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АНОТАЦІЯ 

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

прикладі сучасного українського ТБ)». – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-

комунікаційні технології». – Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара, Дніпро, 2017, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дослідження української медіагалузі, зокрема її телевізійного сегменту, 

у контексті соціальнокомунікаційної парадигми із залученням дотичних 

дисциплінарних підходів, зокрема медіаекономічного, медіасоціологічного, 

медіапсихологічного дозволило нам виявити низку аудіторієтвірних 

процесів, зумовлених національними особливостями становлення 

медіагалузі. 

Незважаючи на новітні тенденції в медіагалузі, зумовлені 

технологічним чинником, поширеними й усталеними залишаються процеси, 

характерні для лінійного медіаспоживання, при якому медіаорганізації   

комодифікують свої аудиторії, формують їх вибір, значною мірою 

обумовлюють їх медіапотреби, орієнтуючись переважно на вимоги 

рекламодавців.  

Відправною точкою для проблематизації цих процесів у контексті 

аудиторного чинника стали окремі питання вітчизняної медіакритики. 

Наприклад, негативне оцінювання експертами одноманітності, 

повторюваності, співзвучності медіапродуктів, які пропонуються медіа-

аудиторії тривалий період, зосередженості на вузькому наборі жанрів і тем, 

ігнорування інших, важливих тем, помітне зниження їх якості, сталий інтерес 

аудиторії до такого медіаконтенту. Виявлені тенденції дали поштовх для 

подальших роздумів щодо причин і наслідків такої ситуації в медіапросторі, 

перевірки можливості звикання медіа-аудиторії до контенту ЗМІ. Конформне 



3 

ставлення реципієнтів до медіапродуктів, узвичаєння їх одноманітності й 

низької якості пов’язуємо зі штучним конструюванням мотиваційної 

структури медіаактивності споживачів означеного контенту з боку 

медіаорганізацій. 

Беручи до уваги комерційний чинник функціонування ЗМІ, 

необхідність організації й контролювання ними механізмів формування 

медіа-аудиторій для рекламодавців, вказуємо на факт звикання аудиторії до 

медіаконтенту, зумовлений потребами медіаорганізацій. У цьому зв’язку 

також вказуємо на феномен штучного формування медіапотреб аудиторії 

(ФМА) як довгостроковий медіаефект. Тривала уніфікація медіаконтенту 

(одноманітність, схожість, співзвучність, шаблонність, обмеженість у 

проблемно-тематичному доборі, жанрова незбалансованість), його постійна 

повторюваність спричиняє дію механізму ФМА: адаптація (звикання) 

аудиторії до контенту – індиферентність (щодо формально-змістових 

характеристик контенту) – адикція (залежність від звичних медіапродуктів) – 

ригідність (неготовність до змін). 

Ми визначаємо фактори, що сприяють уніфікації контенту ЗМІ. Це 

проблема недосконалості системи медіадосліджень в українській медіагалузі 

та необхідність підлаштування контенту ЗМІ під потреби рекламодавця – 

дотримання умов контекстності реклами щодо медіазмісту, що викликає 

уніфікацію контенту. 

Недосконалість системи медіадосліджень проявляється в заміні якісних 

медіадосліджень медіаметрією, яка не дозволяє з’ясувати характер 

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

аудиторії стосовно медіапродуктів. У відповідності з рейтинговим підходом 

успіх одного типу медіапродукту веде до виробництва потоку подібних. 

Таким чином, всі конкуруючі телеканали, орієнтуючись на лідерів рейтингів, 

«клонують» ті медіапродукти, які охоплюють найбільші частки аудиторії 

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

нами телебачення стає однотипним. При цьому уніфікація медіаконтенту 
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відбувається на підставі необ'єктивних даних, таких, що не відображають 

реальних медіауподобань аудиторії. 

Також встановлено, що для досліджуваного нами телебачення 

дотримання умов контекстності телевізійної реклами щодо основного 

медіазмісту (програми, серіали тощо) також є чинником уніфікації контенту. 

Нами проведено аналіз рекламних роликів системоутворюючих 

рекламодавців, виявлено релевантність реклами й основного медіаконтенту 

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

що зосередженість телебачення на висвітленні тем повсякдення повністю 

дублює тематику найбільш часто рекламованих товарів групи FCMG. 

Зроблено висновок про те, що системоутворюючі рекламодавці фактично 

визначають зміст мас-медіа. 

Уніфікованість рекламної пропозиції брендів FCMG, одноманітність 

часто вживаних рекламних формул і концептів своєю чергою спричиняють і 

уніфікацію медіаконтенту, що весь час є релевантним контекстом до 

реклами. 

Крім того, ми визначаємо, що для появи та розвитку процесу ФМА 

необхідне існування певного середовища, деяких макрофакторів 

функціонування медіагалузі. Серед таких умов, що непрямо сприяють 

виникненню та підтримці ФМА, ми виявили явище інформаційної нерівності 

(її стану в Україні), а також низький рівень медіаграмотності української 

медіа-аудиторії.  

У ситуації з інформаційною нерівністю актуалізується проблема 

наявності для багатьох верств українського суспільства різних бар’єрів 

(економічних, технічних, культурно-психологічних) у доступі до 

різноманіття медіапродуктів і можливостей, наданих новітніми 

інформаційно-комунікаційними технологіями. Інформаційна нерівність 

спричиняє брак альтернативи, широкого вибору медіаконтенту й робить 

аудиторію залежною від уніфікованих продуктів загальнодоступних мас-

медіа.  
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Також важливою на сьогодні проблемою української медіагалузі є 

низький рівень медіаграмотності аудиторії. Актуальним лишається питання 

здатності аудиторії орієнтуватися в різних способах медіавпливу, зокрема й 

шляхом штучного формування в неї певних медіапотреб.  

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

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи факультету 

систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного 

університету імені О. Гончара за темою «Соціальні комунікації та 

трансформації сучасних медіа (національний та глобальний аспекти)» 

(державна реєстрація №113U007245). 

Метою дослідження є виявлення форм взаємодії телевізійних каналів 

(електронних ЗМК) й аудиторії в контексті впливу національно обумовлених 

організаційно-технологічних і маркетингових чинників. 

Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою такі завдання: 

1) розкрити теоретико-методологічні засади вивчення медіа-

аудиторії в аспектах її типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-

медіа; 

2) виявити особливості формування медіа-аудиторій за умов 

нелінійного й лінійного медіаспоживання аудіовізуальних продуктів;  

3)  у контексті бізнес-орієнтованої концепції ЗМК дослідити процес 

формування медіа-аудиторій засобами телебачення, під час якого через 

звикання до медіаконтенту може відбуватися штучне формування 

медіапотреб аудиторії (ФМА) як довгостроковий медіаефект; 

4) висвітлити складники механізму ФМА, розкрити його 

передумови в телевізійному сегменті вітчизняної медіагалузі; 

5) довести явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських 

ЗМІ на прикладі телебачення шляхом моніторингу його змісту й проведення 

відповідного опитування аудиторії;  

6) шляхом структурного аналізу рекламного простору довести 

релевантність реклами й медіазмісту на українському телебаченні. 
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Об’єкт дослідження – процес формування медіа-аудиторій засобами 

телебачення. Предмет дослідження – чинники, моделі та наслідки процесу 

формування медіа-аудиторій засобами телебачення.  

Гіпотеза дослідження. Визначаючи мас-медіа фактором формування 

цільових аудиторій, припускаємо, що макро- й мікрофактори 

функціонування медіаорганізації можуть спровокувати розвиток такого 

довгострокового медіаефекту, як штучне формування медіапотреб аудиторії 

(ФМА), у механізмі якого одним із вагомих складників є звикання. Саме 

тому, ймовірно, критикований за різними параметрами медіазміст не втрачає 

попиту в аудиторії через штучно сформовану в неї медіапотребу щодо такого 

контенту.  

Ключові слова: мас-медіа, медіа-аудиторія, конструювання медіа-

аудиторії, штучне формування медіапотреб аудиторії, лінійне/нелінійне 

медіаспоживання, уніфікація медіаконтенту, реклама. 
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SUMMARY 

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

example of modern Ukrainian TV)». – Qualifying scientific paper on the rights of 

manuscripts.  

Thesis for a Candidate of Sciences in Social Communications, speciality 27.00.06 

«Applied social and communication technologies». – Oles Honchar Dnipro National 

University, Dnipro, 2017, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018. 

The research of the Ukrainian media industry, in particular its television segment, 

in the context of social communication paradigm with the involvement of tangential 

disciplinary approaches, in particular, media economic, media sociological and media 

psychological, allowed us to identify a number of auditory-making processes conditioned 

by national peculiarities of the media industry formation. 

Despite the latest trends in the media industry due to the technological factor, the 

processes typical for linear media consumption, in which media organizations modify 

their audiences, form their choices, largely determine their media needs, mainly based on 

the requirements of advertisers, are still widespread and enduring. 

Certain issues of domestic media criticism became the starting point for 

problematizing these processes in the context of the auditor's factor. For example, we can 

speak about the experts' negative assessment of the monotony, repeatability, consistency 

of media products offered to media audiences for a long period of time, focusing on a 

narrow set of genres and themes, ignoring other important topics, noticeably decreasing 

their quality, and continuing interest of the audience to such media content. The revealed 

trends have given a significant impetus to further reflection on the causes and 

consequences of such a situation in the media space, testing the possibility of media 

audience getting used to the media content. We associate the conformal attitude of 

recipients to media products, their uniformity and low quality to the artificial design of 

the motivational structure of the media-activity of consumers of the specified content by 

the media organizations. 

Taking into account the commercial factor of media functioning, the need to 

organize and control the mechanisms of forming media audiences for advertisers by 

them, we point out the fact of getting used to the media content, due to the needs of 

media organizations. In this regard, we also point to the phenomenon of artificial 

formation the media audience’s needs (FMA) as a long-term media effect. Continuous 
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unification of media content (monotony, similarity, consistency, template, limited 

problem-thematic selection, genre imbalance), its constant repetition results in the FMA 

mechanism: adaptation (addiction) of the audience to content – indifference (relative to 

the formal and content characteristics of the media products) – addiction (dependence on 

usual media products) – rigidity (unwillingness to changes). 

We determine the factors contributing to the media content unification. This is a 

problem of the inadequacy of the media research system in the Ukrainian media industry 

and the need to adjust the content of the media to the needs of the advertiser – 

compliance with the media content advertising context, which causes the content 

unification. 

Imperfection of the system of media research is in the replacement of high-quality 

media research with mediametry, which does not allow to determine the nature of media 

consumption, to determine audience’s thoughts, interests, tastes, expectations, 

assessments in relation to media products. In accordance with the rating approach, the 

success of one type of media product leads to the production of a similar thread. Thus, all 

competing TV channels, centered on rating leaders, "clone" those media products that 

cover the largest shares of the audience. It has been established that this leads to the fact 

that the content of the television we are investigating becomes the same. At the same 

time, the unification of media content occurs on the basis of biased data, such that does 

not reflect the real media audience’s needs. 

