунікативної взаємодії: 

ініціювання контакту, преференції інформаційного вибору з паралельним 

відтворенням, сприйняттям та запам’ятовуванням потрібної інформації. Головним 

імперативно-інтегративним фунціоналом виступає цілепокладання під час 

утворення інформаційного поля реципієнта – персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій. Найголовнішим результатом прояву феномена «контамінації 

суб’єктності» є перетворення масової аудиторії на сукупності (групи, мережеві 

співтовариства тощо) персоніфікованих суб’єктів медіакомунікацій або членів 

«інтерпретативних спільнот». 

7. Структура інформаційного поля суб’єкта визначається конфігураціями, 

що допомагають агрегувати дискретні фрагменти медіакомунікативних практик 

персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, а саме: 

а) виконання суб’єктом комунікативних функцій щодо наповнення змісту 

інформаційного поля та виключення непритаманних для нього інформаційних 

потоків, перешкоджаючих оволодінню обраною інформацією та її смислами; 

б) використання інтегративного функціоналу інформаційного поля, що 

виступає як комплекс комунікативних зусиль персоніфікованого суб’єкта щодо 

процесу його формування та включає: застосування механізмів інформаційного 

вибору та інформаційних фільтрів; пошук можливостей вийти за межі змісту, 

запропонованого «стандартами мовлення» мас-медій; диференціацію інформації 

та інтерпретацію вже інтегрованого до інформаційного поля контенту; 

зосередження уваги на новій інформації або на такій, що суттєво доповнює вже 

відому; 

в) можливості інформаційного пошуку, що для персоніфікованого суб’єкта 

перетворюються не на «сканування очевидностей», не на статусні (зумовлені 

звичками і стандартами), а на зумовлені контамінаційною моделлю формування 
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власного інформаційного поля суб’єктні вимоги до змісту й типу інформації, що 

спричиняє активність та усвідомленість інформаційного вибору; 

г) дифузія змістової «політики» персоніфікованого суб’єкта дозволяє йому, 

почергово отримуючи статус «комунікатора» або «реципієнта» (феномен 

«контамінації суб’єктності»), комбінувати своє ставлення до того, чи іншого 

контенту, де певні ланцюги інформації становлять алгоритм «образу події», при 

тому, що жоден з них не має пріоритету відносно інших. 

8. Культурні практики, висвітлені в роботі, підтверджують не тільки 

реальний зсув соціальних та гуманітарних цінностей на «перетині» тисячоліть, 

мультимедіативність та взаємодію знакових систем «книжкової» та «екранної» 

цивілізацій, але й наявні культурні перетворення, що відкривають нові 

перспективи досліджень символізації змісту та інтерференції мистецтв в дискурсі 

сучасних мас-медій. 

9. В результаті поєднання інструментальних та неінструментальних 

(смислових) елементів та використання засад екоантропоцентричного та 

феноменологічного підходів розроблена модель комунікативної взаємодії 

персоніфікованого суб’єкта в мультимедіативному просторі та  представлена 

концепція формування інформаційного поля персоніфікованим суб’єктом 

медіакомункацій, що відображає не тільки потенціал технологічних можливостей 

і компетенцій, але й смислових потреб та соціокомунікативних запитів суб’єкта, 

які стають керуючими факторами створення ним власного інформаційного поля. 

Концепція інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта включає:  

А. Структурно-типологічні конфігурації інформаційного поля:  

• композицію (внутрішню архітектуру); 

• часово-просторові «об’єктивності»; 

• доступність медіаконтенту певного технологічного типу (традиційні 

медіа, соціальні мережі, Інтернет). 

Б. Соціопсихологічні та соціодемографічні характеристики суб’єкта: 
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• приналежність суб’єкта, який формує інформаційне поле, до певного 

комунікативного типу; 

• афіліативні патерни та інтегрованість до груп; 

• цілепокладання та диференціацію інтересів; 

• статусні та демографічні характеристики: вік, гендер, регіон, тощо; 

В. Смислові, ціннісні та пізнавальні орієнтації суб’єкта: 

– пізнавальні «фрейми» персоніфікованого суб’єкта; 

– зміст і спрямованість інформаційних потреб; 

– діапазон довіри до певного типу медіа, що коригує звертання до тих або 

інших засобів медіакомунікацій. 

