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АНОТАЦІЯ 

 

 

Василенко К.М. Інтернет-видання України як засіб соціальної 

комунікації. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

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

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене актуальній проблемі розвитку 

інтернет-видань України, їх впливу на суспільну свідомість і формування 

громадянської позиції окремих особистостей і соціальних груп.  

Необхідність дотримання оперативності й конкурентоспроможності 

змушує журналістів інтернет-видань шукати нові методи подачі інформації, 

варіювати жанрову палітру, стиль подачі матеріалу. У сучасних інтернет-

виданнях України зазвичай працюють представники нової генерації української 

журналістики, які, спираючись на досвід старших колег, розширюють 

можливості журналістики розслідувань (інвестигативної журналістики), 

змінюють формат інформаційних жанрів. Інтернет-видання мають специфічні 

чинники впливу на читача, поєднуючи в межах одного інформаційного 

матеріалу друкований текст та аудіовізуальний ряд. 

В інтернет-виданнях практикуються посилання на необхідні джерела, на 

які, за потреби, можна швидко перейти для ознайомлення. Проте можливість 

майже миттєвого ознайомлення з іншими джерелами подекуди відволікає увагу 

потенційного читача, зменшуючи рівень інформаційного та емоційного впливу 

основного текстового матеріалу.  

Значну увагу приділено взаємодії інтернет-видань з іншими медіа: нині 

майже всі друковані засоби масової інформації України мають інтернет-версії, 
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інтернет-додатки. У дисертаційному дослідженні зауважено, що незначний за 

історичними мірками час, за який інтернет-видання завоювали прихильність 

читачів, ще не дозволяє говорити про повноцінний, науково зважений аналіз 

проблеми. Емпіричного матеріалу накопичено достатньо, але наукових розвідок 

бракує. Хоча вітчизняні й зарубіжні вчені активно працюють над розв’язанням 

специфічних питань розвитку інтернет-журналістики. У дисертаційному 

дослідженні вивчено досвід українських і зарубіжних учених, у роботах яких 

наявні концепції розв’язання проблем розвитку електронних ЗМК. 

Показано, що до процесу підготовки інтернет-видань активно 

долучаються пересічні читачі, причому реакція на публікацію в інтернет-

виданнях відбувається надзвичайно швидко: у вигляді відгуків, дописів 

блогерів тощо. Це створює нові виклики для журналістів інтернет-видань.  

У дисертаційній роботі розглянуто діяльність провідних інтернет-видань 

України, наведено оригінальні концепції розвитку творчих колективів, 

проаналізовано позитивні й негативні наслідки творчих експериментів: як із 

стилем викладу матеріалу, так і в процесах взаємодії і співпраці  репортерів із 

представниками аудіовізуальних ЗМК тощо. Використано досвід авторки 

дисертаційного дослідження як головної редакторки популярного інтернет-

видання. Це дає змогу безпосередньо спостерігати творчий процес підготовки 

матеріалів, аналізу відгуків у соціальних мережах.  

Значну увагу приділено специфічним питанням журналістської етики, що 

постійно виникають у зв’язку зі стрімким зростанням кількості інтернет-

видань, залученням до співпраці в них непрофесійних журналістів: блогерів, 

позаштатних авторів, пересічних користувачів інтернету.  

Визначено головні етапи виникнення й розвитку інтернет-видань 

України, зроблено спробу передбачити тенденції розвитку національних 

інтернет-видань. У дисертаційному дослідженні наведено значну кількість 

оригінальних авторських дефініцій, переважно в царині гуманітарних наук – 

соціальних комунікацій, журналістикознавства.  
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На основі результатів дослідження та наукового аналізу, окрім того – 

багаторічного практичного досвіду самої авторки, наведено конкретні 

пропозиції щодо оптимізації діяльності інтернет-видань України. Насамперед 

ідеться про оновлення жанрової палітри з урахуванням можливості 

аудіовізуалізації, різномантіних мультимедіа. Також приділено увагу взаємодії 

та можливостям і межам співпраці журналістів інтернет-видань України з 

позаштатними авторами. Запропоновано конкретні рекомендації щодо 

можливості збільшення аудиторії читачів інтернет-видань; оптимальних 

методів пошуку інформації; убезпечення журналістів інтернет-видань від 

можливих небезпек, провокацій тощо.  

У дисертаційному дослідженні особливу увагу приділено інформаційним 

війнам, ролі й участі в них інтернет-видань України. Це особливо актуально в 

час реального конфлікту, в який втягнуто країну, коли інформаційна діяльність 

інтернет-видань прирівнюються до реального протистояння з ворогом. 

Наводяться конкретні приклади й факти, що свідчать про ефективність 

функціонування вітчизняних інтернет-видань як потужних чинників протидії 

інформаційній агресії. 

Основним споживачем інформаційного продукту, що подається через 

інтернет-видання, є покоління, яке виросло і сформувалося за часи 

незалежності країни, про що, зокрема, свідчать результати соціологічних 

опитувань та анкетувань головних редакторів провідних інтернет-ЗМІ, які 

представлено в дисертаційному дослідженні. Це дає підстави сподіватися, що 

сучасні українські інтернет-видання виступають потужним чинником 

формування  патріотизму, духовної культури, естетичних поглядів.  

Ключові слова: соціальна комунікація, інтернет-видання України, 

комунікативність, інтерактивність, мобільність, інвестигативна журналістика. 
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SUMMARY 

 

 

Vasylenko K.M. Internet edition in Ukraine as a mean of social 

communication. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for a candidate of science degree in social communications in specialty 

27.00.01 – theory and history of social communications. Kyiv National Taras 

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

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

Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation falls to the field of modern mass media communications. 

Online media in Ukraine rapidly fill the information space, influence public 

consciousness, form civil standpoints, sometimes change moral and ethical views of 

individuals, as well as social groups. 

The actuality of the study is conditioned by the fact that online media in 

Ukraine today are least dependent on external influences. An increasing demand for 

efficiency and high competitiveness force journalists from online media to constantly 

look for new ways of presenting information, to apply exchangeable genres and styles 

of coverage. The new generation of Ukrainian journalists, on the one hand, rely on 

the experience of their senior colleagues. On the other hand, they expand further the 

possibilities of investigation journalism. They challenge existing genres and add more 

efficiency in the way how they present their materials. 

The thesis focuses on those factors of influence on the reader, which are 

specific for Ukraine. It also inquires to what makes the online media different from 

other media. As it is well known, online publications often combine text with audio 

and video in one piece of information. In addition, online publications usually contain 

references to sources, which, if necessary, can be quickly accessed from within the 

publications. However, this convenience has a reverse side. The dissertation argues 

that the possibility of almost instantaneous access to external sources sometimes 
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distracts the potential reader, reducing thus the level of emotional perception of the 

text. 

In the beginning of the dissertation, considerable attention is paid to the 

interaction of online publications with other media. It is accentuated that today almost 

all printed mass media in Ukraine, including municipal newspapers, have online 

versions and apps. At the same time, the relatively insignificant span of time, during 

which online media became popular with audience, is still not sufficient for a proper 

scholarly analysis of their impact. There are enough empirical materials, but there is a 

lack of research on them. Despite this, as indicated in the dissertation, Ukrainian 

scholars address specific issues pertinent to the development of online journalism 

and, most importantly, they seek to convey their findings to practicing journalists. 

The dissertation also focuses on the fact that readers are actively involved in the 

production of online publications. The feedback to the online publications is 

immediate: in the forms of reviews, bloggers’ reports, etc. This incures new 

challenges for online journalism, especially when it comes to the emotional responses 

of certain groups of readers. Ukrainian scholars have analysed the influence of online 

publications on the mass consciousness. Among them are O. Gresko, S. Danilenko, 

V. Ivanov, O. Kholod, O. Hrytsenko, T. Petriv, I. Pygolenko, M. Khilka, 

O. Chekmyshev, and others. The methodology of ths sort of studies has been 

developed by V. Rizun. His work is particularly important regarding the general 

tendencies in modern MMC. The dissertation also examines the scholarly input of 

Ukrainian researchers, whose work is focused on electronic MMC. This includes the 

studies by M. Vasilenko, V. Vladimirov, L. Gorodenko, O. Gooyan, S. Demchenko, 

S. Kvit, A. Moskalenko, O. Meleschenko, S. Partiko, B. Potatiatyk, and 

E. Tsimbalenko. The takes a broader outlook at the work of T. Adorno, R. Ayris, 

D. Bell, Z. Brzezinski, E. Kanetti, H. Marcuse, F. Webster and other international 

scholars. 

The dissertation explores in detail the cases of the leading Ukrainian online 

media. It unfolds the original concepts behind those media, analyzes both positive 

and negative apects of their experiments. Author’s own experience as a chief editor 
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of a popular online media has been utilized as well. This unveals the creative process 

of doing online journalism in Ukraine. 

Considerable attention is paid to some specific issues of journalistic ethics that 

constantly arise in connection with the rapid growth of online media. These issues 

have to do with the engagement of nonprofessional journalists, such as bloggers, 

freelance writers, and ordinary users. 

The thesis explores the main stages of online media in Ukraine. This helps 

identify further steps in development of the Ukrainian online media in the future. On 

the basis of the historical excurses, an attempt has been made to predict trends in 

internet journalism. 

The study contains a considerable number of original definitions provided by 

the author. They apply not only to the field of social communication, but also in 

philosophy, professional ethics, etc. 

On the basis of the given analysis, concrete proposals concerning the 

optimization of the online media in Ukraine have been suggested. They include 

updating the genres of online journalism, with emphasis on audio and visualization of 

news. Also, the thesis proposes new ways of interaction with freelance authors. 

Specific recommendations on the possibility of increasing the audience of online 

readers have been offered. The issue of trolling, provocations, and other online 

abuses has been tackled. In more general sense, serious attention is paid to 

“information wars.” This is especially important in the time of hybrid war against 

Ukraine. Under the circumstances of such war, information coverage can be treated 

similarly to the clashes in battlefields. 

On the basis of sociological studies and author’s observations, the thesis tries 

to prove that the main consumer of the information product, which is supplied 

through online media, is a generation that has grown and formed during the years of 

independence of the country. This gives hope that modern Ukrainian online media 

will help form the next generation of Ukrainians as creative and responsible citizens. 

Key words: social communication, online edition of Ukraine, 

communicativeness, interactivity, mobility, investment journalism. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні серед ЗМК України саме 

інтернет-видання є найбільш оперативними, вільними від цензури та 

стороннього втручання і тиску державних інституцій. Саме ці видання, де 

працюють професійні редакційні колективи зі значним досвідом роботи, 

здійснюють незалежний від державних структур, політиків чи можновладців 

соціальний контакт, прагнуть налагодити комунікацію між співгромадянами. 

Інтернет-журналістика, безумовно, є найбільш демократичною в тому 

сенсі, що дає змогу одночасно висловитися професійному репортеру й 

залишити свій коментар пересічному читачеві. Обмін думками в авторських і 

соціальних медіа з відомими політиками та громадськими діячами сприяє 

становленню зваженої суспільної думки, повсякчас створюючи поки що 

віртуальний світ, у якому панує етична категорія вибору, що дає змогу 

говорити про можливість і необхідність соціальної комунікації.  

Саме до сфери інтернет-журналістики України як найбільш популярної на 

сьогодні спрямували свої зусилля репортери й аналітики молодої генерації, які, 

спираючись на багаторічний досвід старших колег, пропонують оригінальні 

новації, зокрема в жанротворенні. Використовуючи можливості інтернет-

журналістики, вони розширюють межі розслідування, аналітики (лонгриди), 

інтерв’ю, проводять інтерактивні прес-конференції зі спонтанним залученням 

користувачів, а отже, створюють нові форми, продукують нові ідеї, 

упроваджують передові методи. 

Актуальність теми дослідження передбачає не тільки констатацію факту 

появи оригінальної для України форми викладу матеріалів в інтернеті, а й 

творчий аналіз, екстраполяцію на майбутнє позитивних прийомів і методів 

опрацювання, подачі інформації, що сформувалися в процесі діяльності 

українських репортерів та аналітиків. Це стало можливим завдяки новітнім 

інформаційним технологіям, більшість з яких зосереджена в інтернеті. 
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У дисертації вирішується комплексна проблема, пов’язана з науковим 

осмисленням ролі інтернет-видань як засобу соціальної комунікації в процесі 

формування загальної та політичної культури в країні. 

Теоретичні аспекти сучасних мас-медійних процесів і пов’язаних з ними 

процесів політизації, підвищення рівня культури чи, навпаки, «атомізації» 

індивідів розглядаються у роботах зарубіжних: Д. Белла, З. Бжезинського, 

У. Дайзарда, П. Дракера, Л. Землянової, М. Кастельса, С. Льюкса, Т. Стоуньєра, 

Г. Маркузе, О. Орлової, М. Павлікової, І. Толстік, Е. Тоффлера, Ф. Уебстера, 

І. Шибут; та українських учених: О. Ваганової, С. Даниленка, В. Іванова, 

О. Гриценка, Т. Петріва, І. Піголенка, В. Сердюка, К. Сіріньок-Долгарьової, 

М. Хилька, О. Холода, О. Чекмишева, А. Чічановського. 

Питання теоретичного й практичного осмислення нових реалій, у тому 

числі жанротворення новітньої журналістики, що творчо екстраполюються на 

методи й прийоми роботи інтернет-видань, провели такі українські вчені: 

Л. Городенко, І. Городецька, О. Гоян, С. Даниленко, А. Журавльов, 

С. Коноплицький, В. Рябічев, Ю. Фінклер, Т. Фісенко, М. Чабаненко. Основою 

розгляду інформаційно-публіцистичних жанрів, а також специфіки подання 

політичної аналітики є наукові праці Г. Бакулева, М. Бутиріної, М. Василенка, 

О. Зернецької, Н. Костенко, О. Піронкової, К. Серажим.  

Проте роботи, з якої постала б цілісна картина дослідження інтернет-

видань України як засобу соціальної комунікації в 1995–2020 рр., досі немає. 

Це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

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

дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Психофiзiологiчнi механiзми сприйняття новинного контенту аудiовiзуальних 

мас-медiй» (номер державної реєстрації № 16 БФ045-01). 

Мета й завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати концептуальні 

особливості та потенціал українських інтернет-видань як засобу соціальної 

комунікації. 
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Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 проаналізувати наукову літературу, присвячену предмету 

дослідження; 

 запропонувати систему періодизації інтернет-видань України за 

1995–2020 рр. і схарактеризувати етапи їх розвитку; 

 на підставі аналізу комплексу рейтингів визначити провідні 

інтернет-видання України за 1995–2020 рр. та укласти відповідний перелік як 

основу матеріалу дослідження;  

 з’ясувати сучасний стан розвитку провідних інтернет-видань 

України в типологічному та видовому аспектах, визначивши функціональні 

можливості інтернет-видань України в процесі оптимізації соціальної 

комунікації; 

 визначити дієвість процесів жанротворення, показавши 

ефективність впливу новаторських ідей редакцій інтернет-видань на читача; 

 накреслити перспективи розвитку інтернет-видань України як 

засобу соціальної комунікації. 

Об’єкт дослідження – суспільно-політичні інтернет-видання України.  

Предмет дослідження – інтернет-видання України як засіб соціальної 

комунікації, їх типи, види, жанрово-тематичні особливості. 

Емпірична база дослідження складають практики понад двадцяти 

інтернет-видань України («Lb.ua», «Українська правда», «РБК Україна», 

«Цензор.нет», «Дзеркало тижня. Україна») та ін.  

Хронологічні межі дослідження. Дисертація охоплює явища української 

інтернет-журналістики за 1995–2020 рр. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було 

використано такі методи дослідження: історико-порівняльний, структурно-

функціональний, герменевтичний, моніторингу, інтерв’ю-опитування, а також 

міждисциплінарний підхід. Застосування історико-порівняльного методу дало 

змогу порівнювати стан розвитку суспільної свідомості й громадянського 

суспільства в різний час і знайти відповідні аналоги з реаліями сьогодення; 
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виокремити основні етапи виникнення та розвитку провідних інтернет-видань 

України; з’ясувати сучасний стан розвитку провідних українських інтернет-

видань. Структурно-функціональний метод дав змогу визначити можливості й 

перспективи інтернет-видань України як засобу соціальної комунікації, 

сформулювати дефініції базових понять; став у пригоді під час аналізу терміна 

«інформаційні війни», щоб показати специфіку їх ведення через інтернет-

видання. Разом із застосуванням міждисциплінарного підходу структурно-

функціональний метод прислужився під час встановлення дієвості процесів 

жанротворення та виокремлення місця і ролі інвестигативної журналістики в 

процесах соціальної комунікації. Герменевтичний метод дав змогу конкретніше 

витлумачити й пояснити складні питання суто творчих процесів, що виникають 

під час написання журналістських творів, а також прислужився у випадках, 

коли необхідно було знайти засоби досягнення адекватної інтерпретації 

аудиторією публікацій в інтернет-виданнях, що безпосередньо впливають на 

процеси соціальної комунікації. Метод моніторингу дав можливість виявити 

основні цільові аудиторії, на які працюють українські інтернет-видання, 

схарактеризувати їхню специфіку. Цей метод став у пригоді, коли йшлося про 

можливі шляхи подолання конфліктів і суперечностей як усередині 

редакційних колективів, так і в системах взаємовідносин: журналіст/читач, 

журналіст/соціальна група, журналіст/державна установа. Метод інтерв’ю-

опитування був застосований до редакторів ключових ЗМІ, що досліджувалися 

(«Інтерфакс Україна», «Цензор.Нет», «РБК Україна»). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:  

вперше:  

- з’ясовано значення інтернет-видань України як складника соціальних 

комунікацій, зокрема, у формуванні системи політичних і культурних цінностей, 

становленні громадянського суспільства; 

- доведено, що провідні інтернет-видання впливають на соціальні медіа, які 

іманентно виконують комунікаційну функцію; 
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- запропоновану авторську періодизацію становлення та розвитку інтернет-

видань України за 1995–2020 рр.; 

удосконалено:  

 поняття «інтернет-видання» як складника соціальної комунікації у 

контексті світових та українських новітніх наукових концепцій і теорій; 

 обґрунтування ролі інтернет-видань як тригерів морального й 

політичного вибору в умовах багатопартійності й демократичного розвитку 

громадянських інститутів, пошуку ментально-психологічних засад 

національного розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні й практичні напрацювання щодо оптимальних напрямів 

розвитку інтернет-журналістики в Україні; 

 твердження про те, що електронні медіа можуть сприяти як 

позитивному вихованню особистості, так і призвести до її деструктивних дій; 

 вимоги до емоційних та інтелектуальних публікацій в інтернет-

виданнях, асоційовані з моральними категоріями, формуванням загальної 

культури громадян, налагодженням горизонтальних комунікацій 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в теоретичних і практичних розвідках із 

журналістикознавства, соціальної комунікації та професійної етики. Також 

вони можуть стати помічними для складання лекційних і практичних курсів з 

таких навчальних дисциплін, як: «Теорія мережевої комунікації», «Агенційна 

журналістика», «Медіаорганізації та медіарегулювання», «Журналістська 

майстерність». Результати дослідження запитів і потреб читацької аудиторії та 

контенту соціальної й політичної аналітики в інтернеті можуть 

використовуватися для вдосконалення професійних стандартів у національних 

інтернет-виданнях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі ключові ідеї, положення, що 

розкривають наукову новизну, висновки та результати дослідження, здобуті та 
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сформульовані автором особисто. Наукові публікації з теми роботи є 

одноосібними.  

Апробація наукових результатів дослідження відбувалася під час 

виголошення та обговорення доповідей на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського університету імені Тараса 

Шевченка (2016–2019 рр.), на міжнародних науково-практичних конференціях 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 20 жовтня 2011 р.) та 

«Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби» 

(Київ–Буча, 27 квітня 2016 р.), а також на IХ Національному експертному 

форумі (м. Київ, 7 червня 2018 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у таких наукових 

публікаціях: 4 наукових статті у фахових виданнях України, 1 наукова стаття у 

виданні, внесеному до міжнародних наукометричних баз, 1 праця 

апробаційного характеру.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, кожен з яких має підрозділи і супроводжується висновками, 

загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 204 сторінки, у тому числі основний текст – 163 сторінки, у списку 

використаних джерел – 228 позицій.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ  

ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

1.1. Інтернет-видання як новітній феномен медіа-комунікації 

 

 

Україна, яка поки що не входить до списку країн, що увійшли в епоху 

інформаційної цивілізації, має специфічні проблеми з розвитком інтернету. 

Кількість активних користувачів мережі зростає, але, як свідчить статистика, не 

так швидко, як у розвинених країнах Європи і Північної Америки [див. 

додаток Д]. Основними користувачами інтернету в Україні є переважно особи 

віком до п’ятдесяти років, окрема соціальна група – студенти. Проте активні 

користувачі мережі проживають здебільшого у великих містах України. 

Сільське населення до мережі залучене не повною мірою, хіба що через 

мобільний зв’язок. Таким чином, значна частина населення України не реалізує 

своє право на інформацію, позбавлена можливостей і переваг соціальних 

комунікацій. 

Тим часом в Україні, як ніде на теренах пострадянського простору, 

відбуваються активні політичні процеси, іде запекла боротьба за електорат, 

формуються і зникають політичні партії, рухи, блоки. Складності додає війна 

на Сході, що значно драматизує сам процес соціальної комунікації, насамперед 

в інтернеті. 

Проблема інформаційної нерівності для України є актуальною, а питання 

впливу інформаційних технологій на перебіг суспільних подій аналізується 

рідко й зазвичай спрощено. Зумовлено це багатьма чинниками, головним серед 

яких є брак фінансування на розробку глобальних питань цивілізаційних 

впливів та аналізу наслідків розвитку інформаційних технологій. Ось що пише 

дослідник цієї проблеми В. Різун: «Таким чином, середовище масової 
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комунікації породжує антагонізм еліт і мас, тобто це середовище за своєю 

суттю є антагоністичним. Не менш антагоністичними є стосунки між 

представниками самої еліти в боротьбі за маси. Наприклад, вічною є суперечка 

між владою і журналістами: і ті, і ті виступають від імені народу; і ті, і ті 

декларують відстоювання інтересів мас» [157, c. 13]. 

Зазвичай з метою досягти успіху в суперечці, про яку вище згадував 

В. Різун, недобросовісні фахівці вдаються до підміни понять. Блогерство 

декларується як істинна журналістика, а роль інтернет-видань зводять до 

інформаційної функції. Необхідне чітке наукове розмежування, конкретні 

дефініції, і на їх основі рекомендації  професійним журналістам інтернет-

видань.  

Як зазначає українська дослідниця цього питання Л. Городенко: «При 

зіставленні визначення терміна «інтернет» (який є базовим середовищем 

функціонування мережевої комунікації) чітко відстежується крен у технічний 

бік його означень. Функції спілкування або мають вторинний характер, або 

відсутні у визначенні загалом. Таким чином, ми вступаємо у фазу активної 

дискусії щодо термінологічного поняттєвого мінімуму на соціалізації 

мережевої комунікації» [55, с. 37]..  

Ця дискусія зосереджена на питанні: чи є класичний інтернет з його 

«наповненням» (потужні інтернет-видання, система блогосфери і соціальні 

медіа з постами-обговореннями тощо) формою спілкування, комунікації, чи все 

ж спілкування є пріоритетом лише конкретних живих істот. Зауважимо, що 

сьогодні цією проблемою переймаються не лише провідні філософи, історики 

тощо, але й теоретики мережевої комунікації [150; 183; 188; 189; 196; 205]. 

Заочно дискутуючи з відомим фахівцем у царині масової комунікації 

Нілом Постменом, український вчений Б. Потятиник зазначає: «критика нових 

медій є тим аналітично-дискусійним фільтром, який теоретично мав би 

регулювати розвиток мережевих медій. Разом з тим, концепція медіакритики 

все ще перебуває в стадії формування» [141, с. 73]. 
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Практикуючі журналісти, спираючись на емпіричний досвід,  давно 

дійшли висновку, що інтернет-видання є прикладом саме мережевої 

комунікації. Так, за свідченням українського дослідника О. Чекмишева: «Як 

соціальний інститут журналістика покликана інформувати громадян про 

важливі події і проблеми, забезпечувати публічний громадський контроль 

влади та інших соціальних інститутів через публічне висвітлення їхньої 

діяльності, а також налагоджувати, забезпечувати та підтримувати процес 

комунікації в суспільстві» [194, с. 6].  

Це твердження особливо актуальне з огляду на ґрунтовне опрацювання 

проблеми в роботах А.Москаленка. Посібник відомого науковця і практики із 

теорії журналістики допоміг сформувати методологію наукового дослідження; 

опрацювати оптимальні порівняння, узагальнення, дійти конкретних, 

прагматичних висновків [127].  Методологію А.Москаленка, безперечно з 

умовою доопрацювання і розширення, можна екстраполювати на проблему 

вивчення розвитку інтернет-журналістики.  Незважаючи, на досить «солідний» 

за науковою практикою вік наукових праць А.Москаленка, підхід і загальна 

методологія змінилася мало. 

У процесі дослідження масової комунікації, що охоплює й інтернет-

видання, вітчизняні вчені пропонують оригінальні ідеї. Зокрема Є. Цимбаленко 

стверджує: «Трансформаційні процеси у масовій комунікації супроводжуються 

низкою дій, осмислення яких змушує наукове товариство визначати нові 

концепти і нові феномени, починаючи від деперсоналізації комунікаційного 

діалогу й аж до дискусії про медіакомунікації  (МК) як імовірність 

паралельного існування з масовою комунікацією. Серед основних процесів, що 

диференціюють масову і медіакомунікації, чи не найважливішим є зміщення 

акцентів інтерактивного спілкування між масовим виробником новин і масово-

індивідуальною аудиторією медіа» [192, с. 142]. Зважаючи на це, журналісти 

провідних інтернет-видань України можуть послатися на той безперечний факт, 

що, починаючи з 2014 р., подій Революції гідності, в редакціях таких 

популярних видань, як «Українська правда», «Цензор. NET», «Lb.ua» («Лівий 
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берег»), у кілька разів збільшилася кількість активних позаштатних 

дописувачів, які реалізують себе не лише електронними листами до редакцій, а 

й обговоренням редакційних матеріалів на власних блогах у соціальних 

мережах. Саме це передбачив Б. Потятиник у своїй у ґрунтовній праці, 

присвяченій розвитку інтернет-журналістики, де він констатував, що невдовзі 

набуде значного поширення «авторський матеріал+коментар+коментар на 

коментар і т. д.» [144, с. 73]. 

К. Сіріньок-Долгарьова дослідила тенденції формування новинного 

дискурсу в інтернет-виданнях. У роботі йдеться про англомовні інтернет-

видання, однак загальна методологія й окремі методи оптимального вирішення 

подачі новин актуальні для вітчизняних журналістів-практиків. К. Сіріньок-

Долгарьова слушно зауважує, що: «Новина як ключовий складник української 

журналістики, усієї соціально-комунікативної системи світу є 

структуротворчим елементом світогляду сучасної особистості. Кількість і 

якість новинної продукції, що визначається професіоналізмом учасників 

комунікативного процесу, формують інформаційну компетенцію людини, яка 

впливає на щоденний процес прийняття рішень» [168, с. 168]. Теза, що не 

викликає заперечень, однак надзвичайно важко реалізується у практиці 

сучасних національних інтернет-видань. Головна причина: суб’єктивність у 

подачі новинної інформації,  часом ― поспіх або не професійність. 

Неправильно витлумачена або частково подана новинна інформація може 

призвести до змін як у свідомості окремого індивіда, так і у свідомості мас 

людей. Адже, на думку В. Різуна: «Іншим важливим чинником поведінки маси 

є її здатність сприймати втручання ззовні… Основним чинником масової 

поведінки є ступінь співвідношення емоційно-дієвого і раціонального рівнів 

масової свідомості» [157, с. 47]. Емпіричний досвід, численні соціологічні 

опитування, що проводилися спеціальними службами інтернет-видання «Lb.ua» 

(«Лівий берег»), прямо свідчать про те, що часто значна кількість читачів 

підсвідомо чекає від новин більш емоційного стилю подачі інформації, 

нехтуючи раціональним аналізом [див. додаток Є].  У таких випадках будь-яка 
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редакція інтернет-видання має чітко визначитися з тим, чи переходити в 

сенсаційну, емоційно збуджену, зрештою, суб’єктивну площину, чи залишатися 

вірним читачеві, який схильний отримувати зважену інформацію, щоб згодом 

на її основі самостійно зробити адекватні і продуктивні висновки. 

Всі українські інтернет-видання, і з багаторічним досвідом, і нещодавно 

створені, постійно перебувають у процесі творчого пошуку  [див. додаток Є].  

Традицій інтернет-журналістика ще не має, оскільки ще не накопичено 

достатньо емпіричного матеріалу і досконало не вивчено зворотний зв’язок 

інтернет-видання–читач. Однак науковий аналіз свідчить про існування ряду 

позитивних напрацювань. Наприклад, у публікації В. Рябічева, Є. Каранова, 

Я. Майструка прямо вказаний той факт, що «Нові медіа сприяють:  

- активній інтеграції українського суспільства в соціальні медіа;  

- змінюють роль соціальних мереж – від використання як джерела 

аматорської інформації, місця розваг та спілкування до бізнес-інструменту;  

- конвергенції соціальних мереж і традиційних медіа;  

- розвитку різних мережевих сервісів (напр., Bambuser або Prezi);  

- підвищенню рівня довіри аудиторії, у тому числі за рахунок 

збільшення каналів зворотного зв’язку;  

- розширенню функції контролю за владою та підвищенню уваги 

суспільства;  

- локалізації користувачів в окремих спільнотах;  

- формуванню спільнот у соціальних мережах. Можна констатувати 

появу нової журналістики, яка за рівнем та глибиною спілкування з аудиторією 

перевищила традиційні форми засобів масової інформації» [158, с. 157]. 

Появу де-факто нової журналістики передбачив у своїй ґрунтовній праці, 

присвяченій проблемам розвитку електронних видань, український дослідник 

О. Мелещенко. Двадцять років тому він описав процеси відділення 

електронних версій від паперових видань, а згодом, перетворення цих версій на 

самостійні інтернет-видання. О.Мелещенко науково обґрунтував думку про те, 

що комп’ютерні та інформаційні технології є гарантом входження українських 
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журналістів у світовий інформаційний простір. А це є однією з основ 

формування громадянського суспільства [123]. 

Значну роль у розвитку науки про мережеві комунікації відіграв 

С. Демченко. У його тлумаченні мультимедійні ЗМК стали одним із головних 

чинників формування суспільної думки та моралі [68].  

Українська дослідниця О. Гриценко яскраво розкрила роль медіа, у тому 

числі електронних, у процесі демократичних трансформацій в українському 

суспільстві. У своїй роботі вона акцентує на істотному зростанні кількості 

електронних ЗМК, що дозволяє говорити про підвищення їхньої значущості в 

процесах формування громадянського суспільства [60–62]. Дослідниця 

соціальних мереж Т. Фісенко у своїй науковій розвідці переконливо довела 

важливість інтернету для задоволення інформаційних потреб громадян країни 

[188].  

Отже, у науковому дискурсі як українських, так і західноєвропейських та 

північноамериканських науковців, серед яких Д. Белл [12], Т.Ван-Дейк [26],  

К. Вігерлінг [42], У. Дайзард [64] і багато інших, визріває розуміння того, що 

постіндустріальне інформаційне суспільство має усвідомити вплив насамперед 

на його масову свідомість і формування свідомості суспільної. Осмислення 

цього для України надзвичайно важливо. Науковець С. Даниленко зазначає, що: 

«Для країн, схожих на нинішню Україну, яка все ще перебуває в стані 

цивілізаційної невизначеності, інформаційне суспільство, на жаль, багато в 

чому залишається радше популярним слоганом із лексикону європейських 

декларацій, аніж реальною практикою» [65, с. 238]. Саме зростання 

інформаційних технологій, інтернету зокрема, привело до кардинальних змін у 

суспільній свідомості. 

Повне інформаційне забезпечення певною мірою веде до правильного чи 

хибного відчуття компетентності в окремого споживача щодо володіння ним 

інформацією з тієї чи іншої проблеми. І навпаки, брак інформації призводить до 

почуття невпевненості окремого індивіда.  



 23 

Вітчизняний вчений З. Партико висловлює таку думку: «Інформація – 

масова насамперед – це та субстанція, та «пожива», яку споживають члени 

суспільства. Від її якості, кількості й методу подання отримувачам значною 

мірою залежить стан самого суспільства. Так, людська істота, вихована серед 

звірів без належної інформації (на зразок відомого персонажа Мауглі), не може 

стати людиною розумною (лат. homo sapiens). Оскільки масова інформація є 

об’єктом дослідження журналістикознавства, то для журналістів її вивчення 

має першорядне значення» [135, с. 14].  

Саме поняття «інформація» має безліч дефініцій і трактувань у 

спеціальній літературі. За останній час над питанням визначення функцій, 

завдань, характерних особливостей цього поняття працювали такі вчені, як: 

В. Іванов [86], З. Партико [135], В. Різун [155–157], В. Владимиров [44], 

А. Чічановський [197] та багато інших. Оригінальну і розширену концепцію 

інформації далі розвинув З. Партико, який вважає, що «найпростіше значення 

терміна “інформація” базується на понятті “знята невизначеність”», 

досліджуваному багатьма західними вченими такими, як Б. Рассел [153], 

В. Шульц [204, с. 197], Д. Мак-Квейл [222]. На думку З. Партико, ці вчені 

розглядають інформацію як протилежність невизначеності, хаосу. Водночас 

слід віддати належне, осмислити складніше значення цього терміна (інформація 

як «знання»), трактуючи знання як «систематизовану, класифіковану й 

насичену інформацію» [135, с. 47].  

Важливість розуміння поняття, усвідомлення терміна прямо пов’язані з 

можливістю оптимального й ефективного використання його в безпосередній 

журналістській практиці. Тому, скільки б ми не зустрічали визначень терміна 

«інформація», скільки б не знаходили відповідних доказів «про» і «контра», 

ідеального визначення не буде ніколи, оскільки інформація належить до 

величин, що постійно змінюються не лише через об’єктивні обставини 

(розвиток технології, сприятливі чи несприятливі умови функціонування 

інститутів, що вивчають і продукують інформацію тощо), а й через суб’єктивні 

обставини. Серед них найбільш не прогнозований момент: адекватність 
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сприйняття інформації як окремим індивідом, так і людською масою, яка 

продукує таке явище, як суспільна думка. 

Український дослідник інформаційного суспільства В. Іванов зазначає, 

що «… інформація є глобальною проблемою сучасності, тому що саме від неї 

залежить успішне функціонування суспільства. Окрім того, інформаційна 

взаємодія різних груп людства – найважливіша форма соціальної взаємодії. 

Саме від цього залежить суспільний прогрес» [84, с. 9].  

Вплив інтернету на суспільну свідомість вивчений недостатньо з огляду 

на безперервну зміну об’єктивних умов, серед яких головною є швидкість 

поширення власне інтернету. На доказ цієї тези наведемо цитату з ґрунтовної 

монографії української дослідниці Л. Городенко: «Інформація в МК реалізує 

принципи «стиснення» простору і «прискорення» часу (за Д. Харвей), завдяки 

яким операції з нею, її передача здійснюється протягом декількох секунд чи 

хвилин. «Маніпулювання» часом чи простором, за допомогою інформаційних 

потоків стає ознакою МК при побудові нового типу суспільства – мережевого, в 

якому конкуренція можлива не на основі ієрархії, а на основі мережі (за 

М. Кастельсом)… Особливостями інформації в МК є її надмірність та 

неструктурованість, високий відсоток її не осмислення і не усвідомлення; 

інтенсивність інформаційного обміну» [55, с. 340]. 

Стосовно більшої «прив’язки» до теми наукового дослідження, то тут 

стане в нагоді визначення термінів «інформаційний» та «інформативний», 

сформулювані вітчизняним вченим В. Різуном: «Під інформаційними слід 

розуміти ті явища, процеси, функції, які пов’язані з інформацією та 

інформуванням (інформаційний підхід, тобто підхід до інформації та 

інформування з погляду інформаційної діяльності; інформаційна система, тобто 

система, що стосується інформації та процесу інформування). Інформативний, 

означає такий, який несе інформацію або її забезпечує (інформативні засоби, 

тобто засоби, які інформують; інформативна система, тобто система, яка несе 

інформацію або її має, або нею забезпечує)» [157, с. 200]. 
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Для побудови структури новинного або аналітичного дискурсу в 

сучасних інтернет-виданнях слід розрізняти поняття не лише інформації чи 

інформативності. Сучасним журналістам інтернет-видань України слід 

орієнтуватися в загальних, часто малопрогнозованих тенденціях поширення 

інформації в інтернеті. Немає сумніву, що найбільш активно в Україні 

використовується мережа інтернет-видань під час політичних перипетій: 

виборів, активних громадянських протестів тощо. Це прямо чи опосередковано 

стає темою досліджень у наукових публікаціях українських учених. Наприклад, 

І. Городецька у своїй науковій роботі дослідила вплив інформаційних 

технологій на масову свідомість саме під час входження до інтернету рядових 

користувачів, у якій вона попереджає про можливість маніпулювання 

настроями і поглядами громадян саме через інтернет-ресурси [56]. 

Дослідник В. Демченко проаналізував трансформацію типологічних 

особливостей «часопису новин» на українському медіаринку [67]. Його робота 

має значну практичну вагу, оскільки подача та інтерпретація новинних 

повідомлень в інтернет-виданнях досі лишається питанням досить 

проблематичним через те, що подача, пошук новин зазвичай цілком залежить 

від суб’єктивних поглядів випускового редактора.  

А. Журавльов у своїй науковій роботі розглянув надзвичайно важливу 

проблему участі інтернет-спільнот в інформаційних війнах [74]. Це питання 

багатовимірне, оскільки реалії часу, перебіг військового конфлікту, гібридні 

засоби впливу на свідомість громадян держави з боку ворожої пропаганди 

потребують наукового осмислення і практичної реалізації. С. Коноплицький 

дослідив інтернет з погляду соціологічного аналізу [106]. Питання надзвичайно 

актуальне для журналістів-практиків, які мають знати характеристику 

потенційного читача [див. додаток Г].   

Великого значення під час виборів набувають соціологічні дослідження, 

результати яких використовуються в інтернет-виданнях України для 

формування певних політичних поглядів у співгромадян, а також для впливу на 
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результати голосування. Опитування мають свою традицію [207], що значно 

змінилася і ускладнилася [див. додаток Є].   

Оперативність подачі результатів соціологічних опитувань саме в 

інтернет-виданнях певною мірою є запорукою успіху тієї чи іншої політичної 

сили або політичного лідера. Л. Городенко так характеризує соціологію в 

комунікаційних процесах: «Соціологія здійснює соціальний аналіз 

інформаційного та користувацького середовища як комунікаційного цілого. 

Предмет її вивчення – аудиторія інтернету (кількісні та соціально-демографічні 

показники), форми соціокультурної взаємодії між людьми при обміні 

соціальною інформацією, взаємозв’язки МК і різних соціальних систем і 

підсистем (напр., освіти, культури, політики та ін.). Окрему групу наукових 

інтересів для соціологів становлять небезпеки, що можуть очікувати індивіда 

чи спільноту загалом: ризики інформаційного суспільства, пов’язані з підміною 

духовної культури вузькопрофільними знаннями, деформація дозвілля, 

орієнтування на розважальність, витіснення реального живого спілкування, 

модифікація характеру людського мислення від творчого до інструментального 

та формалізованого» [55, с. 23]. 

Дані, оприлюднені в результаті соціологічних досліджень, можуть 

служити не на користь суспільства. Знаковими є результати псевдосоціології 

щодо мовної проблеми або федералізації країни, що широко висвітлювалися 

перед парламентськими і президентськими виборами в минулому. Проте 

соціологічні дослідження, а точніше їх правдиві результати, водночас можуть 

бути й об’єднавчим фактором у громадянському суспільстві, виступаючи 

своєрідним комунікатором в цільових групах громадян, які переймаються 

певною проблемою державного устрою.  

Соціальна комунікація здійснюється через оприлюднення результатів 

соціологічних опитувань в інтернет-виданнях прямо й опосередковано. У 

першому випадку соціальна комунікація присутня вже через сам факт участі 

громадян країни в соціологічному опитуванні, яке є добровільним. 

Уповноважена особа, яка часто особисто проводить опитування, не просто 
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ставить респонденту ряд запитань, але заохочує респондента до максимально 

адекватної оцінки, правдивої відповіді.  

Опосередковано соціальна комунікація здійснюється через інтернет-

видання, де оперативно розміщуються результати соціологічних досліджень. 

Тут вступає в дію вже суто специфічна характеристика інтернет-видань, 

відмінна від інших ЗМК.  Ідеться про активне обговорення результатів 

соціології в соціальних мережах, Facebook, авторських блогах. Зрештою, таке 

обговорення практикується і в коментарях під повідомленнями. Тому 

результати соціологічних досліджень, розміщені в інтернет-виданнях, сприяють 

активізації процесів соціальної комунікації в сучасному суспільстві. 

На думку дослідниці процесу мережевої комунікації Л. Городенко, 

«комунікація являє собою смислову будову суспільства, в якому соціальний 

простір несе в собі певний зміст та формує і контролює масштаби та форми 

людського спілкування та діяльності. Саме комунікаційним шляхом чиниться 

синтез компонентів соціального простору» [55, с. 38]. 

Як зазначає вітчизняний вчений С. Даниленко: «…американський 

дослідник Д. Груніг визначив чинники, які завдяки комунікаційним зв’язкам 

між людьми сприяють формуванню активної громадськості: усвідомлення 

проблеми, усвідомлення обмежених можливостей для її вирішення, ступінь 

залучення до проблемної ситуації. Таким чином, чим більшим є вплив 

зазначених чинників, тим активніше люди будуть взаємодіяти у пошуках 

необхідної нової інформації для вирішення проблем» [65, с. 106]. 

Екстраполюючи це висловлювання на тему наукового дослідження, можна 

констатувати, що саме інтернет-видання стимулюють індивіда на взаємодію, 

соціальну комунікацію з іншими користувачами інтернету. І саме інтернет-

видання, що займають перші місця в системі оперативного інформування 

суспільства про події, що відбуваються, в міру компетентності своїх 

працівників, намагаються  визначити для суспільної думки  критерії в етичних 

питаннях; дихотомію добра і зла, правди і неправди, справедливості і 

несправедливості.  
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Як зазначалося вище, говорити про інтернет-видання як про усталену 

систему виховання, формування чи навіть елементарної агітації в наш час 

досить складно, оскільки ми досі точно не знаємо  можливостей і варіантів 

розвитку інтернет-цивілізації. «…Кожне покоління заставало технологію зовні 

незмінною, природною, як схід і захід сонця, – свідчить польський дослідник 

науки С. Лем. – Цей тип становлення технологічної практики не зник назавжди, 

бо ж будь-яка велика технологія простягає свій культурно-творчий вплив 

далеко за межі життя одного покоління; з цієї ж причини приховані в 

майбутньому суспільні, побутові і етичні наслідки цього впливу і сам напрям, в 

якому воно підштовхує людство, звичайно не є результатом чийогось наміру, і 

лише з великою потугою вдається усвідомити присутність і визначити сутність 

такого впливу» [114, с. 36]. 

Поняття інтернету і його впливу на суспільну свідомість і мораль можна 

визначити через певний історичний проміжок часу. Поки ж маємо 

вдовольнятися проміжними результатами і попередніми теоретичними 

висновками, побудованими за матеріалами емпірики, порівняно незначної за 

обсягом, оскільки феномен нового спілкування за допомогою інтернету, як 

масового явища, існує лише кілька десятків років. 

У ґрунтовній праці, присвяченій розвитку інформаційних процесів у 

структурах світових комунікаційних систем, українські дослідники 

А. Чічановський та О. Старіш дійшли висновку про те, що: «Саме тоді, коли 

засоби комунікації стали середовищем проживання людини, потрібно – хоча б з 

метою самозбереження цивілізації – зрозуміти їх природу. І найважливіше для 

цього – відмовитися від ілюзій, коли основним стає розуміння не тільки того, як 

вони впливають на людину, а й розуміння того, як вони застосовуються» [197, 

с. 49].  