It has also been established that for the television we are investigating, the 

conditions of the contextuality of television advertising on main media content 

(programs, serials, etc.) are also a factor in the unification of content. 

We conducted an analysis of advertising rollers of system-building advertisers, 

identified the relevance of advertising and the main media content by the criteria 

topics/issues, entertainment, quality. It has been established that the concentration of 

television coverage on topics of everyday life completely duplicates the topics of the 

most frequently advertised goods of the FCMG group. It is concluded that system-based 

advertisers actually determine the content of the mass media. 

The uniformity of the advertising offer of FCMG brands, the uniformity of 

frequently used advertising formulas and concepts, in turn, also results in the unification 

of media content, which always is relevant context to advertising. 
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In addition, we determine that for the emergence and development of the FMA 

process, the existence of a certain environment, some of the macro-factors in the media 

industry functioning is required. Among such conditions that indirectly contribute to the 

emergence and support of the FMA, we have discovered the phenomenon of information 

inequality (its status in Ukraine), as well as the low level of media literacy of the 

Ukrainian media audience. 

In the situation of information inequality, the problem of the availability of various 

barriers (economic, technical, cultural and psychological) for many segments of the 

Ukrainian society in the access to a variety of media products and opportunities provided 

by the latest information and communication technologies is actualized. Information 

inequality entails the lack of an alternative, a wide choice of media content and makes the 

audience dependent on unified, popular media products. 

Also, the problem of the Ukrainian media industry, which is important today, is 

the low level of the audience media literacy. The issue of the audience ability to navigate 

in different ways of media influence, including artificially forming certain media needs 

remains topical. 

Relationship of the paper with scientific programs, plans, themes. The 

research is carried out within the framework of the research work of the Faculty of 

Systems and Media Communications at Oles Honchar Dnipro National University on the 

theme «Social Communications and Transformation of Modern Media (National and 

Global Aspects)» (state registration № 113U007245). 

The purpose of this study is to identify forms of interaction between television 

channels (electronic MMC) and the audience in the context of nationally determined 

organizational, technological and marketing factors  impact. 

To achieve this, we set the following objectives: 

1) to reveal the theoretical and methodological principles of studying the media 

audience in aspects of its typological features, models of relations with mass media; 

2) to identify the peculiarities of the media audiences formation in the conditions 

of nonlinear and linear media consumption of audiovisual products; 

3) in the context of the business-oriented concept of MMC, to investigate the 

process of forming media audiences by means of television, during which, through 

accustoming to media content, an artificial formation of the media needs of the audience 

(FMA) can take place as a long-term media effect; 
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4) highlight the components of the FMA mechanism, to reveal its preconditions 

in the domestic media industry television segment; 

5) to prove the phenomenon of the media content unification of contemporary 

Ukrainian mass media on the example of television by monitoring its content and 

conducting an appropriate poll of the audience; 

6) through structural analysis of the advertising space to prove the relevance of 

advertising and media content on Ukrainian television. 

The object of the research is the process of forming media audiences by means 

of television. 

The subject of research concern factors, models and consequences of the 

formation of media audiences by means of television. 

The hypothesis of the study is as follows. Determining mass media as a factor in 

the target audiences formation, we assume that the macro- and microfactors of the media 

organization functioning can provoke the development of such a long-term media effect 

as the artificial formation of the media needs of the audience (FMA), in which one of the 

most important components is addiction. That is why, critically criticized for various 

parameters, media content does not lose its demand in the audience due to the artificial 

media demand for such content in its audience. 

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

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

unification, advertising. 
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ВСТУП 

Початок ХХІ століття виявився знаковим для медіагалузі завдяки 

революційним технологічним перетворенням, що вплинули на всі складники 

медіакомунікаційної системи. Змінилися характер медіавиробництва та 

медіаспоживання, формат відносин між медіями та їх аудиторіями. 

Трансформацій зазнала традиційна усталена модель ЗМК – повідомлення – 

реципієнт. Наразі, окрім ще доволі поширеного лінійного медіаспоживання, 

де ЗМК взаємодіють з комодифікованою аудиторією, майже не опікуючись 

питаннями юзабіліті свого продукту, поступово набуває поширеності 

нелінійне медіаспоживання, опосередковане чинниками агрегаторів 

контенту, бульбашкового фільтру, партисипативності у взаємодії мас-медіа й 

аудиторії. При цьому для першого типу споживання залишаються традиційно 

проблемними такі характеристики, як контентна одноманітність, високий 

рівень залежності від рекламодавців, штучне формування мотиваційної 

структури споживання медіапродуктів. За цих умов справедливими є 

уявлення про формування медіями своїх аудиторій відповідно до вимог їх 

ринкового існування, безпосередньо пов’язаного із жорсткими умовами 

функціонування на ринку реклами.  

Зовсім іншої специфіки набуває аудиторний чинник при нелінійному 

медіаспоживанні. Тут йдеться про активність, високу селективність та 

вмотивованість реципієнтів у виборі медіапродуктів та зрештою про 

формування реципієнтом персоналізованого медіапростору. «В умовах 

постіндустріального суспільства встановлюється новий культурний 

порядок, − пише Т. С. Крайнікова, − homo medius живе у «своїй» ніші, у 

«своїй» площині інформаційного світу, адже цей світ множинний і дає 

екзистенціальний вибір. Тож ми самі вибираємо, що воліємо знати, в що 

вірити і, маючи доступ до величезних інформаційних ресурсів, знаходимо 

підтвердження своєму вибору» [108, с. 41].  

При цьому, незважаючи на новітні тенденції в медіагалузі, зумовлені 

технологічним чинником, поширеними й усталеними залишаються процеси, 
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характерні для лінійного медіаспоживання, при якому медіаорганізації   

комодифікують свої аудиторії, формують їх вибір, значною мірою 

обумовлюють їх медіапотреби, орієнтуючись переважно на вимоги 

рекламодавців.  

Українська медіагалузь відтворює основні світові тенденції розвитку 

медіасфери, адже вона вбудована в світовий інформаційний простір. Окрім 

того, її функціонування значною мірою зумовлено також і національними 

чинниками медіаекономічного, соціокультурного, інформаційно-

технологічного характеру. Конструювання аудиторій медіазасобами 

становить явище, притаманне глобальному медіасередовищу. Проте воно, 

безумовно, має національну специфіку відтворення в кожному конкретному 

соціумі.  У нашому дисертаційному дослідженні зосереджуємо увагу на 

сегменті електронних ЗМК, взятому в хронологічних межах 2004-2015 років.  

 Дослідження української медіагалузі, зокрема її телевізійного 

сегмента, в контексті соціальнокомунікаційної парадигми із залученням 

дотичних дисциплінарних підходів, зокрема медіаекономічного, 

медіасоціологічного, медіапсихологічного, дозволило нам виявити низку 

аудіторієтвірних процесів, зумовлених національними особливостями 

становлення медіагалузі. 

Відправною точкою для їх проблематизації в контексті аудиторного 

чинника були матеріали медіакритичних студій, де негативно оцінюються 

медіапродукти сучасних українських комерційних телеканалів, а саме такі їх 

характеристики, як: одноманітність, проблемно-тематична повторюваність, 

жанрова незбалансованість, помітне зниження якості в ситуації збереження 

стабільного інтересу медіа-аудиторії до такого контенту. Однією з причин 

називалося  звикання до медіапродуктів, узвичаєння їх одноманітності й 

низької якості для реципієнтів, що ми пов’язуємо зі штучним 

конструюванням мотиваційної структури медіаактивності споживачів 

означеного контенту з боку медіаорганізацій. 
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Це, в свою чергу, актуалізувало питання маркетингових відносин 

аудиторії й електронних ЗМК у ринкових умовах, а саме такого аспекту, як 

формування цільових аудиторій засобами телебачення. Адже чинник 

стабілізованого споживання медіаконтенту є вагомим складником стратегії 

кожного ЗМІ щодо накопичення, утримання й розширення своєї аудиторії.  

Феномен формування медіа-аудиторії утворює складні причинно-

наслідкові зв’язки між потребами аудиторії та маркетинговими й 

організаційно-технологічними факторами функціонування медіа.  

Серед чинників, що впливають на характер взаємодії мас-медіа та їх 

аудиторій, маємо назвати проблему недосконалості системи медіадосліджень 

(медіаметрії): мас-медіа не здійснюють належним чином вивчення 

медіапотреб аудиторії, що призводить до необ'єктивних даних щодо її 

реальних інтересів, смаків, побажань. 

Окрім того, маркетингові імперативи змушують власників 

медіаорганізацій пристосуватися до вимог рекламодавців, однією з яких є 

релевантність реклами й медіазмісту: медіареклама потребує постійного 

гомогенного контексту, роль якого виконує основний зміст масмедіа, що 

спричиняє уніфікацію медіаконтенту. 

Серед макрофакторів функціонування ЗМК варто вказати на ситуацію з 

інформаційною нерівністю в Україні. Актуалізується проблема наявності для 

багатьох верств українського суспільства різних бар’єрів (економічних, 

технічних, культурно-психологічних) у доступі до різноманіття 

медіапродуктів і можливостей, наданого новітніми інформаційно-

комунікаційними технологіями. Через інформаційну нерівність аудиторія 

немає достатньої альтернативи у медіаспоживанні, стає залежною від 

уніфікованих продуктів загальнодоступних мас-медіа.  

Також важливою проблемою української медіагалузі залишається 

низький рівень медіаграмотності медіа-аудиторії. Актуальним лишається й 

питання здатності аудиторії орієнтуватися в різних способах медіавпливу, в 
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різноманітті медійних платформ, зокрема, відповідно до того, що стосується 

варіативності її контентних уподобань. 

Означені проблеми потребують дослідження в контексті взаємодії мас-

медіа й аудиторій. 

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

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи факультету 

систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного 

університету імені О.Гончара за темою «Соціальні комунікації та 

трансформації сучасних медіа (національний та глобальний аспекти)» 

(державна реєстрація №113U007245). 

Метою дослідження є виявлення форм взаємодії телевізійних каналів 

(електронних ЗМК) й аудиторії в контексті впливу національно обумовлених 

організаційно-технологічних і маркетингових чинників. 

Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою такі завдання:  

1) розкрити теоретико-методологічні засади вивчення медіа-

аудиторії в аспектах її типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-

медіа; 

2) виявити особливості формування медіа-аудиторій за умов 

нелінійного й лінійного медіаспоживання аудіовізуальних продуктів;  

3)  у контексті бізнес-орієнтованої концепції ЗМК дослідити процес 

формування медіа-аудиторій засобами телебачення, в ході якого через 

звикання до медіаконтенту може відбуватися штучне формування 

медіапотреб аудиторії (ФМА) як довгостроковий медіаефект; 

4) висвітлити складники механізму ФМА, розкрити його 

передумови в телевізійному сегменті вітчизняної медіагалузі; 

5) довести явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських 

ЗМІ на прикладі телебачення шляхом моніторингу його змісту й проведення 

відповідного опитування аудиторії;  

6) шляхом структурного аналізу рекламного простору довести 

релевантність реклами й медіазмісту на українському телебаченні. 
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Об’єкт дослідження – процес формування медіа-аудиторій засобами 

телебачення. Предмет дослідження – чинники, моделі й наслідки процесу 

формування медіа-аудиторій засобами телебачення.  

Гіпотеза дослідження. Визначаючи мас-медіа фактором формування 

цільових аудиторій, припускаємо, що макро- й мікрофактори 

функціонування медіаорганізації можуть спровокувати розвиток такого 

довгострокового медіаефекту, як штучне формування медіапотреб аудиторії 

(ФМА), у механізмі якого одним із вагомих складників є звикання. Саме 

тому, ймовірно, критикований за різними параметрами медіазміст не втрачає 

попиту в аудиторії через штучно сформовану в неї медіапотребу щодо такого 

контенту.  

Теоретико-методологічна основа дисертації. Базовим при 

формуванні теоретико-методологічного підґрунтя дисертаційного 

дослідження став соціальнокомунікаційний підхід, адже дослідницькою 

стратегією було передбачено вивчення технологічно обумовлених впливів 

телебачення на аудиторію шляхом віднайдення зв’язків між основними 

чинниками комунікаційної системи. Саме соціальнокомунікаційна парадигма 

стала визначальним фактором для вибору методів, валідних щодо 

поставленої мети, об’єкта й предмета дослідження.    

Наше дослідження має типову для соціальнокомунікаційного підходу 

синхронну актуальність, адже зміни в соціумі й формах його комунікації є 

перманентними. Крім того, воно також характеризується ознаками, 

виявленими вітчизняним науковцем В. М. Корнєєвим при комплексному 

аналізі наукової галузі «Соціальні комунікації». Йдеться про суспільну 

резонансність, адже ми виявляємо певні моделі медіаспоживання й 

простежуємо їх реалізацію в соціумі, а також про соціальне проектування, 

тобто вплив соціальних чинників на досліджувані явища [99]. 

 Для вивчення низки питань, пов’язаних з поняттям медіа-аудиторії, 

зокрема, її типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-медіа основою 

стали дослідження таких вчених, як Т. М. Дрідзе,  Г. Д. Лассуелл, Т. Ньюком, 



20 

та інших, а також розвідки сучасних авторів О. Л. Вартанової, В. Ф. Іванова, 

Н. В. Костенко, В. В. Різуна та ін.  Також значну увагу було приділено 

дисертаційним дослідженням і окремим науковим публікаціям, проблематика 

яких стосувалася аудиторного чинника в масово-комунікативних процесах 

(О. В. Ануфрієва, О. Т. Боришполець, Д. Н. Виноградов, О. Д. Кучер, 

М. В. Мельничук, М. М. Назаров, Д. Н. Паньков, І. Ю. Саяпіна,  

І. А. Полуехтова, Р. В. Удовиченко та інші).  

Окремо нами було опрацьовано розвідки, присвячені формуванню, 

конструюванню цільових аудиторій засобами масової інформації. Зокрема 

концептуально вагомою для нашого дослідження є наукова збірка 

американських комунікативістів за редакцією Джеймса Еттеми (James S. 

Ettema) та Чарльза Вітні (D. Charles Whitney) «AudienceMaking: How the 

Media Create The Audience» («Створення аудиторії: як ЗМІ продукують 

аудиторію»), з якої було виокремлено ряд концепцій, що отримали розвиток 

у нашій роботі.  

Основою для формулювання й доведення нашої гіпотези є твердження 

науковців і практиків ЗМІ щодо можливості розвитку процесу узалежнення 

аудиторії від формальних і змістових параметрів медіапродуктів. Зокрема, 

питання розвитку в реципієнтів звикання до споживання медіапродуктів 

певної проблематики, жанрів і форматів порушували В. В. Гатов, 

Б. Горобчук, С. В. Євдокимов, Н. І. Зражевська А. Г. Качкаєва, С. М. Квіт, 

Дж. Лалл, Б. В. Потятиник, І. Д. Фомічова,  А. В. Юсипович та інші. 

Оскільки визначена наукова проблема передбачала її вивчення на 

перетині таких напрямів, як медіапсихологія, медіасоціологія, 

медіаекономіка, медіаменеджмент, медіамаркетинг, нами було опрацьовано 

дотичні до теми дослідження з означених дисциплін. Зрозуміти певні аспекти 

сучасних медійних процесів у світі й власне актуальні проблеми української 

медіагалузі нам дозволили праці О. Л. Вартанової, Г. В. Дворецької, 

В. А. Євстафьєва, Л. М. Землянової, Н. І. Зражевської,  В. Ф. Іванова, 

Ф. Котлера, Н. В. Костенко, Т. С. Крайнікової, А. В. Кочеткової, 
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Г. Г. Поцепцова, О. Є. Проніної, В. В. Різуна, Л. М. Хавкіної, Т. В. Фісенко, 

І. Д. Фомічової, І. В. Черемних, Є. С. Цимбаленка, А. В. Юсипович, 

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

Методи дослідження. При дотриманні вимог, обумовлених базовою 

соціальнокомунікаційною парадигмою, дослідження було проведено із 

застосуванням системного й міждисциплінарного підходів, за допомогою 

загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, порівняння, індукції й дедукції. 

На різних етапах вивчення об’єкта дослідження застосовувалися структурний 

контент-аналіз ефірного наповнення загальнонаціональних телевізійних 

каналів,  соціологічне опитування з метою виявлення аудиторних очікувань і 

вподобань, структурний аналіз рекламного простору на засадах семіотичної 

парадигми.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше  

- актуалізовано й розвинуто питання можливості формування адикції 

аудиторії від медіаконтенту з певними формальними й змістовними 

характеристиками; 

- виявлено феномен штучного формування медіапотреб аудиторії 

засобами телебачення за певних умов і реконструйовано його механізм; 

уточнено 

- роль аудиторного чинника при лінійному й нелінійному 

медіаспоживанні; 

- взаємозв’язки макро- й мікрофакторів функціонування української 

медіагалузі під час її комплексного вивчення в контексті різних 

дисциплінарних підходів; 

набули подальшого розвитку 

- питання маркетингових відносин аудиторії й електронних ЗМІ в 

ринкових умовах, а саме такий аспект, як формування цільових 

аудиторій засобами телебачення; 
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- теоретичні підходи у вивченні медіаефектів, сугестивного потенціалу 

ЗМІ. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Дослідження 

української медіагалузі в її телевізійному сегменті із застосуванням 

міждисциплінарного й системного підходів, а також виявлення завдяки 

цьому нових медійних явищ становлять знання, що доповнюють теоретичну 

складову науки про соціальні комунікації.  

Практичне значення отриманих результатів. Дослідження може 

доповнити навчальні програми з курсів «Соціологія масових комунікацій», 

«Медіапсихологія», «Медіакритика» в аспектах аудіторієтворення, 

медіаспоживання, формування в реципієнтів медіакритичного мислення. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Основні теоретичні положення й висновки, що характеризують 

новизну дослідження, отримані й сформульовані автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів 

дослідження було оприлюднено в доповідях на шести наукових 

конференціях, як в Україні, так і за кордоном: на міжнародній науково-

практичній конференції «Журналистика в 2010 году: СМИ в публичной 

сфере» (м. Москва, 7–9 лютого 2011 р.); міжнародній науковій конференції 

«Средства массовой информации в современном мире» (м. Санкт-Петербург, 

21–22 квітня 2011 р.); міжнародній науковій конференції «Rozwoj nauk 

humanistycznyh. Problemy i perspektywy. («Розвиток гуманітарних наук. 

Проблеми і перспективи»)» (м. Катовіце, Польща, 28–30 вересня 2012 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Українські медіа 2012: 

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

всеукраїнській науково-практичній конференції «Реклама та ПР в системі 

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

2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна новинна 

журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс» 

(м. Львів, 26–27 жовтня 2012 року). 
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Публікації. результати дисертаційного дослідження опубліковано в 6 

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

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

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

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

Повний обсяг роботи становить 331 сторінка, основний текст викладено на 

194 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МЕДІА-АУДИТОРІЙ ЗАСОБАМИ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1.1 Поняття медіа-аудиторії: дефініції, типологія, моделі взаємовідносин 

з мас-медіа 

У контексті новітніх технологічних практик, в умовах нових 

суспільних викликів і процесів ЗМК втратили функції соціального інституту, 

покликаного «інформувати, просвіщати, розважати» й набули характеру 

медіаутворень, що наразі мають принципово інші функціональні ознаки. Це 

організації-медіуми, спрямовані на налагодження взаємодії між реципієнтами 

й постачальниками повідомлень різного характеру. Вони репрезентують 

певний суб’єктивний вимір реальності, враховують чинник зворотнього 

зв’язку, є чутливими до технологічного фактора. 

Відповідно до змін статусу й функціональності ЗМК відбувається й 

зміна ролі аудиторії, яка може бути розглянута в різних парадигмах «Медіа і 

політика», «Медіа і суспільство», «Медіа і ринок» тощо.  Роль аудиторії 

набуває інструментального характеру, вона варіюється залежно від того, яка 

функція виконується комунікатором – інформування, промоціювання, 

посередництво, агітація тощо.  

Відомо, що в своєму розвитку інститут мас-медіа орієнтувався на різні 

форми взаємодії з аудиторією: від концепту тотального впливу з його 

біхевіористською парадигмою до концепту взаємодії медіа й аудиторії, що 

виник на теренах ринкового існування медіаорганізацій. Таким чином, 

ставлення до аудиторії як до об’єкта інформаційного впливу в міру 

інституціональних перетворень медіа поступово змінилося уявленнями про 

неї як про товар, конкурентоздатність якого залежить від 

соціодемографічних і психографічних характеристик реципієнтів. І якщо у 

домаркетинговий період аудиторія розглядалася як константа в своїх 

рецептивних і поведінкових ознаках, то в ринкових умовах у ЗМІ з’явилася 

потреба впливати на уподобання аудиторії, її рецептивні практики.  
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Нові уявлення про аудиторію як товарне середовище, яке потрібно 

формувати й утримувати в конкурентоздатному стані, спричинено 

збільшенням конкуренції на медіаринку, зростанням рекламної частки в мас-

медійному контенті, появою новітніх промоційних інструментів і форм у 

медіасекторі. 