10. Результати опрацювання базових положень концепції інформаційного 

поля дозволяють: більш адекватно і соціологічно виважено визначати адресну 

аудиторію сучасних мас-медій, інтернет-сайтів, сторінок в соціальних мережах; 

точніше уявляти та інтерпретувати «портрет» персоніфікованого суб’єкта, який в 

перспективі може досліджуватись як окремий об’єкт; теоретично можна також 

змоделювати відтворення суб’єктивного «образу світу», що передбачає вивчення 

інтелектуальних запитів і специфіку індивідуальних форм свідомості, типів 

рефлексії та способів світосприйняття в царині «журналістики співучасті»; 

визначати та інтелектуально протидіяти відверто маніпулятивним прийомам і 

«псевдопропозиціям» мас-медійної гіперреальності; в теоретичному плані 

концепція інформаційного поля суттєво сприяє розвитку і глибині інтерпретацій 

дискурсу мас-медій, появи «інтерпретативних спільнот» та персоніфікованих 

суб’єктів медіакомунікацій. 
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Додаток Б. 

Словник ключових термінів. 

Діяльність персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій, спрямована на 

створення власного інформаційного поля, являє собою актуалізацію, 

генералізацію й синтез властивостей суб’єкта, в якій злиті воєдино здібності до 

пізнання, спілкування, орієнтації в цінностях, що досягає осмисленого результату 

цілепокладання, агрегуючи усі його компоненти (комунікативний, гносеологічний 

творчий, аксіологічний). 

Інтепретативні спільноти – сучасна, більш прогресивна «модифікація» 

масових аудиторій традиційних медіа – формується під тиском всеохоплюючих 

обсягів глобальної системи інформування, в структурі яких в сучасних умовах 

вимушений свідомо орієнтуватись суб’єкт; адже в Інтернеті все більше стає тих, 

хто посилає інформацію та «все менше тих, хто її чує». 

Контамінація суб’єктності – суміщення ролей комунікатора і адресата в 

процесах вибору, отримання та оцінки (інтерпретації) інформації. Прояви 

контамінації суб’єктності в інформаційному полі персоніфікованого суб’єкта 

передумовили саму можливість конструювання такого поля через певну 

трансляцію поведінкових акцій, природних для комунікативної дії, зокрема, в 

умовах інтерперсональної комунікації, що актуально переносяться в царину 

медіакомунікативної взаємодії. 

Мультимедіативний інформаційний простір включає не тільки засоби 

масової комунікації, але й ті доступні акторам форми комунікативної взаємодії, 

що надають можливість не тільки обміну інформацією, але й виконання інших 

необхідних функцій: рекреаційної, пізнавальної, розповсюдження зразків 

художньої культури та культурного обміну. 

Конфігурації інформаційного поля – актуальні порядки, що допомагають 

агрегувати дискретні фрагменти інформаційного вибору як результат 

медіакомунікативних практик персоніфікованого суб’єкта медіакомунікацій. 

Через екстраполяцію цілепокладання суб’єкта на реальні комунікативні практики 
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у спектрі визначеної типологічної тріади «Я»-соціального, «Я»-комунікативного 

та «Я»-політичного визначається зміст ти смислові характеристики 

інформаційного поля суб’єкта. 

«Медійна особистість» або homo informaticus – пересічний споживач 

продукції переважно традиційних електронних медіа (радіо і телебачення), який 

не міняє роками стандартизовані дії homo informaticus, тобто звички 

медіаспоживання, й не змінює їх на комунікативні дії персоніфікованого суб’єкта 

медіакомунікацій.  