Надзвичайно важливою стає думка С. Лема, що червоною стрічкою 

проходить у його «сумі технологій». Звучить вона так: «Технологія цікавить 

нас із необхідності. Будь-яка цивілізація прагне до того, до чого прагне людина, 

тією самою мірою вона досягає того, що ніхто собі і помислити не міг» [114, 
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с. 23]. «Часто-густо, нові шляхи цивілізації відкриває випадок, зумовлений 

суб’єктивними чи об’єктивними причинами. Проте роль наміру, роль свідомо 

поставленої мети в сукупності дій, що ведуть до створення технології, зростає в 

міру зростання прогресу знань. Щоправда, випадки, стаючи все більш 

одиничними, можуть досягати апокаліптичних розмірів» – констатує С. Лем 

[114, с. 23]. Канонічним досі був приклад з пошуку філософського каменя, під 

час якого був відкритий фосфор. Однак інтернет як явище, що загрожує не 

лише прискорити рух цивілізації, а й завести її в глухий кут, керуючи 

суспільною свідомістю, також поки залишається «річчю в собі».  

Будь-яка технологія спрямована, зрештою, на зміцнення панування 

людини над навколишнім середовищем. Інтернет не є винятком. Водночас саме 

інтернет призвів до появи явища, яке прийнято називати «мегабітовою 

бомбою», форми і методи, а тим більше доцільність боротьби з якою ще ніхто 

не прораховував. Вади і недоліки виховання індивіда через систему постійного 

перебування в інтернеті настільки багатопланові і багатоваріантні, що їх вже 

можна класифікувати за групами: фізичні захворювання, моральні негативи, 

апологія злочинних вчинків тощо. Як свідчить французький філософ Жан 

Бодрійар: «Ми стали транссексуалами, як ми стали трансполітичними, 

індиферентними, андрогенними та гермафродитними істотами, котрі 

включають в себе різноманітні ідеології, ми носимо, знімаємо і знову одягаємо 

різноманітні маски, без того щоб мати в голові чітке уявлення про сексуальне і 

політичне» [19, с. 34 

Еклектичність інформації, як природний для новинних інтернет-видань 

метод подання інформації, може призвести до формування в окремого індивіда 

уявлень, які не збігаються з реальністю. Таким чином, інтернет, що його 

називають «великим павутинням», буквально обплів усі сфери діяльності 

людини. Феномен інтернету не міг оминути комунікацію, що надзвичайно 

важлива для буття людини як істоти соціальної. Отримання і формування 

негативних норм і принципів того, що називають симулякрами, в наш час  

відбувається, насамперед,  через електронні ЗМК. Система симулякрів, що її 
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описали  переважно французькі постмодерністи, вирішує долю не тільки 

споживачів, вона активно сформувала цілу касту провідників інформації, що 

була, є і продовжує бути головним поняттям сучасної соціокомунікації. 

«Журналістика нині не відображає потреби і мотивації громадян, а, в умовах 

експлуатації могутніми корпораціями й урядами, стала величезним і потужним 

інститутом – глобальною гіпержурналістикою» відзначає британський 

журналіст Я. Харгрейвс [221, с.10].   

Сучасне суспільство дає пересічному мешканцю великий діапазон 

можливостей побачити чи почути новини в будь-якій інтерпретації. Однак 

провідними, системними об’єктами інформування часто виступають саме 

інтернет-видання. Підготовлена колективами професійних журналістів 

інформація в них є здебільшого об’єктивною, оскільки умови запеклої 

конкурентної боротьби, зокрема із іншими ЗМК, передбачають негайну 

перевірку даних, що опубліковані в конкретному інтернет-виданні.  

Як зазначає фахівець американської журналістики Р. Каппон, «просто 

збирати інформацію вже недостатньо в той час, коли нею переповнені численні 

джерела – від постійно зростаючого інтернету до найменшого кабельного 

телевізійного каналу, націленого на певну аудиторію. Роблячи повідомлення, 

журналісти мають не тільки подавати достовірну інформацію, а ще й 

витримувати шквал конкуренції» [92, с. 20, 21].  

В Україні, як і в усьому світі, більшу частину новинної інформації для 

інтернет-видань постачають спеціалізовані інформаційні агентства. 

Український вчений О. Чекмишев констатує: «Журналістикою інформаційних 

агентств є масовокомунікативна діяльність у системі ЗМК, які надають 

інформаційні послуги в галузі інформаційної журналістики. Причому ці 

послуги надаються не стільки безпосередній читацькій, слухацькій чи 

глядацькій аудиторії (хоча і окремі особи можуть стати передплатниками і, 

таким чином, прямими, без посередництва інших ЗМК, користувачами 

продукції інформаційних агентств). Однак основними користувачами продукції 

інформаційних агентств є корпоративні клієнти. Насамперед – наші ЗМК, тобто 
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друковані періодичні видання, телерадіокомпанії, інтернет-видання, а також 

агентства з PR та реклами, прес-служби, засоби мультиінформаційної та 

інтернетактивної комунікації» [194, с. 21]. 

Отже, інформаційні агентства України, перебуваючи в умовах досить 

жорсткої конкурентної боротьби як в самій країні, так і за її межами (ідеться 

про Ассошіейтед Прес (Associated Press), Рeйтер (Reuters), Франс Прес (Agence 

France-Presse) тощо), віддають перевагу перевіреній інформації. Тому інтернет-

видання України, що користуються, за негласною домовленістю, послугами від 

трьох вітчизняних та  зарубіжних інформаційних агентств, перепровіряючи, 

таким чином, факти, передають досить об’єктивну інформацію про події, що 

відбуваються як у самій Україні, так і за її межами. А отже, робимо висновок, 

що інтернет-видання України, користуючись перевіреною інформацією, 

особливо новинною інформацією професійних інформаційних агентств, стають 

конкурентами дилетантської, самодіяльної подачі такого виду інформації, і 

насамперед, у соціальних мережах, блогосфері.  

У своїх роботах М. Кастельс акцентує на важливості дослідження власне 

комунікації, інформації як її органічної складової для всього цивілізаційного 

процесу. Він називає сучасне суспільство «інформаційним», вважаючи, що такі 

його основні особливості, як генерування, обробка та передача інформації 

стають фундаментальними джерелами продуктивності та влади [95–97; 98, 

с. 42, 43].  

Цілком логічно можна дійти висновку, що процес змін у суспільних 

відносинах і поступові та кардинальні соціальні перетворення залежать від 

медіа, і зокрема електронних, так само, як останні залежні від соціальних 

пріоритетів даного конкретного соціуму. Інтернет-видання з моменту їх 

виникнення і становлення як соціального феномену в Україні вже самою своєю 

появою стали готувати індивідів до участі в житті суспільства. Інша річ, що 

спочатку така «підготовка» часто-густо відзначалася суб’єктивізмом, спробами 

нав’язування тієї чи іншої ідеї, теорії. Однак говорити про культурну, етичну 

політичну «підготовку суспільства» виявляється запізно, оскільки користувачі 
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інтернету з моменту входження в світову мережу вже автоматично стають 

суб’єктами (як блогери, коментатори і под.) та об’єктами впливу (як рядові 

користувачі інтернет-видань). 

Проблема стає значно ширшою, якщо подивитись на це питання в іншому 

ракурсі, а саме: наскільки користувачі інтернету, які є цілою низкою 

«атомізованих» особистостей, можуть поєднатися, як електронні мушлі у 

відомому романі С. Лема «Непереможний», в єдиний надпотужний розум, який 

за своєю суттю і можна вважати суспільною свідомістю, що, у свою чергу, є 

основою громадянського суспільства. Механістичне поєднання окремих 

індивідів-«мушлів», якщо слідувати канві роману письменника-науковця, 

нічого не дасть. Отже, потрібний вихід на якусь нову сходинку, принципово 

іншу структуру, що вже має характер якісного перетворення. Чи здатні 

публікації в інтернет-виданнях України об’єднувати особистостей? Питання 

досі лишається риторичним, адже інтернет-видання нині виконують в 

основному функцію організаційну та інформаційну.  

Слід нагадати, що поняття інформаційного суспільства ґрунтовно 

розроблене в працях Д. Робертсона та Г. Мак-Люена [222]. Вони виділили 

кілька стадій або ж епох розвитку людської цивілізації. Перший етап – 

варварство, повна відсутність писемності, передача інформації виключно у 

вербальний спосіб. Суспільної думка як такої немає, відсутнє поняття 

індивідуальності, окремий член зграї не виводить себе психологічно за межі 

власного племені, його життя і смерть відчуваються ним лише фізіологічно. 

Сам він може загинути але його рід залишається жити. Другий етап – 

виникнення абетки, фонетичної писемності. Можна довго сперечатися, чи є 

критське лінійне письмо «А» чи письмо «Б» першими зразками фонетичної 

писемності, чи являють собою перехідну стадію від ієрогліфу до абетки, проте 

факт залишається фактом. Саме писемність призвела до руйнації 

родоплемінних зв’язків, звуки стали трансформуватися у візуальні форми, 

людина стала відрізняти себе серед інших.  
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Далі з тезами Г. Мак-Люена можна погоджуватися лише частково, 

оскільки саме в епоху зародження писемності почалося формування того 

поняття, що ми його згодом назвали «суспільною свідомістю». Колиска 

європейської цивілізації – антична Греція сформувалася саме на основі 

громадянських інститутів. Держави-поліси, особливо в Лакедемоні (Спарта) чи 

на Пелопоннесі (Афіни, Фіви, окремо – грецькі колонії на Сицилії та в Малій 

Азії), знали, що таке суспільна думка як реальність. Реформи Солона лише 

формалізували це поняття у вигляді юридичних норм, закріпивши громадські 

свободи, наділивши вільних громадян не лише правами, але й накресливши 

коло їх обов’язків.  

Отже, дещо спрощено, розуміння суспільної свідомості як феномену 

технологічної цивілізації не має під собою зваженої історичної бази, інша річ, 

що форми і методи впливу на суспільну свідомість видозмінювалися зі 

зростанням продуктивності різноманітних технологій.  

«Несподіваний і повний крах першої європейської цивілізації примушує 

замислитися про злети і падіння цивілізацій взагалі. Виникає питання: чи були 

мінойці, які не пережили цю катастрофу, у чомусь у ній винні? …Мимоволі 

задаємо собі питання: а чи придатна теорія катастроф (що так широко 

використовується в інших галузях знань) до подій в історії людей, як ці події 

розгортаються на довгому відрізку часу… Чи не може математична теорія 

хаосу якимось чином пояснити: чому довгі і спокійні періоди розвитку і 

добробуту змінюються хвилюванням і хаосом?» [71, с. 70]. Дещо складна 

цитата із ґрунтовної праці англо-американського дослідника Нормана Девіса 

«Історія Європи» підводить нас до думки: а чи не призвів винахід друкованого 

верстата Гутенберга зрештою до створення інтернету? Третій етап, третя епоха 

розвитку людської цивілізації за Г. Мак-Люеном – саме «гутенбергова 

галактика», що, давши можливість індивідуального сприйняття друкованого 

тексту, сформувала індивідуальну свідомість. Однак «друк атомізував індивіда, 

тобто відірвав його від групи, до якої він належав, і запропонував модель маси 
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окремих індивідів, які шляхом механічного складання створюють могутність 

структури» [222, с 48].  

Вважається також, що саме друкарство проклало шлях протестантизму, 

оскільки «людина дістала можливість обдумувати зміст книжок на самоті, а не 

сприймати зміст писань зі слів проповідника» [222, с. 48]. Протестантизм виник 

і розвинувся здебільшого з економічних причин як відповідь буржуазії і класу 

промисловців, який вже народжувався, на економічне засилля католицької 

церкви, її бюрократичного апарату, пов’язаного із цим хабарництва та корупції 

в європейських дворах. Щодо можливості індивіда самостійно усвідомлювати, 

а тим більше тлумачити, догмати Святого письма, то тут слід вдатися швидше 

до емпірики: скільки грамотних було в тому чи іншому німецькому місті, 

звідки почалася Реформація, скільки екземплярів Біблії і спеціальних 

релігійних видань припадало на душу населення в Англії, Франції, Німеччині 

тощо. Отже, висловлюючись мовою сучасних політтехнологів, треба було 

провести «глибоке соціологічне буріння-дослідження». Звісно, такого 

обстеження за часи пізнього Середньовіччя проведено не було, тож говорити 

про протестантизм як побіжний наслідок винаходу Гутенберга здається 

недоцільним. 

За Г. Мак-Люеном, четвертий етап розвитку людської цивілізації – 

власне, сучасна електронна цивілізація, об’єднана інтернетом. Теоретично 

народжена в новому, інформаційно-насиченому світі, людина одразу починає 

вбирати в себе новітні технологічні досягнення, формувати певні моральні 

правила, встановлювати пріоритети, «комунікація як самостійна субстанція 

сама по собі також активно впливає на становлення індивіда, трансформуючи і 

структуруючи свідомість», за твердженням Г. Мак-Люена трапляється так, що 

засіб повідомлення стає самим повідомленням [222, с. 48]. 

Прийнято вважати, що будь-який винахід людства, створений із 

найщиріших сподівань, майже автоматично стає здобутком військових. 

Інтернет не став винятком. Ще під час Другої світової війни працівник 

Управління стратегічних досліджень США пан Донован, плануючи майбутні 
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бомбардування Японії, передбачив створення своєрідного гігантського 

інформаційного центру, який би надавав висновки за багатьма критеріями такої 

операції: від погоди до океанських течій, у яких могли опинитися збиті 

льотчики «повітряних фортець». Однак Америка першою випробувала атомну 

зброю і з появою мегабомби необхідність бомбардувань звичайними методами 

зійшла нанівець.  

Безперечно, інтернет став пріоритетом у наукових розробках суто 

військових інститутів, але водночас і не менш продуктивно він став на шлях 

комерціалізації.  

Новацією, що є надбанням всього людства, стало створення системи, що 

отримала образну назву: «Всесвітньої павутини». World Wide Web (WWW), 

головною  складовою частиною якої став гіпертекст. Автором Історія World 

Wide Web був американець Тім Берні Лі, який в березні 1989 р. започаткував 

бізнес-проект телекомунікаційного середовища, що мав спершу суто утилітарне 

значення: вивчення результатів досліджень у сфері фізичних вимірювань. 

Розширивши масштаби наукового досвіду американця, Європейська 

лабораторія практичної фізики (CERN) 1991 року оголосила про створення 

світового інформаційного середовища World Wide Web. 

Використавши можливості створення нової штучної мови, що отримала 

назву: Hypertext Markup Language (HTML), що де-факто була великою і 

комплексною вказівкою для документації, WWW створила величезний масив 

інформації, пов’язавши його в єдине ціле. Прецедент, що досі не отримав 

відповідної оцінки, власне якісно новий крок у поступі людського генія, що 

його можна порівнювати із винаходом колеса. Вся уніфікована інформація 

«зберігається нині в інтернеті, у формі текстів, зображень та звукового 

супроводу» [104]. 

У розвитку світової журналістики на початку XXI ст. «…проглядаються 

суперечливі тенденції. З одного боку, у багатьох країнах світу поглиблюється 

комерціалізація друкованої та електронної преси (за висловом Д. Мак-Куейла, 

ринкові стандарти перетворюються на «глобальну культуру мас-медіа)» [222]. З 
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іншого боку, журналісти прагнуть відстояти своє право на самовираження, 

самореалізацію. 

Такі процеси відбуваються нині в Україні, де ринкові стандарти не 

сприяють толерантності у ставленні до конкурентів, працюють закони ринкової 

економіки і ЗМК прямо чи опосередковано часто виступають на стороні певних 

фінансово-олігархічних груп. Одночасно стаємо свідками не поодиноких 

випадків, коли вітчизняні журналісти демонстративно залишають той чи інший 

телевізійний канал, ідуть із редакції друкованого ЗМІ, висловлюючи тим самим 

протест щодо неправильної редакційної політики, спрямованої на захист 

інтересів лише власників.  

Як поєднати ринкову економіку і мораль в журналістиці? На це питання 

частково відповіли американські науковці. Звернімося до концепції 

американського дослідника і видавця Уолтера Ліппмана. Епіграфом до своєї 

книги «Суспільна думка» Ліппман обрав фрагмент із «Держави» Платона з 

описом печери, у якій бранці змушені все життя спостерігати тільки тіні світу, 

але не сам світ. Оскільки люди ніколи не бачили того, що відкидає тіні, то вони 

не в змозі і запідозрити існування чогось більш реального, ніж тіні» [116].  

Проводячи аналогії із сучасною цивілізацією, Ліппман писав, що 

«пізнавальні можливості людини обмежені: людина не може знати все, бути 

абсолютно поінформованою, тому що навколишнє середовище занадто складне 

і мінливе. Долаючи різноманітність світу, людина систематизує знання про 

нього в категорії. Ці категорії – фікції, стереотипи, елементи псевдо 

середовища, за допомогою яких людина пристосовується до свого оточення. 

Поведінка людини є реакцією на стимули псевдо середовища» [116]. 

За Ліппманом, «…окремі стереотипи в людській свідомості згодом 

об’єднуються в системи стереотипів, які постають у вигляді повсякденних 

укладів, вірувань, навчань, соціальних інститутів тощо. І так аж до стереотипу, 

що охоплює всі системи стереотипів і відомий під назвою «соціальна 

реальність» [116]. 
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Такі висловлення можна знайти в працях інших науковців, присвячених 

цьому питанню. Сама по собі суспільна думка є комплексним поняттям, що 

включає в себе окремі компоненти: об’єктивні і суб’єктивні, ірраціональні, та 

емоціональні, які важко звести до купи, проте це необхідно зробити з огляду на 

специфіку наукового дослідження.  

За робочу дефініцію приймемо визначення, сформульоване спеціально 

для цього наукового дослідження: «Суспільна думка – результат еволюції 

масової свідомості; перехід на якісно новий етап, що передбачає адекватне 

усвідомлення оточуючого світу, суспільних відносин, розумне і виважене 

ставлення до запитів громадськості. Суспільну думку колективно формує 

середній клас демократичного суспільства; її існування зумовлене традиціями і 

економічною свободою окремих індивідів. Завдання працівників ЗМК 

демократичної країни полягає в публічній реалізації ідей, що продукуються 

інтелігенцією в широкому сенсі цього слова; підтриманні суспільної думки як 

необхідного і надзвичайно важливого чинника  демократизації суспільства». 

Інтернет-видання України як найбільш масові, ефективні, які зазвичай 

мають яскраво виражені інформаційно-насичені та емоційні матеріали, разом із 

іншими ЗМК  формують суспільну думку. Без суспільної думки і моралі 

загалом не можлива побудова громадянського суспільства. Згідно з прийнятими 

філософськими і соціологічними школами, суспільна думка разом із особистою 

формують світобачення окремого громадянина. Колективна, суспільна думка і 

суто індивідуальна в такому разі поєднується, доповнюючи одна одну. Існує і 

взаємоперехід, коли індивідуальна свідомість «підживлює» колективну 

суспільну; а суспільна, в свою чергу, потужно впливає на концепцію 

світосприйняття індивіда. Однак це не означає, що суспільна думка завжди має 

рацію, радше вона однозначна в прийнятті висновків, що ініціюють подальші 

дії.  

Крайній погляд, коли йдеться про пріоритет суспільної свідомості, – це 

відмова від власного погляду на користь загальноприйнятої тенденції. Інша 

крайність – ігнорування загальноприйнятої концепції, погляди на користь 
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власної, прагматично-індивідуальної. В останньому випадку зазвичай все 

зводиться до утопій чи антикультури.  

«Суспільну свідомість як відображення суспільного буття і самостійне 

утворення з внутрішньою логікою розвитку у філософії представлено двома 

основними рівнями: повсякденним і теоретичним. Це положення є результатом 

обґрунтованості й адекватності відображення у свідомості людей суспільного 

буття і зазвичай називається буденною свідомістю та теоретичною свідомістю», 

― пише Е.Тоффлер [181, с. 98]. 

Як зазначалося вище, з певною мірою умовності, можна говорити про те, 

що суспільна думка виступає формою реалізації суспільної свідомості в процесі 

цивілізаційного розвитку. У такому разі вона виконує цілий ряд функції, 

наприклад, оцінювальну, орієнтовно-пізнавальну, виховну, часом – функцію 

соціального контролю і функцію регламентування. Все це є частинами головної 

функції – регулювання. Суспільна думка важлива не тільки тим, що вона 

покликана оцінювати те чи інше явище. Суспільна думка впливає на ідеологію, 

формування нових моральних критеріїв, естетичних поглядів. Суспільна думка 

є системо, що постійно самовдосконалюється, обираючи найоптимальніші 

морально-естетичні канони, критерії, які покликані формувати світогляд 

особистості. Моральні та естетичні категорії швидко створюють, в свою чергу, 

передумови для розвитку суспільної думки. Проте невдячні, складні обставини 

розвитку людського соціуму можуть призвести до прямо протилежних 

наслідків. Суспільна думка може зазнати негативних впливів і перетворитися 

на систему колективних поглядів, що призводять до руйнації цивілізованого 

суспільства. Приклад такого явища: народження тоталітарних режимів, 

фашизація європейського суспільства в 30-х рр. минулого сторіччя. 

Доречно згадати про відносно нову категорію, що нею оперує 

вітчизняний дослідник С. Даниленко. Він вважає, що: «Громадськість як 

соціальний феномен у найбільш узагальненому вигляді виступає як група 

людей, котра так чи інакше пов’язана з життєдіяльністю певної організації чи 

закладу. Відповідно до ситуативного підходу, який запропонував на початку 
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XX ст. американський філософ Д. Дьої, громадськість це – активне соціальне 

утворення, що в певний момент об’єднало всіх, перед ким стоїть спільна 

проблема, з метою колективного пошуку шляхів її вирішення» [65, с. 106]. 

Безперечно, суспільна думка є продуктом діяльності громадськості, проте 

сама громадськість як об’єднання свідомих громадян може виникнути лише на 

основі певної ідеї, осягнути яку може лише цивілізована, зріла спільнота.  

На формування суспільної думки в умовах інформаційного суспільства 

впливають, насамперед, засоби масової комунікації. Домінують соціальні медіа, 

телебачення, що в ідеалі мають пропагувати, популяризувати, поширювати 

гуманітарні ідеї, якщо йдеться про демократичні суспільства. Проте в будь-

якому навіть демократичному суспільстві з демократичними традиціями, 

перевіреними законами і усталеними моральними пріоритетами, можна 

зустріти похибки і негативні тенденції в процесах формування суспільної 

думки через ЗМК. Останнім часом через швидке поширення у соціальних 

мережах явища блогерства пропаганда демократичних ідей часом 

перетворюється на імітацію творчої креативної діяльності. Подекуди в ЗМК 

зустрічаємо свідоме запереченні гуманістичних традицій. Через регулярність 

такого деструктивного впливу руйнується суспільна думка, зводиться до рівня 

масової істерії тощо. В цьому процесі відіграють роль окремі особистості із 

чітко вираженими психофізіологічними характеристиками. Серед таких 

негативів слід назвати самолюбство, самозакоханість, нехтування думкою 

інших, що в системі соціальних мереж часто-густо призводить до конфліктів, 

які на побутовому рівні реалізуються грубощах, не толерантних засобах 

ведення дискусій, образах. Моральні образи, в свою чергу, породжують 

незадоволення існуючим станом у окремих громадян. Свідомо чи несвідомо 

об’єднуючи свої зусилля ображені індивіди впливають на моральні принципи 

на побутовому рівні: у спілкуванні, на роботі, в домашньому середовищі. 

Суспільна думка не може бути точно прогнозованою, тому з наукового погляду 

надзвичайно складно спрогнозувати наслідки негативних тенденцій у 

суспільній моралі, що породжені в соціальних мережах. Як відреагує на негатив 
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суспільна думка? Чи витримає вона своєрідну пандемію негативних тенденцій, 

що виникли спершу на побутовому рівні в процесах спілкування в соціальних 

ЗМК, чи зуміє адекватно відреагувати, зберігаючи в своїй суті адекватне 

реагування на події, що відбуваються в світі, в суспільстві? Це питання ще не 

отримало достатньої оцінки в спеціальній літературі, авторка дає варіанти його 

вирішення впродовж всього дослідження. 

Існує багато можливостей визначити стан суспільної думки на той чи 

інший момент розвитку конкретного суспільства. Стосовно ЗМК, то всі ці 

можливості базуються на соціології, опитуваннях, аналізу блогів, соціальних 

мереж тощо. Незважаючи на досить умовний результат і полеміку щодо 

ефективності використання окремих джерел (наприклад, соціальних мереж), з 

певною мірою достовірності можна говорити про досить ґрунтовне вивчення 

через ЗМК поточного зрізу суспільної свідомості, суспільних настроїв тощо.  

Зовсім інша річ, коли йдеться про аналіз масової свідомості, що 

відрізняється від суспільної свідомості, насамперед своєю непрогнозованістю, 

невиваженістю і навіть, примхливістю. Як пише В. Різун: «Прийнято говорити, 

що на формування масових настроїв впливає реальність (соціальні, економічні, 

політичні умови життя), яка безпосередньо діє на людей і змінює можливості 

реалізації домагань, бажань, хотінь, і віртуальна дійсність (пропаганда, 

ідеологія, реклама, журналістика і т. д.), яка через масову комунікацію впливає 

на свідомість громадян, маніпулюючи домаганнями і бажаннями, потребами 

людей» [157, с. 61]. На його думку, оригінальним є суб’єктно-суб’єктний підхід 

до масової комунікації, коли враховуються проблеми аудиторії: 

«…організоване спілкування, яким є масова комунікація, давним-давно набуло 

ознак професіональної діяльності й поставлене у виробничі умови поряд з 

розвитком засобів масової комунікації, без яких ефективний зв’язок із масами 

неможливий, тобто поряд з виникненням індустрії мас-медіа» [157, с. 61].  

Цікаву концепцію запропонував український науковець В. Владимиров. 

Інформацію та її сприйняття він розглядає як відбиття фрагменту реального 

світу у внутрішньому світі людини [46, с. 34]. В.Владимиров наводить власну 



 41 

п’ятиетапну схему подолання «інформаційної невизначеності» у процесі 

масового розуміння:  

1) виокремлення інформації від незнання (хаосу);  

2) настання індивідуального розуміння;  

3) створення знака і його подальше розуміння спочатку в… читацькій 

і, нарешті, у масовій свідомості;  

4) послідовна інтерпретація нового знання – спочатку джерелом, … 

потім …. масовою аудиторією;  

5) подолання перешкод на шляху розуміння інформації та її остаточна 

верифікація у сфері масової свідомості [46, с. 8]. 

Звичайно, концепція відомого дослідника дещо ускладнена, але коли 

йдеться про таку складну категорію, як інформація та особливості її сприйняття 

на рівні суспільної, а ще раніше масової свідомості, то говорити про 

полегшений варіант не доводиться. У своїй роботі В. Різун пише: «Сучасний 

світ має один ґандж, позбутися якого практично неможливо; якщо людство 

створило масову комунікацію як індустрію, виробництво, то воно саме стало 

заручником масифікації, воно прирекло себе на продукування масових настроїв 

інститутами масової комунікації і "споживання" їх» [157, с. 62, 63]. 

І на додаток, а певною мірою для розширення цієї тези, слід навести 

погляд українських учених А. Чічановского та О. Старіша, які вважають, що 

сучасні реалії розвитку технологічної цивілізації привели до зміни ставлення до 

комунікації «…якщо в авторитарному суспільстві домінувала комунікація 

жорсткої вертикальної підпорядкованості, то процес формування єдиного 

інформаційного простору породив полілог між рівнозначними 

учасниками» [197, с. 72].  

Науковці вважають що система монокомунікацій, тобто авторитарного, 

недемократичного і, звісно, необ’єктивного методу подачі інформації, віджила 

себе. На заміну їй приходить система демократичної комунікації, що 

спирається на переконання. Безперечно, констатація такого факту не може 

задовольнити більшість сучасних політологів, соціологів, журналістів, які 
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працюють над вивченням правил і методів подання інформації, одночасно 

переймаючись проблемою: як цю інформацію адаптувати до масової свідомості 

і чи можливе рішення, за яким інформація може вплинути на формування 

свідомості суспільної? Цим переймаються А. Чічановский та О. Старіш, коли 

нагадують про обов’язкові умови переходу з алгоритму суворого і 

недвозначного управління на алгоритм переконання. Чи не найважливішими 

умовами є інтелектуальний рівень керівника підрозділу, збільшення його 

словникового запасу, загалом – підвищення культурного потенціалу [197, 72]. 

Навівши опис натовпу, Г. Лебон [112] не розкриває загадки: чому не 

всяке зібрання перетворюється на натовп. Дещо пізніше, так само «недбало» до 

цієї теми поставився Х. Ортега-і-Гассет у книзі «Бунт мас». На його думку, 

індивід, який схильний стати елементом маси і влитися в натовп, це людина, 

яка має чітко визначений склад мислення і живе саме в атомізованому 

громадянському суспільстві масової культури. 

Зазначимо, що Україна, яка, на думку багатьох експертів, перебуває в 

перехідному періоді, постійно балансуючи на межі авторитаризму і несталих 

демократичних інститутів, продукує, зрештою, громадян саме «атомізованих», 

гвинтиків державно-управлінської машини або так званий «офісний планктон». 

Останній термін, авторство якого вважається колективним, досить 

метафорично відображає появу цілого прошарку індивідів, які попри досить 

показову зовнішню освіченість, елементи культури та етикету все ж здатні 

швидко й «ефективно» формувати натовп, схильний до неконтрольованих дій. 

У своїй праці український науковець В. Різун підкреслює: «Психологія 

виникнення масових настроїв така, що вони легко заквашуються і бродять. Ця 

легкість зумовлена, по-перше, об’єктивним станом суспільного розвитку, по-

друге, власне природою масової комунікації» [155, с. 61].  

Чи є об’єктом впливу українських інтернет-видань суспільна думка, чи 

вони воліють впливати на емоційну й нестабільну масу, все залежить від 

багатьох чинників, які слід враховувати під час таких довгострокових акцій. У 

всякому випадку, насамперед треба розрізняти носіїв суспільної свідомості від 
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індивідів із маси, натовпу, оскільки «…в натовпі свідома особистість пропадає, 

причому почуття та ідеї окремих одинаків, які створюють єдине ціле, 

набувають одного і того самого напряму. Створюється колективна душа, яка 

має, звісно, тимчасовий характер, але і дуже конкретні риси… Індивід, який 

пробув певний час серед натовпу, чи то під впливом токів, які генерує цей 

натовп, чи то під впливом якихось інших причин – невідомо, але приходить 

досить швидко до такого стану, що дуже сильно нагадує стан загіпнотизованого 

суб’єкта», – свідчить французький психолог Г. Лебон [112, с. 77].  

Інтернет-видання України як новий вид журналістики, а тим більше як 

інструмент формування суспільної свідомості і, зрештою, громадянського 

суспільства, пройшли кілька етапів розвитку. Наводимо авторську – засновану 

на власному практичному досвіді - періодизацію процесу. 

Перший етап – 1995–2000 рр (початковий етап розвитку інтернет-

журналістики в Україні). Цей період загалом характеризується розвитком і 

початком поширення Інтернету в Україні. Виникають перші інтернет-сайти, що 

відрізняються від майбутніх інтернет-порталів насамперед кількістю 

користувачів і, власне, кількістю та якістю журналістських матеріалів, що в них 

розміщені. Перші українські сайти існують від кількох місяців до півроку, 

якість подачі матеріалів, назву, керівництво неможливо уточнити з огляду на 

те, що в мережі Інтернет не залишилося про них нічого, крім окремих 

суб’єктивних спогадів у сучасній блогосфері.  

Другий етап – 2000–2005 рр. (період відокремлення дефініцій «інтернет-

сайт друкованого ЗМІ» та «самостійне інтернет-ЗМІ»). Знаковий період для 

української інтернет-журналістики – 16 вересня 2000 р. репортер і громадський 

діяч Георгій Гонгадзе заснував незалежне інтернет-видання «Українська 

правда». Характерною особливістю цього видання з професійного погляду став 

творчий колектив, який спеціалізувався саме на інтернет-журналістиці. Вдалим 

виявився експеримент із заснуванням інтернет-видання «Главред».  

Спрацювання фактора новизни сприяло розвитку нової української 

журналістики у форматі інтернет-видань. Формується категорія журналістів, 



 44 

переважно випускників спеціалізованих закладів вищої освіти, які свідомо і 

цілеспрямовано починають свою діяльність саме в інтернет-виданнях.  

Третій етап – 2005–2010 рр. (становлення та розвиток – станом на 

сьогодні – найбільш потужних інтернет-ЗМІ України). Розширюються 

можливості журналістських колективів, редакції і публікації інтернет-видань 

уже не сприймаються як «другорядні» порівняно з паперовими виданнями. 

Поступово урядовці і відповідальні особи привчаються до того, що на 

публікацію в інтернет-виданнях слід реагувати так само оперативно, як на 

публікації в пресі, по телебаченню тощо. Зростає кількість позаштатних 

кореспондентів, інформаторів, простих дописувачів.  

Четвертий етап – 2010–2014 рр. (функціонування інтернет-ЗМІ в умовах 

неофіційної, проте всеохоплюючої державної цензури за часів президентства 

Віктора Януковича). Цілком зумовлений політичними в Україні. Боротьба за 

владу між Президентом і прем’єром, перемога на президентських виборах 

Віктора Януковича призводить спершу до негативних наслідків щодо 

організації журналістської діяльності інтернет-порталів, а згодом ставить під 

питання журналістську працю. Редакції інтернет-видань відчувають сильний 

моральний тиск, переслідуються їхні керівники. Все це, разом із фінансовими 

утисками, не може не вплинути на організацію планової діяльності інтернет-

видань. Спостерігаються перші спроби організації інтернет-додатків до 

друкованих видань.  

П’ятий етап – від 2014 р. – дотепер (новітній період розвитку інтернет-

ЗМІ в Україні). Різка активізація практики інтернет-додатків до пресових 

видань. Поступово значна частина з них перетворюється на самостійні 

інтернет-видання з власним штатом журналістів, специфічною стилістикою 

написання оригінальних матеріалів тощо. Сьогодні майже всі українські 

друковані ЗМІ мають свої інтернет-версії. Самостійність подачі матеріалів, їхня 

актуальність та оригінальність визначаються редакційною політикою. 

З’являються перші спеціалізовані інтернет-видання, присвячені різним формам 

існування людського буття: від суто військових інтернет-порталів до 
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вузькоспеціалізованих тематичних. Продовжують існувати інтернет-видання, 

що були засновані, починаючи з 2000 р. Детальніше про конкретні інтернет-

видання подано у додатках Д і E. 

Отже, через брак емпіричного матеріалу мало вивчене явище поступового 

або швидкого перетворення окремих інтернет-сайтів, інтернет-порталів на 

класичні інтернет-видання. Із власною юридичною адресою, творчим 

колективом, загальною ідеєю і визначеною тематикою. Процес цей потребує 

осмислення, накопичення фактів і власне традицій, досвіду роботи таких 

творчих колективів. Такі перетворення, метаморфози мають стати об’єктом 

наукового дослідження в майбутньому. 

 

 

1.2. Діяльність інтернет-видання та розширення інформаційно-

комунікаційного простору  

 

 

На думку вітчизняного вченого С. Даниленка, головними 

характеристиками, які відрізняють інформаційне суспільство, є «створення 

глобального інформаційного простору, здатного забезпечити нову якість життя; 

збільшення питомої ваги інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті країни (ВВП); поява 

якісно нових комунікацій та ефективної інформаційної взаємодії людей на 

засадах зростаючого доступу до національних і світових інформаційних 

ресурсів та подолання інформаційної нерівності (бідності), прогресуючого 

задоволення людських потреб в інформаційних продуктах і послугах» [65, 

с. 237].  

Інтернет-видання, особливо з усталеними традиціями і формами подачі  

матеріалу, зокрема такі, як «Цензор.НЕТ», «РБК Україна», Lb.ua («Лівий 

берег») тощо продукують сьогодні інформацію, що здебільшого розрахована на 

різні верстви суспільства і різні соціальні запити. Проте головним стрижнем 
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залишаються основні напрями, рубрики, наприклад: у «Цензор.НЕТ» – 

військові матеріали, репортажі військово-патріотичного змісту; у «РБК 

Україна» – матеріали, здебільшого присвячені економічним проблемам; Lb.ua 

(«Лівий берег»)  традиційно віддає перевагу політичній аналітиці.  

Це не означає, що провідні інтернет-видання не працюють на масову 

свідомість. Часом трапляються розважальні матеріали, коли є можливість, 

інтернет-видання друкують розширені спортивні новини, цікаві інтерв’ю, а 

отже, сфера журналістських інтересів, редакторських пошуків постійно 

розширюється, сприяючи популярності інтернет-видань [4]. 

При цьому вважається, що можливість спілкування і спрощений механізм 

доступу до інформації – спершу через інтернет-видання, а потім через 

обговорення матеріалів у фейсбуці, де існують спеціальні сторінки інтернет-

видань, чи в блогосфері, – надасть особистості можливість піднятися на новий 

щабель еволюційного розвитку, стати вільнішим у виборі засобів існування, а 

головне, звільнитися від страхіть технологічної цивілізації: загрози війни, 

насильства, тоталітаризму, різкого погіршенням стану екології тощо. [50, 101]. 

В економічній сфері ця тенденція реалізує себе в дрібносерійному 

виробництві, різноманітності видів товарів та послуг, у соціальній сфері 

відбивається у формуванні фрагментарної структури суспільства, в інформаційній 

сфері – у відході від централізованого розподілу інформації завдяки інтернет-

виданням зокрема [47, 49, 105].  

Український дослідник С. Даниленко пише: «Специфічною і дуже суттєвою 

для аналізу рисою інформаційної сфери сучасного суспільства є її принципово 

недискретний і при цьому – багатовимірний характер. За низкою своїх 

фундаментальних ознак, вона є цілісним феноменом, але на рівні соціальної 

практики інформаційна складова присутня в усіх основних галузях суспільного 

життя, причому її прояви є надзвичайно різноманітними» [65, с. 237]. Одним із 

цих «різноманітних проявів», про які згадує С. Даниленко, є передвиборчі 

кампанії, які суттєво впливають на форму і методи подачі матеріалів у інтернет-

виданнях.  



 47 

Зазвичай, у час передвиборчих перегонів такі інтернет-видання як 

«Українська правда», «Обозреватель», Lb.ua («Лівий берег») та інші, 

переповнені матеріалами аналітичного характеру. Жанри матеріалів, що 

подаються в інтернет-виданнях України у період передвиборчих перегонів, 

особливо не різняться за стилістикою і структурою тексту. Зазвичай це досить 

солідні для інтернет-формату подачі, що сягають 10000 і більше друкованих 

знаків. Щодо тексту, то це здебільшого аналіз партійно-політичних програм, 

інтерв’ю з кандидатами, критична аналітика тощо.  

Окремим джерелом інформування та агітації виступають новостворені, 

специфічні інтернет-видання, перед якими інвестори поставили чітке завдання 

– пропаганда лідера будь-яким чином. Зазвичай журналісти таких видань 

користуються результатами псевдосоціологічних досліджень.  

Що стосується досліджень про перебіг розвитку інформаційного 

суспільства, то вітчизняні вчені явно відстають від західних колег. 

Пояснюється це багатьма об’єктивними причинами. Серед останніх – це 

безсумнівне відставання України в царині новітніх інформаційних технологій 

та поширенні інтернету порівняно з розвиненими країнами. Однак існують 

приховані і замовчувані причини. Наприклад, більшість українських науковців 

старшого покоління слабко  володіють англійською мовою, через це наукові 

розвідки вітчизняних учених не потрапляють до споживачів з інших країн, а 

наші вчені змушені користуватися перекладними джерелами. Фінансування 

науки в України залишається недостатнім, що зменшує можливості досягнення 

конкретних результатів.  

Незважаючи на це, вітчизняний науковець О. Мелещенко зазначає, що 

«рух до інформаційного суспільства є загальною тенденцією для розвинених 

країн і тих, що тільки розвиваються» [122, с. 30]. Намагаючись розв’язати 

питання браку фінансування і неможливості керування процесами формування 

суспільної свідомості через ЗМІ та інтернет зокрема, вітчизняні вчені 

А. Чічановський та О. Старіш розробили й узагальнили основні функції 

комунікаційної підсистеми, що залежать від стану політичної структури і 
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політичної системи суспільства, серед яких визначено такі: поширення 

політичних ідеологем; інтеграція або дезінтеграція політичних відносин; 

формування громадської думки шляхом узгодження і (або) нав’язування [197, 

с. 73].  

Варто звернутися до праць західноєвропейських і американських учених. 

Аналізуючи практично той самий емпіричний матеріал, щоправда у більшому 

обсязі, ці вчені свідчать про ті самі речі, що й А. Чічановський та О. Старіш. 

Зокрема, слід звернути увагу на праці, в яких  досліджується тема розвитку 

суспільної свідомості, зокрема: К.-О. Аппеля [3], З. Бжезинського [16], Дж. 

Гелбрайта [63], У. Еко [206]. 

Безперечну наукову новизну становлять роботи А.Грицанова [59],  

Ю. Фінклера [187]. окремі публікації в інтернет-виданнях [50; 85], дисертації 

[138], розділи в посібниках [121; 128], словники [170]. 

Дослідник М. Кастельс так класифікує концепції виникнення 

інформаційного суспільства: «Класична теорія постіндустріалізму об’єднує три 

твердження та передбачення:  

1. Джерело продуктивності та прогресу міститься у знаннях, що 

поширюються на всі галузі економічної діяльності через обробку інформації.  

2. Економічна діяльність зміщується від виробництва товарів до надання 

послуг.  

3. У новій економіці буде зростати значення професій, пов’язаних з 

високою насиченістю їх представників інформацією та знаннями» [96, с. 201]. 

Далі (і це перегукується із основними висновками А. Чічановського та 

О. Старіша) М. Кастельс акцентує на важливості для всього цивілізаційного 

процесу дослідження комунікації, інформації як її складника. Так само, як і 

вітчизняні вчені, він вважає основними особливостями інформаційного 

суспільства: генерування, обробку та передачу інформації, що стають 

фундаментальними джерелами продуктивності і влади [96, с. 42, 43].  
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Цілком логічно доходимо висновку, що процес змін у суспільних 

відносинах, поступові та кардинальні соціальні перетворення залежать від медіа, 

які, у свою чергу, залежні від соціальних пріоритетів конкретного соціуму. 

Новацією теорії М. Кастельса є впровадження ідеї щодо теорії мереж для 

аналізу соціально-економічних змін у сучасному постіндустріальному 

суспільстві [97]. Як приклад він аналізує мережеві структури певних владних 

інформаційних вузлів, які через мережу інтернет замикають на собі основні 

потоки інформації і стають органами прийняття управлінських рішень. За 

М. Кастельсом такими «штабами» для прийняття рішень можуть бути мережі 

політичних інститутів. Теоретично вони мають стати в майбутньому 

відправними точками своєрідної «мережевої» держави, що спілкується з такими 

самими державами через інтернет. 

Отже, думка вітчизняних учених і погляд відомого дослідника науки 

цілком збігаються, причому А. Чічановський та О. Старіш ще більше 

драматизують ситуацію, оскільки попереджають не лише про виникнення 

«мережевої» держави, системи держав, об’єднаних у глобальну структуру. 

Вони прямо вказують на можливість у таких державах: «…формування 

громадської думки…шляхом нав’язування». Безпосередня небезпека завжди 

існує, хоча вітчизняні дослідники інформаційного суспільства припускають, що 

комунікаційна підсистема також передбачає розвиток політичної культури і 

традицій; підготовку суспільства до участі в політичному житті [197, с. 73]. Із 

важливістю останньої тези важко не погодитися, визнаючи той факт, що 

інтернет, з моменту його поширення і швидкого становлення як соціального 

феномену, вже однією своєю появою готує індивідів до участі в політичному 

житті суспільства.  

Інша річ, що така «підготовка» часто-густо позначалася суб’єктивізмом, 

ангажованістю, спробами нав’язування тієї чи іншої ідеї, теорії. Проте говорити 

про політичну «підготовку суспільства» виявляється запізно: користувачі 

інтернету з моменту входження у світову мережу вже автоматично стали 

суб’єктами (як блогери, коментатори і под.) та об’єктами політичного впливу 
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(як ординарні користувачі інтернет-сайтів). Вважаючи цю тенденцію в розвитку 

сучасної суспільної свідомості особливою, А. Чічановський та О. Старіш ввели 

поняття «комунікаційної підсистеми». На думку дослідників, комунікаційні 

підсистеми мають різні технології функціонування, основними з яких є: 

неформальні контакти, суспільні рухи, вибори, референдуми; засоби масової 

комунікації. 