Аналіз розвідок дозволяє констатувати, що на позначення аудиторії 

ЗМІ (медіа-аудиторія) дослідники застосовують такі концепти, як «масова 

аудиторія» (множина різних), «аудиторія масової комунікації», «цільова 

аудиторія» тощо. У нашому дослідженні використовуємо ці поняття як 

контекстуальні синоніми, тож звернемося до конкретних дефініцій.  

Концепт «аудиторія» в науковому дискурсі комунікативістики і 

дотичних до неї теоретичних галузей зазвичай визначався варіативно 

залежно від ракурсу й методологічних потреб. Зокрема, на варіативність 

підходів вказує Л.М. Землянова: аудиторію ЗМІ розглядають як 

«найважливішу частину інформаційних спілкувань у всьому різноманітті їх 

проявів», що можуть трактуватися по-різному залежно від теоретичних 

підходів: соціологічний, культурний, маркетинговий тощо [64, с. 32].  

Аудиторію ЗМІ як «частину суспільства (групу населення) або все 

суспільство у їх відносинах зі ЗМІ» визначає й А.А. Шерель (цит. за: [144, с. 

158]). Доволі лаконічно й водночас багатозначно тлумачать медіа-аудиторію 

Л. Сухотерін і І. Юдінцев, як: «сукупність людей, які отримують 

інформацію» (Цит. за: [144, с. 158]).  

Більш конкретними є визначення соціологів масової комунікації. 

Наприклад, С.С. Фролов пропонує розглядати медіа-аудиторію як «соціальну 

спільність людей, об'єднану взаємодією з комунікатором (індивідом або 

групою, що володіють інформацією й доводять її до цієї спільності)» (курсив 

наш – Т.Ш.) (Цит. за: [70]). А.А. Грицанов уважає, що під аудиторією ЗМІ 

слід розуміти «стійку сукупність людей, яка виникає на основі спільності їх 

інформаційних потреб, інтересів, а також форм, способів і каналів 

задоволення цих потреб» (Цит. за: [144, с. 158]). 
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Вітчизняний дослідник В.Ф. Іванов також дотримується думки, що 

найбільш релевантною дефініцією аудиторії ЗМІ є: «стійка сукупність людей, 

які об’єднані спільними інформаційними потребами» [72, с. 212]. У 

сучасному словнику медіатермінів можемо знайти таке визначення медійної 

аудиторії: «диференційовані за різними ознаками (віковими, соціальними, 

освітніми, расовими, гендерними, національним та ін.) групи людей, які 

контактують з медіатекстами» (переклад тут і далі наш – Т.Ш.) [236, с. 8]. 

Л.Г. Світіч характеризує медіа-аудиторію такими рисами: масовість; 

анонімність; розосередженість у просторі; мінливість; різноструктурність, 

різнохарактерність; стохастичність, стихійність, імовірнісність, 

спонтанність [205, с. 58, с. 10, с. 90–91].  

Часто на позначення аудиторії ЗМІ вживається вислів масова аудиторія. 

Наприклад, В.Ф. Іванов в огляді різних теорій, в яких трактується медіа-

аудиторія, акцентує, що в комунікативістиці масова аудиторія – це всі 

споживачі інформації мас-медіа [72, с. 188]. 

Дослідник В.В. Різун вказує на те, що «…масова аудиторія – це прояв 

незібраної публіки як сукупності «масових людей», схильних до масифікації 

й піддатливих сугестії з боку ЗМК і здатних перетворитися на активну масу 

(натовп, зібрану публіку)» [190, с. 87]. Також у працях В.В. Різуна можемо 

знайти таке формулювання: «професіоналізувавшись та, відповідно, 

інституціоналізувавшись, тобто перейшовши на рівень активності певних 

інституцій, масове спілкування перетворюється на працю для забезпечення 

комунікації між виробником масовокомунікаційного продукту 

та споживачем — масою» (курсив наш – Т.Ш.) [187]. 

Окрему низку властивостей медіа-аудиторії виділяє В.Ф. Іванов: 

«гетерогенний, анонімний для комунікатора, розосереджений (за територією) 

характер», «вибірковість, сприйнятливість, зацікавленість, залученість» [72, 

с. 188]. 

На думку В.Ф. Іванова, сутність медіа-аудиторії може бути 

схарактеризована за допомогою двох груп ознак. Перша група вказує на її 
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внутрішню єдність безвідносно до конкретного ЗМК. Вона об’єднує 

соціально-демографічні й психографічні характеристики; духовні запити, 

інтереси, смаки. Ці характеристики можуть стати основою для формування 

конкурентоздатного медіаконтенту й вирішення інших завдань, пов’язаних із 

ринковим існуванням ЗМК [79]. 

Друга група ознак стосується мотиваційної структури споживання 

медіапродукту аудиторією, яка постає в формі оцінок, думок, очікувань, 

пов’язаних зі змістом і якісними характеристиками функціонування 

ЗМК [79]. Цілком закономірно, що дослідження аудиторії стосуються цих 

двох сукупностей ознак: з одного боку, дослідники прагнуть проаналізувати 

соціодемографічний портрет медіа-аудиторії, з іншого, – дослідити його 

вплив на ставлення аудиторії до конкретних мас-медіа, медіазасобів, 

медіаконтенту тощо. 

Таким чином, у концепт «медіа-аудиторія» інтегруються такі ознаки й 

категорії,  як «масовість», «рецептивність», «анонімність», «мінливість», 

«різноструктурність», «взаємодія», «інформаційні потреби», 

«соціодемографічні параметри». Усі вони безпосередньо співвідносяться з 

концептом «медіаспоживання», вказують на його функціональні риси, 

маркетинговий характер.  

Існує цілий ряд підходів до типологізації медіа-аудиторії. Це зумовлено 

тим, що «принципи типології залежать від різних теоретичних позицій 

класифікаторів і цілей, які вони переслідують» [28, с. 77]. Як зазначає 

Л.О. Мироненко загальноприйнятим у більшості розвідок є поділ медіа-

аудиторій за такими критеріями: залежно від каналу отримання інформації – 

аудиторія радіо, телебачення, друкованих ЗМІ, аудиторія інтернет-ЗМІ; за 

географічними рівнями аудиторія може бути – загальнонаціональна, обласна, 

аудиторія певного міста, району чи місця; щодо соціально-демографічних 

ознак – за віком, статтю, національністю, освітою, професією, релігійною 

приналежністю тощо; за рівнем доходів – заможні, малозабезпечені, 

середнього достатку; за стилем життя, інтересами – спортивними, 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1280
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1280
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музичними, політичними тощо [144, с. 159]. Усе це загальні й найбільш часто 

вживані критерії поділу медіа-аудиторій. Перелічені ознаки зазвичай 

ураховують медіаменеджери під час визначення аудиторії ЗМІ й формування 

відповідних пропозицій рекламодавцям. 

Звертаючись до типологізації медіа-аудиторії, І.В. Іванов пропонує 

виокремлювати з аудиторії читачів, слухачів, глядачів і користувачів засобів 

масової інформації спеціалізовану аудиторію [79]. Дослідник пояснює, що 

такий поділ означає вичленування в межах масової комунікації 

спеціалізованої інформації, «сприйняття якої не передбачає спеціальної 

підготовки аудиторії, але розрахована на специфічну структуру інтересів, 

яка передбачає підвищену орієнтацію на визначений вид інформації» (курсив 

наш – Т.Ш.) [79].  

З початком застосування маркетингового підходу до організації роботи 

мас-медіа став вважатися доцільним і поділ аудиторії ЗМІ на потенційну 

(заплановану), цільову й реальну [54, с.3]. Ще на етапі формування стратегії 

функціонування будь-якої медіаорганізації керівники послуговуються 

поняттям потенційна аудиторія, що вказує на сукупність людей, які технічно 

досяжні для трансляції інформації. У процесі аналізу ринків інформації й 

порівняння окремих медіаканалів застосовують показник охоплення 

потенційної аудиторії (cover, reach). Визначаючи ту аудиторію, для якої 

призначена конкретна інформація, медійники використовують поняття 

цільова аудиторія (ЦА), в складі якої можуть вже виокремлюватися різні 

більш вузькі групи. І зрештою, коли в ході функціонування медіаканалу вже 

склалася певна аудиторія, її можна називати реальною аудиторією. 

Регулярний моніторинг відповідності запланованої аудиторії реальній є  

важливим для виявлення показника життєздатності будь-якого медіапроекту 

й стратегії його подальшого розвитку [54].  

Функціонування мас-медіа в ринкових реаліях передбачає, що цільова 

аудиторія конкретного ЗМІ обов’язково буде містити в собі цільову 

аудиторію тих товарів, які рекламуються в цьому ЗМІ. Тому поняття цільова 
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аудиторія однаково використовується як на позначення тих реципієнтів, для 

яких виробляється медіаконтент, так і при взаємодії з рекламодавцями, які 

обирають серед медіа-аудиторії необхідні їм цільові сегменти. Саме тому 

процес, який ми називаємо формуванням цільових аудиторій засобами 

масової інформації, містить в собі два об’єднаних завдання. Докладніше 

формування цільових аудиторій буде розглянуто в підрозділі 1.2. 

Ми досліджуємо загальнонаціональні комерційні ЗМІ, цільова аудиторія 

яких є дуже широкою, гетерогенною. Всупереч новим вимогам рекламного 

ринку й прогнозам медіапрактиків, поступовий перехід до нішивізації на 

українському медіаринку, фрагментації, диференціації аудиторії все ж не 

сприяв витисненню крупних загальнонаціональних ЗМІ з універсально-

жанровим наповненням і прагненням до розширення своєї аудиторії. 

Наприклад, видатний медіапрактик О. Роднянський, який свого часу заснував 

український загальнонаціональний канал «1+1», дотримується думки, що 

медіа-аудиторія вже давно не є загальною й не існує жодного телевізійного 

каналу, що розрахований на всіх – кожен на свої ЦА [5]. Проте сучасні 

вітчизняні телепродюсери, за діяльністю яких ми можемо спостерігати, 

продовжують виробляти медіапродукти за принципом загальнозначущості й 

універсальності – «перемагає орієнтація на усереднені смаки – для того, щоб 

кожна передача мала якомога більшу за обсягом аудиторію» [239, с. 13]. У 

цьому контексті доцільно розглянути й схарактеризувати як окремий 

різновид медіа-аудиторії таке явище, як мейнстрім. 