Метадискурс мас-медіа визначається як простір інформаційного обміну, що 

створює поле комунікативної взаємодії акторів, частина з яких залишається 

«медійними особистостями» (пересічними реципієнтами мас-медіа), а частина 

опановує новий статус персоніфікованого суб’єкта, беручи участь в інтерактивних 

формах взаємодії в просторі медіакомунікацій. 

Персоніфікований суб’єкт медіакомунікацій – новий тип актора 

медіапростору, комунікативні дії якого починаються із застосування механізмів 

вибору і фільтрування або інших диференцюючих та агрегуючих інформацію 

інструментів, пошуку можливостей вийти за межі змісту запропонованого 

«стандартами мовлення» традиційних медіа, диференціювати інформацію та 

інтерпретувати вже інтегровані до його інформаційного поля повідомлення. 

Конгруентність щаблів інформаційного поля – вбирає в себе узгодженість 

та співвимірність – стійкі (незмінні) характеристики відповідності поля 

комунікативному типу, соціальним диспозиціям, ресурсу часу, віковій та 

гендерній приналежності суб’єкта медіакомунікацій. В психологічному сенсі, 

конгруентність – це стан цілісності, щирості, та наближеності до абсолютної 

гармонії, коли всі частини структури особистості працюють узгоджено і 

спрямовані до однієї мети. 
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Додаток В. 

Співвіднесення структурних конфігурацій із мультимедіативними 

характеристиками інформаційного поля персоніфікованого суб’єкта. 

 

Співвіднесення із 

комунікативним типом 

персоніфікованого 

суб’єкта 

Співвіднесення з часово-

просторовими особливостями 

формування інформаційного 

поля 

Співвіднесення з 

мультимедіативними 

характеристиками 

інформаційного поля 

 Співвіднесеність з 

комунікативним типом 

суб’єкта медіакомункацій 

що включає належність 

до соціальної групи,  

ступень і типу 

інтерактивності  

(мас-медійної чи 

інтерперсональної,  

мережевої, тощо) 

психологічні 

характеристики та 

особливості 

Діахронність - властивість, 

завдяки якій повідомлення 

долають часовий простір і 

можуть зберігатися в часі  

Діатопність- суто просторова 

властивість комунікації, що 

дозволяє повідомленням 

охоплювати певні території, 

«обслуговуючи» великі масиви 

аудиторій 

Вибір 

пріоритетного виду 

(каналу) мас-медіа 

 

 

 

 

Мультимедійність – 

використання та 

інтерференція мистецтв 

в медіапросторі 

Тип інтересів та 

ціннісних орієнтацій  

Аутентичний тип 

споживання інформації – 

відповідність інтересам 

та пізнавальним 

потребам;  

рівень уособлення у 

віртуальному просторі 

Хронотопність- відповідність 

сприймання змісту до певної 

епохи, культурного зрізу, 

трансляції цивілізаційного 

«коду»  

Дуплікація – 

тиражування, 

поширення змісту), 

властивість завдяки якій 

повідомлення піддається 

багаторазовому 

повторенню з відносно 

незмінним змістом  

Утилітаність –

властивість за допомогою 

якої суб’єкт отримує 

можливість розв’язати 

конкретні практичні 

проблеми 

Синхронність – передбачає 

вирішення поточних завдань 

власного інформування  

Реплікація – реалізує 

соціальнорегулюючий 

вплив масової 

комунікації 

Експектація – вказує на 

соціальні очікування 

індивіда від контакту з 

інформацією, ступінь 

забезпечення очікувань 

позначається на рівні 

довіри до мас-медіа 

 

 

Диспозиційність – що 

передбачає готовність індивіда 

до певної активності в 

медіамережах, до медіаактивної 

поведінки як до дій в певній їх 

послідовності (наприклад, 

перегляд серіалів або ток-шоу, 

або переважно інформаційно-

політичних програм, тощо) 

Симультанність – 

дозволяє одночасно 

представляти адекватні 

за якістю повідомлення 

великим аудиторіям 
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