У сучасному інформаційному суспільстві все частіше можна почути 

вислів «інформаційні війни». Їх вважають надбанням нового тисячоліття, 

новим (сьомим) поколінням війн. Отже, сьоме покоління війн – інформаційні 

війни – уже стало невід’ємною частиною нашого життя, цю тезу обстоює, 

зокрема, український дослідник С. Телешун [178]. Ми є постійними 

спостерігачами й учасниками міждержавних, корпоративних, політичних, і 

навіть міжособистісних інформаційних війн. На цьому наголошує Г. Почепцов 

[145, 146]. 

Наведемо поширене визначення цього поняття, сформульоване на основі 

багатьох дефініцій, що ним користуються фахівці із соціальних комунікацій, 

взявши за основу: «Інформаційна війна – заплановані і проведені за допомогою 

ЗМК акції психологічного, морального та інформаційного характеру, що 

повинні нанести максимальну шкоду супротивнику ще до початку бойових 

дій». 

Екстраполюючи поняття «інформаційна війна» на діяльність інтернет-

видань, можна сформулювати конкретнішу, цільову дефініцію.  

Авторська дефініція звучить наступним чином: «Інформаційні війни – 

особливий вид протистояння між окремими державами, військовими блоками 

чи ідеологічними системами, що точиться переважно через ЗМК, маючи на 

меті зміну масової свідомості: поглядів, настроїв, уподобань громадян 

сторони супротивника. Інформаційна війна, як і будь-яка інша, має свої 

специфічні характеристики, серед яких: нехтування етичними категоріями 

правди і брехні, добра і зла. Часто зустрічаються методи підміни понять, 

беззаперечної агітації і відвертої пропаганди. Інтернет-видання є активними 
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учасниками будь-якої інформаційної війни; їх значення посилюється через 

розширення мережі інтернет, залучення великих коштів, що дозволяє 

варіювати методи впливу на свідомість як окремих особистостей так і цілих 

соціальних груп». 

Як зазначається вище, інформаційні війни можливі як між окремими 

державами, так і між групами держав. Яскравим прикладом досить довгої і 

витратної інформаційної кампанії на сьогодні є звинувачення російських 

спецслужб у втручанні в передвиборчу кампанію американського президента 

Д. Трампа. Сама по собі інформаційна війна практично «затягла» у свій 

інформаційний мейнстрім величезну кількість не тільки спеціалізованих 

політичних порталів, а й блогерів, звичайних користувачів інтернету тощо. 

Ситуація з цензурою і самоцензурою в таких випадках спрощується тим, що 

закривати інтернет-портали є справою надзвичайно складною оскільки можна 

зареєструвати політичний сайт чи портал в інших країнах, відкрити сайт зі 

схожою назвою, створити «дзеркало» тощо. Однак вищенаведена теза не 

актуальна для диктаторських режимів. Державного апарату примусу досить, 

щоби закрити в буквальному сенсі цього слова «неслухняних» провайдерів, 

накласти вето на зарубіжні сайти шляхом безлічі заборон. Як приклад можна 

навести заборону діяльності інтернет-провайдерів у Білорусії, Росії, ще раніше - 

в Китаї, часткове відключення інтернету в арабських країнах під час так званих 

«арабських революцій», заборону російських телеканалів та сайтів в Україні.  

У таких випадках сили, що протидіють правлячим режимам, намагаються 

змінити хостинг, назви, ключові слова, за якими їх можна знайти в мережі. Але 

це знову-таки вимагає істотних витрат як матеріальних, так і часових, значно 

зменшується й ефективність впливу таких політичних сайтів. Сильні держави, 

сильні громадянські інститути володіють потужними ресурсами, що 

дозволяють їм придбати сильну інформаційну зброю. А вона, за визначенням 

А. Чічановського та О. Старіша, є «…алгоритмом, що дає змогу 

цілеспрямовано управляти однією інформаційною системою на користь іншої й 
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реалізує управління цією системою через дані, що надходять до системи або 

упорядковуються нею» [197, с. 414]. 

Розкриваючи поняття інформаційної зброї, українські вчені уточнюють, 

що до її арсеналу слід включити спеціальні засоби, технології та дані, що 

відповідним чином регулюють інформаційний простір у конкретній державі. 

Однозначно можна стверджувати, що в Україні такого арсеналу інформаційної 

зброї немає через певні історичні обставини. Головним є відставання 

технології, соціальних процесів, неусталена демократія, ряд інших факторів. 

Поки що Україна програє в інформаційних війнах не лише через певні технічні 

обмеження в поширенні інтернет-продукції, а й через невизначеність, 

пасивність її дипломатії, відсутність відповідної стратегії на рівні держави, 

через недостатню активність журналістів-міжнародників, кореспондентів 

інтернет-видань. На думку українського дослідника цієї проблеми С. Телешуна, 

ці недоліки, в основному, викликані величезним недоліком керівництва 

України – відсутністю чітких національних пріоритетів [178]. 

За свідченням українського вченого А. Журавльова, в Україні досі немає 

чіткої позиції владної верхівки щодо участі чи не участі країни у фінансових 

суперечках, що є предметом обговорення в інтернет-виданнях, соціальних 

мережах [74]. Однак державна політика, що характеризується 

консервативністю, усталеними стереотипами, певною засторогою в 

застосуванні новітніх прийомів ідеологічної боротьби, відступає на другий 

план, коли до справи береться приватний капітал. Зокрема той, хто володіє 

новітніми електронно-комунікаційними технологіями, вміє відповідно дібрати 

кадри для інформаційної полеміки та інформаційних воєн. У переважній своїй 

більшості вітчизняні репортери, які працюють у політичній журналістиці, 

достатньо підготовлені до цих конфліктів і швидко долають вади, які 

заважають їм у професійній діяльності. Далі ми зупинимося на проблемах 

оволодіння новітніми прийомами в жанрових новаціях і новітніми прийомами 

збирання фактичного матеріалу, а також пов’язаними з цим суто етичними 

проблемами. 
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Як писав вітчизняний вчений А. Чічановський: «стан національного 

інформаційного простору можна визначити як катастрофічний. Єдиний 

український знаковий простір ще не сформовано, “точки відліку” для оцінки 

власного стану й навколишнього світу, важливість яких поділяло б все 

суспільство, не знайдено. Україна фактично беззахисна перед зовнішнім 

інформаційним впливом – від російських програм, які часто містять 

антиукраїнські випади, до американських бойовиків, що пропагують 

стереотипи культури іншої сублімації» [197, с. 450]. Зауважимо, що 

актуальність  цієї тези в наш час тільки підсилилася, особливо після відкритої 

агресії РФ на територію України. 

Отже, на думку вітчизняних вчених А. Чічановського і О. Старіша, крім 

всього іншого, інформаційний простір України перебуває під тиском, впливом 

кількох культур, зокрема ми змушені протистояти агресивному впливу 

апологетів колишньої імперії. При цьому нам нав’язують не лише певну 

моральну систему координат, фактично сповідується принципово інша теорія 

цінностей. Цих поглядів дотримуються В. Хорольський [191] і 

М. Чабаненко [193], роботи яких були написані ще до початку російської 

агресії, проте вони є актуальні за своїми оригінальними ідеями, передбаченням 

щодо розвитку інтернет-видань. 

Коли йдеться про зміни не лише в професійній етиці, а й світобаченні 

самого репортера інтернет-видання, то слід враховувати суб’єктивні фактори. 

Щоб адекватно сприймати виклики гібридної війни, складовою частиною якої є 

інформаційна війна, пересічному українському журналістові слід хоча б на 

середньому рівні вільно володіти англійською. А коли йдеться про пересічних 

споживачів інтернет-інформації, то цілком зрозуміло, що ця цифра межує з 

нульовою відміткою. Пересічний українець часто-густо просто не розуміє не 

лише понятійний апарат, але й логіку викладу західного журналіста чи 

політика. 

Багато оригінальної інформації та своєрідного трактування фактів, 

осмислення їх на теоретичному рівні, вніс в теорію інформаційних війн 
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український науковець Г. Почепцов. Вважаємо, що його концепція 

інформаційно-смислової війни має бути розвинена з огляду на її безсумнівну 

важливість [146].  

Адекватною є реакція читачів інтернет-видань щодо експансії зі Сходу. 

Як свідчать відгуки на політичні та соціально-економічні матеріали двох 

найбільших інтернет-видань України «Українській правді» і «LB.ua» («Лівий 

берег»), коли йдеться про російську політику, російський лідерів, то в 

коментарях читачів панує здебільшого стримане, часом ― іронічне ставлення 

до атмосфери «демократії» сусідньої держави Пов’язане це зі становленням 

незалежності не лише юридичної, а й незалежності у свідомості нового 

покоління, яке про минулий і нинішній час судить абсолютно прагматично й 

зважено. Слід зазначити, що журналісти навіть провідних інтернет-видань 

України не завжди проявляють обізнаність у питаннях побудови 

демократичного суспільства в Україні. Символом цього нерозуміння стало 

риторичне запитання одного з Президентів України до парламенту: «Яке 

суспільство ми будуємо?»  

Нагальною залишається проблема не стільки політичної, скільки 

політологічної просвіти для більшості українських журналістів, які працюють в 

інтернет-виданнях. Адже кампанія з пропаганди приватної власності як гаранта 

свободи була заснована на приховуванні важливого висновку соціології і 

філософії: теза про зв’язок капіталізму з демократією була відкинута не лише 

марксизмом, а й ліберальними мислителями. Ще у 1906 р. відомий філософ і 

політолог М. Вебер, який вивчав зв’язок капіталізму з культурою, записав: 

«Було б надзвичайно смішним приписувати сьогоднішньому 

високорозвиненому капіталізму, який імпортується нині в Росію й існує в 

Америці, вибіркову спорідненість із "демократією" чи просто "свободою" в 

будь-якому сенсі в принципі» [39, c. 179]. 

Характерна деталь нинішнього етапу розвитку постіндустріального 

суспільства – червоні прапори над Уолл-стріт і всесвітній рух «Захопи Уолл-

стріт». Тобто, коли, за свідченням М. Вебера, зрілий монополістичний 
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капіталізм настільки зрісся з державною бюрократією ще на початку минулого 

століття, то, звичайно, ситуація сьогодні не покращилася, а тільки погіршилася.  

Оскільки Україна за темпами соціально-економічного розвитку відстала 

від західної цивілізації принаймні на кілька десятків років, то ми можемо 

впевнено констатувати, що події й явища, описані М. Вебером у 1906 р., з 

певною часткою допуску можна екстраполювати на сьогоднішню Україну. 

Терміни «капіталізм» і «демократія» давно не є синонімами для 

переважної більшості науковців. Так С. Кара-Мурза в ґрунтовній монографії 

«Влада маніпуляції» прийшов до парадоксального, але цілком обґрунтованого 

висновку: «Ведучи мову про демократію і тоталітаризм, потрібно на мить 

відволіктися і вирізнити особливий випадок: що відбувається, коли у 

суспільстві із “тоталітарними” поглядами на людину і владу раптово 

революційним шляхом впроваджуються “демократичні” правила? Не так 

важливо привозять демократію американські морські піхотинці, як на Гаїти чи 

в Панамі, бельгійські парашутисти, як у Конго, чи вітчизняні ідеалісти, як 

весною 1917 року в Росії. У будь-якому випадку, це – демократія, яка не 

виростає із “відчуття влади”, що сформувалося у суспільстві, а дарується як 

прекрасний екзотичний фрукт. Виникає гібрид, який, за умови, коли діяти 

ретельно і обережно, може стати цілком прийнятним (як японська “демократія”, 

створена після війни окупаційними військами США). Але в більшості випадків, 

цей гібрид жахливий, як Мобуту» [93, c. З7]. 

Для України цілком очевидним є досвід Білорусії. На противагу 

тоталітаризму сусідньої держави, побоюючись за власну безпеку, українські 

журналісти інтернет-видань, які спеціалізуються на політичних аналітичних 

матеріалах, орієнтуючись на стандарти західних колег, намагаються 

підтримувати політику своєї держави. Робиться це дещо спрощено, примітивно, 

похапцем, без глибокого проникнення в сутність явища. Варто враховувати 

попередження Г. Маркузе: «Перетворення ліберальної держави в тоталітарну 

пройшло в лоні одного і того самого суспільного ладу. Стосовно цього 

економічного базису можна сказати, що саме “лібералізм” витягнув із себе цю 
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авторитарну державу як своє власне втілення на вищому щаблі розвитку» [119, 

с. 180]. 

Як зазначено в роботі українських учених А. Чічановського та 

О. Старіша: «Інформаційна система володіє базовим набором знаків, значень, 

знань, зв’язків між елементами, які багато в чому визначають її інформаційний 

імунітет, а отже, і поведінку – реакцію системи на довільний інформаційний 

вплив. Очевидно, що, чим кількісно більшою є елементна база системи і чим 

більше зв’язків існує між її елементами, тим стійкішою буде така система до 

довільного інформаційного впливу, тобто на певному етапі інформаційного 

впливу в системі може виникнути позитивний зворотний зв’язок, що 

прискорює процес програмування комунікатора» [197, с. 195].  

У наведеному посиланні чітко й досить категорично сформульовано стан 

української політичної журналістики взагалі і в системі інтернет-видань 

зокрема. Оскільки саме національні інтернет-видання найбільш оперативно 

подають політичну аналітику, то слід говорити про необхідність певної 

систематизації подач, недопущення їх відвертої зааганжованості, дотримання 

усталених демократичних норм і моральних засад. Цьому питанню досі не 

приділялось достатньо уваги насамперед через брак політичної емпірики, 

нагромадження не лише значної кількості фактичного матеріалу, але, 

насамперед, систематизації накопиченого досвіду.  

Суспільна свідомість існує як поняття, що його по-різному трактують 

різні вчені й наукові школи. Вітчизняні вчені А. Чічановський та О. Старіш 

розрізняють до 20-ти основних технологій впливу на суспільну свідомість через 

ЗМК. Серед них найбільш впливовими, на нашу думку, є маніпулювання в ЗМК 

унаслідок опитування громадської думки; деформація і впровадження в 

суспільну свідомість елементів нестабільного; ефект CNN, суть якого полягає в 

демонстрації по телебаченню приголомшуючих психіку аудиторії актуальних 

подій у режимі online та ряд інших чинників впливу [197, с. 225–227]. 

Кожне з бізнесово-політичних угрупувань України прагне досягти своєї 

мети – влади, використовуючи при цьому переважно електронні ЗМК та 
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інтернет-видання, які здатні формувати суспільну думку, вплинути на масову 

свідомість. Оскільки кланові інтереси збігаються лише тимчасово, то і певної 

узгодженості в процесі впливу на електорат також не буває. Тому від 

остаточного занепаду українське суспільство рятує лише той факт, що тиск на 

виборців і маніпуляція свідомістю йде не цілеспрямовано з одного центра, а 

диверсифікується з різних джерел. Наприклад, один з провідних українських 

телеканалів за кілька років до парламентських виборів раптом змінив формат 

передач, розпочинаючи випуск останніх новин виключно з кримінальної 

хроніки. Причому факти цілком свідомо з дня на день, із тижня в тиждень, із 

місяця в місяць підбираються таким чином, що пересічний глядач поволі 

починає сумніватися не лише в правовому захисті власної держави, але й у 

можливостях особистого виживання в Україні взагалі.  

Популярне інтернет-видання, що стало інтернет-версією відомої газети 

спеціалізується на матеріалах, що ніби мають всі ознаки журналістського 

розслідування. Проте, ознайомившись з реальними фактами, які наводять за 

доказ журналісти інтернет-видання, а потім і з об’єктами так званого 

розслідування, робиш висновок, що всі вони – особисті вороги або бізнесові 

конкуренти власника інтернет-сайту. Усі ці вищенаведені приклади деформації 

понять сформулювали А. Чічановський та О. Старіш. Маніпулювання масовою 

свідомістю також досить ефективне через так звані опитування, результати 

яких періодично розміщують деякі інтернет-видання. Наприклад, у розпал 

чергової «мовної» кампанії одне з заангажованих владою інтернет-видань 

розмістило результати опитування громадської думки, за яким ледве не 70 % 

громадян країни заявили, що спілкуються російською на роботі і вдома. 

Оперативно відреагували конкуренти, пояснивши на своєму сайті, що 

опитування проводилося в Донецьку й області, причому власне саме 

опитування було організоване на кошти правлячої партії і соціологічною 

службою, яку також пов’язували з керівництвом цієї партії. 

Прикладів несвідомої чи, навпаки, добре усвідомленої шкідливої 

діяльності вітчизняних інтернет-видань з руйнації моральних пріоритетів 
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суспільства, надзвичайно багато, і їхня кількість збільшується зі зростанням 

соціальної напруженості в суспільстві. Почуття страху, напруження роз’єднує 

людей, робить їх легкокерованими.  

Російський філософ М. Бердяєв написав: «У Середні віки людина жила в 

корпораціях, в органічному цілому, в якому не почувала себе ізольованим 

атомом, а була органічною частинкою цілого, з чим пов’язувала свою власну 

долю. Усе це припиняється в останній період новітньої історії. Коли людина 

перетворюється на відірваний атом, її огортає відчуття невимовного жаху, вона 

шукає виходу шляхом поєднання в колективі» [13, с. 178]. Тому завдання 

сучасних інтернет-видань саме і полягає не в залякуванні і без того 

«атомізованої» істоти, а в можливості надання людині реальних перспектив 

виходу із моральної, матеріальної, а тепер й екологічної кризи, в яку ввійшла 

сучасна цивілізація. 

«Усі розвинені країни світу, – стверджує у своїй ґрунтовній монографії 

вітчизняний науковець С. Даниленко, – мають нормативно затверджені 

національні стратегії побудови інформаційного суспільства, всіляко і системно 

сприяють подальшому розвитку його елементів, тоді як проблемою інших країн 

тією чи іншою мірою стає так званий «цифровий розрив» (або «інформаційна 

нерівність») – відставання у цій галузі. Основна загроза цього відставання в 

сьогоднішніх умовах полягає у неминучому відсуванню цієї країни на 

периферію світових процесів, гальмуванні її розвитку і перетворенню на 

“залежного донора” розвинутих держав. Забігаючи наперед скажемо, що для 

України ризик реалізації такого сценарію залишається актуальним» [65, с. 240]. 

Тож український дослідник визначає «цифровий розрив» як основну загрозу 

відставання країни в розвитку й перетворення на так званого «залежного 

донора».  

Виходячи з емпіричного досвіду та спираючись на власні дослідження, 

підтверджуємо не тільки факт ризику відставання, а й реальне відставання, 

зокрема інтернет-журналістики, причому в найрізноманітніших варіаціях: від 

відставання суто технологічного до відставання розробок нових теорій і нових 
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стандартів журналістики в інтернеті. Крім того, «захопившись» політикою як 

темою найбільш комерційною і добре заохочуваною, вітчизняні журналісти 

приділяють дуже мало уваги таким важливим для суспільного розвитку 

феноменам, як культура і наука. Відбувається явище, характерне лише для 

вітчизняних електронних ЗМК: навіть проблеми науки і культури подаються в 

політичному вимірі. Політичний дискурс превалює в передачах телеканалів 

112, Ньюз Ван, Прямий тощо. Не на часі аналізувати журналістську 

майстерність ведучих телепередач, проте в неформальному спілкуванні з 

авторкою дисертаційного дослідження всі вони підкреслювали, що саме 

політичні програми є найбільш популярними на телеканалах. Усі спроби 

зробити їх більше різноманітними, замінити або дещо «розбавити» програми 

мистецькою чи культурологічною хронікою, були несхвально сприйняті 

глядачами. 

Недостатній рівень культурної освіченості населення пояснюється не 

тільки ставленням правлячої верхівки до цієї теми, а й збайдужінням масової 

свідомості, захопленої примітивними стереотипами; низьким рівнем 

матеріального стимулювання творців духовної культури. Культурна традиція 

буде розвиватися в міру підвищення рівня національної свідомості і 

формування суспільної думки. Яскравим прикладом є поява в соціальних 

мережах великої кількості відгуків на твір Василя Шкляра «Лишенець» та 

активне його обговорення в чатах, блогах, коментарях політичних сайтів.  

Тож з погіршенням соціально-економічних умов зростатиме протестний 

електорат, який у пошуках виходу із соціально-економічної кризи буде 

змушений звернутися до історії, образів і архетипів національної культури, 

підсвідомо шукаючи в ній відповідні аналогії і зразки для наслідування.  

Культурний розвиток неможливий без професійного вдосконалення 

журналістів. Тому можна очікувати на зростання рівня популярності інтернет-

видань за умови систематизації і гармонізації кола тем, запропонованих 

користувачам інтернету. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Проаналізовано наукову літературу з проблем розвитку інтернет-видань в 

Україні, теоретичні посилання проілюстровано прикладами діяльності ЗМК. 

Сформульовано оригінальну дефініцію поняття «суспільна думка», оскільки 

саме формування суспільної думки громадянського суспільства через мережу 

соціальних комунікацій є метою діяльності журналістів демократичних 

інтернет-видань. Суспільна думка – результат еволюції масової свідомості; 

перехід на якісно новий етап, що передбачає адекватне усвідомлення 

довколишнього світу, суспільних відносин, розумне й виважене ставлення до 

запитів громадськості. Суспільну думку колективно формує середній клас 

демократичного суспільства; її існування зумовлене традиціями й економічною 

свободою окремих індивідів. Завдання працівників ЗМК демократичної країни 

полягає в публічній реалізації ідей, що продукуються інтелігенцією в широкому 

сенсі цього слова; в підтриманні суспільної думки як необхідного і надзвичайно 

важливого чинника демократизації суспільства. 

Визначено п’ять головних етапів виникнення і розвитку інтернет-видань 

України. Наведено стислу характеристику кожного етапу. Названо основні 

інтернет-видання України, що вже мають традицію успішної творчої 

діяльності.  

Зазначено, що поняття новинної інформації, а головне, інтерпретація 

новин, змінюються не тільки з набуттям журналістом певного досвіду, а й 

залежить від ряду суб’єктивних чинників. Теоретичні положення обґрунтовано 

прагматичними посиланнями. Досліджено, яким чином соціологічні 

дослідження впливають на діяльність інтернет-видань України щодо 

формування суспільної думки, настроїв окремих індивідів. 

Визначено, що концепція інформаційно-смислової війни має бути 

розвинена в подальших наукових розробках та практичних журналістських 
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матеріалах з огляду на її безсумнівну важливість. Виявлено, що результатом 

швидкого поширення інтернету в сучасному світі є феномен так званих 

«інформаційних війн», активними учасниками яких виступають інтернет-

видання, зокрема інформаційні війни – це особливий вид протистояння між 

окремими державами, військовими блоками чи ідеологічними системами, що 

точиться переважно через ЗМК, маючи на меті зміну масової свідомості: 

поглядів, настроїв, уподобань громадян сторони супротивника. Інформаційна 

війна, як і будь-яка інша, має свої специфічні характеристики, серед яких: 

нехтування етичними категоріями правди і брехні, добра і зла. Часто 

трапляються методи підміни понять, беззаперечної агітації і відвертої 

пропаганди. Інтернет-видання є активними учасниками будь-якої 

інформаційної війни; їх значення посилюється через розширення мережі 

інтернет, залучення великих коштів, що дозволяє варіювати методи впливу на 

свідомість як окремих особистостей, так і цілих соціальних груп. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМУНІКАТИВНІСТЬ 

ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 

 

 

2.1. Концепції взаємодії інтернет-видань із суб’єктами інформаційних 

відносин 

 

 

Для з’ясування соціального зрізу та колективного портрету активного 

користувача інтернету слід звернутися до соціологічних досліджень 

вітчизняних учених. Одне з них провів Київський інститут проблем управління 

імені Горшеніна (жовтень 2010 – квітень 2011) серед студентської молоді 

України та інших країн – головної цільової групи користувачів інтернету. 

Згідно з випадковою вибіркою, було опитано 5155 студентів із 22 закладів 

вищої освіти України, Казахстану, Польщі. «Переважна більшість студентів 

постійно користується соціальними мережами» – такий головний результат 

річної програми соціологічних досліджень Інституту Горшеніна «Студенти – 

образ майбутнього» [103]. 

Серед опитаних найактивнішими користувачами соціальних мереж 

виявилися студенти Польщі (87,7 %) та України (60,9 %). У Казахстані 

соціальними мережами користується лише кожний третій студент (34,6 %). 

Кілька разів на тиждень відвідують соціальні медіа майже чверть українських 

студентів (23,6 %), 21,8 % молодих казахів, 8,6 % поляків. Лише кілька разів на 

місяць у мережі з’являються 9,3 % казахів, 4,5 % українців, 0,9 % польських 

студентів Отже, розглянувши ці цифри, доходимо висновку, що інтернет – 

простір, де кожний має право вибору [103].  

Як констатує український вчений О. Гоян, «лише десять років тому 

пересічний студент лише мріяв про персональний ноутбук і вільний домашній 

інтернет. Не кажучи вже про нетбуки, Wi-Fi в кав’ярнях і навіть у парках. 
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Сьогодні все це доступно більшості молодих людей, особливо – у великих 

містах. І з кожним днем можливості, перспективи лише розширюються. А 

вільна комунікація, це – як вільне кохання: більше можливостей, але і більше 

відповідальності. І справа не лише в тому, що ти сам обираєш, що взяти із 

глибин мережі: корисні знання чи безперспективний мотлох. Сьогодні інтернет 

– це вже не інформаційна скриня, а фундамент для формування громадянського 

суспільства нового типу. Для цього тут є все: дискусійні майданчики, вільні 

ЗМІ, соціальні медіа. І ти сам визначаєш, ким тобі бути: креативним 

архітектором свого майбутнього і майбутнього власної країни, чи – ледащим 

споживачем другосортного контенту» [57]. 

У монографії «Громадянський вибір комунікаційної революції» 

дослідник мережі інтернет С. Даниленко розкриває основні стратегічні цілі 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. Він досить чітко розрізняє 

завдання і перспективи, що визначаються на рівні державних рішень, та шляхи 

розвитку світової павутини в нашій країні, її вплив на масову і суспільну 

свідомість. Тим більше, що всі кроки уряду «попри всю їх важливість є все ж 

фрагментарними і чинна нормативно-правова база галузі лишається неповною, 

неефективною і суперечливою, поки не буде введено в дію три систематизуючи 

нормативні документи» [65, с. 246]. Цими документами, на думку дослідника, 

мають стати: Інформаційний кодекс України; прийняття указом президента 

«стратегії розбудови інформаційного суспільства» і створення Національної 

системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства. 

Адміністративні й організаційні заходи, спрямовані на розширення 

мережі інтернет, безумовно, можуть посприяти виходу України на новий 

інформаційний рівень, проте їх виконання залежить від політичної волі та 

освіченості керівників держави. 

В Україні і світі загалом помічається безпрецедентне зростання кількості 

користувачів інтернету: на 2019 р. до мережі підключилося вже понад 4 млрд 

осіб. Зростає і швидкість обміну інформацією між людьми. Наприклад, світова 

соціальна мережа Facebook тільки за два роки збільшила обмін інформацією в 
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28 разів. Додамо до цього власну інформацію, побудовану на емпіричних 

дослідженнях, отриманих у практичній журналістиці на посаді шеф-редакторки 

видання Lb.ua -«Лівий берег». Річ в тому, що лише не найбільша частина 

інформаційного потоку формується і спрямовується організованими 

інститутами, ще менша – державними компаніями й установами. Значну 

частину контенту генерують звичайні люди. Значення соціальних мереж 

зростатиме, уже досить скоро вони будуть безпосередньо впливати на життя 

людей, навіть на особисте життя багатьох індивідів. Інтернет-видання, 

інформуючи, пропагуючи і навіть агітуючи, зможуть сприяти виникненню 

принципово нових інформаційних відносин між окремими індивідами, 

органами державної влади й окремими індивідами, нарешті, окремими 

індивідами і соціальними спільнотами. 

Щодо думки С. Даниленка про зростаюче значення соціальних мереж, 

зважаючи на специфічні умови в Україні, можемо сказати, що соціальні медіа 

попри все сприяють соціологізації особистості в сучасному суспільстві, 

перенасиченому засобами електронного зв’язку і пошуку інформації. Вчений 

вважає, що за цих умов варто поєднувати традиційні форми політичної 

культури з новими – онлайновими. Труднощі такого поєднання полягають у 

тому, що попри свою популярність онлайнова інтернет-мережа досі не стала 

окремим світом зі своїми канонами і моральними правилами. Даниленко 

вважає, що соціальні медіа в Україні є лише однією з форм соціальної 

комунікації, щодо яких у певному малопрогнозованому майбутньому можна 

буде говорити про соціальний інжиніринг [65, с. 272–273]. 

Здається, С. Даниленко досить толерантно поставився до можливостей 

соціальних мереж щодо активізації реальної, віртуальної політичної діяльності 

груп населення. Поки, спираючись на світовий досвід (переважно досвід опору: 

«арабська весна», «Захопи Волл-стріт» тощо), можна з упевненістю 

констатувати, що соціальні медіа є ідеальним засобом саме комунікації, 

однозначно – моментального інформування, оголошення, сповіщення про місце 

і час протестної акції. 
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Українські інтернет-видання зазвичай задають стилістику і тематику 

виступів блогерів, пересічних користувачів чи обговорень у соціальних 

мережах. Так було і під час Революції гідності, коли крім прямої трансляції з 

Майдану кількома українськими каналами, інтернет-видання України 

оперативно розміщували інтерв’ю, репортажі, у яких йшлося про перебіг подій. 

Багато в чому завдяки саме цим матеріалам українські соціальні медіа були 

відповідним чином налаштовані на адекватне сприйняття подій революції. 

Якісна структура журналістських матеріалів інтернет-видань була значно 

ефективнішою за матеріали, що розміщувалися протилежною стороною в 

інтернет-виданнях, створених на певну вимогу, дуже швидко. Цей факт набуває 

більшої актуальності з урахуванням існуючої тези, згідно з якою саме соціальні 

медіа до певної міри зменшують протестний потенціал користувачів мережі, 

ставши певним чином «соціальним клапаном», через який вільно виходить 

енергія протесту; емоції гасяться під час обговорення на форумах; пропозиції 

виносяться в коментарі під політичними, економічними, культурологічними 

матеріалами і там ідуть в небуття вже через суто технічні умови збереження 

інформації  у соціальних мережах. 

Слід згадати, що активісти-протестувальники під час Революції гідності 

передруковували матеріали з провідних інтернет-видань, поширюючи їх у 

вигляді міні-газет, листівок, агітаційних випусків,  оскільки ще досі значна 

аудиторія не охоплена інтернетом. Наукове дослідження цього феномену досі 

не проводилося, оскільки більша частина емпіричної бази втрачена. Однак факт 

залишається фактом: інтернет-видання, багато з яких народилися з паперових 

газет і журналів, раптом, через свої матеріали повернулися до першоджерел, 

щоб репортажі та інтерв’ю в електронному вигляді ще раз побачили світ у 

паперовому виданні. 

Інтернет-видання України покликані за своїм журналістським обов’язком 

і за логікою подачі матеріалів робити процес розслідування незворотним, 

доводячи його до логічного завершення. У цьому полягає кардинальна 

відмінність демократичних інтернет-видань від поодиноких виступів блогерів 
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або звичайної активності користувачів соціальних мереж. Журналістська 

діяльність творчих співробітників інтернет-видань має свої специфічні 

характеристики, проте основні моральні і професійні постулати залишаються 

незмінними.  

Інтернет-видання України дотримуються приблизно одних і тих самих 

концепцій, коли йдеться про можливості і методи впливу на суспільну 

свідомість. Складність полягає саме у варіантах впливу на свідомість масову: 

менш толерантну, менш освічену. М. Бутиріна, українська дослідниця 

стереотипів масової свідомості, пише: «На сучасному етапі дослідження 

стереотипів масової свідомості антропологічний ракурс розширено до 

антропогенного. У зв’язку з процесами стереотипізації дослідники 

зосереджують увагу на сфері соціально-політичних явищ. Як відомо, політика є 

найбільш медіатизованою галуззю людської практики… навряд чи буде 

великою помилкою стверджувати, що саме в медіаполітичному середовищі, яке 

інтегрує в собі етнічні, релігійні та соціальні грані буття людини функціонує 

найзначніша кількість стереотипів» [22, с. 44, 45]. 

Короткий історичний екскурс свідчить, що окрім неефективної економіки, 

культивування традицій, що перетворилися в застійні явища, неефективні 

методи керування масовою свідомістю, штучне притримання процесу 

формування свідомості суспільної, призвели до руйнування колись потужної 

імперії СРСР. Абстрагуючись від аналізу політичних, соціальних і 

національних утисків у межах колишньої імперії, констатуємо, що робота в 

ідеологічному напрямі проводилася стандартно, не оригінально. Зрештою, 

разом з економічними чинниками це стало причиною розпаду держави, що 

займала одну шосту частину земної кулі. Тим часом, для зміни настроїв, 

рішучого ігнорування ідеологічних компартійних норм, що примусово 

нав’язувалися населенню впродовж 70-тих років, знадобилося всього кілька 

років: з 1989 по 1991 рік включно.  

Врахування досвіду, зокрема негативного, є однією із запорук успіху в 

науковому пошуку і практичній діяльності журналістів національних інтернет-
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видань, які системно і методично формують у своїх читачів поняття етичних 

категорій, про які згадував С. Кара-Мурза [93]. Масова свідомість шляхом 

звичайної вербальної інформації, а сьогодні все частіше – через спілкування в 

соціальних мережах, здатна до створення таких образів, персонажів, які важко 

осягнути навіть аналітикам із спеціальних аналітичних центрів, що існують при 

редакціях провідних інтернет-видань України. Є і зворотний процес – вплив 

масової свідомості на медіасферу і на редакційну політику національних 

інтернет-видань. Це осмислюється на теоретичному рівні М. Бутиріною: 

«Поширені стереотипні образи та уявлення – «знедолений народ», 

«корумпована номенклатура», «держава-експлуататор»… досить ефективно 

посилюються за допомогою штучно дібраних фактів, історичних паралелей, 

філософських аргументів. Буденна свідомість, таким чином, отримує здатність 

розмикатись у сфері медіаполітичної практики» [22, с. 45]. 

Проблемою впливу на масову свідомість займалися також науковці: 

В.Бакштановський [7], В.Бебик [10; 11], Є.Василенко [29], В.Владимиров [43, 

46], П.Дракер [70], М.Кастельс [98], Т.Лильо [115], А.Лобанова [120], 

Н.Микеладзе [124], А.Панарин [134], Т.Петрів [137], Ф.Сиберт [161], А.Соколов 

[171], И.Толстик [180], О.Хоменок [190], А.Шеремет [200], У.Еко [206] та інші 

вітчизняні й зарубіжні дослідники. Практика випуску інтернет-видань дає 

разючі й парадоксальні картинки соціальних і політичних процесів, які 

інтерпретуються глядачами (а подекуди і глядачами, і учасниками) всупереч 

свідченням репортерів, які безпосередньо побували на місці події. На думку 

західноєвропейського вченого К. Монея-Кірла: «Звичайний індивід, погляди 

якого є реалістичними і досить врівноваженими в його домашньому колі 

конкретних явищ, схильний мислити ірраціонально, тільки він потрапляє до 

політичного світу» [126, с. 98]. Загальновідомим є крилатий вислів, авторство 

якого не встановлено: «Революція збільшує кількість божевільних».  

Про стереотипи масової свідомості багато писав у своїй роботі український 

дослідник В. Владимиров: «Блок (стереотип) існує в соціальному процесі та, 

зокрема в інформаційному потоці». У блоках (стереотипах) відбувається 
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своєрідне «спресування» тексту, але «без пошкодження інформації, що в них 

міститься» [45]. Оригінальною видається його теза, згідно з якою творча уява, 

вигадка і власне бажання вірити часто складають базову основу стереотипу. 

Точне наукове визначення цього феномену належить вітчизняним вченим 

А. Чічановському та О. Старішу: «Інформаційний простір – це специфічне 

середовище, у якому в процесі інформаційної взаємодії трансформується 

контент взаємодії… У форматі інформаціології термін “інформаційний 

простір” розуміється як сукупність об’єктів інформаційної взаємодії, власне 

інформації, інформаційної інфраструктури і суспільних відносин» [197, с. 164].  

Безсумнівно, що діяльність журналістів, підготовка ними інформації 

залежить від їхнього сприйняття реальності. Це впливає на формування 

інформаційного простору. А. Чічановський і О. Старіш висловили думку, згідно 

з якою «Саме психічна діяльність визначає своєрідність індивіда, його духовні 

потреби, етичні цінності, ставлення до оточення і суспільства в цілому. На 

основі психічної діяльності формується культура і суспільна свідомість» [197, 

с.164]. Інтернет-видання можуть формувати інформаційний простір лише за 

умови розвитку публічної, громадянської журналістики. У науці про мережеву 

комунікацію вже загальноприйнятим стало поняття партиципарності, тобто 

участі. Це означає, що у формуванні не тільки окремих статей і матеріалів в 

інтернет-виданнях, а й громадської думки в цілому, беруть участь пересічні 

члени демократичного суспільства.  

На думку вітчизняної дослідниці К. Сіріньок-Долгарьової, «…участь 

аудиторії в процесі створення і розповсюдження новин є невід’ємним 

атрибутом сучасного новинного веб-ресурсу». Але основними завданнями 

використання інструментарію громадянської журналістики новинними онлайн-

медіа лишаються кілька основних факторів, серед них: оформлення постійного 

зв’язку з потенційною реальною аудиторією; підвищення поінформованості 

аудиторії та заохочення її до певних дій; допомога суспільству у вирішенні 

певних проблем, зокрема заохоченням до блогерства [165; 166]. 
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К. Сіріньок-Долгарьова також пише про «…ситуації, коли висвітлення 

новин має справу з альтернативними позиціями і протистоянням сторін (або 

численних учасників подій). Такі проблематичні ситуації включають питання 

ядерної енергетики, виробничих відносин, абортів, злочинів і покарань за них, 

міжнародних конфліктів, озброєння і оборони тощо. У висвітленні цих проблем 

громадськість очікує широкого представлення позицій і якнайширшої 

«справедливості» в подачі альтернативних думок. Проте існують події (як, 

наприклад, терористичний напад на невинних очевидців), у висвітленні яких 

радше емоційність викладу є нормою, а нейтральність у інформуванні є 

неприйнятою» [167, с. 21]. 

Оскільки певна частина новинної інформації надходить через соціальні 

медіа (залежно від редакційної політики інтернет-видань), а радше через 

перевірених позаштатних кореспондентів, то слід враховувати той факт, що 

згідно з тезою К. Сіріньок-Долгарьової, новини мають характер не аналітики, а 

превалювання емоції. Хоча практика сучасних інтернет-видань показує, що і 

такі новини мають право на існування, зазвичай вони викликають значно 

більшу, ефективнішу реакцію в соціальних мережах, ніж нейтральні новини, 

підготовлені інформагентствами [166]. 

Слід зазначити, що проблемами новин в друкованих та інтернет-виданнях 

займалися науковці: Е.Баранова [8], С.Батманова [9], М.Василенко [37], 

О.Зернецька [79–81], Р.Крейг [110], К.Крос [111], М.Лукина [117], А.Никитенко 

[129], О.Піронкова [139], К.Серажим [160], М.Стівенс [173], Т.Стоуньер [174], 

А.Чічановський [198], К.Шеннон [199], В.Шульц [203; 204].  

Накопичили зарубіжний досвід, узагальнивши і відповідно подавши його: 

С.Блавацький [17; 18], Б.Ванковська [27], Л.Землянова [77], С.Расторгуєв [159], 

А.Чернов [195], А.Черних [196], И.Шибут [201], А.Шипилов [202] та інші.  

Зворотний зв’язок між читачем і журналістом існував з часів винаходу 

друкарського верстата. Із появою інтернет-журналістики він надзвичайно 

актуалізувався, загострився емоційно, заполітизувався соціально, набув 

моментальності та значної ефективності. Проте мусимо зауважити, що 
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вітчизняні інтернет-медіа в цьому питанні відстають від західноєвропейських і 

північноамериканських. Головна наша проблема полягає в корумпованості всіх 

без винятку гілок влади, нездатності журналістів боротися проти системи 

заборон, небажанні самих власників інтернет-видань конфліктувати з владою. 

Тому заклики до творчої співпраці й співдружності між журналістами та 

споживачами інформаційного продукту реалізуються досить важко, попри 

очевидну користь від такої співпраці. 

Інтернет-видання України, починаючи з 2014–2015 років, активно 

розробляють схему «видобутку» інформації в блогах своїх читачів. При цьому 

виникають проблеми суто професійного характеру. Іноді на новинну 

інформацію, розміщену в інтернет-виданні, претендують одразу кілька 

блогерів. Цілком очевидно, що цей процес має бути, зрештою, оформлений 

щодо авторського права, регламентуватися певними етичними кодексами, 

виписаними спеціально під блогерів і добровільних позаштатних інформаторів 

вітчизняних інтернет-видань. Без цього хаотична співпраця з блогерами, 

позаштатниками швидко зводиться нанівець, оскільки, отримавши бодай 

моральне задоволення чи матеріальну вигоду від продукування своїх ідей, 

зазвичай ця категорія читачів інтернет-видань переходить у категорію пасивних 

користувачів.  

Як раніше було зазначено у науковій публікації авторки дослідження: 

«Через аморфність і соціальну незрілість, а часто й нерішучість, більшості 

активних «юзерів» – фанатичних користувачів інтернету, система новинної або 

будь-якої іншої інформації, поданої підкреслено еклектично, наспіх, не дає 

змоги сформувати своє уявлення про події, визначитися з власною позицією в 

соціальному конфлікті чи навіть життєвій проблемі. Журналісти, що подають 

тексти на новинні та інші сайти, і самі воліють не вдаватися до таких 

«тонкощів», як пропозиція власного варіанта або кількох альтернативних точок 

зору на вирішення конкретної проблеми» [32, с.82].   

Постає проблема творчого навчання блогерів, які з тих чи інших причин 

віддають перевагу орієнтації на новини певного інтернет-видання. За 
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інформацією авторки наукового дослідження,  редакціями вітчизняних 

інтернет-видань досі не проводилися спеціальні опитування, що мали на меті 

виявити кількість активних блогерів,  періодичність їх публікацій, соціальним 

стан самих авторів, рівень освіти тощо. Головне ― мотивація написання 

матеріалів: моральна чи матеріальна; жанрові уподобання; критерії істинності. 

Зрозуміло, що таке опитування, можливо, у формі анонімного анкетування, 

дасть можливість виявити не тільки велику потенційну армію позаштатних 

кореспондентів, а й прояснити основний масив інтересів, уподобань, прагнень 

читачів, які поєднали свою долю із інтернетом і самореалізацією в соціальних 

мережах у якості блогерів.  

«За результатами кількох опитувань, що проводилися з метою поліпшення 

інформаційної і художньої цінності матеріалів, а також експертизи читацької 

думки через соціальні мережі спеціальна служба редакції виявила обставини, 

які відтепер враховують всі інтерв’юери і репортери Lb.ua («Лівий берег»). 

Виявилося, що зайшовши на знайому сторінку, близько третини читачів 

починають перегляд не з читання нового матеріалу, а з уважного ознайомлення 

з коментарями до нього. Ще приблизно 20 % спершу переглядають світлини, 

причому перші дві, максимум три і, якщо їх зацікавило те, що на них 

зображено, переходять до текстового матеріалу» [34, с.41].  В повній мірі все це 

відноситься до перегляду читачами відносно невеликих за обсягом публікацій 

блогерів у спеціальній рубриці Lb.ua («Лівий берег»). 

На часі проблема розмежування не лише в системі блогер-читач, але й 

блогер-журналіст. Йдеться про маловідомий і досі не вивчений в спеціальній 

літературі факт, коли професійний журналіст, пропрацювавши вдень над 

випуском інтернет-видання, після роботи повертається в інтернет як блогер.  

За спостереженнями авторки наукового дослідження, такі «перевтілення» 

трапляються дуже часто. Оскільки велика кількість блогерів працює під 

псевдонімом, то встановити авторство матеріалу можна лише теоретично, 

порівнявши стилістику публікацій певного журналіста із текстом блогу. 