У науковому дискурсі комунікативістики мейнстрімінг стосовно до 

аудиторії ЗМІ (переважно для телевізійної) тлумачать як «процес 

формування потоку загальних поглядів» у реципієнтів внаслідок тривалого 

споживання медіапродуктів зі «схожими мотивами, сюжетами, символами, 

колізіями» [64, с. 190]. Ю.Д. Гаврилець пояснює, що мейнстрімом (основний 

потік) називають панівну тенденцію, напрямок, що переважає в загальній 

масі населення, а також  і медіа-аудиторію з уніфікованими реакціями на те, 

що сприймають із мас-медіа [30, с. 50]. Важливо наголосити, що в різних 
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розвідках зустрічаються протилежні думки про те, що цей тип медіа-

аудиторії створюється під впливом самих мас-медіа, або ж навпаки під 

впливом соціальних факторів. Зокрема, Ю.Д. Гаврилець, розглядаючи 

поняття мейнстріму в ЗМІ, стверджує, що «довгостроковий уплив загальних 

структурних моделей телепрограм спричиняє явище, яке вчені назвали 

мейнстрімінгом» і водночас додає, що «концепція мейнстрімінгу наголошує 

на тому, що в рамках різних світових культур існують домінантні комплекси 

переконань, поглядів, цінностей та звичаїв» [30, с. 50]. Отже, явище 

мейнстріму постає позааудиторним чинником, як предмет вивчення для 

соціологів.  
С.Г. Лазарєв у цьому зв’язку зазначає, що «зміст масової культури 

обумовлений щоденними подіями, прагненнями й потребами, складниками 

життя більшості населення – так званого мейнстріму» [113]. 

Аналізуючи розвідки, присвячені масмедійній проблематиці, ми 

з’ясували, що термін «мейнстрім» вживається в таких словосполученнях: 

«представники мейнстріму», «носії мейнстріму», «відносити когось до 

мейнстріму», «увійти до мейнстріму», «бути втіленням мейнстріму», 

«утвердити в мейнстримі домінуючий дискурс», «медійний мейнстрім», 

«мейнстрім медіа» [91; 237; 139; 39]. 

 І. Філенко визначає: «Ера телебачення <…> закінчується апогеєм ЗМІ – 

виникненням феномену «мейнстрім медіа», що з економічної точки зору 

означає монополізацію та концентрацію ЗМІ, а з соціальної – глобальну 

інформаційну ізоляцію» [237]. Існує навіть зіставлення «альтернативні ЗМІ» 

та «мейнстрім ЗМІ» [265]. У західній комунікативістиці термін «mainstream 

media» вживається давно, його часто позначають просто абревіатурою 

«MSM» [286, с. 130; 269]. 

У професійному середовищі склалося таке розуміння мейнстріму: «це 

ідея, формула, часто позбавлена глибокого змісту, набір якихось розхожих 

суджень, штампів, кліше», «те, що визначається в рамках масової культури 

як щось, що має найбільший ступінь поширення», «колективне несвідоме», 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v38/v38-2-15.pdf
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«висловлення домінуючої картини світу», «деякі рамки нормального, 

загальноприйнятого», «негласна низка правил», «легітимація ідеї», «медійне 

поняття, яке транслюється медіа й, зрештою, медіа й вимірюється» [139]. 

Отже, дискусія з приводу поняття мейнстрім у масмедійному контексті 

триває. У нашому дослідженні будемо користуватися ним як науковою 

метафорою на позначення потоку уніфікованого медіаконтенту, 

спрямованого на уніфіковану медіа-аудиторію. Необхідно також з’ясувати 

роль мейнстріму для вирішення комерційних, маркетингових завдань мас-

медіа. 

Практики українських ЗМІ часто застосовують цей термін для 

характеристики великої медіа-аудиторії,  підкреслюючи, що працюють із вже 

сформованим соціальним утворенням, поява якого не є наслідком діяльності 

мас-медіа. За тими ознаками, якими характеризують мейнстрім продюсери 

ЗМІ, можна сказати, що це не просто масова аудиторія, велика кількість 

людей, у свідомості яких відбувається «тотальна актуалізація «масового» 

(при безпосередній участі ЗМК) з притаманними йому ознаками спільного, 

всезагального, шаблонного, усередненого [19, с. 34]. У практично-

прикладному мас-медійному контексті мейнстрім постає як соціологічна 

більшість у масовій аудиторії. При цьому аудиторія, орієнтована на 

мейнстрім, в уявленні медіапрактиків, – це однозначно прості й бідні люди з 

поганим примітивним смаком, сіра маса з низькою культурою, невибагливі 

обивателі, які полюбляють «треш», «кітч», «кемп» тощо [76; 66; 64, 181; 5; 

226; 181; 182; 183; 184]. 

Якщо розглядати низку концептів, якими часто користуються 

медіапрактики, таких як «common people» (звичайні, прості люди), «average 

people» («середній» споживач інформації – звичайні пересічні читачі, 

слухачі, глядачі), то «мейнстрім» у цьому переліку посідає найнижчий 

рівень. Важко з’ясувати, внаслідок чого склалося саме таке уявлення про 

переважну більшість населення, втім головне, що для медіапрактиків саме це 

розуміння мейнстріму є засадою у роботі з масовою аудиторією.  
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В.Ф. Іванов стверджує, що сама особливість масової комунікації 

обумовлює неможливість забезпечувати «широту» й «глибину» конкретних 

знань про адресата, індивідуальної специфіки його сприйняття, й це 

призводить до застосування практики орієнтування на «усередненого члена 

своєї аудиторії» [72, с. 205]. 

Безумовно, медіа-аудиторія не є гомогенною, вона складається з різних 

за обсягом груп реципієнтів, які мають ті чи інші медіауподобання, звички, 

стилі медіаспоживання тощо. Проте тривалою практикою медіавиробництва 

створено міф про масову аудиторію як певну гомогенну множину з 

уніфікованими мейнстримними медіапотребами. Характерно, що подібні 

спрощені й схематизовані уявлення про реципієнтів застосовують і 

рекламісти, визначаючи цільову аудиторію рекламних повідомлень. Зазвичай 

вони орієнтують свої меседжі на такого ж усередненого потенційного 

споживача, що виступає водночас адресатом мейнстрімної медіапродукції. 

Прагнення медіаменеджерів виокремлювати саме такий тип медіа-

аудиторії, як мейнстрім, і орієнтуватись на нього при створенні 

медіапродуктів, суперечить умові відповідності цільових аудиторій ЗМІ й 

цільових аудиторій рекламодавців. Адже споживачі рекламованих товарів – 

це різні за низкою ознак люди, а не лише більшість зі знівельованими 

характеристиками. 

На телебаченні для виявлення привабливості певного 

ЗМІ/медіапродукту для аудиторії користуються значеннями рейтингового 

вимірювання (частку shr% ділять на рейтинг rat%). Важливо знати, чи 

аналізується детально показник частки shr% для певної вікової групи 

аудиторії, наприклад, за багатомірними таблицями, де можна побачити 

інформацію про соціально-демографічні показники, гендерні ознаки, рівень 

доходів, стиль життя тощо? Адже для рекламодавців має бути дуже 

важливою інформація про те, які саме сегменти цільової аудиторії  

рекламованих товарів охоплюються у кожній віковій групі глядачів. Відомо, 

наприклад, що у так званих установчих дослідженнях перелік тих соціально-



33 

демографічних характеристик, які вивчаються додатково з рейтингами, не 

збігається з тими, що враховують рекламодавці під час сегментації ЦА своїх 

товарів. Усе це наводить на думку, що учасники медіаринку мають 

приблизне уявлення про те, які саме типи медіа-аудиторії споживають ті чи 

інші медіапродукти. Це, в свою чергу, сприяє породженню міфів і 

виокремленню медіаменеджерами певних, доволі умовних, типів медіа-

аудиторії, на кшталт мейнстріму.   

Якщо розглядати, як змінювалася якість медіа-аудиторії, приміром на 

українському телебаченні, то звернемо увагу, що був певний період, коли 

керівники великих ЗМІ все ж орієнтувались не лише на загальнозначущість, а 

й на різноманітність програм для всіх. Згодом прагнення до залучення 

максимально великого числа глядачів спричинило появу мейнстріму (умовні 

домогосподарки), що розцінювався як пріоритетна група ЦА, як для 

рекламодавців, так і для керівників ЗМІ. У цьому зв’язку А.І. Черних 

зазначає: «саме ця частина аудиторії вже завдяки своїй чисельності має 

найбільшу значущість на ринку товарів і послуг, а тому її смаки є 

визначальними для виробників медійного продукту, що значною мірою 

залежить від рекламодавців» [249, с. 224]. Більшість медіапродуктів стали 

виробляти виключно для мейнстрімної аудиторії, поступово формуючи 

нових представників мейнстріму, підлаштовуючи смаки всіх інших під цю 

«більшість». 

Інші аудиторні групи, не знаходячи для себе оригінального контенту, 

поступово вийшли з числа прихильників таких ЗМІ. Логічно, що 

рекламодавці, зацікавлені також й у цих сегментах ЦА, зробили замовлення 

на демасифікацію, нишевізацію ринку для підтримання процесів 

дифференціації й фрагментації аудиторії. Але поки що цей процес в 

українській медіагалузі не достатньо виразний. На нашу думку, ситуація є 

дещо суперечливою. З одного боку, є тенденція до концентрованого 

маркетингу на медіаринку (адже не можливо догодити одразу усім) – появі 

тематичних ЗМІ (які, своєю чергою, теж прагнуть охопити щонайбільше 
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цільових сегментів), з іншого, стабільними залишаються ЗМІ, що розраховані 

«на всіх», і тому неоднозначним для нас залишається питання, які ЗМІ 

сьогодні треба називати «мейнстрімовими». 

Таким чином, ЗМІ ігнорують необхідність детальної типологізації медіа-

аудиторії й прагнуть спростити розуміння масової аудиторії (великої, 

гетерогенної) до виокремлення певної більшості. 

Трансформацію поглядів на медіа-аудиторію також можна простежити, 

звернувшись до аналізу існуючих моделей взаємодії ЗМІ та їх аудиторій.  

Розпочнемо з моделі «аудиторія як об’єкт», адже спочатку дослідники 

слушно вказували на суб’єкт-об’єктний характер таких стосунків: процес 

впливу ЗМІ (як суб'єкта) на свою аудиторію (як на об'єкт) відбувався без 

забезпечення зворотного зв'язку в ході комунікації. Ставлення до аудиторії 

як до об’єкта наочно ілюструють перші моделі комунікації, запропоновані 

відомим американським соціологом Г.Д. Лассуеллом і винахідниками «Bell 

Telephon Laboratory» К. Шенноном та У. Уівером. Адже саме в їх, вже 

хрестоматійних на сьогоднішній час, лінійних (односпрямованих) моделях 

масової комунікації (Схема 1, Схема 2) аудиторія розглядається як об’єкт 

впливу.  