Мотивацією таких експериментів часто виступає прихована висока моральна 
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самооцінка; переконаність в тому, що колеги по роботі, керівництво підрозділу  

недооцінюють творчість автора. Таку перипетію часто можна пояснити 

спробою журналіста поміняти жанр матеріалу і стиль викладу. 

Інтернет-видання України, як і раніше друковані видання, у внутрішній 

редакційній ієрархії досить суворо регламентують питання творчого напряму і 

жанровий вибір окремих кореспондентів. Журналіст, який пише про війну, 

практично ніколи не стане описувати культурні новини і навпаки [41]. 

Незалежне блогерство надає їм такі можливості: репортеру шанси реалізувати 

себе аналітиком, політичному аналітику побувати літературним критиком [5, 

23, 28, 35]. Таким чином, блогерство, коли за нього береться професійний 

журналіст, перетворюється одночасно і на засіб самореалізації, і на чинник 

творчого самовдосконалення. 

Часто блогерство використовується як засіб індивідуальної безпеки, для 

самозбереження. Професійного журналіста примушують прикритися 

блогерським псевдонімом суворі обставини написання інвестигативного 

матеріалу; невпевненість у переконаності доказів; побоювання за власну 

безпеку тощо. Наголосимо, що в цьому випадку маємо справу і з 

різностильовими характеристиками матеріалу. Початок розслідування в 

інтернет-виданні може подаватися саме як блог у вигляді досить короткого 

повідомлення до кількох тисяч знаків. Отримавши очікувану реакцію читачів, 

державних чи приватних установ, журналіст інтернет-видання продовжує 

розслідування вже у формі інвестигативного матеріалу: від 20 000 знаків, не 

рахуючи світлин, малюнків тощо. Цілком логічно, що псевдонім блогера 

залишається авторським до закінчення публікації. 

Загалом блогерство як явище, що виникло відносно нещодавно, 

розвивається надзвичайно швидко, демонструючи парадокси та епізоди, які 

потребують систематизації, ґрунтовного вивчення. 
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2.2. Типологічні особливості та комунікаційні стратегії інтернет-

видань 

 

 

Дослідник інформаційних технологій С. Расторгуєв стверджує, що 

цілеспрямоване втручання у вигляді потоку інформаційних повідомлень 

«активізує “генетичні знання”, призначені для самознищення системи. Тому 

там, де логіка безсила, на допомогу приходить її заперечення. Те, що не 

вдається зрозуміти, вимірюється вірою або звичкою, а виправляється 

заклинанням або молитвою» [159, с. 16]. Ідеться про те, що сучасний 

інформаційний простір, завжди перенасичений і переповнений, сягає апогею 

своєї активності в час, коли починаються жорстокі перегони за владу і гроші. У 

демократичних країнах зазвичай це вибори, під час яких інформаційні системи 

працюють з відчутним перевантаженням. Головне завдання, що ставиться в 

такий час перед випусковими редакторами інтернет-видань, полягає в тому, 

щоб максимально активізувати кількість позитивних (явних чи 

опосередкованих) матеріалів про певного кандидата чи партійне угрупування. І, 

відповідно, так само ретельно і максимально прагматично підійти до відбору 

негативу про опонента. З цією метою активізуються місцеві «фабрики думок», 

наймаються групи аналітиків, серед активних блогерів поширюються теми, що 

мають виявити незнані досі подробиці з життя окремого лідера чи спірні 

моменти функціонування певної політичної сили. 

Виділимо деякі найбільш значні політичні та інформаційно-політичні 

сайти України: інформаційний сайт УНІАН; суспільно-політичний портал 

«LB.ua» («Лівий берег»); інформаційно-політичний, з елементами розважальної 

журналістики «Українська правда»; «РБК Україна» – новинний та економічний 

напрям; «Цензор.НЕТ» – новини, значна частина військової аналітики. Цікавим 

фактором при цьому є кількість співробітників видань: інтернет-видання 

«LB.ua» («Лівий берег») налічує близько 20 співробітників; утричі більше 
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співробітників в «Українській правді» - 61 (разом з рекламним та технічним 

відділом); 131 співробітник – в УНІАН (за рахунок розгалуженої 

кореспондентскьої мережі в регіонах).  

Існує багато засобів і методів офіційної та об’єктивної перевірки 

відвідувань того чи іншого інтернет-видання. Зазвичай використовуються 

спеціальні «лічильники» - які можуть бути як відкритими для читачів, так і 

«закритими» - знаходитися в користуванні виключно редакції. Два мільйони і 

двісті тисяч постійних відвідувачів на місяць – така цифра відвідувань «Лівого 

берега» (із незначними відхиленнями) за кілька останніх років. Ще більшою є  

кількість відвідувань «Української правди», що заслужила на це право 

виходячи із давньої історії боротьби за демократичні ідеали. У це число (2.2 

млн. постійних користувачів) не ввійшла значна кількість осіб, що відвідують 

політичні інтернет-портали та сайти випадково, з цікавості або в пошуках 

конкретного матеріалу з конкретної теми. Необхідно зазначити, що в часи 

політичних та економічних криз, військових загострень, кількість читачів 

помітно зростає. 

Трапляються й випадки, коли завдяки публікаціям окремих актуальних 

матеріалів, кількість відвідувачів інтернет-видань зростає в десятки і навіть 

сотні разів. Такий феномен демонструє, приміром «Цензор.НЕТ». За 

свідченням головного редактора і за об’єктивними статистичними даними, 

іноді кількість відвідувань інтернет-видання «Цензор.НЕТ» сягає 300 тис. на 

добу [див. додатки Е, Є]. 

Нині спостерігаємо запеклу конкурентну боротьбу редакцій інтернет-

видань за те, щоб із випадкових відвідувачів громадяни стали постійними 

користувачами. Редакції не гребують різними методами і засобами ведення 

агітації на користь свого видання. М. Василенко, спираючись на емпіричний 

матеріал, доводить, що одним із найбільш ефективним засобом у вирішенні цієї 

проблеми є варіації у жанроутворенні, пошуки нових методів подачі 

оперативного та аналітичного матеріалу [36, с. 94–99]. 



 75 

В інтернет-виданнях «LB.ua» («Лівий берег»), «Українська правда»; «РБК 

Україна»; «Цензор.НЕТ» останнім часом з’являється  велика кількість 

аналітичних статей, що пов’язано, насамперед, із соціальними запитами 

населення. Як констатує вітчизняний науковець М.Василенко: «Аналітична 

стаття взагалі характеризується дуже важливим компонентом, що певним 

чином відрізняє її від групи інформаційних жанрів, а саме: в аналітичній статті 

читачу не просто розказують про певний факт, подію. Журналіст обов’язково 

робить спробу аналізу цього факту, події в контексті проблеми… поява 

аналітичної статті до певної міри сприяє стимуляції читацької уваги, привертає 

увагу адміністрації, наукових кіл, політичних сил у спробах вирішити питання» 

[36, с. 96].  

Ця теза М.Василенка особливо актуальна для аналітики в інтернет-

виданнях. Аналітична стаття в інтернет-виданні відрізняється від газетно-

журнальної публікації великим обсягом, а, отже,  додатковими можливостями 

для розслідування, аналізу. Йдеться про посилання, що оптимізують 

сприймання тексту, роблячи доказовий ряд більш переконливим, солідним. 

Також аналітика сучасних інтернет-видань проілюстрована не лише вдалими 

світлинами, зустрічаємо посилання на відеоряд, уривки телепрограм, 

попередньо записані інтерв’ю тощо. Відзначимо, що вдала верстка значно 

підвищує ступінь сприйняття читачем викладеного матеріалу – від її 

«адаптивності» значною мірою залежить те, чи читач довше залишатиметься на 

тій чи іншій інтернет-сторінці чи покине її, не дочитавши текст до кінця. 

Аналітична стаття привертає увагу читачів своєю ґрунтовністю, 

доказовістю. В сучасній термінології цей жанр ще часто називають лонг-рідом. 

Власне, лонг-рід – новація, що виникла саме на ниві інтернет-видань. 

Тенденції розвитку аналітичної інтернет-журналістики в Україні досить 

оригінальні. Перша тенденція характеризується різким зростанням суто 

індивідуальних засад, авторського «его» в самому матеріалі. Інша, не менш 

важлива тенденція, що є наслідком аналітичної журналістики минулих часів, 
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передбачає вже чітко сформульований погляд на проблему, але вже узгоджений 

і стилістично опрацьований цілим колективом журналістів. 

Проблема авторства матеріалу в останньому випадку звучить досить 

актуально. Де-факто, автором матеріалу є журналіст, який написав заголовок, 

вріз, основний текст і, звичайно, зробив висновки. Проте велика аналітична 

стаття ніяк не може обійтися без аналітиків і експертів. Свою прагматичну 

допомогу вони можуть подавати в різних формах: від усних консультацій, до 

написання цілих окремих розділів. Особливо часто останнє практикується в 

спеціалізованих інтернет-виданнях, де обсяги аналітики можуть доходити до 

25 000 знаків. Враховуючи, що такий матеріал розрахований, як правило, на три 

подачі, загалом стаття сприймається як єдине ціле. Більше  того, спрацьовують 

закони белетристики. Основна проблема аналітичної статті перетворюється на 

динамічний сюжет, що інтригує читача, весь матеріал підсвідомо може 

сприйматися як пригодницьке оповідання.  

Провідні інтернет-видання України одними з перших ввели практику 

розповіді про автора матеріалу. Зазвичай, це ― високоякісна світлина зі 

стислою довідкою про автора матеріалу. Метод ознайомлення користувача з 

особою автора прийшов в українську інтернет-журналістику з друкованого 

видання щотижневика «2000». Саме видавець «2000» одним із перших ввів у 

практику цивілізоване правило наочно представляти читачам автора того чи 

іншого матеріалу. Маємо наочний приклад творчого запозичення, екстраполяції 

методів подачі матеріалу з друкованого в інтернет-видання. Українська вчена 

О. Голік слушно зауважує, що водночас такий метод роботи з авторами дає 

змогу видавцеві певним чином відокремитися, віддалитися від авторської 

концепції, що часто може не збігатися із політикою редакційного колективу 

[53, с. 390–394]. 

Певним чином тенденція авторизації особи журналіста вступає в 

суперечку із анонімністю багатьох блогерів або намаганням приховати реальне 

прізвище під псевдонімом. Як було вказано вище, цілком зрозумілі причини, 

що спонукають небажання автора показувати своє реальне обличчя. Тим не 
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менше, псевдонім в демократичній країні, в якій декларується верховенство 

права ― цілком очевидна поступка, моральний відступ. Блогер або рядовий 

дописувач, коментатор журналістського матеріалу в інтернет-виданні може 

дозволити собі прикритися так званим «ніком» або іншою формою інтернет-

псевдоніму. Однак журналіст, який обстоює громадянську позицію, дбає про 

суспільні інтереси, має бути відкритим для критики і буквально існувати в очах 

читача реальною фізичною особою. 

Аналізуючи процес розвитку сучасного блогерства, що іде паралельно із 

розвитком вітчизняних інтернет-видань, слід не забувати, що всі публікації в 

соціальних мережах мають зводитися до формування суспільної свідомості. 

Оскільки: «…нерозуміння важливого соціального феномену, яким є, по суті, 

суспільна свідомість, яка де-факто стала панівною в Україні після Революції 

Гідності, змінивши масову свідомість «Дома-2», може спричинити і соціальний 

катаклізм. Інтернет у формі соціальних мереж і політичних сайтів, порталів 

відіграє чи не вирішальну роль у вирішенні цього питання. Зрозуміло, що 

утилітарність блогосфери не може стати місцем компетентного наукового 

обговорення проблеми розвитку суспільної свідомості. Проте фахові інтернет-

портали і інтернет-сайти могли б слугувати площадкою для такої дискусії, в 

якій би взяли участь як науковці, так і видавці, журналісти» [31, с. 85]. 

Без сумніву, некоректно говорити про правильність постановки чи 

вирішення проблеми, виходячи лише з кількості осіб, які намагаються цю 

проблему вирішити. Теорія пізнається на практиці і тут особливо важливо 

зазначити, що в сучасній інтернет-журналістиці саме теорію можна значно 

швидше перевірити на практиці, оскільки інтернет-журналістика оперативніша 

за друковану пресу.  

Враховуючи значну кількість фахівців з журналістики, яких нині щорічно 

випускають університети України, все більше фахівців із вищою освітою 

прагнуть долучитися до інтернет-журналістики, причому значна їх частина 

прагне працювати саме в провідних інтернет-виданнях, про які згадувалося 

вище. На думку вітчизняного дослідника О. Глушка, саме із цієї категорії 
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професійно навчених і підготовлених фахівців складаються і формалізуються 

школи політичної, соціальної та культурологічної журналістики, що позитивно 

впливає на ефективність творчої діяльності редакцій інтернет-видань [51, 

с. 115–122]. 

Можна припустити, що зі своєрідних «гуртків за покликанням», 

«об’єднань за інтересами», групи аналітиків інтернет-журналістів досить 

швидко організовуватимуть школи політичної, соціальної та культурологічної 

журналістики. Як свідчить українська дослідниця Н. Копистянська, такі школи 

вже давно функціонують у країнах Західної Європи і Сполучених Штатах 

Америки, ефективність їх впливу на демократичний розвиток цих країн важно 

переоцінити [107]. Аналітика в Україні у форматі інтернет-видань має значні 

перспективи для розвитку, оскільки структура, стиль і формат подачі 

аналітичних матеріалів постійно видозмінюється. Часто цей процес стає 

малопередбачуваним, непрогнозованим, як і будь-який творчий процес.  

З певною часткою умовності можна говорити про перебіг складних 

процесів, що відбуваються в суспільній свідомості внаслідок адекватного 

засвоєння (або індивідуального сприйняття, що залежить від освіти, виховання, 

навіть настрою читача). У будь-якому разі ці процеси здебільшого не 

гармонійно логічні, а швидше набувають характеру мозаїки, калейдоскопа. Як 

приклад – репрезентація засвоєних респондентом політологічних доктрин 

несподівано набуває характеру осмислення (виключно на емоційному рівні) 

культурологічних новин. Визначення відомого французького культуролога 

А. Моля щодо цього питання досить точно характеризує сам процес 

усвідомлення будь-якої події – від політичної до культурної: «Ми будемо 

називати цю культуру мозаїчною, оскільки за своєю суттю вона випадкова, 

складена із багатьох дотичних, проте не утворюючих певну конструкцію 

фрагментів, де немає ні точок відліку, ні одного загального поняття, проте 

багато понять, що мають значну вагомість (опорні ідеї, ключові слова і т. д.)» 

[125, с. 230]. Цю характеристику сприйняття культурологічних феноменів 

можна екстраполювати на сприйняття масовим читачем політичних новин. Так 
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само ми спостерігаємо мозаїчність передачі інформації, особливо в інтернеті, де 

можливості для цього колосальні. Внаслідок мозаїчності сприймання певної 

події, що є плодом мозаїчності її подачі в різних електронних чи друкованих 

ЗМК, читач не отримує навіть загальну картину факту, вже не кажучи про те, 

що він майже не здатний відрізнити позитив від негативу, сформувати власне 

ставлення до події.  

Погоджуючись з А. Молем, дослідник В. Подорога стверджує: «Культура 

сучасного – це набір пульсуючих з різною частотою та інтенсивністю явищ, на 

місці одного негайно виникає інше, щось зберігається, щось не залишає слідів, 

а щось набуває усталеної культурної форми, переходить у ритуал, наслідуючи 

обрану традицію. Культурне явище отримує статус зразка, на деякий час 

стаючи істинно культурним» [140, с. 156–157]. 

Можна стверджувати, що засвоєння політичних новин, новацій партійно-

політичної боротьби, народження харизматичних лідерів загалом нагадує 

перебіг культурних процесів. Зрештою, і там і тут все зводиться до усталених 

штампів, канонів, культів, що згодом руйнуються. Із мозаїки політичних новин 

пересічний читач вибирає те, що йому більше подобається на підсвідомому 

рівні, масовий читач прагне поділити весь світ за військовим принципом «свій-

чужий», «хороший-поганий». Ажіотаж і масовий психоз партійних заходів 

електризує масову свідомість, «атомізований» індивід раптово стає членом 

великої маси, якою рухають випадкові заклики, хиткі емоції, непослідовність 

прийнятих рішень. 

Чи завжди сучасна культура стає фактором етичного виховання? Звісно, 

що ні. Часто політичні і соціальні, культурологічні новини в інтернет-виданнях 

стають фактором не морального впливу з позитивними характеристиками, а 

народжують хаотичний протест, підсвідоме бажання руйнації, що досить 

далеке від поставлених і декларованих державними діячами, громадськими 

лідерами цілей. «Ця логіка діє як калейдоскоп, інструмент, що містить уламки, 

фрагменти, але вони з’явилися внаслідок руйнації, що є також випадковою», – 
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слова К. Леві-Стросса про стан тогочасної буржуазної культури можна цілком і 

повністю адресувати політичній культурі сучасного світу [113, с. 157].  

Зрозуміло, що для усвідомлення певних соціальних процесів 

(культурологічних чи політичних) журналіст-аналітик інтернет-видання 

змушений керуватися певною теорією, концепцією. Складність цього полягає в 

тому, що зважений аналітик не має право цього робити, оскільки дотримання 

певної теорії неухильно призведе його до підсвідомого, а потім цілком 

свідомого прийняття вже певної політичної концепції, ідеї якоїсь конкретної 

політичної сили. 

Складність української політичної аналітики полягає у спробах 

журналістів прояснити чинники, що їх не здатні виявити самі партійні ідеологи. 

До останнього часу, всі, без винятку ЗМК, блогери, рядові респонденти 

скаржилися на брак у країні ідеологічних партій. Виразну, зрозумілу ідеологію 

могли представити ВО «Свобода», комуністи та численні партії 

природоохоронного напряму. На час написання наукового дослідження, 

діяльність комуністичної партії де-факто заборонена; природоохоронні партії та 

рухи в перебігу політичної боротьби участі не брали; націонал-патріотичні 

організації, що об’єдналися із ВО «Свобода», до парламенту не потрапили. 

Утворився своєрідний ідеологічний вакуум, що утруднює діяльність 

політичних аналітиків, особливо коли слід на рівні буденної свідомості 

пояснити читачеві різницю між партіями.  

Аналізувати предмет, якого в природі не існує або який постійно 

змінюється не лише важко, але, у випадку політичної аналітики, небезпечно з 

огляду на втрату довіри читачем і, як наслідок, падіння рейтингу конкретного 

інтернет-видання.  

Перед журналістами постає складна моральна дилема: писати правду чи 

виходити із ситуації, підміняючи реальну аналітику розлогими дописами, що до 

політичних подій прямого відношення не мають, торкаючись лише певних 

сторін аспектів діяльності політичних лідерів, їх особистого життя, стилю 

поведінки тощо. Парламентський звіт підміняється збираннями чуток,  
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пікантними світлинами, скандальними інтерв’ю. Зрозуміло, що за такого 

підходу, говорити про функціональне призначення спеціалізованих політичних 

інтернет-видань не варто. 

Однак у практиці політичних інтернет-видань часто-густо трапляються 

випадки, коли найбільш талановитих і непересічних за здібностями журналістів 

просто перекуповують для роботи на політичну силу. У більшості випадків 

журналісти дають згоду на перехід, керуючись виключно матеріальними 

стимулами, прагненням заробити гроші, особливо, коли йдеться про час 

передвиборчих перегонів. Складність таких ситуацій полягає в тому, що 

працюючи через матеріальні стимули, без творчого азарту, ставлячи лише на 

індивідуальну майстерність, репортер скоро «виписується», перестає видавати 

цікавий і гострий матеріал.  Звикання до стану речей; примирення із  

порушеннями в реальній дійсності,  негативним чином впливає на критичність 

сприймання статей репортера, аналітика  і пересічним читачем.   

Отже, стаємо свідками взаємопов’язаних процесів: знецінення самооцінки 

репортером і знецінення власної точки зору респондентом. Науковий аналіз 

таких ситуацій: з погляду професійної етики насамперед, надзвичайно 

ускладнений, оскільки досі не напрацьовані;  навіть теоретично не можуть бути 

уніфікованими і погодженими випадки підміни понять, коли йдеться про зміну 

системи поглядів журналіста, що яскраво реалізується в його публічних 

виступах. Міжнародні конвенції із журналістської етики, сучасні національні 

нормативні акти і кодекси журналістської етики не мають окремих, чітко 

виписаних положень чи пунктів, розділів чи коментарів, що мали б  хоча б 

дотичне відношення до проблеми. Журналіст, який працює в електронних ЗМК, 

без додаткової підготовки пояснить своє власне бачення проблеми переходу із 

одного ЗМК в інше, проігнорувавши можливе звинувачення в матеріальній 

компенсації.  

Необхідність у підвищенні не тільки професійних журналістських 

навичок, а й постійного оновлення знань з політології, філософії, та соціальної 

психології, стає дедалі нагальною проблемою для редакцій інтернет-видань в 
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Україні. Процеси, які сьогодні відбуваються у світі, перебіг війни на Сході, 

колосальна корупція всередині країни, перспективи миру і т. ін. вимагають 

теоретичного осмислення в колективі, щоб згодом кожен член редакційного 

колективу мав можливість дохідливо і зрозуміло пояснити все, що відбувається, 

пересічному читачеві. 

Дуже важливо, хоча і важко визначитися: на кого саме припадає 

основний інформаційний тягар інтернет-видань? Йдеться не про сукупний, 

збірний образ респондента чи загальний рівень освіти пересічного читача, 

глядача, слухача. Традиційно в Україні загальноосвітній ценз доволі високий. 

Більшість активних респондентів і користувачів інтернету мають повну або 

неповну вищу освіту. Йдеться саме про рівень загальної культури і можливість 

адекватно сприймати інформацію, що її продукують інтернет-видання. Питання 

не є риторичним, оскільки буквально не бачачи перед собою певної мети, 

характеристики свого читача, журналісти інтернет-видань досить швидко 

опиняються в інформаційній пустелі. Поки що ми не можемо говорити про 

кризу ідеології, але певні зміни в суспільному мисленні, етичних категоріях 

уже спостерігаємо.  

Це слід враховувати редакторам українських інтернет-видань, оскільки 

більша частина публікацій розрахована на співгромадян з високим рівнем 

соціальної активності. Тим часом, суспільна свідомість і її складник – суспільна 

думка – за цими змінами встигнути не можуть, оскільки будь-яку подію слід 

спершу адекватно сприйняти, усвідомити, провести аналоги тощо. Тобто на 

усвідомлення кардинальних зрушень необхідний час. Суспільну думку можна 

буде потім проаналізувати в ґрунтовних теоретичних розробках, проте їм 

передує публіцистика, у тому числі в її найбільш оптимальній формі – 

публіцистика в інтернет-виданнях. Акцентуємо на словах «найбільш 

оптимальна форма».  

Так, 7000-10000 друкованих знаків – звичні параметри для політичного 

аналізу в «LB.ua» («Лівий берег»), «Українській правді», «Обозревателе». 

Незважаючи ні на що, форма диктує зміст. Якщо ідея, яку намагається передати 
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репортер політичної, соціальної та культурологічної хроніки, аналітик відділу 

політичного, соціального аналізу, рецензент чи експерт відділу культури 

справді потребує ґрунтовної розробки, то необхідна відповідна площа, що 

надається під реалізацію задуму. Раніше такі можливості надавала лише газета 

«Дзеркало тижня. Україна». З 1 грудня 2019 року «Дзеркало тижня. Україна» в 

друкованому варіанті не виходить, перейшовши на інтернет-версію. 

Залишившись при цьому впливовим виданням через ґрунтовність, 

підготовленість і ретельну перевірку матеріалів.  

Зменшення тиражу окремих паперових видань чи відповідне зменшення 

кількості відвідувань інтернет-видань пояснюється конкуренцією, появою 

нових інтернет-видань, у яких працюють молоді журналісти, переважно зі 

знанням мови, певним стажем перебування в мовному середовищі та досвідом 

роботи в західних ЗМІ тощо. Знання мови дає можливість молодим інтернет-

журналістам швидше реагувати на зміни в реальних і «модних» тенденціях 

західноєвропейської політологічної думки; першими брати на озброєння 

методи опитування фахівців із соціальних катаклізмів (Греція, Італія, Франція) і 

загалом, переймати все те, що ми називаємо передовим досвідом, творчо 

переймати журналістський досвід західноєвропейських і американських колег, 

чий стаж роботи в інтернет-виданнях налічує десятки років.  

Водночас адекватна реакція на сучасні соціальні, політичні, економічні 

доктрини, а головне, вміння їх донести до пересічного українського споживача 

інформаційного продукту, – неабияка майстерність, що має культивуватися 

роками, проведеними безпосередньо в конкретному редакційному колективі 

інтернет-видання, що характеризується високим рівнем вимог до своїх власних 

журналістів.  

У зв’язку зі складним зовнішньополітичним становищем унаслідок 

економічних негараздів і війни на Сході громадсько-політичний консенсус в 

Україні не досягнуто. Звісно, країна зоорієнтована на західний стиль поведінки, 

мислення тощо. Тому журналісти провідних інтернет-видань поступово 

включаються в дискусію про майбутній розвиток країни: від економіки до 
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соціальних ідей. У регулярних публікаціях інтернет-видань «LB.ua» («Лівий 

берег»), «Української правди» тією чи іншою мірою піднімаються питання, які 

раніше були пріоритетом вузької групи політологів, соціологів, істориків. 

Більше того, вітчизняні журналісти провідних інтернет-видань де-факто 

вступають у пряму полеміку із західними і північноамериканськими 

теоретиками, шукаючи вихід із кризи неоліберальної ідеї. 

Журналісти, що недостатньо компетентні і не мають відповідних 

розробок та консультантів у наукових колах, змушені вдаватися до вигаданих 

доктрин, або оперувати західними технологіями, на яких мало розуміються, або 

знову звертатися до звичних стереотипів, уже через специфіку своєї публічної 

професії, нав’язуючи усталені стереотипи читачам політичних інтернет-видань.  

Вітчизняний дослідник цього процесу В. Владимиров вказує на декілька 

суперечностей між реальністю та ставленням особистості до неї, що може 

відображатись у стереотипах. Перша суперечність – суперечність між світом і 

картиною світу, непорозуміння між нібито «знанням» і реальним станом 

картини світу, також – кардинальна різниця між динамічною картиною світу та 

її фрагментарним баченням, епізодичністю сприйняття [45, с. 64]. 

Зауважимо, що можливість саме фрагментарного, епізодичного 

сприйняття перебігу соціального розвитку, у цілому вивіреного, а в стабільному 

суспільстві прогнозованого, є головною небезпекою для журналістів, яка існує 

саме в інтернет-виданнях. Суть проблеми полягає в тому, що жорстка 

регламентованість редакційного процесу передбачає миттєве реагування на 

подію, що трапилася. Цілком природно, що журналісти прагнуть написати 

оперативний матеріал якомога швидше, нехтуючи при цьому узагальненнями, 

порівняннями, аналогіями. Таким чином, втрачається основна умова подання 

аналітичного тексту, щоб дати читачеві можливість порівняти і спробувати 

зробити власні висновки. Фрагментарність, що існує у свідомості журналіста, 

мимоволі переноситься у свідомість читача.  

Згідно з наведеною вище довідкою, більше половини користувачів мережі 

інтернет в Україні – це молоді люди, переважно студенти вишів. Нескладно 
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зробити висновок, що фрагментарність подачі будь-якого політичного, 

соціального, культурологічного матеріалу може негативно вплинути на 

сприйняття політичного процесу, суспільного життя в цілому, і в найгіршому 

випадку призвести до радикалізму. Ідея обстоювання і зваженої мотивації 

радикальних поглядів загальноприйнята в сучасній політологічній науці, хоча 

при цьому вона, як відомо, «суто спірна за своїм принципом». З іншого боку, як 

і будь-який науковий погляд, ця ідея має право на існування, особливо, якщо 

підкріплена потужною емпірикою. Як зазначає американський дослідник 

соціальних процесів, фахівець медіа С. Льюкс, «…оцінність і полемічність 

такого погляду – не вада, вона є «операційною», тобто корисною в 

емпіричному відношенні, оскільки дозволяє формулювати гіпотези, котрі в 

принципі піддаються верифікації і фальсифікації (усупереч діючим нині 

аргументам, що доводять прямо протилежне)» [118, с. 27].  

Журналісти, які працюють в інтернет-виданнях, рідко можуть дозволити 

собі таку розкіш, як розглядати одночасно два протилежні погляди в межах 

однієї інтернет-публікації. Навіть, якщо це можливо фізично (за умови 

розміщення матеріалу з продовженням), але не є прерогативою внутрішньої 

редакційної політики. Цілком справедливо вважається, що матеріал на 

політичну тему має бути сприйнятий одразу, негайно, весь повністю, щоби 

привести до належного ефекту.  

Політична журналістика домінує в сучасних інтернет-виданнях України. 

Навіть за умови, коли розміщуються матеріали суто прагматичного, побутового 

характеру, все,  урешті, зводиться до перебігу політичних подій. Зумовлено це 

кількома основними чинниками, про які йшлося вище: насамперед 

заполітизованістю і соціальною активністю значної маси українського 

суспільства; конфліктом на Сході, який, зрештою, має бути вирішений; 

корупцією, як джерелом і наслідком повільної стагнації правлячої верхівки. 

Злободенність вимог, що часто зводяться до суто матеріальних претензій 

численної читацької і глядацької аудиторії, є одним із дуже важливих, хоч і 
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неоднозначних чинників зростання популярності політичної журналістики в 

інтернет-виданнях. 

Журналісти інтернет-видань такі претензії, факти сприймають як 

належне, але яскраво виражена політична тематика диктує свої закони, 

стилістику подачі матеріалів, значно ускладнює перспективи жанроутворення і 

творчого пошуку. Проте кількість відвідувань інтернет-видань України 

безперервно зростає, що може свідчити лише про ефективність цього виду 

журналістики.  

Про зростання важливості і можливостей інтернет-журналістики свідчить 

і ряд зарубіжних джерел, що, спираючись на відповідну емпірику, 

демонструють важливість функціонування інтернет-видань в демократичному 

суспільстві [210–212; 224; 225; 228].  

 

 

2.3. Ринкові чинники комунікаційної позиції інтернет-медій 

 

 

За свідченням групи міжнародних експертів: «Зростає концентрація 

медійної власності, що належить нечисленним гігантським транснаціональним 

корпораціям. Розвивається глобальний інформаційний ринок. З іншого боку, 

все помітнішим стає зростання громадської активності в інформаційній сфері, 

що виявляється у створенні альтернативних медіа, переважно на мережевій 

платформі» [218]. Водночас, виникають проблеми, що їх можна 

охарактеризувати, як «парадокси інформаційного суспільства» [133]. Серед них 

комерціоналізація посідає чи не найголовніше місце [див. додатки Е та Є]. 

Зауважимо, що під комерціалізацією журналістики розуміють структурні 

і змістовні зміни в медійній сфері, породжені впливом факторів інформаційного 

ринку. У журналістиці, орієнтованій на комерційний успіх, поширене уявлення, 

що ЗМК обслуговують певний ринок. Наприклад, автори одного з 



 87 

американських видань із журналістики рекомендують враховувати «очікування 

того ринку, для якого ви пишете», у той час як представники інших 

соціокультурних моделей журналістики декларують свою спрямованість до 

особистості читача [216; 217]. 

Прагненні до отримання зиску прописує свої умови розвитку 

журналістської творчості, «заганяючи» творчу фантазію, ініціативу в межі 

бізнес-плану. В умовах сучасних економічних реалій ситуація доходить до 

крайнощів, коли журналістів прирівнюють до службовців великих компаній, 

вважаючи, що журналістика є, насамперед, джерелом бізнесових інтересів. Про 

це багато пишуть зарубіжні дослідники, не тільки констатуючи цей факт, але 

надаючи авторський коментар [213; 219; 223]. 

За цих зростає боротьба за рейтинг друкованих (менше) та інтернет-

видань (значно більше). В Україні ця проблема ускладнюється певними 

обставинами, зокрема тим, що до цього часу повноцінно не запрацював 

відомий «Про реформування держаних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації». Видавці і редактори, особливо місцевих видань, 

опинилися на роздоріжжі. З одного боку, їм дуже необхідно зробити видання 

привабливим для читача, отримавши максимальний рейтинг, а з іншого, слід 

дотримуватися суворих вимог місцевих видавців, які часто-густо бажають 

бачити перед очима знайомий друкований продукт у вигляді традиційної 

районної газети, і навіть в її інтернет-версії впізнавати вже знайому «районну 

стилістику».  

Цю думку  поділяє Б. Потятиник: «Навіть, якщо в інтернет-ЗМІ 

надходитиме більше коштів і вони, позбуваючись вад, подвоять свою 

притягальну силу, все ж на цьому етапі традиційні ЗМІ, зокрема друкована 

періодика успішно утримуватимуть конкуренцію. Інша річ, що редакції 

вимагатимуть від пересічного журналіста спочатку готувати онлайнову версію 

матеріалу (з гіперпосиланнями, можливо з аудіо- чи відеододатком – усе це 

негайно іде на веб-сайт), а потім вже спрощену версію для друку, яка вийде у 

світ на шпальтах газети наступного ранку» [142, с. 78]. Якщо з першою 
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частиною твердження відомого фахівця можна погодитися, то з другою тезою 

не можна погодитись. Друга теза звучить так: «Це означає, що інтернет-

журналісти аж ніяк не будуть окремою кастою, що сталося свого часу із 

телевізійниками. Навпаки, кожен журналіст буде передусім інтернет-

журналістом і вже тоді прив’язуватиметься до традиційних ЗМІ… Те, що не 

увійшло до шпальти друкованої газети, чи в обмежений рекламними паузами 

ефір, із задоволенням розмістять на веб-сайті» [142, с. 78]. 

Наведене твердження досить полемічне, і тому не має реального 

підтвердження емпірикою. Практика друкованих газет і журналів з точністю до 

навпаки засвідчує, що інтернет-версії, розпочавши своє існування в 

медіапросторі, поступово набувають рис самостійних інтернет-видань. Так 

було із газетою «Левый берег», що також спершу отримала інтернет-версію, 

щоб згодом перетворитися на інтернет-видання «LB.ua» («Лівий берег») із 

власною системою подачі матеріалів, творчим колективом.  

Отже, говорити про те, що журналісти інтернет-видань не перетворяться 

згодом на окрему групу журналістів, які спеціалізуються лише на електронних 

медіа, зарано.  

Щодо міськрайонних видань, то тут проблема полягає насамперед у 

фінансуванні і, як наслідок, нестачі професійних кадрів. Практично не вистачає 

часу, колективних зусиль журналістів міськрайонних газет, щоби боротися за 

більшу кількість рекламних оголошень чи запроваджувати підписку на 

інтернет-видання. Журналістики міськрайонних видань, у тому числі їхніх поки 

що нечисленних інтернет-версій, мають свою специфіку, яка зазвичай 

відрізняється від провідних інтернет-видань України.  

Не таємниця, що внаслідок об’єктивних процесів у самій Україні, також – 

специфіки функціонування рекламного ринку, саме політична та 

«навколополітична» реклама залишається одним із головних джерел прибутку 

для великих інтернет-видань (у випадках, якщо вони не спираються на грнатову 

підтримку чи гроші приватних інвесторів). Комерційна реклама – на другому 

місці.  
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Існує і специфіка продажі суто політичної реклами. Саме про це написали 

вітчизняні дослідники А. Чічановський та О. Старіш: «Відтепер знання і 

процес, передусім політичний, мають подаватися аудиторії в доступному 

вигляді, тобто будь-який політик або фахівець зобов’язаний подаватися 

аудиторії в доступному викладі, тобто зобов’язаний прибирати зі свого виступу 

або публікації, розрахованої на широку публіку, усе те, що може бути розцінене 

як “нудне” чи “незрозуміле”» [197, с. 279]. Спираючись на емпіричний досвід, 

можна стверджувати, що відбувається цілком зрозуміла деформація 

індивідуальної свідомості, коли рядовий репортер політичного відділу, 

абстрагуючись від поставленого завдання і мало вникаючи в його зміст, працює 

за принципом «швидко, без коментарів».  

Загалом, за результатами внутрішніх перевірок у редакціях конкретних 

інтернет-видань, можна з впевненістю констатувати, що більша частина 

журналістів взагалі не сповідує певних політичних поглядів, дотримуючись 

політичного нейтралітету. Цей своєрідний політичний нігілізм став наслідком 

постійного перебування у важкій атмосфері політичних баталій з негативними 

викидами психічної енергії під час дебатів, цинічними висловлюваннями 

політиків та їхніх політтехнологів. Проте практика свідчить, що процес 

«нігілізації» як наслідок професійної навіть не деформації, але певного 

«охолодження» репортерів до самої ідеї можливості реалізації демократичних 

настанов, є тимчасовим. Український соціум став свідком, як за результатами 

парламентських перегонів 2014 р. у парламентські фракції одразу двох 

найбільших партій увійшли професійні політичні оглядачі. Це зазвичай 

журналісти-телевізійники, але депутатами стали також і журналісти, які 

працювали в інтернет-виданнях. Без сумніву, тенденція матиме продовження. 

Сприяють цьому також новації в політичній пропаганді і, власне, продажі будь-

чого і будь-яким чином. Наприклад, згідно зі звітом консалтингової компанії 

VSS [130], споживачі почали проводити більше часу з платними електронними 

медіа (платне ТБ, книги, платна музика), ніж з тими ЗМІ, які існують за рахунок 

реклами. Це означає, що люди готові платити за контент, але не за будь-який 
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контент. Ось як пояснює це Джон Сулер із VSS: «Хоча використання 

споживачами медіа зберігається на колишньому рівні, змінюються способи 

споживання. Підписка на газети та журнали і перегляд телевізора в прайм-тайм 

більше не є нормою. Ці способи споживання медіа переживають занепад, тому 

що споживачі проводять більше часу з тими медіа, які їм персонально цікаві й 

за доступ до яких вони платять гроші. Цей феномен можна вважати 

кульмінацією останніх двох десятиліть, які характеризуються зрушенням 

інтересу в бік медіа, контрольованих споживачем. І за всіма ознаками ця 

тенденція збережеться» [цит. за 130]. Останню тезу підтверджує у своїй праці 

вітчизняний дослідник А.Яковець [208].  

Як ми вже зазначали, впровадження нових технологій протягом кількох 

останніх десятиліть значно вплинуло на сучасне суспільство. Український 

вчений М. Ожеван стверджує, що крім небачених раніше можливостей для 

підвищення матеріального добробуту людства, сучасні IT спричинили появу й 

інтенсивне поширення принципово нових моделей соціальної інтеграції, 

комунікації, суспільно-політичної активності, способу життя, освіти тощо 

[131]. 

Визначаючи ступінь впливу процесів інформатизації на життя України й 

українського суспільства, не можна не зазначити прикрий факт вкрай 

епізодичної статистичної інформації й нестачу ґрунтовних соціологічних 

досліджень з цього питання. Як свідчить український вчений М. Ожеван, і досі 

не спостерігається однозначного розуміння того, що вимірювання виключно 

показників механістичного ступеня впровадження новітніх інформаційних 

технологій (хоча навіть тут спостерігаються значні складнощі) жодним чином 

не передає реальної картини впливу цих технологій на повсякденне життя 

України та українців [131]. 

Той факт, що українська молодь надзвичайно інтенсивно використовує 

сучасні ІКТ і мережу інтернет зокрема, доводять соціологічні дослідження. За 

результатами опитувань Інституту Горшеніна: «…80 % студентів щоденно 

(постійно) користуються інтернетом (чати, форуми, соціальні медіа). Більше 
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того, саме «гра в комп’ютерні ігри та проведення часу в інтернеті» – це друге 

за популярністю (після зустрічі з друзями: 79,9 % проти 51 %) форма 

проведення вільного часу… XXI ст. в Україні стало часом стрімкої 

комп’ютеризації та розвитку інтернету. У 2002 р. 80 % не вміли і ніколи не 

користувалися комп’ютером, постійно використовували його на роботі лише 

4 %.... таких лишилося 55 %, решта або постійно працює з комп’ютером (15 %) 

або іноді його використовує (30 %)» [103]. Проте: Проникнення регулярних 

інтернет-користувачів в Україні за підсумками другого кварталу станом на 

кінець третього кварталу 2018 року скоротилося до 20,8 млн (63%) з 21,35 млн, 

повідомила Інтернет-асоціація України (ІнАУ) на своєму сайті з посиланням на 

результати дослідження компанії Factum Group Ukraine» [там же]. 

«Високий рівень «занурення» молоді в інтернет і віртуальний простір у 

цілому вже сьогодні дозволяє говорити про формування нових тенденцій у 

поведінці користувачів, які не були характерні для України ще 4–6 років тому. 

Наприклад, уже згадана цифра стрімкого зростання кількості користувачів 

мережі інтернет (за різними оцінками від 6 до 17 млн осіб), привела не лише до 

позитивів, але й до негативного тренду стрімкого формування груп людей, для 

яких характерна залежність від інтернету [додатки В-Г]. Згідно з даними 

Інституту соціальної та політичної психології Національної академії 

педагогічних наук України, серед українських користувачів інтернету 

залежними вважаються від 2 % до 6 %, абсолютна більшість з яких – 

студенти» [131].  

У групі підлітків з високим рівнем інтернет-залежності «…частка 

представників чоловічої статі майже на третину перевищує частку жіночої. 

Майже такі самі показники були виявлені фахівцями державної установи 

«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», які встановили, 

що кожна 15-та особа… набуває залежності від нього вже в підлітковому віці 

(за цим показником інтернет як об’єкт зловживання наближається до 

наркотиків-канабіноїдів – гашишу, марихуани тощо» [131]. 
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Відтак дедалі частіше ця хвороба фігурує під час судових процесів з 

розлучення, трудових конфліктів і навіть карних злочинів (в Україні вже не 

поодинокими є випадки тяжких карних злочинів на кшталт вбивств, що 

здійснені саме в контексті інтернет-залежності) [131]. 

Щодо соціальних мереж влучне зауваження зробив доктор філософських 

наук, професор М. Ожеван: «Українська блогосфера (чи сфера соціальних 

медіа) істотно відрізняється від блогосфер навіть найближчих сусідів України. 

У цілому для неї характерна певна соціальна апатичність та переважання 

розважального контенту. У найкращому випадку утворюються локальні (клас, 

школа, інститутська група тощо) об’єднання, які формують заледве не закриту, 

сегментовану структуру нового типу суспільства – максимально атомізованого 

та фрагментованого» [131, с. 20]. 

За даними міжнародної медіаагенції «Universal McCann» у перспективі 

соціальні медіа в Україні можуть перетворитися на серйозний ресурс, що може 

бути використаний з політичною метою. Тому дедалі частіше українські 

політики починають використовувати блоги для «прямого спілкування» з 

користувачами мережі. Медіаагенція пропонує такі висновки щодо порівняння 

користування соціальними мережами в Україні та світі: 

- використання соціальних мереж їхніми регулярними користувачами в 

Україні становить 81 % від опитаних при середньосвітовому показнику в 

61 %; 

- близько 30 % української он-лайн-аудиторії (і приблизно такий самий 

відсоток світової) використовує мобільні пристрої для виходу он-лайн; 

встановлено, що в Україні такі користувачі активніше користуються 

сервісами Web 2.0, хоча і в глобальному вимірі мобільний інтернет стає 

«новим двигуном» соціальних медіа; 

- популярність блогерства в Україні також відповідає середньосвітовим 

показникам (63 % і 65 %, відповідно); блогери і в Україні, і в світі – це в 

основному молодь (до 75 % – це користувачі віком 16–34 роки) [225]. 
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IT-технології надають нові комунікаційні можливості не лише у сфері 

буденного спілкування між користувачами мережі. Стрімко розвивається ринок 

інтернет-банкінгу, системи експрес-платежів, використовуються можливості 

інтернету для різноманітних доброчинних акцій чи спроб самоорганізації 

громадян, в Україні досить активно діє система е-освіти.  

Перед працівниками редакції щогодини, щодня виникає дилема: 

публікувати матеріал, підготований кваліфікованим експертом, але з явними 

ознаками суб’єктивності чи прихованої реклами або повернути статтю, 

нехтуючи ризиками, конфліктами, що неодмінно виникають при цьому. 

Йдеться про судові позови до редакції; поширення чуток про несправедливе 

ставлення до авторів; інформаційні атаки в соціальних мережах тощо. 

Журналісти в таких випадках стають власними адвокатами, змушені брати 

участь в інформаційних війнах, про які згадувалося вище. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Інтернет-видання України сьогодні здебільшого є джерелом комунікації,  

меншою мірою ― пропаганди й агітації. На підставі результатів соціологічних 

досліджень показано, що найбільш масовою й зацікавленою аудиторією є 

студентська молодь, яка за відповідної інформаційної підтримки може стати 

джерелом поповнення значного потенціалу як читачів, так і позаштатних 

дописувачів інтернет-видань. 

У розділі представлено контраргумент щодо думки вітчизняного вченого 

С. Даниленка про зростання значення соціальних мереж у процесі формування 

громадської думки. Доведено, що в специфічних умовах України, яка перебуває 

на досить невисокому щаблі технологічного розвитку, соціальні медіа 

порівняно мало сприяють соціологізації особистості в суспільстві. Проте 
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наголошено й на підтримці твердження  науковця, що в майбутньому, за умови 

розростання соціальних мереж в Україні, можна буде говорити про соціальний 

інжиніринг.  

У розділі наведено стислу характеристику провідних інтернет-видань 

України, які мають усталені традиції, оригінальний стиль подачі матеріалу, 

значну кількість відвідувань і сформовані групи позаштатних працівників. До 

таких інтернет-видань належать «УНІАН», «Українська правда», «LB.ua» 

(«Лівий берег»), «РБК Україна», «Цензор. НЕТ» та ін. Проаналізовано 

проблему суто теоретичного характеру, що, однак, має прагматичне значення 

для журналістів інтернет-видань. Сучасна культура не завжди стає чинником 

етичного виховання. Дуже часто політичні й соціальні, культурологічні новини 

в інтернет-виданнях стають чинником не морального впливу з позитивними 

характеристиками, а породжують хаотичний протест, підсвідоме бажання 

руйнації, що досить далеке від поставленої та декларованої державними 

діячами, громадськими лідерами мети. Далі розвинуто тезу про складнощі 

реалізації в межах одного матеріалу інтернет-видання певної ідеї: політичної, 

соціальної, культурологічної, оскільки формат публікації часом не дозволяє 

наводити всі альтернативні погляди. 

Розглянуто питання професійної деформації журналіста інтернет-

видання, особливо під час висвітлення політичних кампаній, вказано шляхи 

розв’язання цієї проблеми.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ УКРАЇНИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

3.1. Мобільність аналітичного дискурсу національних інтернет-

видань 

 

 

Як зазначає К. Сіріньок-Долгарьова, нова фаза інформаційного 

мобільного суспільства пов’язана зі зростанням ролі знань, перш за все - нових 

знань. Таке суспільство спирається на індивідуалізацію і демасифікацію 

комунікації, пов’язану з розвитком інтернету й мобільної телефонії – 

посилюється особистісний чинник отримання нових знань,  постійного 

оновлення їх [165]. При цьому вважається, що паралельно з інтернетом уже 

зараз виникають нові комунікаційні канали спілкування та інформації. До них 

належать мобільні і портативні пристрої та технології, що поєднують їх між 

собою, вони вже сформували самостійний сегмент в інформаційно-

комунікаційній індустрії. На думку американського дослідника Ф. Уебстера, 

найбільш масштабна частина цього сектора – мобільна телефонія дедалі  

частіше характеризується як «сьоме медіа» [182, с. 8].  

Як зазначає інший американський учений Т. Ахонен, наприкінці 1990-х 

років почалася персоніфікація мобільного телефону, а як медійний канал 

мобільні мережі почали використовувати близько десяти років то́му, після того, 

як ними почали поширювати спочатку текстовий (інформаційний), а потім і 

мультимедійний контент. Першою формою аудіовізуального контенту для 

«скачування» були рингтони, упродовж 2000-х років сформувалися ринки 

музики та ігор, і одночасно з’явилося мобільне відео [209].  

Нині стільниковий телефон використовується як індивідуальний засіб 

спілкування. Це явище стало частиною загальної тенденції індивідуалізації 
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використання медіа та їх тотальної конвергенції в цифрі. Наприклад, мобільний 

телефон став одним з основних засобів комунікації інтернет-видань із 

читачами. Спектр можливостей, які надає мобільний зв’язок, дуже широкий і 

дозволяє редакціям підтримувати різні формати спілкування – ігровий 

(конкурси, вікторини), сервісний (закачування мобільного контенту, а також 

WAP-версії видань), соціологічний (опитування, голосування) і под.  

Як пише К. Сіріньок-Долгарьова, у результаті редакції медійних видань 

отримують цінну інформацію щодо своєї цільової аудиторії, можуть 

вимірювати її кількісно й якісно, причому в динаміці. Продавати рекламу, 

маючи таку статистику, набагато простіше. Саме тому мобільна телефонія, яка 

стала ще одним різновидом нових медіа, веде до поглиблення 

медіаконвергенції з подальшим позитивним взаємопроникненням різних видів 

засобів масової інформації [164; 169]. 

Що дає мобільний зв’язок журналісту інтернет-видання? Крім суто 

зрозумілих функцій вербального спілкування, для якого телефон і було 

створено, мобільний зв’язок дає можливість вітчизняному репортеру швидко 

проводити накопичення первісної інформації, якої потребує аналітичний 

матеріал. Ідеться про інтерв’ю як засіб опитування респондентів з метою 

згодом використати цей фактичний матеріал для написання аналітики.  

Мобільність набуває особливої рухливості і значущості через доступність 

широким верствам населення. За часткою аудиторії інтернет, кількість 

користувачів якого у світі, згідно зі світовою статистикою і звітами 

Міжнародної телекомунікаційної спілки, в 2016 р. не перевищила 2 млрд [214], 

поступається мобільному зв’язку, яким користуються уже 4 млрд 700 млн осіб 

[214]. Особливості стільникового телефону полягають у тому, що він усуває 

багато проблем, пов’язаних із так званим «цифровим розколом» (англ. digital 

divide): для користування ним потрібно мінімум знань і можливостей. Ці 

переваги мобільної телефонії використовують інші медіа – телебачення та 

інтернет, триває активне вдосконалення мобільного інтернету, мобільного 

телебачення.  
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Слід зазначити, що мобільна версія зв’язку передбачає впровадження в 

практику масової комунікації такого прогресивного виду інформування, як 

мобільні новини або новини по мобільному телефону. Оскільки за останній час 

в Україні масово з’явилися планшети, айфони і под., тобто мобільна техніка з 

відносно великим екраном, то маємо підстави говорити про теоретичну 

можливість масового, а не експериментального продукування не лише новин, а 

й аналітики через нові, вдосконалені види мобільних телефонів.  

Дослідниця К. Сіріньок-Долгарьова, аналізуючи зміни, які несуть нові 

інформаційно-комунікаційні технології, перефразовуючи думку О. Ваганової, 

констатує, що телебачення створило новий вид людини – «людину масову» 

[164, с. 10], а мобільний інтернет – людину індивідуалізовану. Вітчизняна 

дослідниця також вважає, що мобільний телефон дозволяє відійти від 

негативного, часто згубного впливу масової комунікації. Завдяки новітнім 

технологіям пересічний громадянин має можливість отримувати потрібну 

інформацію не через традиційні медіа (навіть ураховуючи інтернет-видання), а 

по телефону за підпискою, або безпосередньо в інформаційному агентстві чи у 

блозі очевидця, що перебуває в центрі подій. К. Сіріньок-Долгарьова робить 

висновок: «…настає епоха більш активної та індивідуальної аудиторії, готової 

до діалогу, поряд з інтернетом виникає можливість індивідуального 

спілкування» [167, с. 20]. Поки що ця можливість все ж виглядає більше 

гіпотетичною, ніж реальною. Як уже зазначалося, оскільки основні споживачі 

інтернету (до 50 %) проживають у шести великих містах України, то вони 

завжди мають змогу скористуватися й іншими джерелами інформації. 

Насамперед, домашнім чи робочим комп’ютером, друкованим виданням, 

телебаченням. 

Мобільний зв’язок, і насамперед мобільні телефони, айпади і планшети 

допомагають віднайти інформацію для аналітичних кореспонденцій, що йдуть 

за інформаційними випусками у вигляді коротких повідомлень в усталеному 

форматі («УНІАН», «Українська правда», «Цензор.НЕТ»). Де-факто вони є 

основним форматом журналістських подач інтернет-видань України. Формат 
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аналітичної подачі зумовлено кількома чинниками, серед яких слід виділити 

головні. Першим чинник – це соціальна аналітика, яка є звичайною формою 

подачі аналітичного матеріалу, прийнятою ще за часів Радянського Союзу. Як 

відомо, на шпальтах тодішніх газет і журналів домінували розлогі матеріали, 

присвячені актуальним проблемам розвитку внутрішньої чи зовнішньої 

політики радянської держави – від аналітичної передової до аналітичної статті, 

зокрема, політичної аналітики. Закріпившись у масовій свідомості, аналітика 

непомітно перейшла в інтернет-видання, оскільки загалом була зрозуміла і 

підсвідомо сприймалася поколінням, яке ще застало пострадянську періодичну 

пресу. 

Другим чинником, що посприяв розвитку політичної, соціальної та 

культурологічної аналітики в інтернет-журналістиці України, стала, як це не 

парадоксально, низька професійна підготовленість вітчизняних журналістів, 

нездатність і неготовність до експерименту, небажання активно залучати в 

практику творчої роботи кращі зразки західноєвропейської і, особливо 

американської, інвестигативної журналістики. Тим часом, нині аналітика не 

може не спиратися на новітній журналістський досвід. Висловлюючись 

лапідарно, українська аналітика «не звикла» до малих форматів. Домінують 

статті обсягом 10-12 тис. друкованих знаків, розміщення яких навіть на 

порівняно великій площі айфону чи планшету проблематичне.  

Комбінація тексту та ілюстративного ряду широко практикується в 

практиці вітчизняних та зарубіжних інтернет-видань. Час від часу аналітика 

українських інтернет-видань ілюструється кількома світлинами, переважно 

Ассошіейтед прес або Європейської пресової агенції. Однак поки що практично 

відсутній шарж, карикатура, звичайний колаж, що ілюструє тему матеріалу.  

Отже, нові види комунікації ще не освоєні вітчизняними журналістами. 

Процес їх «усвідомлення» зупинився поки на покращенні швидкості збору 

первісного фактичного матеріалу, проте відбувається цей процес лише за умови 

гарних стосунків журналіста інтернет-видання та його респондента.  
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Для порівняння зазначимо, що американський інтернет-медіа, який уже 

став глобальним – «New York Times Global» – сайт всесвітньовідомих газет 

«Нью-Йорк Таймc» (The New York Times), та «Інтернешнл Херальд Тріб’юн» 

(The International Herald Tribune) забезпечують своїх користувачів цілою 

низкою спеціальних мобільних сервісів. Ось лише деякі з них: 

1) доступ до спеціальної версії сайту для мобільних телефонів і 

смартфонів (від англ. smart phone – «розумний телефон» – мобільний телефон із 

функціями портативного персонального комп’ютера); 

2) надсилання на мобільний телефон сигналу про останні новини (англ. 

news alert service) – заголовків і ключових слів найгарячіших новин доби; 

3) надання інформації про зміни на ринку нерухомості і цінних паперів; 

4) надсилання прогнозу погоди на найближчі 5 днів; 

5) можливість першими завантажувати підсумковий електронний випуск 

газети «Нью-Йорк Таймc» [168].  

6) Для вітчизняних журналістів усе вищенаведене також стає реальністю 

роботи інтернет-видань, проте впроваджуються нові ідеї важко. Головний 

недолік сучасної інтернет-журналістики України полягає не у володінні чи не 

володінні журналістською майстерністю, а радше у внутрішній самоцензурі та 

консервативній структурі самого суспільства, що породжує цю самоцензуру. 

Безумовно, дається взнаки те, що більшість вітчизняних журналістів або не 

володіють англійською мовою взагалі, або володіють нею недостатньо, щоб 

опановувати новітні технології для збирання інформації. 

Вирішення проблеми полягає в глобальній соціальній зміні суспільства, 

коли країна та її громадяни не будуть задовольнятися неефективною, часом 

епатажною журналістикою і соціальною публіцистикою як її складовою 

частиною. Науковець В. Кіхтан, характеризуючи аналогічні процеси в сусідній 

країні, не без іронії зауважує: «Для чого виданню витрачати мільйони на 

створення сайту? І чому так важливо повідомляти про подію якомога швидше 

(коротко і швидко), коли радіо, телебачення і агентство новин все одно 
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неминуче обженуть? Для чого надавати новині послуги, котрі точно можна 

знайти на десятках інших сайтів? 

Найпростіша відповідь полягає в тому, що не можна відставати від 

прогресу. Коли придумано щось нове, його вкрай необхідно втілити у себе. 

Звісно, це пов’язано із ризиком, можливо ти втратиш гроші, а «новинку» можна 

буде викинути. Але значно гірше, коли ти пропустиш справді епохальний 

технологічний прорив, тоді відставання точно не надолужиш» [102, с. 94]. 

Висловлювання нинішнього ідеологічного супротивника слід брати до уваги і 

вчитися на чужих помилках. 

Сучасні українські інтернет-видання відрізняються від інтернет-версій 

друкованих видань. Змінилися і самі друковані видання. За різними джерелами 

за останні два десятки років в Україні сумарні тиражі книг значно впали, 

натомість зросла кількість нових газет. Зокрема, в 1991 р. в Україні, за 

свідченнями Книжкової палати, випускалася 1891 газета із загальним накладом 

у 3 799 971 примірник. До 2008 р. кількість газет зросла до 2647. Збільшився і 

тираж, хоча і не так істотно, до 3 966 114 примірників. Станом на 2017 р. маємо 

більше 5 000 зареєстрованих найменувань газет і журналів, з яких реально 

виходить приблизно третина. Нині відбувається процес роздержавлення 

міських та районних газет. Слід враховувати, що згідно з чинними 

нормативними документами, газета чи журнал, які не вийшли хоча б один раз 

на рік, вважаються такими, що не відбулися, а ліцензія на них скасовується. 

Однак, ураховуючи реалії, слід зазначити, що контроль за виконанням цього 

нормативного документу фактично ніхто не здійснює, тому важко аналізувати 

газетно-журнальний ринок України і порівнювати його з інтернет-виданнями, 

оскільки немає перевірений даних. Також багато в чому не можна порівнювати 

закони про медіа, прийняті в Україні і розвинених країнах Європи [141, 215]. 

Щодо накладів газет і журналів, то Книжкова палата дає лише той наклад, 

який вказують видавці у вихідних даних. Експерти газетно-журнального ринку 

свідчать, що є певна розбіжність між накладами, вказаними на останніх 

сторінках, і реальною кількістю видрукуваних примірників конкретної газети 
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чи журналу. Річ у тому, що наймані редактори, намагаючись знайти певний 

матеріальний зиск, свідомо, ігноруючи інтереси інвестора, збільшують на 

папері наклад. З одного боку, це прояв захисної реакції на можливе звільнення 

через звинувачення у професійній нездатності керувати виданням, а з іншого, 

при цінах на газетно-журнальний папір, що з року в рік зростають, редактори 

прагнуть заробити якомога більше коштів. Безперечно, виживуть спеціальні 

видання для фахівців; профільні видання за інтересами; офіційні державні 

видання-вісники; збережеться певна частина партійних видань. Ми можемо зі 

значним ступенем впевненості сподіватись, що всі ці видання матимуть 

інтернет-версії. Йдеться саме про версії, а не інтернет-видання в «чистому» 

вигляді, без супроводу паперової продукції. Інтернет-версії у дитячих, 

спеціалізованих та інших виданнях будуть зумовлені насамперед потребою 

комерційної необхідності, реклами. Всі ці проблеми досить повно аналізуються 

у колективному збірнику за редакцією Т. Приступенко [75]. 

Сучасна українська друкована преса переживає складнощі, пов’язані з 

економічними негараздами країни в цілому. Дорожчають енергоносії. Газетний 

папір закупають переважно в РФ та Білорусії, у Польщі – офсетний папір для 

журналів. Економіка диктує досить жорсткі умови, які ще більше погіршуються 

у зв’язку з низькою купівельною спроможністю більшості громадян країни. 

Так, в середньому номер газети на 16 шпальтах, через шпальту – кольорової, 

коштує у мегаполісі від п’яти гривень, в регіональних центрах – від шести 

гривень залежно від вартості транспортування. Останній фактор важко 

недооцінити. Щоденна газета, що друкується на великих комбінатах переважно 

в обласних центрах, часто доставляється в регіони із запізненням, що зводить 

нанівець інформаційну цінність розміщених у ній матеріалів. Кольорові дитячі 

та спеціалізовані журнали настільки подорожчали, що купує їх досить 

обмежена кількість потенційних читачів. Більше того, закрито останній 

дитячий журнал «Барвінок». 
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Те саме можна сказати про спеціалізовані науково-популярні та спортивні 

видання. Хоча, як було зазначено вище, вони в перспективі будуть розвиватися, 

оскільки мають великий потенціал передплатників. 

Стаємо свідками, як журналісти друкованих видань у боротьбі за 

виживання активізують не лише пошуки реклами, потенційних спонсорів, але і 

намагаються заохотити увагу співгромадян оригінальною подачею матеріалів, 

висвітленню фактів, які з тих чи інших причин не були поміченими в інтернет-

новинах. Місцеві видання, переважно районні і міські газети, зосереджують 

увагу на внутрішніх проблемах, конфліктних ситуаціях, пропонують засоби їх 

вирішення. Місцева преса продовжує існувати там, де свідомі громадяни, 

обрані депутатами до місцевих громад, підтримують газету, голосуючи за 

виділення коштів із місцевого бюджету та інші преференції для місцевої преси.  

Жанрова палітра регіональних видань також швидко змінюється, 

журналісти експериментують із жанровим симбіозом. Це свого часу передбачав 

ще український дослідник І.Прокопенко [149]. Репортаж з елементами 

аналітики або, навпаки, аналітична стаття із репортажними вставками чи навіть 

суто репортажним стилем викладу складного матеріалу, стали звичним явищем 

на шпальтах районних газет. Також ці видання для популяризації ідеї 

друкованої місцевої преси прагнуть до залучення як дописувачів позаштатних 

працівників, радників, своїх активних читачів. Їм надається можливість 

виступати з оригінальними матеріалами, як на шпальтах місцевої преси, так і в 

інтернет-версіях друкованого видання.  

Характеризуючи пріоритети в жанровій палітрі, які використано в 

інтернет-видань, свідомо акцентуємо на тому, що репортаж або, як перша 

подача інформації – розширена замітка, яку іноді називають інформаційним 

повідомленням, є пріоритетом для сучасного політичного інтернету. Адже саме 

репортаж є найбільш адекватно-правдивим, мобільним і емоційно-насиченим 

жанром, що впливає на структуру всього апріорі взятого інтернет-видання. 

Практика роботи  демонструє, що навіть зважену аналітику слід подавати 

з використанням суто репортажних елементів: агресивного, наступально-
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емоційного початку або підзаголовку, яскравою картинкою в середині 

матеріалу, несподівано-афористичним закінченням. Як писав романіст і 

військовий журналіст К. Симонов: «Повинен сказати, що я люблю слово 

«репортер». У цьому слові я відчуваю той темп, без якого не може жити газета. 

Для мене воно не протистоїть словам «журналіст» або «газетяр». Треба лише 

уточнити, що справжній репортер – це журналіст, здатний зробити свою справу 

не тільки відмінною за якістю, але і при цьому ще в найкоротші, а інколи 

феєрично стислі строки» [163, с. 17]. 

Існують різні підходи до визначення системи жанрів взагалі, оригінальні, 

часом несподівані думки зустрічаємо у визначенні системи інформаційних 

жанрів. Українські дослідники А. Чічановський і О. Старіш висловили думку, 

згідно з якою «інформація як системно й структуроутворюючий феномен 

цивілізації за своєю суттю є соціальним явищем. У контексті теперішньої 

значущості інформаційних технологій у порядок денний потрібно внести не 

тільки питання про безпеку інформаційних технологій та інформаційних 

ресурсів, а й питання захисту від інформації, тобто питання про інформаційну 

уразливість людини, суспільства, цивілізації» [197, с. 405]  

Інформаційна уразливість індивіда має кілька виразних аспектів. 

Юридичні регуляції системи «великої павутини» досі у світі перебувають на 

етапі доопрацювання, кореляції, особливо це стосується України. 

Слід зауважити, що лише протягом кількох минулих років до 

українського парламенту було внесено мінімум чотири законопроекти (якщо не 

враховувати пропозиції-поправки до вже діючих) стосовно моральної регуляції 

ЗМК, у тому числі і в інтернеті. Ще більше складностей виникає з моральним 

регулюванням дій журналістів у системі інтернет-журналістики: 

взаємовідносини репортер–респондент; текст розслідування і роль блогерів, 

коментаторів, позаштатних кореспондентів; подальша, уже після виходу в 

інтернеті, правка тексту і можливість його спростування, тобто проблем, 

пов’язаних із системою регуляції виникає безліч, причому вони накопичуються 
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майже з тією самою швидкістю, з якою поширюється інтернет, а з ним – 

інтернет-журналістика.  

В інтернет-виданнях проблеми жанроутворення неможливо розглядати без 

їх взаємозв’язку із визначенням жанрів, ідентифікації в процесі творчості з тим, 

щоб оптимізувати процеси редакційної діяльності. Проблемам ідентифікації 

приділено багато уваги в наукових виданнях М. Василенка [36–38] і Р. Радчик 

[152], проблемами ідентифікації групи художньо-публіцистичних жанрів 

переймається також і О. Глушко [51]. Багато в чому дослідники сходяться у 

своїх судженнях і висновках. Українські науковці визнають невміння 

ідентифікувати матеріал, а саме, поданий він незалежно до друкованого 

видання чи до інтернет-видання. Це зазвичай стає головною причиною 

суперечок і непорозумінь у редакційному колективі. Непорозуміння, особливо 

підсилені особистими творчими амбіціями, починаються з визначення жанру 

майбутнього матеріалу на рівні інвестор–редактор, продовжується на рівні 

редактор–журналіст. Слід врахувати різні школи журналістики, різні традиції, у 

яких були виховані саме редакційні працівники. Доволі часто в безпосередній 

редакційній практиці стаємо свідками того, що під терміном «кореспонденція», 

журналісти, які працюють в одному творчому колективі, розуміють різні 

жанри: від розширеного інтерв’ю з елементами аналітики аж до короткого 

репортажу включно. Такі ексцеси можуть призвести до непорозумінь у процесі 

випуску інтернет-видання, що, у свою чергу, призводить до небажаних 

матеріальних і моральних втрат.  

Вітчизняний науковець М. Василенко акцентує увагу на тому, що 

«практика внутрішнього оцінювання і внутрішнього моніторингу опрацьована 

десятиліттями видавничої практики в різних країнах і включає відомі всім 

журналістам методи: усні чи письмові опитування працівників редакцій 

стосовно творчої діяльності їх колег; відкритий гласний аналіз матеріалів 

номера, який тільки-но вийшов; обговорення на редакційній «летючці» 

ефективності рубрик, тематичних шпальт та ін.» [38].  
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Окрім того, слід зазначити, що через брак традицій, а надто прописаних 

журналістських стандартів, вітчизняні керівники інтернет-проектів змушені 

звертатися до досвіду зарубіжних колег. Це не завжди сприяє оптимізації 

творчого процесу з огляду на різницю менталітету, журналістського досвіду, 

розвитку соціальних структур і, зрештою, соціальній захищеності.  

Інтернет-видання України розвивають жанрову систему, окрім 

використання досвіду зарубіжних колег, також іншими шляхами, 

використовуючи інші методи. Дуже часто, в процесі творчого пошуку, 

журналісти окремих редакцій інтуїтивно  знаходять оптимальні шляхи 

реалізації творчого задуму, користуючись різноманітними методами, серед 

яких найбільш популярними  є історико-порівняльний, герменевтичний метод, 

синтезу тощо.  Історико-порівняльний метод підходу до процесів 

жанроутворення в інтернет-виданнях дозволяє журналісту, який  володіє 

емпірикою настільки, що в змозі порівнювати репортажі, статті, нариси, що 

написані в різні часи і різними журналістами,  випробувати себе як 

експериментатора із жанрами. Досвід попередників, щоправда, зосереджений 

переважно в друкованих виданнях. Проте сучасні журналісти-новатори не 

можуть ігнорувати той факт, що друковані матеріали, що заповняли шпальти 

газет і журналів минулих часових епох, були не тільки ретельно вичитані, але 

відповідним чином відредаговані з погляду літературної майстерності. Крім 

того, журналісти сучасних інтернет-видань, творчо використовуючи досвід 

колег минулих видань, мають дбати про позитивні і негативні моменти 

екстраполяції методів і прийомів написання журналістського твору на наш час, 

на специфічні умови інтернет-видань.  Крім того, навіть матеріали в групі 

інформаційно-публіцистичних жанрів: від замітки до звіту включно, 

стилістично можуть відрізнятися впродовж досить незначних відліків часу. Так, 

репортаж написаний в  київських газетах до 1918 року, стилістично і змістовно  

відрізняється від репортажного матеріалу, що побачив світ в 30-х рр.. минулого 

століття. Ще більше різниця між репортажними матеріалами газети «Вечірній 

Київ» 70-х рр. минулого століття і репортажами в сучасних інтернет-виданнях. 
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Лишаються класичними методи підходу у зображенні події, проте існують 

кардинальні відмінності в системі інших показників. Зокрема, дискутивним 

залишається питання оприлюднення власної позиції,  індивідуального погляду 

журналіста на події, що він  їх описує в репортажному матеріалі. Кожна епоха 

диктує свої норми щодо манери й стилістики викладу фактів. І, водночас, 

яскравість картини, що подається в репортажі, багато в чому залежить від 

творчого обдарування, хисту самого репортера. Як правило, журналіст, який 

схильний до написання белетристики, використовує значно багатший арсенал 

зображальних засобів, ніж просто журналіст, який спеціалізується  на замітках. 

Ці два фактори – зовнішнє середовище і внутрішній світ самого журналіста – 

зумовлюють своєрідність подачі інформацією, що зрештою і є жанровою 

палітрою. Проте існує і третій засіб формування стилістики окремого 

матеріалу.  

Це загальне тло, оригінальність того чи іншого ЗМК у формах і методах 

подачі інформації. При цьому слід враховувати всі чинники: від зовнішнього 

вигляду газети, журналу, вирішенні графічного ряду, міри використання 

світлин і малюнків ― до основного кеглю і інтерліньяжу включно. Зрозуміло, 

що навіть не професіонал, пересічний читач з першого погляду відрізнить 

шпальту газети «День» від «Літературної України», а графіку  «Спортивної 

газети» минулого століття від сучасного дизайну спеціалізованих видань, 

присвячених фізичній культурі.  

Зовнішні чинники, сильно впливають на зміст і стилістику текстових 

матеріалів. «Розкутий» з погляду стилістики репортаж, написаний в дусі 

американської нової журналістики Т. Вулфа не буде виглядати органічно на 

шпальтах газети «День»; проте він може знайти своє місце в інтернет-виданні. 

Особливо, коли йдеться про нове видання, що, через брак досвіду журналістів і 

традицій, ще не сформувало свою особливу стилістику подачі текстових і аудіо 

матеріалів. Дуже важливим в цьому аспекті є процес насичення текстового 

матеріалу світлинами і малюнками, про що йшлося вище. Проте нині цей аудіо 

ряд  в інтернет-виданнях доповнюється графіками, розрахунками, навіть 
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особливими таблицями, особливо коли йдеться про матеріали аналітичної 

групи.  

Використання великої кількості зображальних засобів, посилань із 

зображальними засобами в сучасній інтернет-журналістиці значно утруднює 

процес  екстраполяції творчих запозичень із минулих публікацій в друкованих 

виданнях. Ситуація ускладнюється тим, що сучасний репортер, аналітик часто 

воліє використати саме світлину, малюнок для зображення події, нехтуючи 

власне написаним словом. Особливо це стосується журналістів, які «виховані» 

на соціальних мережах, де відеоряд домінує над текстом. Це явище доки не має 

пояснення в науковій літературі, проте вже зараз зрозуміло, що такі методи 

інтерпретації і подачі матеріалу часто працюють проти творчого осмислення 

події в стилістиці саме друкованого рядка.  

Окремо слід зупинитися на тенденціях активного включення в текстовий 

ряд даних соціологічних досліджень. Якщо раніше, на початку розвитку 

вітчизняних інтернет-видань, результати соціологічних досліджень виходили в 

окремій рубриці, окремим матеріалом, то досить швидко ситуація швидко 

змінилася. Наведемо цитату із наукової статті авторки дослідження: «Без 

сумніву, в Україні інтернет найактивніше використовується під час значних 

політичних подій. Наприклад, у процесі передвиборчої агітації великого 

значення набувають соціологічні дослідження. Дані різноманітних опитувань 

можуть шкодити суспільству. Показовими є результати псевдосоціології щодо 

мовної проблеми або федералізації країни, що широко висвітлювалися перед 

парламентськими і президентськими виборами. Але водночас правдиві 

результати соціологічних досліджень можуть слугувати об’єднавчим фактором 

у громадянському суспільстві, своєрідним комунікатором гуманістичних 

ідей» [32, 80]. 

Дані соціології, як зазначено вище, найчастіше «вмонтовані» в текстовий 

матеріал в інтернет-виданнях, коли йдеться про політичну аналітику. В 

аналітичній статті вони виконують роль основного чи додаткового аргументу; 

можуть ставити перед читачем проблему. Себто, дані соціологічних 
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досліджень, подані в авторській інтерпретації виконують функції своєрідної 

заставки, прологу, початку інтриги. Раніше, особливо в часи домінування в 

ЗМК друкованих видань, соціологічні опитування здавалися чимось 

екзотичним, незвичним, якщо були включеними до структури журналістського 

твору, то подавалися лише як додаток до доказової системи, тверджень 

аналітиків у кінці статті. Оскільки нині пріоритети змінилися, соціологічні 

опитування можуть відігравати вирішальне значення вже на початку або в 

середині матеріалу. Зазначимо, що, на думку авторки наукового дослідження, 

такі перипетії сталися ще і через зміни в громадській свідомості. За роки 

здобуття незалежності й функціонування демократичних інститутів, пересічний 

глядач настільки звик до проведення різного виду соціологічних досліджень, 

що сприймає саму їх появу вже не як науково-прикладний феномен, але 

подекуди як складову частину функціонування власне ЗМК та інтернет-видань 

зокрема. Соціологічні дослідження динамізують і драматизують стилістику 

журналістського творчу, сприяючи підсиленню насамперед емоційного впливу 

на читача. Однак, якщо виходити із традиційних законів розвитку жанру, то 

будь-які довідки, екскурси, соціологія тощо є неприродним елементом в 

структурі твору. Для науковців минулих років, це було настільки очевидним, 

що  посилання на підтвердження вищезгаданої тези відсутні апріорі.  

За спостереженнями авторки наукової роботи, нині відбувається 

своєрідний творчий експеримент із спробами визначити остаточну доцільність 

внесення в текстовий матеріал соціологічних досліджень як складової частини 

авторського задуму. Все ж, попри свою важливість і актуальність, соціологічні 

дослідження мають суто прагматичне призначення, в них досить багато цифр, 

що  сприймання,  усвідомлення кожної потребує  певного часу. Те, що 

журналіст мав би досягнути через переконання словом,  де-факто роблять за 

нього соціологи, переконуючи читача цифрою. Соціологія в структурі тексту 

зараз перевіряється на придатність і своєрідну компетентність, проте вже нині 

ми можемо спрогнозувати кілька  ймовірних шляхів розвитку творчих 

тенденцій активного застосування результатів соціологічних досліджень в 
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інтернет-журналістиці. Перший, найбільш оптимальний варіант,  полягає в 

активному коментуванні результатів досліджень самим журналістом-

аналітиком, можливо, залученим до написання статті експертом. Також в 

інтернет-виданнях нині активно практикуються посилання у вигляді поданих 

окремим кеглем цитат з інших видань, доповідей, публічних виступів тощо, які 

мають пряме відношення до результатів конкретної соціології. Спрацьовує 

феномен калейдоскопічності сприймання інформації, що характерна для 

інтернет-видань. Читач протягом короткого часу встигає охопити зором 

цифрові показними, прочитати декілька абзаців власне журналістського 

матеріалу і акцентувати увагу на виділених особливим шрифтом чи кольором 

думках експертів чи інших журналістів-аналітиків. Така багатовекторність 

створює враження і дійсно сприяє  формуванню загального враження про 

певний матеріал як різнобічний, багатоплановий, різностильовий. Цілком 

природно, що читач  віддає перевагу саме цьому матеріалу, виділивши його 

серед колег. А також в майбутньому  віддає пріоритет саме тому інтернет-

виданню, де друкується обраний ним аналітик. Другий шлях розвитку 

соціології в інтернет-виданнях набагато складніший і дуже проблемний. 

Йдеться про те, що, зрештою, численні соціологічні дослідження можуть 

виділитися як окремий жанр, коли цифри будуть прокоментовані журналістом-

аналітиком, але друковане слово відіграватиме другорядну функцію. Це цілком 

можливо за умови, коли певна соціологічна структура працюватиме в творчому 

тандемі із інтернет-виданням,  коли перша організація надаватиме інформацію, 

а редакція коментуватиме ці дані. Такі редакційні експерименти ще не 

отримали розголосу, відсутня достатня емпірична база, проте  практика 

інтернет-видань свідчить, що науковці скоро будуть поставлені перед 

необхідність визначати жанрову приналежність симбіотичних матеріалів,  у 

яких цифри сперечаються із словами. Незважаючи на парадоксальність 

ситуації, це, до певної міри,  дозволить змінити картину, коли: «…система 

новинної або будь-якої іншої інформації, поданої підкреслено еклектично, 

наспіх, не дає змоги сформувати своє уявлення про події, визначитися з 
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власною позицією в соціальному конфлікті чи навіть життєвій проблемі. 

Журналісти, що подають тексти на новинні та інші сайти, і самі воліють не 

вдаватися до таких «тонкощів», як пропозиція кількох альтернативних точок 

зору на вирішення конкретної проблеми» [32, 82]. 

Результатам соціологічних досліджень, що вмонтовані в текстовий 

матеріал журналістського творчу,  в науковому дослідженні надається велика 

увага і через те, що, в умовах запеклої політичної, ідеологічної боротьби, 

правдива соціологія дає можливість журналісту певним чином захистити себе 

від звинувачень у поширенні хибної інформації. Цифри свідчать самі за себе, 

переконливо демонструючи позитивні і негативні наслідки розвитку економіки,  

реалії виборів, рівень  добробуту громадян країни  тощо. За своєю суттю, в 

сучасних умовах, результати соціологічних досліджень здебільшого носять 

критичний характер або відповідним чином трактуються.  

В українських реаліях не прийнятна форма критики, яку практикують 

зарубіжні колеги, дається взнаки різниця менталітетів. Критикувати чи радити 

щось керівникові редакційного підрозділу часто означає швидку і неадекватну 

реакцію самого керівника проти підлеглого, який насмілився виступити проти 

нього. Коли це об’єктивна оцінка, то позитивне вирішення проблеми є все ж 

прерогативою незалежного експерта, як результат певного контент-аналізу. 

Окремим складником внутрішнього аналізу матеріалів є своєрідний підхід у 

вигляді спеціально написаних рецензій і фахових довідок, які представляють 

працівники редакції. Ця форма, у вигляді рецензій, визначається, за 

формулюванням В. Здоровеги, як «…один з найпоширеніших літературно-

художніх жанрів, мета якого – аналіз, оцінка художнього, мистецького, 

публіцистичного твору, зіставлення його з життям, а також розгляд порушених 

у творі суспільних проблем» [76, с. 24]. У спеціалізованому інтернет-виданні 

можна використовувати внутрішнє рецензування як один з методів визначення 

творчого потенціалу репортера, інтерв’юера. Особливо за умови, коли таке 

видання спеціалізується на політичній журналістиці.  
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Як в газеті чи журналі, так само і в інтернет-просторі, одним із головних 

критеріїв оцінки журналістського твору виступає його популярність серед 

читацького загалу. Якщо раніше головним методом визначення популярності 

друкованого слова був традиційний огляд листів, то сьогодні видавці інтернет-

версій і самостійних інтернет-видань використовують своєрідний симбіоз: 

поєднання аналізу відгуків з елементами соціологічних опитувань. 

Використання електронної пошти дозволяє максимально прискорити цей 

процес. Також показовим чинником є цитованість авторського матеріалу в 

інших інтернет-ЗМІ та в соціальних мережах, що часто напряму впливає на 

його відвідуваність. 

Для порівняльної характеристики журналістських творів деякі видавці 

інтернет-видань використовують соціальні мережі. Для наукового аналізу цього 

факту не вистачає підстав, оскільки  творчі керівники інтернет-видань 

формально не мають морального права спиратися на думку читачів,  які  

ховаються  за так званим «ніком». Ця своєрідна форма старого псевдоніму 

породжує зловживання, що реалізується в категоричності і невмотивованості 

висловлювань і суджень, агресивності тощо. 

На перший погляд соціологія і  аналіз відгуків читачів в соціальних 

мережах на той чи інший журналістський твір відрізняються тільки  масштабом  

порівняння. Все інше приблизно однакове: анонімність респондентів; лапідарне 

рецензування конкретного твору; суб’єктивність оцінок тощо. Але різниця між 

реальним оцінюванням в соціологічних опитуваннях і індивідуальному аналізу 

в соціальних мережах все ж є, вона досить істотна. Соціальні мережі 

передбачають собою практично миттєву реакцію на появу журналістського 

твору в інтернет-виданні. Це ― безперечний позитив. Але негативом при цьому 

виступає той факт, що швидка реакція часом може виявитися занадто 

пришвидшеною,  емоційною, а, отже, перебільшеною, гіперболізованою. 

Респонденти, які прикриваються  «ніком» часом використовують досить 

емоційну риторику. Навіть якщо «нік» відсутній, може йтися про реакцію на 

заголовок або ілюстрацію – не на сам матеріал. Останнє, на жаль, трапляється 
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доволі часто. Підсвідомо це не може не впливати на редактора, який ретельно 

збирає погляди поціновувачів цього конкретного інтернет-видання. В 

соціологічних опитуваннях, що присвячені власне результатам журналістської 

діяльності, такого явища немає в принципі, відповіді респондентів 

опрацьовуються, часто ― вичитуються.  

В соціальних мережах у відгуках на журналістський твір можемо зустріти 

такий своєрідний вид рецензії, як світлина, малюнок, графіка. Себто, свою 

думку з приводу значимості того чи  іншого творчу, його актуальності і 

журналістської майстерності, рецензент-аматор передає  у аудіовізуальному 

вигляді. Такий  оригінальний відгук, в свою чергу не може емоційно не 

вплинути на оглядача, підсвідомо також спонукаючи його до певної 

емоційності  в оцінці журналістського твору. Соціологічні опитування такої 

форми оцінки не передбачають, респондент зобов’язаний  просто і зрозуміло 

відповісти на ряд суто утилітарних питань; як правило не мотивуючи свого 

відношення, висловленого в короткому повідомленні.  

Таким чином, соціологічні опитування і перевірки впливу 

журналістських творів на респондентів через соціальні мережі мають як 

спільні, так і відмінні характеристики. Головною відмінністю лишається все ж 

масштабність аналізу. Соціологічні дослідження, замовленні для внутрішнього 

користування видавцями інтернет-видань, через значні матеріальні витрати, 

мають на меті  як правило,  аналіз великих масивів інформації: жанрів; 

кількості і якості матеріалів-розслідувань; якості світлин і зображального 

матеріалу; поєднання текстового репортажного матеріалу і посилань із 

новинних сайтів;  міри і якості  цитування експертів; кількості і якості цитат 

власне читачів і т.д. Тобто, йдеться  про суто утилітарні, прагматичні питання, 

що турбують керівників редакції і оптимізація вирішення яких безпосередньо 

впливає на  якість як окремих журналістських творів, так і значущості всього 

інтернет-видання в цілому. Проте дані соціології  є до певною мірою 

знеособленими, через саму природу соціології, коли інформація респондентом 

подається часом за винагороду, іноді поспіхом,  не зважено. Індивідуальні 
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відгуки-рецензії в соціальних мережах, навпаки, дуже рідко професійно 

характеризують інтернет-видання в цілому; відсутність фахової підготовки не 

дозволяє говорити про жанрову палітру, візуалізацію тощо. Проте, як показує 

практика особистого контролю-рецензування, знайомство із відгуками-

рецензіями на той чи інший журналістський твір в соціальних мережах, дає 

видавцю змогу оцінити певний журналістський твір і, взагалі,творчу 

особистість співробітника, більш образно, емоційно. Часто моніторинг 

читацької думки дозволяє планувати дальше перспективне  зростання 

журналіста, думка читачів безумовно враховується при наступному 

редакційному планування. Якщо більшість читачів переконана, що журналісту 

інтернет-видання більше вдається, приміром,  писати в жанрі інвестигативної 

журналістики, то редактор інтернет-видання зобов’язаний  максимально 

забезпечити своєму кореспонденту таку можливість. Так само, коли читачі  

визначать, який журналіст продукує якісні матеріали в художньо-

публіцистичній групі жанрів або володіє репортажним стилем викладу тощо. 

Соціологічні дослідження, що призначені для внутрішньо редакційного аналізу, 

як і ті, що використовуються при підготовці матеріалів, у структурі тексту, як 

правило, мають суворо окреслені часові параметри  і не мають зворотного 

зв’язку. На практиці це означає, що будь-яка зовнішня прагматична соціологія 

розрахована на досить стислий термін використання, поки дані аналізу  є 

актуальними. Після цього результати соціологічних досліджень стають вже 

архівними свідченнями і використовуються лише для порівняльних 

характеристик, коли результати соціологічного аналізу нових часів слід 

порівняти із відповідними даними минулого. Також слід враховувати суто 

суб’єктивні чинники, що полягають в парній етичній категорії: віри і зневіри 

щодо висновків, результатів с будь-яких масових опитувань, соціологічних 

насамперед. Посттоталітарна епоха характеризується не лише пошуком нових 

ідеалів та ідей, але і в зневірі, девальвації  старих цінностей. Конфлікт на Сході  

країни, економічний занепад, масова міграція змінили настрої в суспільстві і 

коли результати соціологічних чи будь-яких інших масштабних опитувань не 
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відповідають індивідуальним запитам чи уявленням конкретної особистості, то 

така соціологія піддається критиці в соціальних мережах зокрема. Практика 

діяльності вітчизняних інтернет-видань наочно засвідчує факт, коли видавці і 

журналісти, які пишуть аналітичні матеріали змушені  вдаватися до 

нейтрального коментарю щодо наведених соціологічних даних. Коментар 

виділяється із основного тексту іншим кеглем, підкреслюванням тощо. В цьому 

невеликому за обсягом матеріалі, що не перевищує 500-600 знаків, журналіст 

інтернет-видання нагадує той факт, що соціологічні дослідження проводилися 

компанією, що не пов’язана із редакцією видання.  До того, результати 

соціологічних досліджень певного агентства перевіряються аналогічним 

опитуванням іншої установи тощо. Особливо часто це практикують журналісти 

інтернет-видань під час політичних перегонів, виборів.  Через дотримання 

принципів професійної етики в таких соціологічних дослідженнях не 

згадується, або привселюдно не озвучується, роль певних ЗМК в підготовці і 

проведенні політичних кампаній депутатів або партій.  

Сучасні соціологічні опитування, як і внутрішній моніторинг 

журналістської діяльності традициійно спирається на прийняту ще в минулому 

столітті жанрову систему. Оскільки в інтернет-виданнях группа інформаційно-

публіцистичних жанрів є однією із найбільш важливих, з огляду на її 

мобільність, традиційним лишається і внутрішньо редакційний жанровий поділ. 

Практично в усьому журналісти-практики слідують за теорією.  

За Н. Копистянською, класичний поділ системи інформаційних жанрів, 

прийнятий і апробований на практиці ще в минулому столітті та де-факто 

прийнятий у сучасній інтернет-журналістиці, такий: замітка, інтерв’ю, 

репортаж, звіт [107]. Суть визначення жанрів спробував звести до лапідарних 

сентенцій шведський науковець Еріх Фіхтеліус. Його «Десять заповідей 

журналістики» добре відомі журналістському загалу. Проте вони призначені 

здебільшого для телерепортерів, а отже, мають свою специфіку [184]. 