 

 
 

Схема 1. Лінійна модель комунікації Шеннона-Уівера 

 

 

 

 
 

Схема 2. Лінійна модель комунікації Г.Д. Лассуелла 

 

Таке визначення взаємодії між ЗМІ й аудиторією називають також 

ієрархічною комунікацією (вертикальний порядок із домінуванням одного з 

суб’єктів спілкування) [74, с. 91]. Ідеї таких відносин ЗМІ й аудиторії 
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відображають теорія змови, медіазалежності, «мішені та кулі» тощо [117]. З 

того часу, як стала зрозумілою дієвість мас-медіа для організації пропаганди, 

в науці розпочалося зростання інтересу до вивчення впливу на свідомість 

аудиторії сугестивного медіаконтенту. Таким чином, було представлено 

наявність потужного впливогенного потенціалу засобів масової інформації. 

До того ж, слід згадати, що в багатьох існуючих концепціях і моделях масова 

комунікація пов’язана з апріорним уявленням про неї як засобу впливу [3]. 

Як зазначає В.В. Різун: «Комунікаційний вплив є аксіоматичним для явища 

масового спілкування; не коректно навіть говорити про питому вагу впливу: 

він більшою мірою є константною величиною, ніж змінною, змінюється 

лише характер і зміст його та, можливо, форми вияву» [189, с. 10]. 

Н. І. Зражевська, посилаючись на дослідників Н. Хомського й Е. Герман, 

зауважує, що втілення та потужний розвиток моделі «аудиторія як об’єкт» 

розпочалося у США, де було покладено початок існуванню таких мас-медіа, 

основною функцією яких є пропаганда, тобто «цілеспрямоване формування 

сприйняття у аудиторії, вибір певних подій для висвітлення та своєрідна їх 

інтерпретація» [68, с. 314].  

Сучасна українська медіапрактика свідчить, що більшість ЗМІ й досі 

традиційно ставляться до своєї аудиторії виключно як до об’єкта й не мають 

намірів змінювати своєї тактики на користь інтересів реципієнтів. Щодо 

наслідків довготривалого існування односпрямованої медіакомунікації нас 

більше цікавить, як налагоджені технології медіавпливу, спрямовані на 

вироблення певних реакцій аудиторії, спрацьовують щодо формування її 

медіапотреб відповідно до нашої гіпотези.   

Саме функціонування суб’єкт-об’єктної моделі відносин сучасних 

українських ЗМІ й аудиторії сприяло появі нашої гіпотези про формування 

медіапотреб засобами масової інформації. Зважаючи на тривале переважання 

такого типу комунікації, де мас-медіа домінує над аудиторією, можна 

говорити про появу сприятливих умов для виникнення певних прогнозованих 

медіаефектів. Але при цьому через брак механізмів зворотнього зв’язку 
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можуть виникати й неумисні медіаефекти. Варто наголосити, що 

застосування суб’єкт-об’єктної моделі майже повністю виключає зворотний 

зв'язок з реципієнтами масової комунікації та виявлення їх медіапотреб. Це, 

своєю чергою, призводить до пасивного стану аудиторії, зміни мотиваційної 

структури її інформаційної активності.  

У цьому контексті можна говорити про такий підхід у маркетингу як 

конструювання потреб споживача. Йдеться про ситуацію, коли маркетологи 

штучно провокують розвиток у споживача тих потреб, задовольняючи які, 

компанії зможуть збільшити продажі своїх продуктів. Це, своєю чергою, 

суперечить фундаментальній тезі маркетингу: виробляти такі продукти, в 

яких є потреба, а не нав’язувати покупцям те, що вже вироблено без 

урахування потреб споживачів [105]. Проте принцип нав’язування 

споживачам штучних потреб має місце в сучасній маркетинговій практиці і 

нічим не регулюється. Таким чином, імовірність використання даного 

підходу в медіабізнесі не можна виключати. Б.В. Потятиник описує цю 

ситуацію таким чином: «… розвиток йде без огляду на людські потреби <…> 

це означає, що насправді діє правило «інформація заради інформації» <…> 

психологічна потреба стимулюється штучно, багатомільярдний бізнес сам 

культивує наші потреби», що призводить до «феномену інформації заради 

інформації – самодіяльної інформації» [172, с. 186]. 

На сьогодні в науковому дискурсі стверджується, що тотальна 

активізація масового у свідомості людей дає підстави взагалі заперечувати 

існування в більшості медіа-аудиторії потенціалу до критичного сприйняття 

інформації, аналізу та виникнення вимог щодо зворотного зв’язку з 

комунікатором. Зрештою, в суб’єкт-об’єктних відносинах медіа-аудиторія 

розуміється однозначно як пасивна. 

Із усвідомленням необхідності вивчати медіа-аудиторію для 

ефективного розміщення реклами в ЗМІ, поступово зростала увага до 

отримання відомостей про реципієнтів інформації, налагодження з ними 

зворотного зв’язку. З боку ЗМІ виявляється необхідним з’ясування не тільки 



37 

розміру, складу медіа-аудиторії, а й результатів інформаційного впливу на 

неї. Потреби рекламодавців стимулювали мас-медіа організовувати 

спеціальні емпіричні дослідження для виявлення реальної аудиторії. 

Розвиток маркетингу провокував регулярний збір інформації для 

рекламодавців та виробників товарів про те, через які канали можна 

контактувати зі своїми цільовими групами споживачів. Але згодом 

посилюється конкуренція між комерційними ЗМІ у гонитві за 

рекламодавцями, що зрештою призводить до появи моделі ставлення до 

аудиторії як до товару, який можна запропонувати рекламодавцю.  

Уперше поняття комодифікації аудиторії (від англ. commodity – товар, 

вироблений для реалізації) було застосовано американським дослідником 

Д. Смайтом на позначення «процесу перетворення аудиторії на товар, 

надання їй властивостей товару, виробленого для купівлі-продажу» (цит. за: 

[23, с. 329]). 

Д. Вебстер і П. Фален, аналізуючи наслідки комерціалізації ЗМІ, 

запропонували розгляд медіа-аудиторії через такі моделі: «аудиторія як 

жертва» (audience as victim), «аудиторія як споживач» (audience as consumer), 

«аудиторія як товар» (audience as commodity), «аудиторія як розмінна 

монета» (audience as coin of exchange) [266]. Усе це, на нашу думку, можна 

назвати поверненням до сприйняття аудиторії, щоправда, сегментованої, як 

мішені, як об’єкта для впливу. Докладніше на розгляді цієї проблеми ми 

зупинимося в другому розділі (п.2.2.2).  

Утім, звернемося до початкового етапу описаного процесу, де спершу 

відбулися зміни в ставленні ЗМІ до аудиторії, переосмислення її ролі. 

І.Д. Фомічова зазначає, що дані аналізу демографічних, географічних, 

психологічних й інших характеристик аудиторії починають використовувати 

для виявлення того, яким чином вони вплинули на вибір аудиторією певного 

медіаконтенту, конкретних ЗМІ, його оцінювання [240, с.290]. З’являються 

поняття preferences, attitudes – виявлення ставлення, установки, а також 

відповідні теорії – селективного вибору (selective exposure), зв’язку 
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інформаційного вибору з потребами (uses and gratifications) [240, с.290]. 

Соціологи починають актуалізувати питання «Який вплив мають люди на 

мас-медіа?», а в медіапрактиці поступово починають визнавати за 

аудиторією активність, вибіркове відношення до інформації [240, с.290]. На 

противагу концепту суб’єкт-об’єктної комунікації з’являється поняття 

гетерархічного порядку комунікації (рівноправного), що передбачає рівний 

доступ кожного реципієнта до мас-медіа. Починає визнаватися рівність 

відносин ЗМІ й аудиторії вже як партнера інформаційно-комунікаційного 

процесу.  

Для візуалізації концепту «аудиторія як суб’єкт» можна вказати на 

інтеракціоністську модель медіакомунікації, запропоновану у 50-х рр. 

Т. Ньюкомом, де медіа-аудиторія розглядається не як об’єкт для впливу, а як 

рівноправний суб’єкт комунікації, передбачається взаємодія між аудиторією 

та ЗМІ. У цьому контексті дослідники також виділяють діалогічну модель 

Т.М. Дрідзе, де діалогічна комунікація передбачає взаєморозуміння між 

сторонами, що спілкуються [3]. Взагалі, ефект діалогу розуміють як 

«смисловий контакт, заснований на здатності і прагненні суб'єктів до 

адекватного тлумачення комунікативних намірів партнерів по 

спілкуванню» [3]. Т. З. Адамьянц зазначає, що оскільки діалогічна модель 

орієнтована на партнерське ставлення до аудиторії, взаєморозуміння, то вона, 

на перший погляд, виключає будь-які форми впливу засобами 

комунікації [3].  

Суб’єкт-суб’єктна модель взаємовідносин аудиторії та ЗМІ передбачає 

активність реципієнтів: з метою задоволення особистих потреб аудиторія 

виявляє свою активність у виборі медіаінформації. Н.А. Колодій для 

визначення сутності теорії активної аудиторії (Е. Кац, Д. Блумлер, 

М. Гуревич) виділяє п’ять основних положень:  

1. «Аудиторія активно використовує ЗМІ відповідно до своїх цілей. 

2. Ініціатива у виборі ЗМІ належить самій людині. 

3. Окремі ЗМІ конкурують між собою за задоволення потреб аудиторії. 
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4. Люди досить добре уявляють, що і чому їх цікавить у ЗМІ й те, що 

вони від них отримують. 

5. Люди можуть використовувати один і той самий зміст різним чином. 

Їх судження про цю інформацію різняться відповідно до їх цінностей» [95]. 

Характеризуючи активну аудиторію, Н. А. Колодій посилається на 

Ф. Біосса, який виділяє: вибірковість (селективність – здатність до відбору 

інформації), орієнтацію на користь (практичність, утилітаризм), духовну 

активність (умисність), емоційну захопленість, самоконтроль і стійкість до 

небажаних впливів [95].  

За висновками Н.А. Колодій, прояв активного використання ЗМІ 

спостерігається у «вибірковому, мотивованому, залученому, планованому, 

стійкому, інтерактивному, критичному ставлення до медіаповідомлень» [95]. 

Таким чином, представниками активної аудиторії є люди, які намагаються 

знайти доступ до різноманітних відомостей, докладають когнітивних зусиль 

для інтерпретування різної за складністю інформації, вміють відрізняти 

суб’єктивні матеріали [54]. На можливості медіа-аудиторії виявити себе  як 

суб’єкт медіакомунікації також впливають самосвідомість людей, їх 

життєвий досвід, світогляд [54].  