Види репортажу потребують неабиякої професійної майстерності і 

творчого досвіду. Для початківців у інтернет-виданнях найбільш оптимальною 
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є форма репортажу, що умовно називається описовою. В описовому репортажі, 

обсяг якого не перевищує 4–6 тис. знаків, початківець просто, щиро й 

достеменно точно описує те, що він побачив на місці пригоди. В описовому 

репортажі вводиться елемент діалогу, особливо всередині, тоді він динамізує 

розповідь. Практика спілкування із читачами свідчить, що діалог в інтернет-

репортажі лишає в підсвідомості читача яскраву картинку прочитаного з 

емоційним відчуттям того, що йому самому вдалося стати свідком події. В 

описовому репортажі практикою стало використання блоку (абзац чи два) 

аналітики. Вона виділяється напівжирним шрифтом і є або свідченням експерта 

щодо події, або швидко знайденою репортером інформацією стосовно 

аналогічної пригоди в іншому регіоні.  

Інший вид новацій – поява в інтернет-виданнях так званих репортажів, 

що мають характер застереження чи передбачення. Звісно, в такому разі 

відрізнити фантастичний репортаж від белетристики, особливо коли це – 

новела або коротке оповідання, надзвичайно важко. Проблемами розвитку 

цього жанру займається М. Василенко, який вважає, що історія фантастичного 

репортажу почалася на початку минулого століття з публікації в «Таймс» серії 

репортажів, написаних як окремі розділи роману-попередження відомим на той 

час журналістом Робертом Ерскіним. Роман називався «Таємниця пісків» і був 

присвячений можливим перипетіям наступної війни. Оскільки вже на той час 

ніхто не сумнівався, що війна буде з Німеччиною, то в романі Роберта Ерскіна 

головною сюжетною лінією стало ймовірне вторгнення «гунів» на Британські 

острови через Ла-Манш [38].  

Реакція читачів, а головне реакція тогочасного британського уряду на 

публікацію в найпопулярнішій на той час світовій газеті, була миттєвою і 

досить продуктивною. За розпорядженням британського прем’єр-міністра було 

розпочате гігантське будівництво бази в Скапа-Флоу, що унеможливила 

морський десант німецької армії не лише в період Першої, але згодом і Другої 

Світової війни [38].  
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У сучасній журналістиці активно використовується проблемний 

репортаж. Проблемний репортаж поширений у висвітленні політичного 

протистояння. Його мета: максимально ефективно й образно, з великою 

кількістю посилань на авторитетні джерела і виважену статистику, довести 

потенційному респондентові, виборцю переваги тієї чи іншої політичної сили. 

Проблемний репортаж характеризується значним обсягом аналітики, що 

подекуди навіть домінує над стилістикою репортажного жанру. Останнім часом 

все частіше йдеться про поєднання в проблемному репортажі аналітики з 

прийомами репортажу-розслідування [41; 42]. Має бути врівноваженими два 

основних компоненти проблемного репортажу: власне стиль: репортажний, 

динамічний, із великою кількістю діалогів і проблемний характер матеріалу.  

Інвестигативна журналістика, сам процес розслідування, являють собою 

досить небезпечну довготривалу акцію. За журналіста несуть відповідальність 

його колеги, члени родини. 

В репортажі неприпустимо надмірне вживання техніки і прийомів, 

запозичених із художніх творів. Яскраві метафори, складні асоціації, 

несподівані епітети, що стають окрасою художнього твору, заважають 

сприймати репортажний текст.  

Інтернет-видання сучасної України тяжіють до динамічного, 

експресивного стилю подачі матеріалу, що був характерний для репортажної 

творчості в минулому. Так само, виходячи з досвіду безпосередньої 

журналістської діяльності, констатуємо, що недоцільним є й використання в 

стилістиці репортажного тексту штучних відступів, аналогій, порівнянь, 

метафоричного ряду, що ускладнює сприйняття тексту читачем. Навіть епіграф 

до репортажу, що загалом вітається перед початком розлогого жанрового 

інтерв’ю-діалогу, у випадку з відносно невеликим за розміром репортажним 

текстом може завадити репортеру адекватно сприйняти факти і події.  

За образним висловленням класика російської літератури Івана 

Тургенєва: «Деталь – це талант», отже, можемо екстраполювати прийом 

літературної творчості на журналістську діяльність, де в системі інформаційно-
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публіцистичних жанрів користуємося репортажним методом для того, щоб 

максимально ефективно подати перебіг події, але вже реальних, не вигаданих. 

Тому вислів російського класика, як і француза Вольтера: «Диявол в подробиці, 

деталі», можна сприймати з поправкою на те, що деталь у журналістському 

матеріалі ні в якому разі не може бути вигаданою, вимисел тут недоречний, 

оскільки йдеться про інформаційно-публіцистичну групу жанрів, яка у своїй 

основі передбачає повну об’єктивність, документалізм, скрупульозність і 

методичність, правдивість у змалюванні об’єкта. Виникає дилема пошуку 

реальної деталі, застосування її для більш виразної характеристики події, яка 

трапилася на очах репортера. До того ж слід сказати, що таку деталь слід 

відшукати у «феєрично стислі строки», за висловом репортера і письменника 

К. Симонова [163]. Це відбувається з об’єктивних причин: інтернет-

журналістика не залишає журналісту часу, написання матеріалу в 

інформаційному стилі потребує блискавичної віддачі, негайної реалізації 

творчого задуму. Процес пошуку деталей є максимально стислим, а деталь має 

бути реальною, правдивою, й остання умова – деталь має бути обов’язково 

«прив’язаною» до дії, що відбувається. По суті, перед професійним репортером 

виникає дилема в разі наявності певної деталі: чи можна у журналістському 

творі «довести», «домислити», «домалювати» цю деталь до тих меж, щоб вона 

органічно вписалася в журналістський твір. Це – проблема домислу, межі якого 

важко визначити певним наказом, розпорядженням по редакції, настановою у 

науковій розвідці. Домисел у журналістському матеріалі, який написано в 

інформаційно-публіцистичному жанрі, де-факто існує давно, де-юре визнати 

його надзвичайно важко, оскільки тоді підпадає під сумнів уся методологія 

подачі інформації одразу в двох групах жанрів: інформаційному та 

аналітичному. Проте, зваживши, що явище домислу існує, слід ураховувати цей 

факт. Вважатимемо, що домисел в інформаційній так само, як і в аналітичній 

групі жанрів має право на існування внаслідок кількох об’єктивних факторів. 

Першим із них є специфіка людського мислення, сприйняття конкретною 
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особою світу, що її оточує. Сприйняття – це суто індивідуальне, побудоване як 

на органах відчуттів, так і на життєвому та професійному досвіді репортера. 

 

 

3.2. Жанрові домінанти в творчості інтернет-видань та 

структурування інформаційного простору 

 

 

У зв’язку з постійними соціальними негараздами, революціями, замахами 

на відомих осіб тощо інтерес до перебігу політичних подій в Україні 

надзвичайний. Політичні інтернет-видання стають дедалі  популярнішими в 

Україні саме через об’єктивні обставини внутрішньої і зовнішньої політики, 

залишивши позаду спортивні новини, демонстрації моди тощо. 

З огляду на відносну новизну проблеми в цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження використано наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, які розробляли жанрові теорії в різний час, у різні 

соціально-політичні епохи, але робили це, максимально прагматизуючи 

теоретичний матеріал з тим, щоб здобутки журналістикознавства, теорії 

масових комунікацій були переведені в практичну площину, сприяючи 

журналістам у виконанні їх соціальної ролі. Йдеться про праці М. Василенка, 

М. Вуароля, М. Галлера, Д. Григораша, В. Здоровеги, А. Москаленка, В. Різуна. 

Було використано також дослідження у сфері літературознавства, історії 

літератури та естетики.  

Усвідомлення такого явища, як інтернет-журналістика, і можливостей її 

впливу на суспільну думку потребують методичного опрацювання та більш 

ефективних практичних досліджень. Слід осмислити, усвідомити і 

систематизувати студії у сфері інтернет-журналістики, зокрема в тій її частині, 

де йдеться про трансформацію жанрів. Науковий аналіз цього феномену, 

спроба відповісти на питання: «Чи є процес видозміни жанрів регульованим?» 

став метою дослідження. Для цього використано історично-порівняльний метод 
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дослідження, оскільки він дає можливість розглянути проблему в її історичній 

ретроспективі. Також використано герменевтичний метод, залучено праці 

Г. Гадамера, в яких він намагається тлумачити історію людства, виходячи з 

історії розвитку мовної й образної культури. Герменевтичний метод став 

незамінним і при аналізі журналістських творів, присвячених проблемам життя 

і смерті на передовій та кричущим злочинам у політичних, адміністративних 

структурах у тилу. В нагоді став метод моніторингу, що дозволив більш 

прагматично використовувати практичні посилання. Чи не вперше в 

українській науковій літературі, що присвячена цій проблемі, використано 

результати внутрішнього редакційного анкетування, дані про аудиторію і попит 

на видання.  

Інтернет-журналістика, яка ще десять – двадцять років тому сприймалася 

як вторинна, похідна від журналістики пресової, швидко випередила за 

кількістю відвідувачів глядачів телебачення, слухачів радіо, кількість 

передплатників і покупців друкованої продукції. Зі зрозумілих причин «перша 

хвиля» журналістів, які прийшли в інтернет-видання, мали неабияку школу 

підготовки в друкованих аналогах. Безперечно, підсвідомо інтерв’юери і 

репортери, аналітики й оглядачі – неофіти інтернет-видань вважали, що новий 

вид журналістики є лише більш оперативним. Проблема трансформації жанрів 

із групи в групу і в межах однієї жанрової групи взагалі не виникала в 

«колективній підсвідомості» журналістів вітчизняних інтернет-видань, а отже, 

її не описували в наукових джерелах. Полем цієї конкурентної боротьби багато 

в чому стала проблема ефективності трансформації жанрів. І не лише з метою 

привернення уваги якомога більшої кількості читачів інтернет-видань, але і з 

усвідомленням ситуації, при якій традиційна група інформаційних жанрів, 

включаючи репортаж та інтерв’ю, до якого звикли шанувальники друкованого 

слова, а також досі усталені форми подачі аналітики відходять у минуле, але 

водночас залишаються репортажем, інтерв’ю, аналітикою; проте на більш 

якісному рівні, зі значно більшою інформаційною насиченістю, із залученням 

яскраво виражених експресивних та емоційних моментів. 
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Видається логічним, що коли змінюється загальна моральна атмосфера в 

країні, видозмінюється суспільна думка, то також змінюються окремі складові 

елементи цієї системи. Проілюструємо це на практиці інтернет-видання Lb.ua 

(«Лівий берег»). Зважаючи на суто етичні питання, авторка звертається саме до 

практики власного видання, справедливо вважаючи, що вдалі чи невдалі 

приклади діяльності інших інтернет-видань можуть бути розцінені колегами як 

некоректність у моральному плані. Класичне інтерв’ю, яке раніше виходило в 

друкованій версії – газеті «Лівий берег», що розповсюджувалася накладом від 

120 тис. до 150 тис. примірників, займало розворот. Із двома-трьома 

світлинами, набраним великим кеглем заголовком і підзаголовком, воно 

вважалося досить вичерпним, оскільки на текстовий матеріал залишалося до 14 

тис. знаків. При поступовому переході до інтернет-версії, коли одночасно 

виходила і газета, і інтернет-видання, жанр інтерв’ю почав різко 

видозмінюватися, звичайно, спершу в кількісних характеристиках. Класичне 

інтерв’ю з оригінальною персоною в інтернет-виданні Lb.ua («Лівий берег») у 

середньому «важить» 20–25 тис. знаків, плюс світлини, кількість яких може 

починатися від п’яти. Крім того, є відеофрагменти, що можуть бути частинами 

записаної розмови, або повна відеоверсія. 

Однак за зміною кількісних параметрів прийшли й зміни якісних. 

Кардинальними ці зміни стали з остаточним переходом друкованого видання до 

інтернет-версії. Власне, цей перехід відбувся не лише з економічних причин, а 

саме через новації, запропоновані авторами, читачами, інвесторами і самою 

логікою розвитку інтернет-видання. У класичному інтерв’ю змінився стиль 

подачі матеріалу. Нова форма викладу, виражена у плавному чи різкому 

переході залежно від тематики та аудіовізуального ряду, стала звичним явищем 

для Lb.ua («Лівий берег»).  

На сьогодні головна відмінність інтернет-журналістики від друкованої 

преси полягає в тому, що ми стали свідками й учасниками процесу, коли 

класична дефініція «трансформація жанрів» перестає бути традиційною. В 

інтернет-виданні часто-густо через специфіку посилань на такі публікації й 
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додаткові матеріали увага читача постійно відволікається від сприйняття 

основного тексту. Репортаж класичного «хемінгуеївського» зразка передбачав 

сприйняття текстового матеріалу одночасно й одноразово. Військові репортажі 

E. Хемінгуея сучасники читали, як балади Кіплінга. Репортажі в інтернет-

виданнях, особливо фронтові репортажі зі Сходу, так сприймати фізично не 

можна через велику кількість яскравих, емоційних світлин, відео, 

інформаційних вставок, посилань тощо.  

Про це написано в статті, присвяченій інтерпретації сучасними 

вітчизняними інтернет-виданнями подій на Сході [30].  

Значну кількість посилань наведено безпосередньо в тексті, і їх 

неможливо відкласти на потім, оскільки читач вже емоційно співпереживає за 

долі героїв, йому хочеться дізнатися про додаткові обставини операції, 

отримавши інформацію з додаткових джерел. Читач може одразу долучитися до 

активного обговорення матеріалу, реалізувавши свої творчі прагнення і 

здібності не лише у коротких репліках, але й у розлогих блогах, поділившись 

власним досвідом у соціальних мережах, особливо на сторінках Lb.ua («Лівий 

берег») у популярному Facebook тощо. 

У результаті кількох опитувань, проведених з метою поліпшення 

інформаційної і художньої цінності власних матеріалів шляхом експертизи 

читацької думки через соціальні медіа, спеціальна служба редакції виявила ряд 

обставин, з якими відтепер рахуються всі інтерв’юери і репортери Lb.ua 

(«Лівий берег») «LB.ua» («Лівий берег»). Аналіз було проведено завдяки 

діяльності аналітичної служби  [див.додатки Е,Є].  

Виявилося, що під час перебування на знайомій сторінці приблизно 

третина читачів починає не з прочитання тексту, а з перегляду коментарів до 

нього. Ще приблизно 20 % спершу переглядає світлини, причому перші дві, 

максимум три і, якщо його зацікавило те, що на них зображено, переходить до 

текстового матеріалу. 

Зрозуміло, що такі обставини привели не лише до зміни редакційної 

політики, вони змусили журналістів інтернет-видання наполегливо шукати нові 
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шляхи реалізації творчих планів. Трансформація жанрів із залученням такого 

потужного чинника, як позитивна чи негативна оцінка тексту в соціальних 

мережах, рецензія колег-журналістів, що розміщується там само, стала 

потужним імпульсом творчого процесу. 

Насамперед значно поліпшилася і стала більш органічною співпраця між 

репортером, фоторепортером та спеціалістами, що забезпечують аудіо-

візуальний ряд.  

Класичний формат репортажа в друкованому виданні передбачав досить 

обмежене застосування інтерв’ю, діалогу. Репортери інтернет-видань стали 

активніше використовувати цей прийом, розширивши масштаби діалогів, 

практикуючи прямий монолог героїв.  

Інтерв’ю-монолог є, по суті, надзвичайно складним жанром, що 

передбачає, до певної міри,  «інкогніто» власне журналіста, який це інтерв’ю 

проводить. На відміну від друкованої  журналістики, в інтернет-виданні,  

присутність журналіста на місці фіксації матеріалу може бути встановлена 

технічними засобами. Йдеться про аудіовізуальне включення, голос журналіста 

за кадром і т.ін.  Проте навіть в тому випадку, коли ми чуємо журналіста і його 

питання, інтерв’ю-монолог в інтернет-виданнях залишається  в його класичній 

формі: одне питання ― розлога відповідь. 

Одна із головних відмінностей інтерв’ю-монолога в інтернет-виданні від 

такого матеріалу в друкованій  пресі ― оперативність подачі інформації й обсяг 

матеріалу. Крім того, вже традиційно в інтернет-виданні інтерв’ю-монолог 

може бути проілюстрований світлинами респондента, в кількості від трьох 

світлин і більше. Зрозуміло, що кількість і якість світлин допомагає  образніше 

сприймати інформацію, ще більше можливостей надає посилання на відеоряд. 

Задум журналіста і прагнення респондента якомога повніше відповісти на 

запитання журналіста, однак, можуть бути реалізованими не  повною мірою 

саме через численні посилання і зловживанням візуалізацією. Увага 

респондента, в процесі ознайомлення із численними посиланнями, може бути 

розсіяна, розмита. На думку українського дослідника М.Василенка, пересічна 
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людина, яка не займається такою специфічною діяльністю, як юридична справа, 

викладання, спортивний коментар тощо, може говорити без перерви, 

максимально концентруючись на головній ідеї,  близько сорока хвилин. Саме за 

цей час професійний журналіст має отримати від респондента максимальну 

кількість інформації [37].  

В практиці інтернет-видань часто трапляється, що журналісти мусять 

штучно монтувати інтерв’ю-монолог із виступу респондента на  прес-

конференції, під час громадських слухань, зборів і т.ін. За сприятливих умов, 

журналіст інтернет-видання здатний дописати  матеріал на спеціальний 

пристрій вже побіжно, протягом обмеженого часу. Інтерв’ю-монолог, таким 

чином вже не є тим класичним жанром, що ми звикли його бачити в 

друкованому виданні: матеріалі обсягом до п’яти тисяч знаків із великою 

світлиною головного героя-респондента. В інтернет-виданні інтерв’ю-монолог 

може бути і більшим і меншим за обсягом, але основні жанрові характеристики 

цього матеріалу, лишаються постійними. Максимально всебічно висвітлити 

проблему, об’єктивно подавши думку головного героя. Інтерв’ю-монолог 

потребує неабиякого професійного вміння журналіста, оскільки часто 

доводиться працювати в умовах, коли таким матеріалом і його носієм-

респондентом одночасно цікавляться телевізійники, радійники тощо. В такому 

випадку постає дилема: чи можна вважати таке нагромадження фактичного 

матеріалу інтерв’ю-монологом чи йдеться про імпровізовану прес-

конференцію? Проблема надзвичайно важлива і досі не отримала фахової 

оцінки науковців. На думку авторки наукового дослідженні, в таких випадках. 

ми все ж маємо справу з інтерв’ю-монологом. Матеріалом, що замислювався як 

монолог, розпочинався як монолог і навіть після закінчення основної частини: 

запису респондента, дописувався в жанрі інтерв’ю-монологу.   

Якщо в друкованому виданні інтерв’ю містило чотири, максимум шість 

запитань-відповідей, то в інтернет-виданні воно може мати обсяг до кількох 

десятків тисяч знаків, сприймаючись при цьому як органічна частина 

репортажу. Аналітика, яка в класичному репортажі донедавна існувала у 
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вигляді авторських міркувань, суб’єктивної думки фахівця з даної проблеми і 

подавалася іншим шрифтом, то в інтернет-виданні аналітика стала повноцінним 

жанром, поданим в особливому текстовому форматі. Причому, якщо репортаж 

розкриває кричущий факт, то зазвичай у самому тексті чи після нього йде 

посилання на відповідні аналітичні статті в інших виданнях. Класичною 

трансформацією жанрів називати цей процес, на нашу думку, зарано, оскільки 

немає обґрунтованої емпіричної бази для теоретичного усвідомлення і 

узагальнення проблеми. Проте можна зробити висновок, що трансформація 

жанрів у масовій свідомості читача, глядача, слухача, є нормальним процесом і 

сприймається адекватно.  Особливо цей процес динамічно розвивається в 

політичній інтернет-журналістиці, що нині стала особливо актуальною. 

Чи створює трансформація жанрів нову соціальну реальність? Очевидно, 

що це питання можна розглянути лише із накопиченням значної кількості 

емпіричного матеріалу. Необхідна ціла система соціологічних опитувань і 

внутрішніх редакційних анкетувань, щоб прояснити відповідь на складне 

запитання: наскільки трансформація жанрів, властива політичній інтернет-

журналістиці, впливає на формування суспільної свідомості? Чи здатні нові, 

трансформовані жанри не лише інформувати своїх читачів про перебіг певних 

проблем, а й агітувати їх за соціально значимі проекти? В Україні такий 

прецедент уже був. Час Революції гідності передбачав блискавичну реакцію на 

зміни подій, журналісти інтернет-видань вели прямі репортажі, проводили 

інтерв’ю прямо на барикадах, у госпіталі, Будинку профспілок тощо. Зрозуміло, 

що матеріали часто-густо виходили емоційними, суб’єктивними. Проте, 

аналізуючи матеріали часів Революції гідності з погляду сьогодення, можна 

дійти висновку, що критична ситуація практично не вплинула на якість самих 

журналістських текстів. 

Отже, час «швидких» жанрів минув, справа дійшла до аналітики та 

осмислення подальших новацій у групі художньо-публіцистичних жанрів. 

Якщо йдеться про розслідування чи навіть просто дослідження певної 

проблематики, то обсяг тематичного матеріалу на Lb.ua («Лівий берег») 
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зазвичай перевищує 15 тис. знаків, подекуди матеріали практикуються в 

кількох подачах. Вважаємо це також певною трансформацією жанрів, причому 

таке ноу-хау характерне не тільки для Lb.ua («Лівий берег»). Оригінальність 

його часто полягає не в простому механічному поділі великої статті на кілька 

частин. Особливість жанрової трансформації полягає ще в тому, що після 

першої подачі матеріалу журналісти редакції розраховують на продовження 

публікації, але вже з урахуванням реакції зацікавлених сторін. Такою реакцією 

може стати офіційне спростування, поява несподіваних свідків конфлікту, 

поява журналістських розслідувань на цю тему в інших ЗМК тощо. У такому 

випадку попередній план підготовки і подачі аналітики оперативно змінюється, 

корегується наступна частина публікації. Велика стаття, що починалася як 

зважена аналітика, може перейти в інтерв’ю, а воно, у свою чергу, завершитися 

коментарем спеціаліста. 

Зрештою, критерієм популярності журналістики є читацька увага. Кілька 

разів на тиждень фахівці інтернет-видання Lb.ua («Лівий берег») фіксують до 

300 тис. відвідувань Lb.ua («Лівий берег») тільки до 12-ї години дня (це 

залежить, в тому числі, від пори року, від того, чи є день робочим чи вихідним). 

Серед відвідувачів порталу політикою переймаються близько 65 % читачів, і ця 

кількість кожного місяця зростає. 

Складним є запитання: чи є трансформація жанрів у політичній інтернет-

журналістиці явищем спонтанним, тимчасовим? Очевидно, все залежатиме від 

політичної кон’юнктури і моральної атмосфери в суспільстві. Однак вже зараз 

цілком природним видається, що зміни в системі трансформації жанрів, 

започатковані саме в царині політичної інтернет-журналістики, 

продовжуватимуться як творчий експеримент.  

Політичній інтернет-журналістиці передувала в Україні партійно-

радянська, а згодом і партійно-політична преса. Остання мала свою специфіку, 

що опосередковано вплинула на розвиток інтернет-журналістики. Наприклад, 

партійні видання, що почали масово виходити на початку 90-х років минулого 

століття, включали в текст аналітики дані соціальних опитувань, що мали 
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свідчити про популярність певної політичної ідеї. Щоб зробити соціологію 

більш зрозумілою для читача, журналісти часто змушені були вдаватися до 

подачі соціологічних даних у вигляді інтерв’ю. Форми цього жанру 

варіювалися від інтерв’ю-співбесіди до інтерв’ю-монологу включно.  

Набуло істотного поширення також соціологічне опитування у формі 

бліц-інтерв’ю, коли група журналістів проводила збір фактичного матеріалу під 

час масових громадсько-політичних заходів на вулицях, у робочих і 

студентських колективах. Фактично останнє можна вважати опитуванням, яке 

лише ситуативно підміняло справжні соціологічні дослідження, що 

потребували багато часу і матеріальних витрат, на які редакції районних газет 

не мали відповідних можливостей. Проте й опитування, відпрацьовані на 

початку 90-х років, внесли свою корективу в розвиток жанрового різноманіття, 

ускладнивши, але водночас оптимізувавши методи подачі інформації.  

Таким чином, опитування як індивідуальний чи колективний метод 

збирання інформації стало пріоритетом, коли слід було привернути увагу 

читача до певної події соціально-політичного життя країни.  

Опитування в його класичному розумінні кінця минулого, початку 

нинішнього століття переросло в опитування через мережу, причому чи не 

найбільш ефективною виявилося імпровізоване опитування, що проводиться 

через блоги, дещо менше уявлення про резонансний матеріал можна отримати, 

читаючи коментарі на інтернет-сайтах. Проте як раніше в друкованій пресі, так 

сьогодні в інтернеті, розрізняють різні підходи до методів опитування, причому 

слід цілком свідомо виокремлювати власне інтерв’ю від соціології. Живе 

спілкування, на думку В. Здоровеги, маючи суто інформаційний характер, все ж 

лишається одним із пріоритетів журналістської майстерності, яка досягається 

безперервною практикою і наявністю в самого журналіста володіння 

професійними прийомами, вмінням налагоджувати контакт із респондентом і 

лише після цього продуктивно спілкуватися [76, с. 74].  

Продовжуючи тезу відомого журналістикознавця, слід зазначити, що 

вербальний метод отримання інформації, елементи соціології, що органічно 
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вплітаються у структуру текстового матеріалу, вже самі по собі багато в чому 

визначають задум, а згодом і жанровий вибір автора. Успішно проведене 

«живе» спілкування, як стверджує В. Здоровега, підсвідомо підштовхує 

професіонала до викладу найбільш влучних висловлювань, оригінальних думок 

респондента у форматі інтерв’ю [76]. Різновид жанру визначається досвідом 

роботи, творчим обдаруванням самого журналіста. Він може обрати інтерв’ю-

діалог, може скористатися формою подачі класичного інтерв’ю: стисле питання 

– розлога відповідь. Якщо думка респондента висловлена нечітко, невиразно, 

сам автор матеріалу може вдатися до передачі слів респондента методом 

власної інтерпретації його відповіді. 

Журналісти на початку 90-х років минулого століття прагнули дати 

максимальну кількість цифр, фактів. Сучасне покоління прагне інформаційний 

матеріал доповнити авторським коментарем у вигляді аналітики. Подекуди 

аналітичну частину підписує безпосередньо журналіст, а іноді стоїть короткий 

підпис «Редакція», «Редколегія» тощо. Це правило не стало винятком і для 

інтернет-видань, проте є й новації, які полягають у тому, що майже кожна 

аналітична стаття обов’язково проілюстрована світлиною журналіста. Інша річ 

блоги, авторські сторінки, соціальні медіа, де особистість може бути прикрита 

вигаданим прізвищем, світлиною, яка є своєрідною формою інтернет-

псевдоніму. 

Таким чином, спостерігається процес переходу інформаційного жанру в 

аналітику впродовж останніх 10–15 років. Нині все відбувається у зворотному 

напрямі, трапляється, що редакції політичних інтернет-сайтів чи інтернет-

порталів ігнорують аналітику, підмінюючи її результатами бліц-опитування, в 

тому числі у мережі фейсбук у формі інтерв’ю-монологу або наводять 

відповідні результати в кінці аналітичного матеріалу.  

Інформаційні жанри, стрімко розвиваючись, починаючи приблизно з 

середини 90-х років минулого століття, стали активно «втручатися» у 

редакційну політику, зокрема у передову статтю. Передова стаття, у класичній 

інтерпретації 60–80-х років минулого століття, – це великий аналітичний 
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матеріал на першій шпальті газети, що висвітлював головні події певного 

масштабу з відповідним поясненням для читача і мав переважно менторську 

стилістику. Із початку 90-х років з огляду на постійно зростаючу конкуренцію 

редакції центральних, а за ними і регіональних видань, поступово стали 

відмовлятися від традиційно малоефективних «передовиць». Цим шляхом 

згодом пішли й інтернет-видання. 

Як один з інваріантів творчого пошуку в політичних інтернет-сайтах було 

знайдено оптимальний шлях утримання цього жанру: скорочення передовиці з 

поступовим насиченням аналітики елементами інформаційних жанрів: 

репортажу, інтерв’ю тощо. Таким чином, упродовж короткого часу була 

відпрацьована можливість енергійного і продуктивного використання 

передовиці. У специфічній інтернет-подачі цей матеріал став більш 

варіативним, а отже, читабельним. Проте в будь-якому випадку, за визначенням 

В. Здоровеги: «Форма обумовлена даним змістом, з одного боку, і 

особливостями матеріалу та засобами його опрацювання з іншого» [76, с. 176-

177]. 

Інший метод збирання інформації, на який вказував В. Здоровега, – це 

робота з документами. Цей метод має свою специфіку щодо підготовки 

матеріалів з інформаційних жанрів, причому, коли в 60–80-х роках минулого 

століття він був єдино можливим, то зараз велику кількість інформації 

журналіст має можливість отримати через інтернет. Проте правила роботи з 

документами фактично не змінилися, журналіст має володіти не лише високим 

рівнем професійної підготовки, а й мати спеціальний допуск до архівів, дозволи 

для отримання інформації у службових осіб, навички роботи навіть з 

відкритими базами даних. Тому виникає гостре питання про юридичне 

забезпечення праці журналістів, які працюють у жанрі репортажу-

розслідування, користуючись методами інвестигативної журналістики. 

Про документ як форму окремого журналістського твору досі точиться 

дискусія, започаткована в українському журналістикознавстві наприкінці 80-х 

років минулого століття. «Документалізм», на нашу думку, є явищем 
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надзвичайно ефективним, коли йдеться про матеріал викривального плану, 

особливо часто він практикувався під час численних передвиборчих кампаній. 

Проте в цьому випадку йдеться про метод пошуку й реалізації інформації, аж 

ніяк не про журналістську творчість. Інша річ, коли документ супроводжується 

авторським коментарем, який підсилений елементами інтерв’ю, тоді можна 

аналізувати цей прецедент з погляду взаємопереходу жанрів. 

Фактологічний матеріал у вигляді документа оптимальніше 

використовувати фрагментарно, оскільки це зазвичай значно ефективніше для 

сучасного читача, який звик до швидкого перебігу подій, ніж розлоге пояснення 

у вигляді документа. Робота з документальними матеріалами, особливо під час 

оперативної підготовки матеріалу до розміщення в інтернет-виданні, 

передбачає дотримання низки моральних норм і правил етикету. Згідно із 

твердженнями журналістикознавців В. Іванова і В. Сердюка, не слід 

використовувати документ анонімно, коли необхідно наводити посилання на 

джерело інформації [87]. Оскільки джерелом зазвичай є конкретні особи, то про 

міру їхньої допомоги українські інтернет-видання взяли за правило 

наголошувати і підкреслювати в самому матеріалі чи додатку до нього у формі 

документа.  

Документальний матеріал не завжди є істиною. Українські інтернет-

видання часто наводять альтернативні погляди на проблему, користуючись для 

цього документальними джерелами.  

Основою роботи журналістів, які працюють із документами, є 

максимальна толерантність і обережність при підготовці до друку цифр, 

встановлення реальних імен, прізвищ, коли йдеться про давні матеріали і т. ін. 

Сама ідея поєднання документального матеріалу і творчості в інформаційних 

жанрах надзвичайно складна для втілення і реалізується здебільшого в таких 

складних поєднаннях, як аналітична стаття з елементами репортажу (інтерв’ю) 

та історичним екскурсом у вигляді довідки, що спирається на документальний 

матеріал. Про це пише науковець В. Буряк [21]. Цю саму позицію обстоюють 

одразу кілька журналістів провідних інтернет-видань [55, с. 93].  
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Журналістське розслідування за умови використання об’єктивних фактів і 

власних творчих елементів у стилі «нової журналістики» Тома Вулфа, потребує 

надзвичайно обережного ставлення до інтерпретації події. Взагалі, сприймання 

окремим індивідом події далеко не завжди відповідає наміру журналіста щодо 

адекватного відображення цієї події. Тим більше, своєрідність такої 

«інтерпретації» багато в чому зростає із збільшенням числа респондентів. На 

рівні побутової свідомості, це звучить як «скільки людей – стільки думок». 

Журналістові лишається тільки прискіпливо і детально описати факт події. 

Цього можна досягти лише за умови стабільно правдивого показу ситуації. 

Межа між домислом і вимислом, про яку йдеться впродовж всього авторського 

наукового дослідження, досить мінлива, власне цей кордон встановлює сам 

журналіст і сам же має слідкувати за його неухильним дотриманням. 

Симбіотичний матеріал, в якому поєднано не тільки різні жанри (як 

правило, інформаційні з аналітичними), але і різні методики пошуку фактів та 

їх інтерпретації (від традиційного тлумачення до «нової журналістики») 

вимагає високої культури, освіченості. І не тільки журналіста. Варто долучити 

до створення такого твору літературного редактора, консультанта-

літературознавця, коректора. Чи доцільні такі зусилля і витрати вирішує 

керівник редакції після подання пропозиції самим журналістом. 

При підготовці документального матеріалу виникає проблема 

колективної відповідальності, оскільки до процесу підготовки матеріалу 

залучена значна кількість людей. «Майбутній твір народжується у свідомості 

автора як ще далекий і невизначений обрис, певний порядок викладу вже 

намічається, оскільки впорядковується спостережливий фактичний матеріал і 

враження від нього, зароджується намір по-своєму їх викласти і донести до 

аудиторії», – так описав цей процес у своїй науковій роботі відомий 

український журналістикознавець Д. Прилюк [147, с. 159].  

Українського дослідника підтримує науковець М. Ким, який виділяє 

кілька основних моментів написання матеріалу, наголошуючи на особливому, 

не прогнозованому, але найбільш плідному часовому проміжку, коли журналіст 
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«виконує» продуктивний задум [100, с. 70]. Ця теза про декілька етапів 

створення журналістського твору – від задуму, часом підсвідомого, до 

конкретної реалізації в надрукованому матеріалі – червоною стрічкою 

проходить і роботах науковця В. Буряка [21, с. 111–117], причому акцент на 

підсвідомій стадії опрацювання матеріалу звучить доволі виразно. 

Отже, коли враховувати той незаперечний факт, що будь-який 

журналістський твір (в інформаційному жанрі в тому числі) проходить кілька 

складних етапів осмислення, а згодом процес переосмислення вже на стадії 

реалізації, коли авторський задум максимально кристалізується в набраному на 

екрані комп’ютера рядку, стикаємося з проблемою свідомого контролю 

журналіста над власним професійним кодексом, який неможливо перевірити зі 

сторони. Проблема ця потребує концентрації спільних зусиль не лише фахівців 

журналістської науки, але і фахівців з етики, психології тощо.  

Факт має бути, насамперед, ретельно перевірено і перепровірено. З огляду 

на традиції, досвід, професійність, факти здебільшого підлягають 

найретельнішій перевірці в царині друкованої журналістики. В інтернет-

виданнях, з метою отримання найшвидшого результату, завоювання читацьких 

і глядацьких симпатій (коли фактом виступає фоторепортаж – К.В.), факти 

перевіряються менш ретельно. Специфіка інтернет-видання дозволяє взагалі 

миттю реагувати на зміну події чи її інтерпретацію. Досить просто зняти 

інформаційне повідомлення з інтернет-видання або змінити його структуру і 

зміст, підкорегувавши текст. Таких можливостей в друкованій журналістиці 

немає, тож факти доводиться перевіряти ретельно.  

Інша справа, коли до інтерпретації факту долучаються прихильники 

інтернет-видання. Часто вони вносять такі корективи, правку у процес 

висвітлення події, що дії журналіста здаються не професійними, тлумачення 

факту – хибним чи неадекватним. В такому випадку вся відповідальність за 

неправильно поданий чи витлумачений факт, лягає на керівництво інтернет-

видання. Це не сприяє виживанню цього конкретного ЗМК в запеклій 

конкурентній боротьбі. 
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Коментар факту в інформаційному матеріалі потребує максимальної 

зосередженості та уважності. Особливо коли йдеться про події давнього 

минулого. Загальновідомо, що час підготовки інформаційного матеріалу до 

розміщення на інтернет-сайті вимірюється кількома годинами, на перевірку 

фактичного матеріалу, а тим більше документального підтвердження, часу 

майже не залишається. Ця особливість діяльності сучасних політичних 

інтернет-видань повністю розкриває і той надзвичайно важливий, хоча і 

маловідомий, факт штучного прискорення дій і вибору автора в редакційній 

атмосфері, коли він готує матеріал до розміщення в мережі.  

Зважатимемо й на національний менталітет, який за десятки років 

привчився до тлумачення, активної роз’яснювальної роботи буквально після 

виходу кожної газетної передовиці. І в наш час вимагає такої інтерпретації, 

звісно, з поправкою на розвиток демократичних традицій і реальної свободи 

слова, яку ми маємо в Україні. Однак менталітет як складна форма суспільної 

свідомості має свою специфіку і коментар у національних друкованих 

виданнях, навіть коли йдеться про інформаційні повідомлення, є усталеною 

справою.  

По-новому звучить теза Д. Прилюка, згідно з якою «наша преса виходить 

з того, що потреба в коментуванні об’єктивного зумовлюється політикою, 

багатозначністю факту. Різні люди і соціальні групи можуть по-різному 

розуміти і сприймати один і той самий факт» [147, с. 159]. На час написання 

роботи Д. Прилюка ще не було інтернет-видань, які потенційно спрямовані на 

різні цільові групи, однак теза відомого науковця надзвичайно актуальна в тому 

аспекті, що навіть у межах однієї цільової групи, особистості зазвичай по-

різному сприймають факт в аналітичній статті в інтернеті.  

Висловлювання Д.Прилюка надзвичайно актуальне досі ще й тому, що 

значно зросла кількість власне інтернет-видань; аматорських сайтів, які 

зараховують себе до ЗМК; авторських сторінок, що претендують на 

індивідуальне бачення світу і подають матеріали в стилі репортажу, аналітики 

тощо. Себто, значно збільшилася не лише кількість читачів, глядачів, слухачів, 
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а й власне працівників ЗМК, або громадян, які продукують власні «ЗМК» і 

досить щиро вважають себе справжніми журналістами, професіоналами. 

У зв’язку з цим мусимо констатувати зростання тенденцій хибного 

інтерпретування фактів, поспішності в цьому процесі, часто – свідомого чи 

несвідомого маніпулювання фактами з огляду на власні інтереси чи на 

замовлення інвестора. Все це, звичайно, шкодить професійному підходу до 

інтерпретації фактів, що склався впродовж кількох століть у пресовій 

журналістиці. Одним з оптимальних виходів із кризової ситуації є коментар, що 

його досить часто застосовують журналісти великих інтернет-видань у боротьбі 

за правдивість інформації. Власне, коментар як жанр і коментар як метод 

виконують тут однакову роль: в розширеному варіанті тексту, з максимальною 

кількістю роз’яснень і тлумачень донести до потенційного читача реальність 

відображення факту. Практика випуску інтернет-видання свідчить, що часом 

лише розширений коментар до невеликого факту дає змогу змінити суспільну 

думку щодо події. 

Коментар до інформаційного матеріалу дозволяє підвищити попит на 

інформаційну продукцію, стимулюючи здорове прагнення респондента 

остаточно розібратися в сутності проблеми, оскільки в повідомленні, у 

коментарі також необхідна оперативність, тому що: «хто перший прокоментує 

політично важливий факт, той і нав’яже аудиторії свої погляди чи оцінки». Цю 

тезу обстоює в ґрунтовному дослідженні, присвяченому інтернет-журналістиці, 

американський дослідник Т. Бернерс-Лі [15]. Також схиляються до цієї думки 

такі вчені, як: фахівець з ефірного мовлення американський науковець Е. Бойд 

[20]; німецький дослідник З. Вайшенберг [25]; українські науковці О.Ваганова 

[24], М. Василенко [36],  

Коментар до текстового матеріалу принципово відрізняється від 

коментаря в електронних засобах масової інформації насамперед своєю 

ґрунтовністю, а також можливістю відвести більше часу на його підготовку. 

Крім того, у першому випадку спрацьовує процес елементарного забуття 
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інформаційного повідомлення, зазвичай це спостерігається вже протягом доби з 

моменту його появи. 

Про специфічну лексику і «новояз» в інтернеті багато пишуть зарубіжні і 

вітчизняні дослідники: К.Гаврилов [48], В.Березенко [14], С.Дацюк [66], 

В.Донсбах [69]. Розібратися у складнощах перекладу сленгу на звичайну, 

загальноприйняту мову вітчизняним фахівцям допомагають ґрунтовні словники 

та відповідні довідники [40; 72; 73; 75; 82; 151; 154; 172; 177; 179; 226]. Часто, 

особливо при тлумаченні складних посилань чи категорій, доводиться звертатися 

до університетських підручників [185, 186]. Ілюстративність і 

калейдоскопічність інформації в світі взагалі підтверджується словами С. Лема, 

відомого футуролога кінця минулого – початку нинішнього століття, згідно з 

якими 90 % інформації  не має продуктивної цінності [114, с. 28, 29].  

Слід розрізняти коментар у структурі інформаційного повідомлення і 

коментар, що йде окремою частиною інтернет-тексту і зазвичай виділений 

спеціальним шрифтом, уже після інформаційного повідомлення. Останній за 

своєю специфікою має особливий, почасти нейтральний статус, оскільки 

відокремлення тексту замітки, репортажа, інтерв’ю від змісту коментаря наочно 

демонструє позицію його автора. 

Коментар також може бути змінений стилістично. Останнім часом його 

архітектоніка певним чином осучаснюється, модернізується. За аналогіями із 

симбіотичним вирішенням репортажу-інтерв՚ю, коментар також може бути 

доповнений елементами, епізодами, вставками, що раніше вважалися для цього 

жанру неприпустимими. Йдеться, насамперед про історичний екскурс. 

Річ у тім, що із поширенням інтернету, у журналістів з’явилися 

можливості швидкого пошуку відповідної інформації. Раніше на роботу з 

довідниками в бібліотеці йшли години, дні, нині все відбувається простіше і 

прозаїчніше. Досить лише знайти відповідне посилання і, змінивши шрифт, 

подати інформацію в коментарі.  

Історичні екскурси, в архітектоніці будь-якого журналістського 

матеріалу, в даному випадку, коментаря, загострюють увагу читача. Те саме 
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можна сказати про елементи інтерв’ю, що динамізують журналістський 

матеріал. 

Тут доводиться говорити про певну стриманість і обмеженість, якої має 

дотримуватися журналіст, пишучи коментар. Застосовуючи новітні прийоми 

подачі інформації, не можна забувати про традиції подачі коментаря. Тим 

більше, що у друкованих виданнях, залежно від формату, коментар займає від 

тисячі до двох тисяч друкованих знаків. Інша справа, коментар в інтернет-

виданні. Тут коментар може бути значно розширений. Більше того, доповнений 

із появою вже читацьких коментарів у вигляді відгуків на матеріал. В останніх 

ми вже  повною мірою зустрічаємося із проблемою вимислу. 

Як написав Д. Прилюк, проблема домислу і вимислу невідривно 

пов’язана з поняттям фактичного матеріалу, що лежить в основі будь-якого 

інформаційного жанру [147]. На рівні побутової свідомості можна казати про 

«еквілібристику» фактами, що значним чином змінює зміст і функції матеріалу. 