Генезис моделей взаємовідносин ЗМІ й медіа-аудиторії спричинив 

поєднання таких трьох її якостей: як об’єкта («виключно споживача 

інформації»), суб’єкта («учасника інформаційної взаємодії з активною чи 

пасивної позицією») та актора («рівноправного учасника інформаційного 

обміну») [117]. Характерно, що в контексті соціології журналістики 

аудиторія також розглядається як інтерактивна спільнота, чим пояснюється її 

подвійна природа – як суб’єкта й як об’єкта [214, с. 73]. 

Зазначена вище теорія активної аудиторії, спрямована на діалог, 

взаєморозуміння, прагнення до смислового контакту між комунікантами, 

відкритість комунікатора, звичайно, є скоріше бажаним, аніж реальним 

явищем для належного функціонування інформаційного простору. 

Принаймні, у сучасній українській медіапрактиці не завжди заявляється про 
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справжні наміри комунікатора, й наразі панує уявлення, що головним 

завданням ЗМІ є інформування й вплив. На думку С.Ю. Лісової, 

ефективність комунікації прямо залежить від симетричності її учасників, 

тому для «рівномірного розподілу функцій й обов’язків учасників 

комунікації», необхідним є наявність і навіть переважання саме активних 

суб’єктів комунікації [117].  

Таким чином, за результатами переоцінки комунікативістами, суб’єкт-

суб’єктна модель Т. Ньюкома була визнана недосконалою й утопічною. Як 

описує Т.З. Адам’янц, було виявлено, що модель не виключає застосування 

маніпулятивних прийомів, і так звана усереднена позиція сторін, що є 

необхідною для успішної комунікації, все ж не дозволяє досягнути бажаного 

для розв’язання проблеми консенсусу [3]. У цілому, як слушно зазначає 

Т.З. Адам’янц, «дослідники соціальних процесів почали відчувати 

однобічність і обмеженість прийнятих раніше моделей комунікації, оскільки 

у них бракує, наприклад, механізмів врахування соціального контексту, 

особливостей «простору-часу», в якому відбувається спілкування» [3].  

Загалом варіативність взаємодії ЗМІ та їх аудиторії відображається у 

двох протилежних підходах – медіацентричному й аудіторієцентричному. 

 Бажання знати аудиторію для того, щоб побудувати комерційну базу та 

керувати її увагою проявляється у так званому медіацентричному 

підході [286]. Він передбачає з’ясування складу медіа-аудиторії та її 

охоплення для обґрунтування реклами й маркетингу, прогнозування й 

керування поведінкою аудиторії. Аудиторієцентричний підхід навпаки 

враховує відповідальність за служіння аудиторії, орієнтується на її запити і 

потреби [286]. 

Той факт, що у вітчизняній медіапрактиці функціонує здебільшого 

суб’єкт-об’єктна модель, логічні виправдання її використання сьогодні, 

неминучість її застосування через низку передумов (принципи ринкової 

економіки, масмедіа є бізнесом, відпрацьовані технології ведення цього 
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бізнесу за певними правилами, неможливість змінити цю ситуацію), все ж не 

заперечує продуктивності застосування суб’єкт-суб’єктної моделі.  

Не викликає сумніву правильність саме суб’єкт-суб’єктного підходу у 

відношеннях аудиторії та ЗМІ, адже, відповідно до функцій масмедіа, вони 

мають вивчати потреби й інтереси аудиторії, налагоджуючи зворотній 

зв’язок, і стимулювати активність реципієнтів. Як зазначає В.Б. Кашкін, 

порівнюючи трансляційну й інтеракційну моделі комунікації: «буденне 

уявлення про комунікацію, хоча й тяжіє до матеріально-трансляційної 

метафори, все ж допускає елементи нелінійного розуміння. Наукове 

пояснення комунікації як в теоретичному, так і в прикладному плані більшою 

мірою наближається до реальності на підставі діалогічної, нелінійної 

парадигми» [275]. 

Слушно з цього приводу також висловився Дж. Джарвіс, директор 

програми інтерактивної журналістики в Університеті Нью-Йорка: «ЗМІ 

повинні перестати сприймати аудиторію як масу. Таке розуміння залишилося 

від минулих засобів передачі інформації: журналіст виробляє повідомлення й 

має можливість його поширити. Медіа самі створили ідею маси, й вона їх 

вбиває. ЗМІ повинні по-іншому поглянути на свій бізнес. Це не виробництво 

контенту. Їх бізнес – сервіс. Сервіс – це те, що покращує життя: робить його 

зручним і комфортним. Для цього потрібно сприймати аудиторію як 

конкретних людей і спільноти» [180]. 

Можемо констатувати, що в залежності від методології існують різні 

визначення концепту «медіа-аудиторія». До найбільш частотних ознак 

належать: «масовість», «рецептивність», «анонімність», «мінливість», 

«різноструктурність», «взаємодія», «інформаційні потреби», 

«соціодемографічні параметри». Ці ознаки корелюють з концептом 

«медіаспоживання», вказують на його функціональні риси, маркетинговий 

характер.  

Різні парадигми, що пояснюють взаємодію ЗМІ з аудиторією (підходи до 

медіа-аудиторії як до об’єкта, як до товару, як до суб’єкта) поступово 
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змінювалися залежно від нових функцій мас-медіа, становлення ринкових 

відносин у медіагалузі, нових соціокультурних умов. 

У ситуації комерціалізації ЗМІ, ігноруючи соціологічні показники в 

дослідженнях медіа-аудиторії, керівники мас-медіа орієнтуються на такі 

штучні типи медіа-аудиторії, як мейнстрім. Панорамний розгляд моделей 

взаємодії ЗМІ й аудиторії вказує на бажаність застосування суб’єкт-

суб’єктної моделі, та непродуктивність реалізації суб’єкт-об’єктної моделі, 

яку використовують сучасні українські ЗМІ. 

1.2 Формування медіа-аудиторій та їх медіапотреб засобами масової 

інформації: процесуальні характеристики та механізм 

1.2.1 Поняття формування медіа-аудиторії 

Під формуванням аудиторії засобами масової інформації розуміють ряд 

явищ, тому ми маємо навести й структурувати різні уявлення про 

досліджуваний процес.  

У соціальному аспекті під формуванням аудиторій ЗМІ зазвичай 

розуміють створення соціальних спільнот через формування в них «почуття 

та розуміння співпричетності, психологічної спільності, солідарності» 

завдяки одночасності сприйняття медіаінформації, що, в свою чергу, 

забезпечує така здатність мас-медіа, як синхронність поширення 

інформації [240, с. 28]. Зокрема, І.Д. Фомічова, характеризуючи процес 

формування аудиторії засобами масової інформації, пропонує 

виокремлювати соціально-організаційну й соціально-креативну функції мас-

медіа, спрямовані на забезпечення цього процесу. В першому випадку 

відбувається інтеграція, «зміцнення єдиного духу й волі» тих спільностей, що 

вже існують [240, с. 68].  Натомість процес формування спільностей, які ще 

не склалися, репрезентує соціально-креативний аспект діяльності мас-медіа 

[240].  

Розмірковуючи про здатність ЗМІ формувати аудиторії, можна 

говорити, що мас-медіа таким чином просто виконують свою основну 
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функцію – пов’язують між собою людей, що знаходяться на значних 

відстанях.  

 Наприклад, вчені відомої Анненберзької школи комунікації 

пропонують використовувати поняття «фактори публічної аккультурації». 

Поняття описує ситуацію, коли «цілісність, консенсус, масова зв’язаність і 

комунікабельність» суспільства досягається завдяки тому, що ЗМІ формують 

його «думки, ідеї, інтереси, смаки і традиції» [64, с. 22].  

Цілком очевидно, що усі мас-медіа зацікавлені в накопиченні, утриманні 

й розширенні прихильників свого медіаконтенту. З одного боку, цей процес 

можна розглядати як стихійне (неорганізоване, нерегульоване), вольове 

(невимушене) акумулювання, об’єднання реципієнтів на тлі спільних 

інтересів. З іншого боку, ЗМІ, формуючи глядацькі інтереси, одночасно 

формують і свою цільову аудиторію.  

Етимологія поняття «формувати» свідчить про таке: «дієслово від 

«форма» – шаблон, за допомогою якого основному предмету надається 

певний обрис»; з латинської та грецької мов «форма» – вигляд, подоба, 

зразок, модель [207; 57, с. 120]. Таким чином, вираз «формувати аудиторію» 

означає, що є певний якісно-кількісний зразок аудиторії, за яким ЗМІ 

опрацьовують потенційну аудиторію, утворюючи свій сегмент. Процес 

можна пояснити як акумулювання на позиції реципієнта тих людей, на яких 

були гіпотетично розраховані певні медіапродукти. 

Можна говорити про те, що ЗМІ має свою сформовану аудиторію, коли  

серед його реальної аудиторії виявляється доволі стійка група (ядро) з тими 

параметрами, що відповідають запланованим.  

Процес формування цільових аудиторій певного мас-медіа логічно 

розуміти також як залучення реципієнтів, цікавих для рекламодавців, тобто 

тих, хто є цільовою аудиторією рекламованих у ЗМІ товарів. Тут певний 

шаблон (опис характеристик необхідної аудиторії) для формування може 

задавати рекламодавець.  
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У медіаспільноті зазвичай підтримують твердження, що будь-яке ЗМІ 

спершу накопичує собі аудиторію, а вже потім пропонує її рекламодавцю. 

Але, важливо розуміти, що кожне ЗМІ орієнтується на потреби 

рекламодавців і заздалегідь прогнозує, щоб ця зібрана аудиторія була для них 

цікавою. Можна сказати, що реклама є тим фактором, який з самого початку 

визначає й контент, і майбутню аудиторію. 