Для того, щоб вдатися до такої нескладної, але водночас досить оригінальної 

«операції», журналісту доводиться домислювати чи навіть вимислювати окремі 

ланки фактологічного ряду. Чи є така напівправда допустимою при написанні 

матеріалу в інформаційному жанрі? Безперечно, такий стиль є порушенням 

етичного кодексу, декларацій журналістів щодо дотримання моральних правил 

при підготовці своїх матеріалів. Проте таку практику тенденційного підбору 

фактів з певним елементом «доповнення» вже існуючих реалій, дозволяють 

собі журналісти, які працюють у виданнях, що не приховують вектора своєї 

політичної орієнтації, особливо під час перебігу виборчих кампаній. При цьому 

з метою якомога більшого закріплення в підсвідомості пересічного читача 

«ґрунтовності» інформації чи «правдивості» фактів, що викладені в інтернет-

кореспонденції, журналісти вдаються до бліц-опитування через мобільний 

зв’язок [52; 53; 56; 78; 83; 89; 94]. Ця проблема розкривається в науковому 

дослідженні американського дослідника Д. Гола, що присвячене онлайн-

журналістиці [52]. Також нею переймається українська вчена О. Голик [53] та її 

колега І. Городецька [56]. 
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Важко погодитися з деякими науковцями щодо того факту, нібито 

мобільний зв’язок став домінувати в отриманні інформації пересічним 

громадянином. Справа в тому, що і блог, і передача відеоінформації через 

айфони, смартфони і т. ін. по суті залишаються аматорськими експериментами, 

які де-факто виокремлюють і ледве не канонізують теоретики електронної 

журналістики. Цей погляд обстоює також американський дослідник 

інформаційних теорій Ф. Уебстер [182]. Що міг говорити Фінклер у 2004 р. про 

мобільний інтернет, якого тоді ще не було в Україні, а нині більшість заходить 

в інтернет саме з мобільних пристроїв.  

Спираючись на власні наукові дослідження [30–34], можна стверджувати, 

що жоден блог, жодне аматорське відео на камері мобільного телефону чи 

айфону не замінить журналістського спілкування чи репортерського 

розслідування. Закони жанру мають свою специфіку, і тому сьогодні ми 

можемо переконливо констатувати, що через мобільні пристрої цілком імовірно 

збирати фактичний матеріал, так званий «фактаж», при цьому не забуваючи, що 

саме професійний репортер чи аналітик має цей матеріал відповідно 

скомпонувати, підготувавши до виходу в світ. Саме через мобільний телефон 

журналісти інтернет-видань дістали змогу оперативніше, почасти якісніше 

готувати такі складні матеріали, як інтерв’ю, бліц-інтерв’ю, круглі столи, тобто 

всю значну складову частину групи жанрів, яку зазвичай називають 

інформаційно-публіцистичною. 

Загальновідомо, що інтерв’ю є одним із найпоширеніших інформаційних 

жанрів. Розрізнюють інтерв’ю як метод збирання інформації та інтерв’ю як 

жанр. За прикладом роботи інтернет-порталів США деякі вітчизняні політичні, 

інформаційні та розважальні інтернет-сайти вирішили для оптимізації творчого 

процесу відкрити підписку на так звані breaking news, останні гарячі новини. 

Першими на це оригінальне нововведення наважилися ведучі «112» і «5» 

інформаційних телеканалів, за ними – майже всі ведучі останніх новин на 

каналах першого ряду («Інтер», «1+1», «Україна»). У прямому ефірі вони 

пропонують вітчизняним глядачам повідомляти по спеціальному номеру про 
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важливі події, свідками яких вони стали. Звісно, повідомити про подію й одразу 

ж зробити бліц-інтерв’ю практично неможливо. Тому стаємо свідками появи 

перших аматорських інтерв’ю, навіть у прямих ефірах. Наразі черга за  

розширенішими громадськими повідомленнями, на зразок практики Сі-Ен-Ен 

(CNN), що став першим медіа, який почав надавати свій інтернет-майданчик 

під матеріали громадських журналістів (секція «І Report» – «Я повідомляю»). 

Новини пересічних громадян, завантажені на сайт через мобільний 

телефон, ідуть прямо до випусків новин Сі-Ен-Ен і транслюються як через 

традиційну телевізійну мережу, так і через інтернет[227].  

Про специфіку подачі  інформації  пишуть американський дослідник 

Р. Айріс [1], англійський вчений Т. Ахонен [209], український вчені 

М. Андрющенко [2], В. Березенко [14]. Праці  вчених мають ґрунтовну 

методологію, що її можна використовувати для аналізу сучасних прийомів 

застосування інформації в соціальних мережах зокрема. 

Для України цей метод використовується лише частково, через фактичну 

неможливість донести необхідну інформацію у віддалені села і районні 

містечки, де повноцінний інтернет ще досі не став масовим явищем. 

Рідкістю для практики вітчизняних інтернет-видань є вид портретного 

інтерв’ю. Портретне інтерв’ю присутнє на шпальтах ряду друкованих видань: 

«День», «Літературна Україна» тощо. У меншій мірі цей жанр присутній в 

інтернет-виданнях, що зумовлено домінуванням в них суто інформаційної 

групи жанрів.  

Значно частіше в інтернет-виданнях ми натрапляємо на дорожнє 

інтерв’ю, яке практично повністю відійшло в минуле в друкованих виданнях. 

Останній факт пов’язаний з різким подорожчанням офсетного паперу, на якому 

друкуються виразні світлини із певної географічної точки в дорогих журналах. 

Зрозуміло, що дорожнє інтерв’ю в інтернет-виданнях апріорі виграє від великої 

кількості світлин, можливості включення в текстовий ряд відео-звукового фону 

і хроніки подій. 
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В інтернет-виданнях поки що рідко зустрічаємо гумористичне інтерв’ю, 

яке раніше широко практикувалося в друкованій пресі, варто навести приклад 

журналу «Перець». Для відродження цього жанру сучасним журналістам 

необхідне елементарне почуття гумору, варто дотримуватися певних етичних 

кордонів, не слід вдаватися до грубощів, вживати вульгаризми тощо. В 

сучасній українській інтернет-журналістиці мало таких видів гумористичного 

інтерв’ю, як саркастичне, скептичне, іронічне. Відродження цих жанрів 

інтерв’ю можливе, оскільки національний менталітет передбачає насмішкувате 

ставлення до труднощів, кепкування із перешкод. Проте іронічне інтерв’ю не є 

пріоритетом інтернет-видань з кількох причин, основною серед яких є брак 

журналістів, які володіють спеціальними прийомами риторики, умінням 

викликати респондента на відвертість.  

В інтернет-виданнях України мобільне інтерв’ю не прийнято, хоча 

істотно поширене в реальних ситуаціях. Як правило, бліц-інтерв’ю зводиться до 

одного-двох запитань, що його ставить журналіст респонденту в соціальних 

мережах або по телефону. Власне, інтерв’ю є індивідуальним опитуванням, 

проханням висловити власну думку, роз’яснити позицію. Відповідь 

респондента зазвичай має характер монологу. Тривалість монологу як правило 

не перевищує десять-двадцять хвилин.  

Український дослідник медіапростору О. Гоян у своїй науковій праці [57] 

приділив проблемі жанру інтерв’ю значну увагу. Також питаннями техніки 

інтерв’ю у вітчизняних медіа займається О. Гресько [58]. 

Трансформація жанрів під час підготовки матеріалів для інтернет-видань, 

отримавши потужний стимул до розвитку під час революційних подій та у 

військових репортажах, не припинилася. Журналісти продовжили пошуки 

варіантів жанрових видозмін, маючи перед собою мету максимально 

оптимізувати процеси інформаційного та емоційного впливу на читацьку 

аудиторію.  

Перефразовуючи вислів польського філософа і письменника С. Лема 

«Технологія цікавить нас з необхідності. Будь-яка цивілізація прагне до того, до 
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чого прагне людина, тією самою мірою вона досягає того, що ніхто собі і 

помислити не міг» [114, с. 23], можемо зробити висновок, що трансформація 

жанрів у інтернет-журналістиці цікавить нас поки що як технологія. Зрештою, 

до яких реалій вона приведе в майбутніх засобах масової інформації, покаже 

лише час. 

 

 

3.3. Етичність журналістської діяльності як чинник оптимізації 

процесів соціальної комунікації 

 

 

Актуальність теми цього підрозділу дисертації зумовлена тим, що робота 

присвячена досі малодослідженій у вітчизняній науковій літературі проблемі 

аналізу впливу інтернет-видань на формування етичної культури, тобто 

позитивного морального світобачення в контексті перебігу політичної боротьби 

в країні, яка прямує шляхом демократичного розвитку. Саме інтернет-

журналістика, що найбільш професійно виявляє себе в інтернет-виданнях 

України, у даний момент є оперативною, відносно вільною від цензури, тиску 

державних інституцій.  

Інтернет-видання, безумовно, є найбільш демократичними в тому сенсі, 

що дають можливість висловитися як професійним репортерам, так і 

запропонувати пересічному читачу опублікувати свій коментар. Обмін думками 

на авторських блогах з відомими політиками також сприяє становленню 

паростків зваженої суспільної думки, повсякчас створюючи поки що 

віртуальний світ, у якому панує етична категорія вибору, що дає змогу 

говорити про можливість і необхідність формування моральної культури. 

Актуальність передбачає не тільки констатацію факту появи нової для України 

форми подачі матеріалів в інтернет-виданнях, але і творчий аналіз, 

екстраполяцію на майбутнє позитивних прийомів і методів подачі інформації, 

що сформувалися в процесі діяльності вітчизняних репортерів та аналітиків. 
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Саме про це пишуть у своїх роботах українські вчені М. Бутирина [22], 

О. Ваганова [24], Б.Потятиник та М.Лозинський [132, 143]. 

Журналістика у спеціалізованих інтернет-виданнях, її вплив на суспільну 

свідомість і формування основ моральної культури, утвердження політичних 

ідеологій і соціальних доктрин як окрема наукова проблема вітчизняними 

вченими в комплексі ще не розглядалась, однак окремі аспекти досліджуваної 

проблеми стали предметом зацікавлення багатьох закордонних і вітчизняних 

науковців. Теорії загального цивілізаційного розвитку, медійних процесів і 

пов’язаних з цим процесів політизації, підвищення рівня моральної культури чи 

навпаки, «атомізації» індивідів розглядаються у фундаментальних роботах 

Т. Адорно, Р. Айріса, Д. Белла, З. Бжезинського, Дж. Гелбрейта, У. Дайзарда, 

П. Дракера, М. Кастельса, Е. Канетті, С. Льюкса, Т. Стоуньєра, Г. Маркузе, 

М. Маклюена, Е. Тоффлера, Ф. Уебстера та українських учених В. Бебика, 

М. Василенка, Л. Городенко, С. Даниленка, В. Іванова, В. Різуна, Б. Потятиника 

О. Холода, О. Чекмишева та ін. 

Теорії масової комунікації, інформації і новин щодо формування етичної 

культури розглядалися у працях медіадослідників В. Шрамма, Т. Пітерсона і 

Ф. Сіберта, В. Шульца, К. Шеннона, Д. Брайант і С. Томпсона, А. Москаленка, 

В. Іванова, Г. Почепцова, В. Різуна, В. Владимирова, С. Квіта, З. Партика. 

Є. Сердюка, О. Мелещенка, О. Чекмишева та ін. 

Цікаві наукові розвідки щодо теоретичного і практичного осмислення 

нових реалій і жанроутворення новітньої журналістики, у тому числі 

аудіовізуальних медіа, зробили З. Вайшенберг, Д. Мак-Квейл, Е. Бойд, 

Д. Рендол, В. Демченко, О. Гоян, О. Гресько, К. Сіріньок-Долгарьова та ін. Усе 

це дає можливість говорити про солідне підґрунтя, створене попередніми 

дослідженнями.  

Дослідження феномену новітньої постіндустріальної цивілізації 

немислиме без розуміння питань: як за відносно короткий час змінилася мораль 

і суспільна думка, що на сьогодні означає це поняття і яким чином інтернет 

вплинув на розвиток суспільної моралі, принципів естетики, громадянської 
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позиції, власне, всіх компонентів, які складають суспільну думку. Якщо 

звернемося до аналогів попередньої, тоталітарної імперії, яка не знала 

феномену інтернету, то можемо констатувати, що формування псевдоморалі 

проходило за умов неподільного правління однієї ідеології й однієї партії, що 

згідно із законами діалектики через відсутність конкуренції як фактора 

боротьби протилежностей призвело до руйнування як самої цієї партії, так і 

держави в цілому. Про це, зокрема, йдеться в ґрунтовному посібнику з 

журналістської етики, авторство якого належить українським вченим В. Іванову 

та В. Сердюку [87]. Слід зазначити, що посилання на досвід вивчення 

суспільної свідомості в недемократичному суспільстві, по суті, є правильним 

ходом, оскільки саме із надр цього суспільства з’явилася сучасна суспільна 

мораль.  

Із виникненням і запровадженням у цивілізаційний соціум інтернету 

проблема вивчення, а головне, адекватного засвоєння споживачами моральних 

постулатів набуває вирішального значення для всього розвитку людства в 

цілому. Проте такі окремі аспекти, як і загальна проблема впливу інтернет-

видань на формування моралі і культури українського суспільства ще не 

вивчені. Методологією дослідження стали порівняльно-історичний, 

структурно-функціональний та герменевтичний методи, а також метод 

передбачення і міждисциплінарний підхід. Наукова новизна дослідження 

полягає в системному підході до проблеми ролі вітчизняних інтернет-видань на 

процес формування моралі і культури. 

Принципи свободи вибору, моральної відповідальності та внутрішні 

корпоративні редакційні правила стали основою поведінки вітчизняних 

журналістів при підготовці особливо складних експериментальних матеріалів, у 

яких відбуваються жанрові переходи, існує можливість варіативних шляхів у 

відборі фактажу тощо. Основні етичні кодекси, розроблені ще за радянських 

часів, виявилися корисними лише почасти, домінують нові вимоги, що 

диктують свої закони моральної екзистенції. Це стосується як відносин 

журналіст–респондент, так і подальшого творчого процесу, у якому думки 
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респондента і судження журналіста екстраполюються на екран комп’ютера у 

вигляді самостійного твору. Останню проблему детально опрацьовано в праці 

В. Іванова [84, с. 5]. 

Розмірковуючи над складними процесами, що відбуваються сьогодні в 

царині журналістської етики, знавці журналістської етики В. Іванов і В. Сердюк 

за робочу дефініцію беруть таке визначення: «Журналістську етику можна 

охарактеризувати як набір правил і норм поведінки, яких мають дотримуватися 

всі, хто збирає, опрацьовує та поширює інформацію» [87, с. 14]. Вітчизняний 

науковець М. Василенко зазначає, що практика внутрішнього оцінювання, 

«внутрішнього моніторингу» опрацьована десятиліттями видавничої практики 

в різних країнах. Вона включає відомі всім журналістам методи: усні чи 

письмові опитування працівників редакцій стосовно творчої діяльності їх 

колег; відкритий гласний аналіз матеріалів номера, який тільки-но вийшов; 

обговорення на редакційній летючці ефективності рубрик, тематичних шпальт 

та ін. [37, с. 34]. 

Окремою складовою частиною внутрішнього аналізу матеріалів є 

своєрідний підхід у вигляді спеціально написаних рецензій, фахових довідок, 

які надають працівники редакції. Ця форма у вигляді рецензій визначається, за 

формулюванням В. Здоровеги, як «…один із найпоширеніших літературно-

художніх жанрів, мета якого – аналіз, оцінка художнього, мистецького, 

публіцистичного твору, зіставлення його з життям, а також розгляд порушених 

у творі суспільних проблем» [76, с. 24]. Ця дефініція уможливлює 

використання внутрішнього рецензування як одного з найефективніших 

методів визначення творчого потенціалу репортера чи інтерв’юера в інтернет-

виданні, особливо за умови, коли таке видання спеціалізується на складній 

щодо моральних критеріїв політичній і соціальній журналістиці.  

Моральність журналістики є постійно змінюваним процесом, який іноді 

цей процес спрямовує не в позитивному, а негативному напрямі. Не 

концентруючи увагу на проблемах позитиву чи негативу і дихотомії переходу 

добра у зло, вважатимемо, що метою Революції гідності стосовно працівників 
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медіа було встановлення справедливих, чесних і зрозумілих відносин між 

людьми та журналістами, які працюють на благо суспільства.  

Існує колективна думка і колективна мораль, яка більш-менш методично, 

але постійно реалізується в інтернеті. Зрозуміло, що вся історія людської 

цивілізації дає безліч прикладів, коли саме колективна думка була хибною і 

вела до катастрофи. Історія з окупацією Судетської област дуже нагадує 

окупацію півострова Крим. Судетські німці, які становили значну частину 

мешканців цієї території, вітали війська Гітлера, про що свідчать численні 

репортажі в тодішніх газетах та кінохроніках. Через деякий час колаборантам 

довелося і морально, і матеріально відповідати за свої вчинки. Історія свідчить, 

що в 1938 р. у Судетах проживало більше 3 млн. етнічних німців, а вже в 

1946 р. їх кількість у новоствореній Чехословаччині не перевищувала 80 тис. 

Цей історичний факт є наочною ілюстрацією окремих випадків хибності 

масової думки. 

На першому етапі, у перші години виникнення певної новини соціальні 

медіа в інтернеті реагують на неї значною мірою стихійно, емоційно. Згодом, 

дещо заспокоївшись, соціальні медіа в інтернеті, як колективна громадська 

думка, видають більш зважену інформацію. На третьому етапі вже з’являються 

оцінні судження, які можна вважати моральними оцінками. 

Чи можливе загалом моральне виховання читачів через публікацію 

текстів, що здатні виховувати мораль? Зрозуміло, що виникає при цьому безліч 

запитань, пов’язаних з дефініціями понять. Безумовно, критерії моральності 

можуть бути пред’явлені насамперед до самого журналіста. Необхідно також 

з’ясувати, що саме ми розуміємо під мораллю сучасного світу. Це – традиційна 

християнська мораль чи протестантські погляди; це атеїзм чи визнання 

ортодоксального ісламу, який, маючи у своєму активі мільйони прихильників, 

також не може бути штучно обмежений у праві на існування; це 

мультикультуралізм чи визнання окремої нації чільною тощо.  

Вище перераховано лише найактуальніші з погляду морального аналізу 

проблеми, що постали перед журналістами інтернет-видань упродовж останніх 
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років. За масштабністю проблем стає очевидним, що   розв’язання їх навіть 

теоретично неможливе через саму постановку проблеми, а головне, тому що 

запропонован розв’язання проблеми ніколи і ні за яких обставин не 

задовольнять активних полемістів. Це, безперечно, робить дуже 

проблематичним питання про можливість розв’язання моральних дилем взагалі. 

Однак практика редакційного процесу не може зупинитися через те, що 

певні моральні проблеми цивілізаційного розвитку і України зокрема, ще 

недостатньо вирішені, майже не вирішені або вирішені бути не можуть. 

Журналісти мають продукувати інформацію, причому робити це наступально, 

використовуючи всі можливі методи подачі інформації з тим, щоб вона якомога 

повніше сприймалася читачем, глядачем, слухачем. Зрозуміло, що у своїх 

публікаціях український журналіст не може не дотримуватися певних поглядів, 

не ставати на чийсь бік, не обстоювати інтереси певного класу чи групи 

населення. 

Сучасне українське суспільство наповнене суперечностями й моральними 

негативами, проте реальність демонструє нам численні факти підготовки 

професійними, а подекуди і самодіяльними журналістами, які вийшли з 

блогосфери, блискучих зразків репортажів-розслідувань, кореспонденцій із 

гарячих точок тощо. Журналісти, які працюють у жанрі розслідувань, часто 

роблять це безоплатно, лише воліючи розмістити результати свого пошуку в 

авторській колонці або на особистій сторінці в соціальних мережах. Ми стаємо 

свідками явища, яке майже не проаналізоване вітчизняними науковцями. 

Матеріали розслідування, розміщені в блогосфері чи у вигляді авторської 

колонки непрофесійними журналістами, часто набувають дещо незвичних 

жанрових форм, з одного боку, і характеризуються новими чи оновленими 

(інтерпретованими) моральними критеріями - з іншого. Тобто колумністи, 

автори популярних блогів, зазвичай не маючи спеціальної освіти, 

інтерпретують той чи інший факт згідно зі своїм власним розумінням. Відомо, 

що філологи пишуть, керуючись літературними асоціаціями; історики наводять 

ґрунтовний екскурс; юристи схильні буквально кожну тезу підкріплювати 
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посиланням на юридичні акти тощо. Зрештою, у результаті стрімкого розвитку 

інтернет-журналістики отримуємо не менш динамічний розвиток методик 

подачі фактів. Аналогічний процес спостерігаємо з погляду моральної 

інтерпретації фактів, наведених у розслідуваннях представників блогосфери чи 

колумністів. Філологи так само наводять асоціативний ряд зі світової та 

національної літератури, згадуючи мотивацію вчинків відомих персонажів. Для 

істориків-колумністів пріоритетом є посилання на вчинки відомих у минулому 

лідерів. Юристи-колумністи методично вказують на нормативні документи, 

хоча іноді дозволяють собі коментувати правові акти з погляду моралі. 

Існують вагомі підстави для оптимістичних висновків. Культурна 

традиція розвиватиметься в міру підвищення рівня національної свідомості і 

формування суспільної думки. Яскравим прикладом є поява в інтернеті великої 

кількості відгуків на твір Василя Шкляра «Чорне сонце», присвяченого бійцям 

«Азову», та активне обговорення його в чатах, блогах і коментарях політичних 

сайтів. Із погіршенням соціально-економічних умов зростатиме протестний 

електорат, який також у пошуках виходу із соціально-економічної кризи 

звертатиметься до історії, образів і архетипів національної культури, підсвідомо 

шукаючи в ній відповідні аналогії і зразки для наслідування. Питання 

культурного ж розвитку немислимі без професійного вдосконалення, звідси й 

усі наші сподівання очікувати зростання рівня популярності політичних сайтів і 

порталів за умови гармонізації кола тем, запропонованих користувачам 

інтернету, і підвищення рівня моральних критеріїв, якими повинні володіти як 

журналісти, так і споживачі інформаційного продукту. 

За різними даними, кількість відвідувань сайтів і порталів найбільших 

українських інтернет-видань сягає кількасот тисяч відвідувань на добу 

[див. додаток Є]. Іноді, коли йдеться про особливо гучні розслідування, у тому 

числі проведені жінками-журналістками, кількість відвідувань інтернет-

порталів і сайтів сягає кількох мільйонів [див. додаток Є]. Симптоматично, що 

переважну кількість відомих соціально-політичних інтернет-порталів України 
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очолюють жінки-журналістки. Ідеться про ZN.UA, LB.ua («Лівий берег»), 

«Українська правда», «Радіо Свобода».  

Питання формування громадської думки через вплив соціальних мереж та 

інтернет-видань має бути розглянуто з урахуванням специфіки гендерного 

процесу. Проблема гендерної нерівності в інтернет-виданнях є прямим 

відображенням проблеми гендерної нерівності у суспільстві.  

Про це авторка наукового дослідження пише в статті, присвяченій 

гендерним проблемам в сучасних вітчизняних інтернет-виданнях [3].  

Українська гендерна журналістика є явищем унікальним для країни, де 

фемінізм де-факто визнано лише кілька десятків років тому. Тоді ж почалося 

осмислення цього процесу на рівні суспільної свідомості і громадської моралі.  

Як приклад, у багатьох наукових розвідках згадуються особливості 

«жіночого стилю». Природно поставити запитання: «А чи існує, власне, суто 

“жіночий стиль” викладу матеріалу»? З досвіду літературознавчих праць 

знаємо про існування «жіночих романів», іноді згадують про індивідуальний, 

суто «жіночий» стиль режисури у кіно, театрі. Однак інтернет-журналістика 

має свою специфіку, стиль подачі матеріалу, тож говорити про певний стиль, 

що обумовлений чоловічою чи жіночою статтю працівника, з огляду на 

недостатність емпіричного матеріалу, не доводиться. 

Сьогодні політичні процеси настільки загострилися, а соціальні 

конфлікти вирішуються в буквальному сенсі цього слова на полі бою, тому і 

жіноча журналістика набула принципово нових стильових ознак, принципово 

іншої драматургії, якщо характеризувати цим терміном увесь корпус жіночої 

інтернет-журналістики України. 

Гендерна журналістика, безумовно, має свої «цільові жанрові групи». 

Більша частина матеріалів, написаних до інтернет-видання жінками-

журналістками, значною мірою стосується інформаційно-публіцистичної групи. 

Переважно домінує інтерв’ю, причому в його розширеному варіанті. 

Реалії передбачають універсальність жінки-журналістки. У сучасній 

інтернет-журналістиці жінки-журналістки презентують свою творчість 
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репортажами з передової, пишуть великі матеріали-розслідування, що за всіма 

параметрами можуть стати небезпечними для них. Зокрема, жінки-журналістки 

працюють у популярних інтернет-виданнях «Дзеркало тижня. Україна», 

«Цензор.НЕТ», «Главред», «ПіК» («Політика і культура») тощо. 

Проблеми жіночої журналістики в Україні як друкованої, так і інтернет-

журналістики досліджують відомі вчені: А. Волобуєва, В. Передерій, 

Т. Старченко, Н. Сидоренко, О. Сушкова та ін. [136; 162; 175; 176]. Варто 

згадати оригінальні наукові праці М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової, 

присвячені проблемам гендеру в медіа.  

Приблизно з 2000-го року, заснування «Української правди» і виходу 

інших інтернет-видань, у реаліях української журналістики з’явилося поняття 

інвестигативної журналістики.  

Прямо чи опосередковано проблемам інвестигативної журналістики 

приділили увагу такі науковці як Г.Бакулєв [6], Н.Голядкін [54], Н.Костенко 

[108; 109], Р.Крейга [110]; оригінальні поради зустрічаємо в посібнику 

А.Калмикова [91], С.Квіта [99]. Досить багато проблемою інвестигативної 

журналістики займається авторка цього наукового дослідження [31; 32; 34]. 

Досі точаться дискусії стосовно того, чим є інвестигативна журналістика: 

окремим напрямом у ЗМК, який ще не є структурованим і, відповідно, добре 

вивченим, чи окремим жанром, схожим на колись поширений репортаж-

розслідування?  

На думку авторки наукового дослідження: «Інвестигативна 

журналістика в ЗМК України – оригінальний напрям журналістики, що швидко 

розвивається з огляду на ряд суб’єктивних та об’єктивних чинників соціальних 

реалій. До об’єктивних чинників слід віднести процеси демократизації і 

політизації суспільної думки, що неодмінно пов’язано з появою в 

демократичних друкованих та електронних виданнях значної кількості 

викривальних публікацій, що мають характер журналістського розслідування. 

До суб’єктивних чинників відносимо зростання  майстерності вітчизняних 

журналістів, які від основи – репортажа-розслідування, перейшли до більш 
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складних, симбіотичних жанрів, в яких можна реалізувати творчий задум і які 

мають загальну назву «інвестигативна журналістика». Новацією сучасної 

інвестигативної журналістики є не лише творче поєднання кількох жанрів у 

межах одного матеріалу – репортажа з інтерв’ю, аналітики із 

публіцистикою, а й опрацювання факту, явища, події, що стали основою 

матеріалу, одразу кількома видами ЗМК: друкованим виданням, інтернет-

виданням тощо. Як результат, інвестигативна журналістика значно 

розширює можливості власне журналістики, служить процесам 

демократизації і відкритості суспільства».  

Найбільш виразно інвестигативна журналістика українських інтернет-

видань проявляє себе при інформуванні, а головне, аналізі кризових ситуацій. 

Зрозуміло, що найбільш кризовою, трагічною ситуацією сьогодення є війна на 

Сході нашої країни. Проблема відображення та адекватної інтерпретації 

перебігу будь-яких воєнних подій, а особливо так званої гібридної війни в 

Україні, полягає в тому, що не існує напрацьованого журналістського 

матеріалу, оскільки все робиться вперше. Все це загалом значно ускладнює 

спробу наукового аналізу.  

Зауважимо, що саме представники інтернет-видань першими серед 

представників ЗМК системно й професійно висвітлювали події, які з самого 

початку не наважувалися назвати «війною», обмежившись терміном «АТО», 

згодом словосполученням «протистояння на Сході країни».  

Нагадаємо, що така свідома плутанина в дефініціях уже спостерігалася в 

історичній ретроспективі, коли де-юре оголошену, але де-факто не розпочату, 

війну між Англією, Францією і ще кількома державами, з одного боку, і 

гітлерівською Німеччиною - з іншого, після окупації Польщі у вересні 1939 р. 

назвали «дивною війною». Як відомо, продовжувалася ця «дивна» війна майже 

рік і так само цілий рік журналісти ворогуючих країн перебували в 

розгубленості, не маючи конкретних професійних чи моральних настанов: про 

що писати, яких героїв славити, як ставитися до ворога тощо. Про науковий 

аналіз висвітлення подій «дивної» війни 1939 р. важко писати через той факт, 
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що згодом все інформаційне поле заповнила собою вже повнокровна Друга 

світова війна. 

Події на Сході країни отримали адекватне наукове тлумачення в інтернет-

виданнях. Цікавими щодо цього є дослідження  Ю. Бутусова [23]. Певною 

мірою роботи цих авторів можуть стати в нагоді в суто журналістикознавчих 

наукових студіях, присвячених цій проблемі. Також існує досить багата 

белетристика, яка полягає в художньому осмисленні факту військових дій та їх 

наслідків, зокрема твори С. Лойка, В. Шкляра та Є. Положія [28]. 

Оскільки ці твори мають здебільшого характер художньо-публіцистичних 

нарисів, які лише подекуди переходять у стилістику новели й оповідання, то 

можемо констатувати, що через їх рецензування в інтернет-виданні LB.ua 

(«Лівий берег») також почасти закладено основу наукового аналізу проблеми 

відображення війни у ЗМК.  

Так, у рецензії на художньо-документальний твір Є. Положія «Іловайськ» 

науковець М. Василенко вдається до публіцистичних прийомів, щоб розказати 

пересічному читачеві про «нову журналістику» Тома Вулфа: «Старше 

покоління літераторів, вихованих на суворих законах партійно-радянської 

преси, такого стилю викладу не сприймає органічно. Молодше покоління, 

зайняте прагматичним пошуком у політико-бізнесових проектах, про «нову 

американську журналістику» не чуло. А коли б почуло – не використало, 

оскільки основа-основ цього незвичного для українського літератора стилю 

письма – знання художньої літератури. З чим у нашої молодої зміни серйозні 

проблеми» [35]. 

Редакції інтернет-видань України врахували, що значна частина інформації 

про війну надходить через інші ЗМК і телебачення насамперед. Тому специфіка 

інтернет-видань передбачає значно глибший і потужніший аналіз подій, що 

сталися, ніж кількахвилинний телевізійний репортаж.  

Цією особливістю активно користуються журналісти інтернет-видань, 

маючи на меті донести до читача, що лише повне, адекватне інформування про 

реальну війну різних верств і груп населення України, різних не лише за 
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соціальним станом і статками, але й за звичаями, традиціями тощо, дозволить, 

зрештою, дійти консенсусу між опонентами всередині самої країни.  

Зрозуміло, що репортери та інтерв’юери інтернет-видань, які вирушили в 

зону АТО в перші дні конфлікту, керувалися мотивами, які важко сьогодні 

сформулювати з огляду на давність процесу і зрозумілий суб’єктивізм 

особистостей, які пригадують свої минулі вчинки. Проте, безперечно, серед 

основних принципів і мотивів фігурували загальнолюдські етичні категорії 

пошуку справедливості, правди, а серед професійних етичних категорій 

авторське честолюбство, абсолютно виправдане в цьому випадку; прагнення 

професійного зростання; бажання випробувати себе в екстремальних умовах. 

Репортери інтернет-видань України досить швидко навчилися працювати в 

екстремальних умовах військових дій.  

При нагоді став досвід висвітлення журналістами національних інтернет-

видань подій Революції гідності, громадянського протистояння на вулицях 

столиці, міст і містечок України. Журналісти інтернет-видань LB.ua («Лівий 

берег») [88], «Цензор.НЕТ» [90] уже мали напрацьований досвід написання 

матеріалів із групи інформаційно-публіцистичних жанрів, репортажу та 

інтерв’ю насамперед. Більд-редактори обох редакцій отримали від власних 

фоторепортерів, а також від репортерів багатьох вітчизняних та зарубіжний 

видань значну кількість світлин, які можна було за усною домовленістю 

розміщувати як ілюстративний ряд до тексту.  

Виходячи з особистого журналістського досвіду, зазначимо, що таке 

благочинство важко уявити собі в мирний час, коли серед редакцій 

спостерігається жорстка конкурентна боротьба. Проте війна і революція 

диктують власні моральні імперативи, а випадки творчої взаємодопомоги 

мають системний характер. 

Характер і стилістика перших військових матеріалів у двох великих 

інтернет-виданнях LB.ua («Лівий берег») і «Цензор.НЕТ» періоду перших 

місяців військового протистояння 2014-го року досить суттєво відрізнялися 

стилістично [88; 90].  
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Насамперед на журналістські подачі вплинули особистості військових 

журналістів, які першими вступили в інформаційний бій за правдиве 

висвітлення перебігу війни. Якщо редакція інтернет-видання «Цензор.НЕТ» 

віддає перевагу аналітиці, то репортери і репортерки LB.ua («Лівий берег») 

навпаки, опанували прийоми інформаційно-публіцистичних жанрів ще в період 

Революції гідності, вдосконалюючи майстерність на Сході.  

Наприклад, кореспондентка LB.ua («Лівий берег») Н. Вернер оперативно і 

професійно подавала ґрунтовні інтерв’ю, як з військослужбовцями, так і з 

волонтерами: психологами, парамедиками [41]. Репортери та інтерв’юери 

О. Базар та Є. Швець писали репортажі, вміло поєднуючи динаміку викладу 

безпосередньо побаченого на полі бою, у бліндажі, артилерійській позиції з 

розширеним інтерв’ю, що органічно «монтувалося» у журналістський 

матеріал [5]. 

Інтернет-видання «Цензор.НЕТ» протягом 2014 р. також розмістило в 

інтернет-просторі ряд яскравих репортажний матеріалів, але все ж головною 

характерною рисою видання залишається глибоко зважена, мотивована 

фактами і прокоментована фахівцями аналітика. Редакція інтернет-видання 

досліджує проблеми організації української армії, роботу Генштабу, часом 

гостро критикуючи опонентів [90].  

Уже наприкінці 2015 р. авторська аналітика «Цензор.НЕТ» стала набувати 

характеру принципового розслідування і здебільшого була спрямована проти 

вищих військовопосадовців держави. За свідченнями головного редактора 

інтернет-видання Ю.Бутусова, що підкріплені відповідними незалежними 

джерелами, кількість відвідувань інтернет-порталу іноді сягала 300 тис. на добу 

[див. додаток Є]. 

На якість і кількість матеріалів, що з початку війни побачили світ в 

інтернет-порталах, впливали як об’єктивні, так і суб’єктивні обставини. 

Зокрема, обом редакціям явно не вистачало якісних військових світлин. 

Репортери підміняли собою діяльність фоторепортерів, і навпаки. Це не могло 

не позначитися на загальній якості журналістського твору. Подекуди 
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аматорські світлини мали вигляд анахронізму порівняно з гарним літературним 

стилем професійного військового репортажу. 

Огляд перебігу військових подій не прогнозований, у редакційних планах 

неможливо передбачити несподівані обстріли, провокації, полон або 

визволення з полону. Специфіка журналістської діяльності в екстремальних 

умовах тут виявляється повною мірою. Водночас це – шанс для багатьох 

журналістів розкрити свій творчий потенціал, максимально реалізувати себе в 

незвичних ситуаціях. Особливо неприємним у цих умовах виявляється брак 

досвіду, професіональних знань.  

За свідченням американського експерта Р. Дж. Каппона: «просто збирати 

інформацію вже недостатньо в той час, коли нею переповнені численні джерела 

– від постійно зростаючого інтернету до найменшого кабельного телевізійного 

каналу, націленого на певну аудиторію. Роблячи повідомлення, журналісти 

повинні не тільки подавати достовірну інформацію, а ще й витримувати шквал 

конкуренції» [92, с. 20–21]. У цьому випадку можна говорити вже не про 

конкуренцію між військовими репортерами, а про вперту боротьбу за увагу 

читача між інтернет-виданнями, кількість яких зростає. 

Публікації матеріалів на військову тематику породжують велику кількість 

відгуків, які надходять і до редакцій інтернет-порталів, і зосереджуються в 

соціальних мережах. Найбільш популярними серед останніх прийнято вважати 

Facebook і Twitter, де кожне інтернет-видання має свою сторінку. Читацькі 

відгуки на військові репортажі, інтерв’ю та аналітику надзвичайно неоднорідні, 

їх важко класифікувати через емоційний складник. Проте можна чітко виділити 

кілька груп відгуків. Перша, найбільш значна частина, це – подяки: від 

однополчан, сімей, друзів головних героїв журналістських матеріалів. Кількість 

таких листів-подяк сягає близько 60 % від загальної кількості реакцій на 

матеріали «Цензор.НЕТ» і менше половини як реакція на публікації інтернет-

видання LB.ua («Лівий берег»).  

Відмінність пояснюється тим, що редакція першого видання поставила 

собі за мету проводити розслідування, які ретельно описують долю кожного 
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рядового, офіцера, живий він чи загинув. Зрозуміло, що такий підхід до справи 

в моральному плані цілком себе виправдовує і викликає щире співчуття, 

співпереживання. Вважаємо, що в цьому випадку можемо говорити про 

катарсис як форму морального самоочищення читача, який долучається до долі 

справжніх українських героїв на фронті.  

Інтернет-портал LB.ua («Лівий берег») розміщує матеріали, в яких 

аналізуються переважно дії цілих підрозділів. Практикуються програмні, 

досить розлогі інтерв’ю, що мають прагматичний характер. По суті, проблемна 

стаття перетворюється на яскраву публіцистичну довідку, аналіз бойового 

протистояння. Такі матеріали викликають відповідну реакцію: емоційно-

роздратовані, відписки офіційних структур. Поєднання двох стилів і методів 

подачі матеріалу зі Сходу нашої країни, аналітики проблем армії і тилу 

сприяють пришвидшенню реакції відповідних структур, підвищенню 

боєздатності армії.  

Матеріали видання «Цензор.НЕТ», що стосуються перебігу конфлікту на 

Сході країни, мають здебільшого характер прискіпливої аналітики. Автором 

цих матеріалів часто виступає шеф-редактор видання Ю.Бутусов, який 

поставив собі на меті, користуючись можливостями інтернет-видання,  

відновити і прояснити історію збройного протистояння. Аналітика цього 

інтернет-видання справляє враження ґрунтовної історичної довідки, із 

залученням значної  кількості архівних документів; особистих спогадів у формі 

листів, щоденників тощо. 

Оскільки всі без винятку, умовно кажучи, «військові матеріали» 

«Цензор.НЕТ»,  багато ілюстровані в тому числі ексклюзивними фото та відео-

матеріалами, можемо констатувати, що  в українській інтернет-журналістиці 

започатковано оригінальний експеримент, створено прецедент. Історичну 

подію, в даному випадку конфлікт на Сході  країни, послідовно відображено у 

формі журналістських творів: аналітики, репортажів, інтерв’ю. Можливо, 

сюжети журналістських творів згодом стануть основою творчої інтерпретації 

минулого у формі літературних творів, кіно, театральних вистав тощо. 
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Проблемою залишається процес підготовки військових кореспондентів 

для вітчизняних інтернет-видань. Військове протистояння потребує спеціально 

навчених, професійних репортерів і фоторепортерів, операторів відео, які 

можуть  швидко і своєчасно продукувати необхідну інформацію,  не ризикуючи 

власним життям і життям солдат, офіцерів, які їх супроводжують на передовій. 

Частково ця проблема вирішується завдяки діяльності випускників військових 

училищ та інститутів. Але практика свідчить, що, як правило, кращими 

військовими репортерами стають журналісти, які, відчувши можливості і 

перспективи самореалізації саме в цьому напрямі професійної діяльності, 

займаються самоосвітою і навчаються самі, використовуючи бойовий досвід 

своїх авторів. 

Висвітлення перебігу військових дій завжди є процесом творчості і 

катарсису водночас. За період конфлікту на Сході України під кулями і 

мінометним обстрілом побували сотні українських журналістів. Представники 

інтернет-видань одними з перших зуміли адекватно відреагувати на нові 

виклики. Постійно працюючи з жанрами, експериментуючи із засобами подачі 

матеріалу, журналісти прагнули якнайвиразніше показати загальну картину 

війни. Чи не головним їх здобутком стала мобілізація суспільної свідомості; 

підвищення рівня моральності читачів і, власне, самих респондентів. 

Наукова проблема дослідження специфіки діяльності інтернет-видань з 

відображення перебігу військових дій має розвиватися інтенсивніше з огляду на 

очевидну нагальну потребу.  

Представити репортажні матеріали з передової спроможні ті інтернет-

видання України, які можуть дозволити собі відрядити кореспондентів на Схід, 

забезпечивши їх всією необхідною атрибутикою, до бронежилетів включно. 

Проте з того моменту, коли фронт стабілізувався, за внутрішнім редакційним 

моніторингом і соціологічними опитуваннями, які періодично замовляє 

інтернет-портал LB.ua («Лівий берег»), пересічних читачів все більше цікавлять 

проблеми внутрішньої корупції, безвідповідальності керівництва армії. 
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Телебачення активно дебатує ці питання на численних ток-шоу із залученням 

читацьких думок, моментальним опитуванням цільових груп тощо [132]. 

Водночас, із розвитком інтернет-видань, постають проблеми, що їх 

раніше було важко спрогнозувати. Серед головних: які соціальні мережі, 

канали домінуватимуть в майбутньому і на що слід звернути особливу увагу 

керівникам інтернет-видань? Цілком очевидно, що увага має бути приділена 

якісно новій системі освіти, професійної підготовки, в якій гармонійно і 

природно поєдналися елементи класичного виховання і навички людини, яка 

вільно орієнтується в інтернеті, вміє швидко віднаходити необхідну 

інформацію, зіставляти факти з інших джерел тощо.  

Інтернет-видання, продукуючи певний матеріал, обов’язково дають 

посилання на відомі чи маловідомі раніше факти, це ― загальновідомо, і про це 

йшлося вище. Посилання в інтернеті можна вважати своєрідним  асоціативним 

рядом в белетристичному  творі. Однак коли в романі, повісті, оповіданні 

асоціація, спомин героя чи героїні,  як правило вирішені в стилістиці самого 

твору, то інтернет-видання кардинально різняться в цьому плані.  Зважено 

написана аналітика може бути зведена нанівець посиланням на якийсь не 

перевірений, не достовірний факт. Стриманий, дещо академічний стиль викладу 

редакторського матеріалу може бути змікшований легковажним посиланням на 

політичний скандал, парламентську сутичку, політичний анекдот, зрештою. 

Так, можна говорити про моральні критерії добору депутатів певної фракції, 

наводити серйозні історичні приклади служіння своїй справі і тут же навести 

посилання на реального депутата, який викликав повій в залі ВР. Посилання, 

«полуничка» в даному випадку спрацьовують із точністю до навпаки. Увага 

читача, який настроївся на серйозну, гарну аналітику, мимоволі буде відвернута 

не досить доречним прикладом. І вже далі сприймати текст, а тим більше, 

робити адекватні висновки, читач буде не в спромозі. 

Необхідно враховувати той очевидний факт, що класична освіта і 

сприйняття світу епізодично, фрагментарно, через аудіовізуальні образи ― 

само по собі становить проблему. Класична освіта традиційно передбачає 
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«книжковий світ», можливість зосередитися, подумати над вічними 

проблемами. Сучасний освітянський процес спрямовано на підготовку 

вузькопрофільного спеціаліста, його динаміка,  різноманітні форми навчання, в 

тому числі дистанційна форма навчання, передбачають знеособлення цього 

процесу, що не може не вплинути на дегуманізацію. Тим часом саме класична 

освіта дає можливість методичного вивчення класичної літератури, грамотного 

правопису тощо.  

Журналісти сучасних інтернет-видань не лише самі продукують 

журналістські твори, але створюють особливий світ, наповнений власними 

образами, думками, порівняннями. Часто ―  сленгом,  мовними зворотами, 

характерними для певної соціальної групи. Особливо це притаманно 

політичним журналістам, які, працюючи  під куполом ВР, в партійних 

осередках настільки переймаються атмосферою політичного протистояння, що 

не завжди можуть чітко розрізнити моральні категорії добра і зла. Крім того, 

емоційність, пристрасність, запеклість політичних баталій позначається на 

стилі матеріалів, що їх часто поспіхом готують репортери політичних інтернет-

видань. 

На думку авторки наукового дослідження, саме класична освіта, класична 

література насамперед, поглиблене знайомство вітчизняних журналістів із 

зразками світової культури дасть можливість уникнути крайнощів і спрощення. 

Особливо коли йдеться про підготовку солідних аналітичних матеріалів, які 

вимагають ґрунтовного методологічного підходу, історичних екскурсів, 

виразного асоціативного ряду, точності висловлювань. Часто-густо  написаний 

на високому професійному рівні журналістський матеріал стає «жертвою» 

недбалого коментування, зухвалих реплік, неадекватної реакції окремих 

читачів. 

Проблема може бути розв’язана  кількома шляхами. Перший варіант, що 

ним, на жаль, користуються деякі вітчизняні інтернет-видання, полягає у 

фізичному відключення функцій коментаря. Трапляються і крайнощі, коли 

видавці деяких інтернет-видань  спеціально готують журналістів, які ставлять 
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«лайки» або розміщують позитивні відгуки-коментарі під певним 

журналістським твором. Досвідчені журналісти, а тепер вже й читачі, як 

правило, досить швидко відрізняють реальну думку,щире почуття у коментарі 

до журналістського твору, від підробки, попереднього замовлення.  

Другий варіант розв’язання проблеми гармонійного поєднання 

класичного і новітнього підходів, авторка наукової роботи вбачає у 

безперервному навчанні власне журналістів, заохоченню їх до читання 

класичної літератури; програмою культурологічних заходів. В редакціях 

багатьох вітчизняних інтернет-видань УНІАН, LB.ua («Лівий берег»), «Zn.ua» 

та багатьох інших активно працюють художні та літературно-критичні відділи. 

Самі інтернет-видання постійно виступають інформаційними спонсорами 

різноманітних культурологічних заходів. Це розв’язує проблему лише частково, 

оскільки, за результатами неформального спілкування із видавцями інтернет-

видань, авторці наукового дослідження довелося почути, що в цих ЗМК не 

вистачає професійно підготованих кадрів із числа літературних і театральних 

критиків, оглядачів тощо. Випускники спеціалізованих університетів, як 

правило, не мають навичок співпраці із ЗМІ, а тим більше, роботи в інтернет-

виданнях, коли в тексті часто домінують аудіовізуальні матеріали, а зважена 

рецензія може перерватися записаним наживо інтерв’ю із діячем культури. 

Оволодіти технікою такої подачі інформації досить складно, особливо в умовах 

конкуренції між ЗМК, коли на навчання неофіта відводиться обмежена 

кількість часу. 

Інтернет-видання України, вступивши в конкуренцію з іншими ЗМК за 

увагу своїх співгромадян, почали експериментувати із жанрами і методами 

подачі інформації, маючи на меті активізацію публікацій на цю тему. У 

першому випадку йдеться про жанрову дифузію, що почалася з новацій у 

друкованій пресі приблизно два десятки років тому, повною мірою реалізує 

себе як процес в інтернет-виданнях.  

У другому випадку йдеться про можливості інтернет-видань в 

універсальній подачі інформації і, насамперед, гіперпосилання в друкованому 
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тексті. Так само в тексті друкованого матеріалу зустрічаємо посилання на 

аудіовізуальну інформацію в YouTube. 

Отже, текстовий матеріал ілюструється відеорядом, може йти під 

музичний супровід, чергуючись з елементами фото- і телезйомки. Для 

українських інтернет-порталів це відносно новий спосіб подачі інформації. З 

наукового погляду його поки що складно аналізувати через брак емпірики та 

системного аналізу читацьких відгуків. Проте емпірика, особливо на практиці 

інтернет-видань, швидко накопичується, і тому науковий аналіз можливий 

найближчим часом. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

У розділі проаналізовано той факт, що паралельно з інтернетом нині 

виникають нові комунікаційні канали спілкування та інформації. До них 

насамперед належать мобільні й портативні пристрої та технології, що 

поєднують їх між собою і вже сформували самостійний сегмент в 

інформаційно-комунікаційній індустрії. Констатовано, що завдяки мобільним 

телефонам, планшетам репортер та інтерв’юер інтернет-видання здатний до 

більш ефективної, а головне, більш інтенсивної творчої діяльності. У сенсі 

соціальної комунікації надзвичайно важливо, що мобільна версія зв’язку 

передбачає впровадження в практику масової комунікації такий прогресивний 

вид інформування, як мобільні новини або новини по мобільному телефону. 

Національні інтернет-видання виходять на новий щабель оперативності в 

інформуванні співгромадян про перебіг подій у світі та в Україні. 

У розділі розкрито специфічне питання щодо можливостей переходу 

інтернет-версій міських та районних газет у повноцінні, незалежні від 

паперового аналогу інтернет-видання. Проблема набуває особливої ваги у 

зв’язку із законом, який передбачає роздержавлення комунальних ЗМІ. Поки 
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зарано говорити про процеси створення оригінальних інтернет-видань на основі 

колишніх регіональних газет чи журналів. Це пов’язано насамперед з 

матеріальними чинниками та неможливістю підготовки значної кількості 

журналістів, які спеціалізуються саме на інтернет-виданнях. Проте, виходячи зі 

світової практики, можна зі значною мірою ймовірності стверджувати, що 

спеціалізовані й вузькопрофільні видання – дитячі, спортивні, видання за 

уподобаннями, хобі матимуть інтернет-версії, які поступово перейдуть в 

оригінальні інтернет-видання. Світова практика свідчить, що такий перехід 

зумовлений не тільки комерційною необхідністю, а й прагненням редакцій, 

утримавши вже існуючого читача, залучити нових передплатників до закритих 

для загалу, який не переймається фаховими проблемами, спеціалізованих 

інтернет-видань. 

Досліджено роль жанрових інновацій у процесі оптимізації 

журналістських творів. Показано зростання значення в інтернет-виданнях 

інвестигативної журналістики. Запропоновано оригінальну концепцію щодо 

специфіки підготовки матеріалу в стилі репортажу-розслідування для інтернет-

видання. Оскільки саме джерело зазвичай представляють конкретні особи, то 

про ступінь їхньої допомоги редакції українські інтернет-видання взяли за 

правило підкреслювати в самому матеріалі чи додатку до нього, а про участь 

цих добровільних помічників при підготовці фактичного матеріалу подавати у 

формі документа. На основі емпіричного матеріалу вказано шляхи поліпшення 

системи використання жанрової палітри, оновлення і творчого осмислення 

старих та перспективи кількох нових жанрів, що виникли й розвинулися вже на 

основі інтернет-журналістики.  

Доведено тезу, що сама ідея поєднання документального матеріалу і 

творчості в інформаційних жанрах реалізується здебільшого в таких складних 

поєднаннях, як аналітична стаття з елементами репортажу (інтерв’ю) та 

історичним екскурсом у вигляді довідки, що спирається на документальний 

матеріал.  
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На прикладах доведено, що журналістський пошук у редакціях 

політичних сайтів є малопередбачуваним процесом, що базується на 

об’єктивних (вимоги редакції, плани відділу) і суб’єктивних (творчі плани, 

навіть настрій самого журналіста) чинниках. Робота над симбіотичним 

матеріалом, що втрачає ознаки жанрової належності, а отже, і відповідне місце 

в інтернет-виданні (загроза не підпасти під рубрикацію і т.і.), триває в кілька 

разів довше, ніж над звичайним репортажем чи інтерв’ю.  

Зроблено висновок, що зростання кількості й популярності політичних 

інтернет-видань в Україні є наслідком взаємодії багатьох об’єктивних чинників, 

головним серед яких є політизація суспільної думки й суспільної свідомості 

загалом. Водночас у розділі акцентовано на тому, що з розвитком духовності, 

освіченості, толерантності та політичної культури потреба у спеціалізованих 

політичних інтернет-виданнях буде зменшуватися. Натомість прийдуть 

спеціалізовані інтернет-видання зі специфічною цільовою аудиторією.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. У дисертаційному дослідженні проаналізовано наукову літературу з 

проблеми розвитку інтернет-видань в Україні. Оскільки інтернет-видання є 

новим видом ЗМК, що стрімко розвивається, теоретична база – як у світовій, 

так і в українській науці – динамічно оновлюється та збагачується. Тому акцент 

було зроблено на ґрунтовних працях зарубіжних (З. Бжезинського, 

Е. Тоффлера, Ф. Уеббстера) та українських (Л. Городенко, В. Різуна, 

Є. Цимбаленка, М. Чабаненко) дослідників. З кожним місяцем кількість якісних 

тематичних досліджень зростає. 

2. Упродовж 1995–2020 рр. в Україні відбулося становлення особливого 

сегменту інформаційного національного простору – інтернет-журналістики. 

Визначено головні етапи її розвитку: 1) 1995–2000 рр. – початковий етап 

розвитку інтернет-журналістики в Україні; 2) 2000–2005 рр. – період 

виокремлення дефініцій: «інтернет-сайт друкованого ЗМІ» (тут: як 

електронного «додатку» до «паперової версії») та «самостійне інтернет-ЗМІ» 

(тут: таке, що не є додатком до будь-якого друкованого видання, а самостійно 

функціонує як повноцінне ЗМІ); 3) 2005–2010 рр. – становлення та розвиток 

найбільш потужних (станом на сьогодні) інтернет-ЗМІ України; 4) 2010–

2014 рр. – функціонування інтернет-ЗМІ в умовах неофіційної, проте 

всеохопної державної цензури за часів президентства Віктора Януковича; 5) від 

2014 р. дотепер – новітній період розвитку інтернет-ЗМІ в Україні.  

3. Станом на 2020 р. в Україні діють інтернет-видання, що мають 

традицію успішної творчої діяльності: «Дзеркало тижня. Україна», «Українська 

правда», «LB.ua» («Лівий берег»), «Цензор. НЕТ», «Новое время», «РБК 

Україна», «Інтерфакс Україна», УНІАН, «Liga.net» (чотири останніх формально 

зареєстровані як інформаційні агентства, однак на практиці вже багато років є 

повноцінними потужними ЗМІ). 



 162 

4. Інтернет-видання є принципово новим видом ЗМК. Ознакою цього є, 

зокрема, висока інтенсивність їхньої комунікативності. Сучасні інтернет-

видання функціонують за логікою дискурсивності, інтерактивності, 

оперативного реагування на потреби своєї аудиторії та характеризується 

такими функціональними ознаками: комунікативністю, інтерактивністю та 

мобільністю.  

Комунікативність інтернет-видань виявляється в усіх його 

концептуальних аспектах (типологічному, жанровому тощо) та в усіх площинах 

функціонування (видання – влада, видання – конкурентне середовище, видання 

– соціальні мережі, видання – цільова аудиторія). Крім того, комунікативність 

як функціональна ознака відображається в способах подачі журналістських 

матеріалів – у їхній тематиці, обсязі, стилі викладу, у способах верстки 

(розміщення на сайті) та оформлення за допомогою ілюстрацій.  

Інтерактивність проаналізованих інтернет-видань передбачає 

забезпечення постійного зв’язку з читачами – через власні тематичні сторінки у 

соціальних мережах, різноманітні месенджери, навіть за допомогою приватних 

сторінок відомих журналістів видання. Крім того, у дослідженні 

обґрунтовуються причини прямої залежності подальшого розвитку інтернет-

ЗМІ від якості такого «зворотного зв’язку».  

Мобільність виявляється в оперативному реагуванні на потреби своєї 

аудиторії, зокрема мобільна версія зв’язку передбачає впровадження в практику 

масової комунікації такого прогресивного виду інформування, як мобільні 

новини або новини через мобільний телефон. Йдеться про забезпечення 

користувачів низкою сервісів, зокрема доступом до спеціальної версії сайту для 

мобільних гаджетів, надсилання на мобільний телефон сигналів про появу 

нових матеріалів, зокрема у вигляді заголовків і ключових слів. 

5. Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено жанровим 

особливостям інтернет-видань, зокрема новим їх видам – інтерактивним 

опитуванням і текстам, що створюються за прямої участі читачів; онлайн-

форматам – від класичних інтерв’ю до круглих столів та обговорень. За 
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допомогою герменевтичного методу, керуючись теорією Г. Гадамера, було 

доведено, що інтернет-видання стали причиною формування особливого 

текстового простору; інформаційні матеріали, розміщені в інтернеті, мають 

свою стилістику. Особливу увагу приділено інвестигативній журналістиці для 

інтернет-видань. Наведено її оригінальну дефініцію. Зазначено, що, на відміну 

від класичного репортажу-розслідування, який проводить один репортер, 

інвестигативна журналістика є продуктом колективної діяльності, в тому числі 

за прямої участі читачів. 

Зазначені дослідження здійснено на базі аналізу кількості інтернет-

користувачів в Україні (додаток В); користувачів, які регулярно читають он-

лайн медіа (додаток Г); рейтингу популярності інтернет-ЗМІ України 

(додаток Д); переліку основних інтернет-видань України (додаток Е); власного 

опитування редакторів вітчизняних інтернет-видань (додаток Є). 

Отже, сучасні інтернет-видання України є джерелом комунікації, меншою 

мірою – пропаганди та агітації, а також відіграють суттєву роль у розвитку 

громадянського суспільства. 

6. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації має широкі 

перспективи. Піднести комунікативний потенціал інтернет-видань можливо, 

швидко «модернізуючи» інтернет-журналістику як відносно новий феномен 

українських реалій, налагоджуючи ефективнішу комунікацію з читачем, 

розвиваючи нові формати – зокрема відео- та аудіо- подачі матеріалів. У роботі 

також запропоновано методи покращення системи використання жанрової 

палітри, оновлення і творчого осмислення старих та перспективи кількох нових 

жанрів, що виникли й розвинулися вже на основі інтернет-журналістики, 

оптимізації роботи редакційних колективів в нових умовах. 
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ДОДАТОК Б 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ УКРАЇНИ. 

ВАСИЛЕНКО К.М. ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНАЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ 

«LB.UA»(«ЛІВИЙ БЕРЕГ») ТА  «БИЗНЕС ЦЕНЗОР» 

 

 

Дослідження, проведене Асоціацією в другому кварталі 2019 р., 

засвідчило, що кількість інтернет-користувачів, які старші п’ятнадцяти років, 

склала 73 % від загальної кількості опитаних. Кількість регулярних 

користувачів інтернетом в Україні складає 63% від загальної кількості 

населення або 20,8 млн. громадян. У 65 % (або у 21,3 млн. громадян України) є 

інтернет в квартирі й вони ним активно користуються. У містах, з населенням 

понад 100 тис. громадян, 69% населення регулярно користуються мережею 

інтернет, натомість у селах лише 56% мають доступ до інтернету. 

https://biz.censor.net.ua/
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ДОДАТОК В 

 

ДАНІ ЗВІТУ «DIGITAL IN 2018».  

ВАСИЛЕНКО К.М. ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНАЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ 

«LB.UA» («ЛІВИЙ БЕРЕГ») ТА МІЖНАРОДНОГО АГЕНТСТВА  

«WE ARE SOCIAL» 

 

 

За даними міжнародного агентства «We are social» та аналітичного 

відділу «LB.ua» («Лівий берег») за 2018 р.,  58% населення в Україні 

користуються інтернетом. Ця цифра зростає приблизно на 17% на рік. При 

цьому, як свідчать результати опитування «LB.ua» («Лівий берег»), 

проведеного восени 2019 року, приблизно така ж частка українців (59%) 

заявила, що хоча б раз за останні 30 днів дізнавалася новини з інтернет-ЗМІ. Ця 

цифра менша, ніж частка тих, хто за цей же період дізнавався новини з 

соцмереж (68%) і телебачення (66%). Частка соцмереж як джерела новин 

зростає (з 2018 р. – на 15%), а телебачення – зменшується (на 11% з 2018 р.). 

При цьому частка читачів інтернет-ЗМІ залишається стабільною. Ці три 

джерела давно і міцно обігнали радіо (18%) і друковані ЗМІ (15%). Водночас, 

якщо для вимірювання охоплення телевізійних каналів і друкованих ЗМІ 

існують загальновизнані і доступні дані, отримати реальні дані охоплення 

аудиторії українських інтернет-ЗМІ з відкритих джерел досить складно. 
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ДОДАТОК Г 

 

ВАСИЛЕНКО К.М. ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНАЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ 

«LB.UA» («ЛІВИЙ БЕРЕГ») ТА КОМПАНІЇ TNS-УКРАЇНА 

 

 

Компанія TNS-Україна щомісяця публікує рейтинг ТОП-25 популярності 

інтернет-сайтів в Україні. У рейтинг входять всі сайти, включно з 

закордонними. Основою для своїх даних TNS-Україна називає лічильники, 

інтегровані в інтернет-сайти, лічильники банерних мереж і панелі, встановлені 

користувачами в своїх браузерах. Очевидно при цьому, що сайти з відкритими 

лічильниками, що використовують активно банерообмінні мережі, матимуть 

переваги в такому рейтингу. Однак, відзначимо, що в ТОП-25 рейтингу за 

підсумками вересня 2019 року увійшли такі інтернет-ЗМІ: 

- «Обозреватель» з охопленням, за даними TNS-Україна, в 6,8 млн. 

користувачів; 

- «ТСН» – 6,0 млн.; 

- «24 канал» – 4,7 млн.; 

- «Сегодня» – 4,7 млн.; 

- «Новое время» – 3,8 млн.; 

- «Знай.УА» – 3,7 млн. 

У попередньому рейтингу, за серпень 2019 року, високі показники мали 

також “УНІАН” (4,7 млн.), “РБК-Україна” (4,5 млн.), “Політека” (4,2 млн.).  З 

початку 2000-х років єдиною більш-менш помітною загальнодоступною 

панеллю, що надає дані про відвідуваність українських інтернет-сайтів, є 

bigmir.net, який входить до холдингу UMH Group. Він надає дані про 

відвідуваність сайтів, які добровільно встановлюють лічильники bigmir.net на 

своїх сторінках. 

Водночас дані bigmir.net регулярно критикуються через те, що не дають 

об’єктивної оцінки охоплення аудиторії інтернет-ЗМІ. По-перше, багато 
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впливових ЗМІ в Україні не індексуються в bigmir.net. По-друге, досить часто 

говорять про “накрутки” лічильників bigmir для завищення показників 

відвідуваності сайтів. Йдеться як про чисто технічні методи «накрутки», так і 

про маніпуляції з вмістом сайту, коли лічильник «накручується» за допомогою 

сторінок, зміст яких не корелюється з регулярним наповненням сайту (так 

званий «порно-трафік», хоча це образна назва, під цим можуть матися на увазі, 

наприклад, сторінки з «бульварним» новинами на сайтах, які заявлені як 

«суспільно-політичні ЗМІ», посилання на які активно поширюються через 

соцмережі та інтернет-рекламу). Думки про порядність з боку самого «Бігміру» 

при складанні рейтингів залишимо за дужками. 

Так чи інакше, bigmir.net на сьогодні індексує близько 4,5 тисяч сайтів в 

категорії “ЗМІ І ПЕРІОДИКА». За даними цього рейтингу, менше двох десятків 

його учасників мають місячне охоплення більш як 5% від всієї української 

інтернет-аудиторії. Охоплення понад 1% в місяць мають близько 80 сайтів в 

категорії «ЗМІ». 

Лідером рейтингу bigmir в цій категорії є сайт інформагентства УНІАН з 

показником охоплення близько чверті української інтернет-аудиторії. За 

даними bigmir, це відповідає відвідуваності близько півмільйона хостів 

(унікальних користувачів) на день. 

У першу десятку рейтингу «Бігмір» в категорії “ЗМІ” входять також 

сайти: ЗНАЙ.ua, ФАКТИ, Цензор.НЕТ, Корреспондент, ГОРДОН, 

ПОЛІТЕКА.net, FROM-UA, GAZETA.UA і ВГОЛОС з щомісячним охопленням 

аудиторії від 9% до 21% і відвідуваністю від 165 до 313 тисяч хостів на день (з 

українських IP-адрес). Як можна помітити, в рейтинг «Бігмір» не входить 

багато впливових і відвідуваних інтернет-ЗМІ України. 

Однією з альтернатив рейтингу бігмиру для отримання інформації щодо 

популярності українських інтернет-ЗМІ можна вважати міжнародний рейтинг 

сайтів Alexa, дочірньої компанії Amazon.com. Alexa збирає інформацію 

безпосередньо від користувачів, які встановили Alexa Toolbar, на основі якої 

формується статистика про відвідуваність сайтів і списки взаємопов’язаних 
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посилань. Слід зазначити, що поширеність Alexa Toolbar в Україні досить 

низька, через що цей рейтинг складно назвати релевантним для української 

аудиторії. Проте з сайтів, що входять в першу десятку тисяч рейтингу Alexa 

(що охоплює понад 30 млн. сайтів), можна відзначити українські інтернет-ЗМІ: 

«Обозреватель», ТСН, «Українська правда», «Цензор», «24 канал», «Сегодня», 

«РБК-Україна», «Новое время», «Гордон». Так чи інакше, Alexa не надає 

абсолютних даних відвідуваності сайтів, тому дані про аудиторію більшості 

інтернет-ЗМІ в Україні можна отримати лише безпосередньо від їхніх 

співробітників і власників. 
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ДОДАТОК Д 

 

ГОЛОВНІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ УКРАЇНИ. 

ВАСИЛЕНКО К.М. ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНАЛІТИЧНОГО 

ВІДДІЛУ «LB.UA» («ЛІВИЙ БЕРЕГ») ТА ЗА ДАНИМИ 

МІЖНАРОДНОГО РЕЙТИНГУ САЙТІВ ALEXA 

 

 

1. «Обозреватель» (охоплення близько 6,8 млн.). 

Заснований в 2001 р. В 2007 р. медіа-холдинг «ОБОЗ.ua» став власником 

інтернет-порталу «Український портал» і ресурсу «Мобільнік.юа». З 1 червня 

2010 р. холдинг об’єднав усі наявні ресурси в один основний сайт, на якому 

розмістив напрями, які раніше працювали окремо, в цілісний проект. 

Інформація про охоплення, яка дається на самому сайті: «За даними Google 

Analytics, щодня сайт Obozrevatel відвідують близько 2 млн. унікальних 

користувачів, за місяць – понад 26 млн. За даними міжнародної дослідницької 

компанії SimilarWeb, Obozrevatel єдиний з українських ЗМІ входить в топ-5 

найпопулярніших медіа-сайтів в Україні. У 2017 році Obozrevatel запустив 

також свій телеканал – Oboz TV. Влітку 2017 року було отримано ліцензію на 

цілодобове супутникове телемовлення, а восени – відкрито нову ТВ-студію, яка 

оснащена новим 4К обладнанням і відповідає всім сучасним стандартам».  

2. ТСН (охоплення близько 6,0 млн.). Входить до медіахолдингу Ігоря 

Коломойського разом з телеканалами «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», 

«Бігуді», ІА УНІАН, сайтами «Главред», «Телекритика». Восени 2012 р. став 

лідером серед новинних сайтів України. Охоплення аудиторії tsn.ua склав 

14,46%. 

3. «Сегодня» (охоплення близько 4,7 млн.). 

Розпочав роботу в квітні 2007 р. як інтернет-версія газети «Сегодня». У 

вересні 2019 р. холдинг «Медіа Група Україна», до якого входить сайт, вирішив 
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закрити газету і розвивати сайт та телевізійні новини. Також до холдингу 

входять: 

- національний ефірний телеканал «Україна»; 

- розважальний молодіжний телеканал «НЛО TV»; 

- тематичний телеканал «Індиго TV»; 

- тематичні канали «Футбол 1» / «Футбол 2», які представлені також 

в HD-версії; 

- регіональні телеканали «Донбас», «34 телеканал», «Сигма»; 

- оператор супутникового телебачення Xtra TV; 

- міжнародні канали Ukraine 1 / Ukraіne 2, NLO TV 1 / NLO TV 2; 

- продакшн-компанії «Теле Про», «Допоможемо ТВ»; 

- медіа-агентство повного циклу «Медіа Партнерство Баїнг»; 

- теленовини «Сегодня»; 

- кросплатформовий проект Vogue UA. 

4. «Новое время» (охоплення близько 3,8 млн.). 

Інформаційно-новинний сайт, заснований у червні 2014 р. Журнал 

«Новое время» був створений 30 квітня 2014 р. командою професіоналів з 

громадянською позицією, які протягом 10 років працювали над 

російськомовним українським журналом «Кореспондент». З 2003 по 2013 рік 

журнал був лідером в своєму сегменті, але в середині 2013 року ситуація різко 

змінилася, через те, що видавництво купив Сергій Курченко, олігарх часів 

президентства Віктора Януковича. Всі журналісти на чолі з головним 

редактором Віталієм Сичем в знак протесту залишили роботу в 

«Кореспонденті». Так з’явилися журнал і сайт «Новое время». Інвестором 

нового проекту став чеський бізнесмен Томаш Фіала, голова інвестиційної 

компанії Dragon Capital і президент Європейської бізнес асоціації.  

5. УНІАН (охоплення близько 4,7 млн.). 

Інформаційне агентство, яке працює на ринку України з 1993 р. УНІАН 

входить до медіахолдингу І.В. Коломойського, куди також входять телеканали: 
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«1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», «Бігуді», «Уніан-ТВ», «Ukraine Today», «1+1 

International»; сайти: ТСН.ua, «Главред», «Телекритика». 

6. «РБК-Україна» (охоплення близько 4,5 млн.). 

Українське інформаційне агентство, що спеціалізується на фінансових, 

економічних і політичних новинах України. Засноване в 2005 р. як підрозділ 

російського «РосБізнесКонсалтинг» (РБК) в Україні. 

«РБК-Україна» не значиться в активі російського РБК з 2010 р. У 2012 р. 

після зміни власників російського «РБК» Йосип Пінтус викупив український 

підрозділ і став одноосібним його власником. У тому ж році «РБК-Україна» 

заявила про відділення від російського власника та перехід до холдингу «РБК 

Медіа», генеральним директором і власником якого є Йосип Пінтус.  

7. «Цензор.НЕТ» 

Заснований у 2004 р. Середньодобова відвідуваність сайту станом на 

вересень 2013 р. становила близько 130 тис. хостів на день; станом на квітень 

2014 р. – близько 300 тис. 65% читацької аудиторії припадає на Київ. 

Середньодобова кількість новин в стрічці – близько 100. Пропонує мобільну 

версію і має архів матеріалів з 2004 р.  

8. «Lb.ua» 

Сайт засновано в червні 2009 р. Від самого початку позиціонувався як 

самостійне видання, хоча перший рік свого існування приблизно половина 

контенту дублювалася з друкованим виданням, газетою «Лівий берег». 

Примітно, що після закриття газети майже весь її колектив (за винятком 

технічного персоналу) перейшов працювати на сайт. Нині в роботі сайту 

задіяно 20 людей на постійній основі та кілька десятків позаштатних авторів. 

Середньодобова кількість новин у стрічці – близько 100–120. За необхідності, 

сайт оновлюється також у нічний час. Головні розділи – «Політика», 

«Міжнародна політика», «Економіка», «Соціальна сфера», «Спорт». У різні 

періоди відвідуваність сайту відрізнялася, на сьогодні вона складає близько 

трьох мільйонів читачів на місяць. 
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9. «Корреспондент» 

Сайт Корреспондент.net був запущений 1 вересня 2000 р., за 1,5 року до 

випуску журналу. Має дві мовні версії: російську і українську. Був частиною 

медіа-холдингу «KP Media», який його власник Джед Санден продав у березні 

2011 р. «Українському Медіа Холдингу». Головним редактором сайту до 

листопада 2013 р. була Юлія Макгаффі, яка пропрацювала там понад 13 років. 

Звільнилася після того, як медіахолдинг UMH group купила група компаній 

«Ветек» Сергія Курченка. Середня відвідуваність сайту в 2012 р. становила 

220-250 тис. осіб на день. 

10. «Дело» 

Інтернет-видання «Дело» засновано в 2012 р. і належить ТОВ 

«Комунікаційний Хаб “Економіка”», засновник якого – Сергій Рубис. 

Власником видання до 2014 р. був олігарх Віктор Пінчук. У 2014 р. він заявив 

про продаж видавництва «Економіка». До Ekonomika Communication Hub 

входять сайти «Дело», сайт для маркетинг-директорів ММР, журнал «ТОП – 

100» і сайт Womo. 

11. «Гордон» 

Українське інтернет-видання, засноване журналістом, телеведучим, 

політиком Дмитром Гордоном. Проект стартував 22 листопада 2013 р. 

Середньодобова відвідуваність сайту станом на листопад 2018-го становить 

приблизно 300 тис. читачів. 

12. ZIK 

Інформаційне агентство ZIK.ua створено в 2003 р. За даними «Наших 

грошей», у 2008 р. ZIK потрапив під контроль почесного президента ФК 

«Карпати» Петра Димінського. Крім сайту ZIK.ua, до холдингу входить 

телеканал ZIK. З весни 2019 р. він перебуває у формальній власності партнера 

Віктора Медведчука Тараса Козака. 

13. GAZETA.UA 

Українське суспільно-політичне інтернет-видання, засноване 

Володимиром Рубаном в 2006 р. Офіційний запуск сайту відбувся 11 березня 
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2006 р. Входить до складу ТОВ «Видавничий дім “Нова інформація”». Ресурс 

оновлюється 24 години на добу. Матеріали публікуються українською і 

російською мовами. На сайті містяться архіви газети «Газета по-українськи» і 

журналу «Країна». Головний редактор – Рубан Володимир Миколайович. 

Середньомісячна відвідуваність сайту станом на серпень 2018 р. становила 

близько 4 млн. читачів. 

14. «Українська правда» 

У квітні 2000 р. Георгій Гонгадзе і Олена Притула заснували «Українську 

правду». Гонгадзе став головним редактором, Притула – його заступником. У 

вересні 2000 р. Гонгадзе був викрадений і вбитий. Видання очолила Олена 

Притула. Вбивство Гонгадзе, який відкрито протестував проти державної 

цензури, привернуло міжнародну увагу до стану свободи слова в Україні. 

Проект об’єднує кілька різнотематичних сайтів: економіку, історію, 

євроінтеграцію, життя, лайфстайл і таблоїд. 

З інтерв’ю Олени Притули в 2010 р.: 

Як ви ставитеся до проблеми вимірювання рейтингу, відвідуваності в 

інтернеті? Що, по-вашому, є найбільшою проблемою зараз? 

– Колись це було дуже болюче питання, коли рекламодавці ще поняття 

зеленого не мали, що робити зі ЗМІ в інтернеті, як там рекламуватися. Зараз 

рекламодавці стали розумніші. Рекламні агентства розбираються в цифрах, у 

них немає ніяких сумнівів щодо нашої високої відвідуваності, вони прекрасно 

знають наше ядро, хто є нашим читачем. 

Мене, чесно сказати, питання лічильників зараз турбує найменше. Я 

дивлюся на них з точки зору тенденції, щоб знати: ростемо ми або падаємо, що 

у нас там додається, що зменшується, хто нас читає, з яких доменів переходять. 

Мені, наприклад, дуже подобається наше ядро – 141 тисяча читачів. Це люди, 

які щодня заходять на УП, це практично наш тираж, це цифра, якою є сенс 

пишатися (https://irrp.org.ua/alena-pritula-nasha-obshhaya-blizhajshaya/). 

 

 

https://irrp.org.ua/alena-pritula-nasha-obshhaya-blizhajshaya/
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15. «Інтерфакс-Україна» 

Сайт діє з травня 1998 р. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» – 

українська медіакомпанія в структурі міжнародної інформаційної групи Interfax 

Information Services – працює на ринку політичної та економічної інформації 

України з 1992 р. По каналах агентства інформаційні повідомлення з України 

розсилаються передплатникам з усього світу. Агентство випускає 40 

інформаційних продуктів з політичної та економічної тематики трьома мовами 

(українською, російською та англійською). З травня 1999 р. агентство працює в 

режимі реального часу – повідомлення розсилаються в міру їх надходження, 

хоча агентство не відмовляється і від традиційних 4-х випусків новин на день, а 

також від міні-блоків, які виходять кожні годину-півтори. 

16. ЗН («Дзеркало тижня. Україна») 

Розвиток сайту почався приблизно з 2010 р. Суспільно-політичний 

тижневик, що видається в Києві (Україна). Газета видається українською та 

російською мовами, в електронній версії також англійською. З 2011 р. газета 

виходить під назвою «Інформаційно-аналітичний тижневик «Дзеркало тижня. 

Україна». Перший номер газети вийшов 8 жовтня 1994 р. Перший видавець – 

Юрій Орликів, США. Головний редактор – Юлія Мостова.  

17. «Укрінформ» 

У 1996 р. на базі ліквідованого «Українського національного 

інформаційного агентства” утворено «Державне інформаційне агентство 

України» (ДІНАУ). У 2000 році згідно з указом Президента України 

«Державному інформаційному агентству України» надано статус 

національного, і агентство перейменовано в «Українське національне 

інформаційне агентство “Укрінформ”». У 2015 р. «Укрінформ» суттєво 

оновився і став частиною мультимедійної платформи іномовлення України. 

18. «ЛІГА» 

Формування медіа-холдингу починається з 1996 р., коли було викуплено 

права на доменне ім’я liga.net. У 2000 р. був зареєстрований домен LIGA.net, а 

26 вересня вважається офіційним днем народження порталу. У 2001 р. створена 
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служба новин, одночасно компанія отримала статус інформаційного агентства. 

Уже через рік прийнято рішення про створення Української мережі ділової 

інформації «ЛІГАБізнесІнформ» на базі інформаційно-аналітичного центру 

«ЛІГА». «ЛігаБізнесІнформ» входить до групи компаній «Ліга», яка надає 

юридичні та інформаційні послуги в законодавчій і бухгалтерській сферах. 

Зокрема, групі належить система «Ліга Закон» – база даних законодавства 

України. 

19. «Телекритика» 

Українське інтернет-видання медіа-публіцистики, засноване у вересні 

2001 р. Висвітлює події медіапростору та медіаринку України, публікує 

результати моніторингу та аналіз інформаційного наповнення українського 

телебачення. Сайт був створений у 2001 р. за фінансової підтримки Посольства 

США в Україні та міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», 

згодом протягом перших кількох років сайт фінансово підтримували Фонд 

«Національний інститут демократії» (США), Фонд «Відродження» та інші 

західні грантодавці. З 2011 р. входить до групи компаній «1+1» (до того – до 

медіа-холдингу «Главред-медіа»). 

20. Znaj.ua 

Новинне інтернет-ЗМІ. Входить до холдингу «Знай Медіа». Новини на 

сайті доступні двома мовами: українською та російською. Неодноразово було 

помічено в поширенні неправдивої інформації та замовних матеріалів. Станом 

на липень 2019 р., за даними Інтернет асоціації України (ІнАУ), портал був 

одним з топ-10 українських інтернет-ЗМІ за охопленням аудиторії. Створене в 

2015 р. Структура власності «Знай медіа» точно не відома. Аналіз підрозділу 

Atlantic Council з боротьби з фейковими новинами Digital Forensic Research Lab 

показав, що «Знай медіа», швидше за все, є підрозділом українського PR-

агентства Pragmatico. Хоча ніяких доказів цьому наведено не було.  

За короткий проміжок часу сайт став одним з найбільш відвідуваних 

онлайн-ЗМІ України. Станом на квітень 2019 р. видання мало найбільшу 

кількість «лайків» у Facebook серед усіх медіа в Україні: станом на квітень 2019 
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р. на нього було підписано більш ніж 2,4 млн. користувачів, з яких – відповідно 

до методології компанії Artellence – начебто тільки 0,1% від загальної кількості 

були ботами. 

21. «ПОЛИТЕКА» 

Новинне інтернет-ЗМІ. Входить до холдингу «Знай Медіа». 

Створено в 2015 р. і за невеликий проміжок часу увійшло до топ-20 

українських інтернет-ЗМІ згідно з даними ІнАУ. Через рік, в 2016-му, 

потрапляє в топ-10 українських інтернет-ЗМІ згідно з даними ІнАУ. На початку 

2017р. Інтернет асоціація України (ІнАУ) опублікувала рейтинг, де Politeka.net 

вже був на 15 місці новинних сайтів, які відвідують з українських IP. Через рік 

сайт піднявся в популярності і вже в березні 2019 р. Politeka займав 10 місце в 

топ 100 новинних сайтів, які відвідують з українських IP. 
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ДОДАТОК Е 

 

ВАСИЛЕНКО К.М. ІНТЕРВ’Ю-ОПИТУВАННЯ З РЕДАКТОРАМИ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 

 

 

1. Ігор Юрченко, головний редактор, співзасновник інтернет-

видання ПіК («Політика і культура») 

 

Коли було організоване видання? Рік і місяць появи в інтернеті. 

Липень 2012 року. 

Хто був засновником: приватна особа, комерційна фірма, політична 

структура? 

ТОВ «Політика і культура», всі – колишні працівники журналу «політика 

і культура», друкованого видання 

Число відвідувачів нині і динаміка відвідування інтернет-видання. 

Інформація не розголошується. 

Основна цільова група: соціальний статус і вікова характеристика. 

За статистикою – громадяни 35-65 років, в основному особи, які здобули 

вищу освіту, службовці, керівники підрозділів у фірмах. 

Реальна кількість позаштатних дописувачів.  

До десяти осіб. 

Система жанрів. Домінують репортаж та інтерв’ю чи аналітика? 

Умовне співвідношення аналітики до інформаційної групи. 

Домінує аналітика. Групи новин немає, оскільки від наших послуг 

відмовилися замовники новин. Через те відсутній і репортаж. В постійних 

рубриках домінує міжнародна аналітика і власні розслідування. 

Можете порівняти: наскільки зросла кількість аудіовізуального 

матеріалу: фотографій, малюнків чи фіксації у вигляді аматорської, 

професійної зйомки на відео? Порівняти із друкованим виданням. 
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Тенденція до переважання ілюстративну нас не торкнулася. Ілюстратив 

використовується лише в міру необхідності: заготовочні фото, що «працюють» 

із заголовком, плюс документи, відео чи зображення, що прямо пов’язані із 

текстом і є логічною частиною контенту. Тобто, ми не звертаємо уваги на 

тенденцію, що базується на твердженні, що, мовляв люди-візуали і багатство 

картинок є добрим для сприймання.  

Які Закони України сприяють розвитку інтернет-видань, які 

заважають? Чи існує таке законодавство на даний момент взагалі? 

Я не вважаю, що розвитку інтернет-видань у нас щось заважає. Те, що 

ЗМІ не повинні утаємничувати своїх бенефіціарів, мені здається виправданим. 

Те, що ЗМІ мають поважати авторське право і презумпцію невинності – теж є 

абсолютно об’єктивними вимогами. Кілька років тому була спроба прийняти 

досить жорстке законодавство, в якому справді були спроби впровадження 

механізмів досудового блокування сайтів. Наскільки мені відомо, 

законопроекти не були затвердженими.  

 

2. Йосип Пінтус, власник РБК-Україна: 

 

Коли було організоване видання? Рік і місяць появи в інтернеті.  

2006 рік, інформаційна агенція. 

Хто був засновником: приватна особа, комерційна фірма, політична 

структура. 

ЗАО «РосБізнесКонсалтінг», комерційна структура,яка створила філію в 

Україні і стала власником 

Число відвідувачів нині і динаміка відвідування інтернет-видання. 

В 2006 р. було 80 тис. відвідувань на тиждень, сьогодні – мільйон-

мільйон сто на добу.  

Основна цільова група: соціальний статус і вікова характеристика. 

Від початку видання орієнтувалося на бізнес. Це – офісні працівники, 

менеджери середньої ланки, які цікавилися економікою, макрофінансами.  
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Реальна кількість позаштатних дописувачів.  

Наразі позаштатних немає. 

Система жанрів. Домінують репортаж та інтерв’ю чи аналітика? 

Умовне співвідношення аналітики до інформаційної групи.  

Раніше домінували репортажі, зараз – інтерв’ю.  

Можете порівняти: наскільки зросла кількість аудіовізуального 

матеріалу: фотографій, малюнків чи фіксації у вигляді аматорської, 

професійної зйомки на відео?  

Юзер генерейтед контент є пріоритетним. Також в пріоритеті відео та 

аудіо. На смартфон немає часу.  

Які Закони України сприяють розвитку інтернет-видань, які 

заважають? Чи існує таке законодавство на даний момент взагалі?  

Медіа можуть виживати виключно в ліберальному середовищі вільного 

ринку.  

 

3. Олександр Мартиненко, керівник агентства Інтерфакс-Україна 

 

Коли було організоване видання? Рік і місяць появи в інтернеті.  

Агентство «Інтерфакс-Україна» було засновано в липні 1992 р. Рік і 

місяць появи в інтернеті збігається з роком і місяцем появи інтернету в Україні.  

Хто був засновником: приватна особа, комерційна фірма, політична 

структура.  

Першими засновниками були агентство «Інтерфакс» та приватна особа з 

українського бізнесу. 

Число відвідувачів нині і динаміка відвідування інтернет-видання. 

В середньому на сьогодні у сайта «Інтерфакс-Україна» біля 70 тис. 

відвідувачів щодня. Середнє зростання – 10% на рік.  

Основна цільова група: соціальний статус і вікова характеристика. 

Відкритий доступ – це не більше 50% інформації, яке випускає агентство. 

Решта – закритий доступ для передплатників. Головна цільова аудиторія – 
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середній та великий бізнес, вітчизняний та іноземний, вітчизняні та іноземні 

медіа, органи державної влади та місцевого самоврядування.  

Реальна кількість позаштатних дописувачів.  

Наразі позаштатних немає. 

Система жанрів. Домінують репортаж та інтерв’ю чи аналітика? 

Умовне співвідношення аналітики до інформаційної групи.  

Агентство випускає тільки новини та інтерв’ю.  

Можете порівняти: наскільки зросла кількість аудіовізуального 

матеріалу: фотографій, малюнків чи фіксації у вигляді аматорської, 

професійної зйомки на відео?  

На сайті є розділ відео, але його обсяг стабільний. Інфографіка 

використовується тільки в спецпроектах.  

Які Закони України сприяють розвитку інтернет-видань, які 

заважають? Чи існує таке законодавство на даний момент взагалі?  

Агентство працює відповідно до Закону України «Про інформаційні 

агентства», який в цілому влаштовує. Діяльність інтернет-видань, як відомо, 

законом окремо не врегульовано. 

 

4. Юрій Бутусов, власник інтернет-видання «Цензор.НЕТ» 

 

Коли було організоване видання? Рік і місяць появи в інтернеті.  

Вересень 2004.  

Хто був засновником: приватна особа, комерційна фірма, політична 

структура?  

Приватні структури. 

Число відвідувачів нині і динаміка відвідування інтернет-видання. 

Середньомісячне число відвідувачів становить близько 9,5 млн та 34 млн 

переглядів сторінок. У середньому один відвідувач переглядає 3,6 сторінок 

сайту за один сеанс. Динаміка відвідувань, як і в інших ЗМІ дещо змінюється 

під час важливих суспільно-політичних подій (2 виборчі компанії у 2019 р.) або 
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загострення військового протистояння (захоплення кораблів ВМСУ у 

Керченській протоці у 2018 р.), коли запит суспільства на новини зростає. 

Згідно з нашими річним спостереженням даних Similarweb у розділі топ-50 

сайтів України, «Цензор.НЕТ» та інші інтернет-ЗМІ займають усталені позиції, 

які мають незначні зміни щомісяця, але суттєво не змінюються.  

Основна цільова група: соціальний статус і вікова характеристика.  

Аудиторія видання: чоловіки – 64%, жінки – 36% Вік: 18-24 р – 5,5%, 25-

34 р. – 17,7%, 35-44 р. – 25,2%, 45-54 р. – 21,3%, 55-64 р. – 17,1%, 65+ – 13,2 

Географія: 83% відвідувачів з України, до ТОП-5 країн входять США, 

Німеччина, Росія, Білорусь, Великобританія З українських користувачів 

близько половини припадає на міста мільйонники. 

Реальна кількість позаштатних дописувачів.  

Приблизно кожна четверта стаття на сайті написана позаштатним 

автором Система жанрів. Домінують репортаж та інтерв’ю чи аналітика? 

Умовне співвідношення аналітики до інформаційної групи.  

Умовно 75% на 25% на користь інтерв’ю та репортажів.  

Можете порівняти: наскільки зросла кількість аудіовізуального 

матеріалу: фотографій, малюнків чи фіксації у вигляді аматорської, 

професійної зйомки на відео?  

У 2019 році було створено 2 youtube-канали – «Censor» та «Юрій 

Бутусов», що значно збільшило кількість відеоконтенту. Також видання має 

двох фотокореспондентів, які крім фотоматеріалів, роблять і відеостріми із 

суспільно-політичних акцій.  

Які Закони України сприяють розвитку інтернет-видань, які 

заважають? Чи існує таке законодавство на даний момент взагалі?  

Єдине прохання до законотворців – дати інтернет-медіа спокій. 