Американські комунікативісти Джеймс Еттема і Чарльз Вітні в 1994 році 

опублікували збірку розвідок під назвою «AudienceMaking: How the Media 

Create The Audience» («Створення аудиторії: як ЗМІ продукують 

аудиторію»). Тоді вперше було ретельно розглянуто концепт 

«audiencemaking» на позначення створення, конструювання, формування 

аудиторії [266]. Автори зазначають, що ідея «audiencemaking» представляє не 

просто скупчення читачів, глядачів або слухачів, котрі отримують 

повідомлення, це – «інституціонально ефективні аудиторії, що мають 

соціальне значення та/або економічну цінність усередині медіасистеми» [266, 

с. 5]. До таких аудиторій Д. Еттема й Ч. Вітні відносять: «виміряні аудиторії» 

(measured audiences), які утворюються дослідницькими службами, 

продаються медіаканалами й купуються рекламодавцями; «спеціалізовані або 

сегментовані аудиторії» (specialized or segmented audiences), головні інтереси 

яких прогнозуються або формуються й потім задовольняються контент-

продюсерами ЗМІ; «гіпотетичні аудиторії» (hypothesized audiences), чиї 

інтереси й потреби, можливо, захищені регуляторами [266, с. 5]. П. Міллер, 

один зі співавторів збірки, проаналізував технологію виміру аудиторії ЗМІ, й 

зазначив, що ця технологія утворює поняття «аудиторія, створена на 

замовлення» (made-to-order audience) й «стандартизована аудиторія» 

(standardized audience). Як головну причину існування такої ситуації автори 

виділяють комерційний чинник функціонування ЗМІ. Отже, бачимо, що 

концепт «audiencemaking», як формування медіа-аудиторії, містить багато 

значень, проте всі вони свідчать про спеціальну організацію й контроль 

засобами масової інформації за цим процесом. 
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1.2.2 Механізм формування медіапотреб аудиторії (ФМА) 

Сформувавши аудиторії, які є привабливими для рекламодавців, ЗМІ 

зацікавлені в їх утриманні, в розвитку лояльності (відданості) до мас-медіа чи 

медіапродукту. За наявності деяких додаткових сприятливих умов у 

медіасередовищі, досягти цього результату можна завдяки розвитку в 

реципієнтів звикання до споживання медіапродуктів певних форматів, 

жанрів, якості, особливості подачі. Наприклад, слухачів, глядачів, читачів і 

користувачів, які не мають широкого вибору й вимушені споживати лише ті 

медіапродукти, що їм нав’язують загальнодоступні мас-медіа, в західній 

комунікативістиці називають «сaptive audience» (від анг. сaptive – заручник, 

в’язень, який утримується в неволі) [64, с. 49]. Проте ми не можемо 

однозначно декларувати детермінацію комунікатора щодо розвитку звикання 

в реципієнтів. Цей важливий аспект ми докладно розглянемо нижче. 

Ми вивчаємо процес формування аудиторій в контексті бізнес-

орієнтованої концепції ЗМК, яка передбачає репрезентацію журналістики як 

сфери медіапослуг, бізнесу, що приносить прибуток. Таким чином, ми 

пропонуємо взяти до уваги процес формування цільових аудиторій (ФЦА) 

засобами масової інформації, в ході якого через звикання до медіаконтенту 

відбувається штучне формування медіапотреб аудиторії (ФМА). 

Серед таких потреб, солідаризуючись з думкою дослідника 

О. Золотухіна виокремимо: «потреби в розвагах, в отриманні утилітарних, 

практично корисних знань, потреби в самоствердженні, самопізнанні й 

самореалізації, потреби в самовираженні, пов'язані з міжособистісними й 

груповими контактами, потреби в приналежності, прилученні до тієї чи іншої 

соціальної групи і, нарешті, потреби в соціальній орієнтації й участі у 

вираженні загальної думки» [65].  

Суб’єктом ФМА є засоби масової інформації. Це означає, що зазначений 

процес спричинений особливостями мікро- й макросередовища 

медіаорганізації – сукупністю обставин, у яких функціонує кожне окреме 

ЗМК і українська медіагалузь у цілому.  
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У цьому зв’язку ми маємо дослідити українське масмедійне середовище, 

як комплекс взаємопов’язаних умов для появи й розвитку процесу штучного 

формування медіапотреб аудиторії (ФМА). 

Про феномен звикання медіа-аудиторії до контенту ЗМІ можна говорити 

також у контексті медіакритики. Парадоксально, проте в той час, коли 

дослідники висловлюють стурбованість з приводу якості вітчизняних 

медіапродуктів, надаючи різке негативне оцінювання, зокрема, таким 

характеристикам, як надмірна розважальність, жанрова незбалансованість, 

одноманітність, ігнорування важливих тем, аморальність, тотальна 

актуалізація масового рівня свідомості в реципієнтів [215; 151; 276], 

показники рейтинговості цих медіапродуктів залишаються стабільно 

високими [172, с. 177; 260]. Це протиріччя викликає занепокоєння 

комунікативістів. У цьому зв’язку медіакритики продовжують нагадувати: 

відповідальність засобів масової комунікації перед суспільством, що 

передусім поширюється на форму і зміст трансльованих медіапродуктів, є 

непорушною засадою, обов’язковою умовою функціонування ЗМК [260].  

Можемо говорити про протистояння в медіасередовищі. З одного боку – 

медіаменеджери, які висувають аргументи на захист своєї позиції, зумовленої 

феноменом ринкового існування ЗМІ [260]. З іншого боку – медіакритики й 

науковці, які опікуються питаннями екології медіапродуктів. Серед 

аргументів з боку практиків мас-медіа можна навести твердження про те, що 

критик не є представником цільової аудиторії конкретного медіапродукту, 

тому він не розуміє причин зацікавленості реципієнтів, а також зауваження 

про те, що аудиторія сама робить свій споживацький вибір, і мас-медіа лише 

задовольняють її потреби [260].  

Певною мірою аудиторія ЗМІ й сама висловлює невдоволення 

медіаконтентом (наприклад, несхвальні коментарі щодо певних 

медіапродуктів безпосередньо на сайтах самих ЗМІ), проте, якщо вірити 

рейтингам і соціальним опитуванням, продовжує його споживати. 
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А. Качкаєва вважає, що в медіа-аудиторії «навіть у разі роздратування 

спрацьовує допінговий принцип: «не подобається, але дивлюсь» [85, с. 47]. 

Означені суперечності дають привід для роздумів і, зокрема, в контексті 

феномену звикання аудиторії до медіаконтенту (звикання до певних жанрів, 

тематики, особливостей подачі матеріалу, якості тощо).  

У контексті психології феномен звикання розглядається як «поступове 

послаблення реакції на стимул, що багаторазово надається людині»; 

«механізм залежності людини»,  «фактор навчання», «чинник толерантності 

людини» [176]. Наведені тлумачення дозволяють схарактеризувати 

вищезазначений феномен як процес узалежнення аудиторії від формальних і 

змістових параметрів медіапродуктів, що супроводжується зниженням рівня 

критичності сприйняття їх негативних, неякісних, патогенних елементів.   

Звикання як фактор навчання прив’язує людину до певного контенту, 

ритуалізує медіаспоживання. У цьому зв’язку наведемо хрестоматійний 

приклад І.Д. Фомічової: «Чому в щоденній радіопередачі «В рабочий 

полдень» слухачі найчастіше замовляють полонез Огінського? Тому, що його 

найчастіше виконують. Чому його найчастіше виконують? Тому, що його 

найчастіше замовляють» [240, с. 307].  

Звикання реципієнтів до медіаконтенту можна вважати одним із 

медіаефектів, на який вказує ряд дослідників. 

Так, М.В. Бутиріна зазначає, що ЗМК сьогодні «моделюють психіку 

реципієнтів», і наводить дані соціологічних опитувань, згідно з якими 

близько 80% споживачів мас-медіа «віддають перевагу пасивному 

споживанню звичних інформаційних продуктів» (курсив наш – Т.Ш.) [19, 

с. 143]. Дослідниця Н.І. Зражевська доходить висновку, що ЗМІ «формують 

бажання, смаки, пріоритети у виборі того чи іншого медіапродукту», 

«аудиторія починає хотіти того, що їй пропонують» [68]. Дослідивши 

контент сучасного українського телебачення й поведінку телеаудиторії, 

Б. Горобчук доходить висновку, що під впливом «…програм одного жанру, 

тобто подібних за наповненням, соціальним посилом, дією на глядача», 
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аудиторія стає «не надто розбірлива в споживанні телеконтенту як такого, 

тобто схильність віддати перевагу звичному телеканалові перемагає 

схильність до пошуків нового, нестандартного контенту» (курсив наш – Т.Ш.) 

[35, с. 136]. Дослідник В.А. Євстаф’єв у своїй роботі «Журналистика и 

реклама: основы взаимодействия» («Журналістика та реклама: основи 

взаємодії») слушно зауважує, що ЗМІ прискорюють процес звикання чи, 

навіть, привчають медіа-аудиторію до появи певного медіаконтенту саме за 

рахунок регулярної щоденної подачі (курсив наш – Т.Ш.) [56, с. 45]. За 

висновками Г.Г. Качкаєвої, «наприкінці першого десятиліття ХХI століття 

телебачення сформувало новий споживацький тип глядача – «рейтингове 

поголів'я», привчене поглинати емоції і розваги, в основі яких так звана 

«знижуюча селекція» (курсив наш – Т.Ш.) [86]. 

Медіаексперт В. Гатов у своїх розвідках стверджує, що «ЗМІ створюють 

і керують звичками людей в царині медіаспоживання» (курсив наш – 

Т.Ш.) [73]. Самі медіапрактики так формулюють сьогоднішню тенденцію в 

поведінці медіа-аудиторії: «ЗМІ майбутнього – не кухарі, а дієтологи. Люди 

платитимуть їм за те, щоб вони вирішували за них, що корисно, а що 

шкідливо, й формували оптимальний раціон» [44]. 

А.В. Юсипович, аналізуючи сучасний розважальний контент 

українського телебачення, актуалізує проблему жанрової одноманітності: 

«скільки вже переглянуто цих реаліті-шоу  <…>  Чимало з них 

повторюються від сезону до сезону, але популярність, так би мовити, 

«застарілого формату» не падає. Можна виправдати наших телеглядачів хіба 

одним: що їм дають, те вони й дивляться. Наш невибагливий глядач усе-таки 

не перехворів реаліті-шоу» [264].  

Дослідники масової комунікації запевняють, що навіть первісне 

відторгнення певного медіапродукту в реципієнтів змінюється байдужістю, 

звиканням, а потім якійсь частині аудиторії цей контент починає вже 

подобатися.  



49 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що схарактеризоване 

звикання може призводити до формування медіапотреб аудиторії (ФМА) – 

конструювання мотиваційної структури інформаційної активності 

одержувачів медіаінформації [260]. Можна навіть стверджувати, що 

відбувається програмування медіа-аудиторії на актуалізацію певного набору 

медіапотреб, механізм задоволення яких може бути розроблений в 

інформаційно-комунікаційному середовищі й реалізовуватися на рівні 

відпрацьованих технологій. Проте ми не можемо упевнено стверджувати, що 

це навмисні дії керівників ЗМІ, й ми не маємо справи зі стихійним 

процесом [260].  

Утім  важливо, що його поява можлива за обов’язкової наявності певних 

умов, а саме: коли бракує достатньої альтернативи (цей чинник ми 

пропонуємо розглядати в контексті проблеми інформаційної нерівності), 

низький рівень медіаграмотності (аудиторія не проявляє належної 

вимогливості щодо якості при виборі медіапродуктів), і головне – постійної 

та тривалої уніфікації медіаконтенту.  

У свою чергу, ми визначаємо такі передумови до існування в 

медіапросторі уніфікованого й постійно повторюваного контенту [260]. По-

перше, це недосконалість системи медіадосліджень, що призводить до 

необ'єктивних даних щодо реальних медіапотреб аудиторії [260]. По-друге – 

медіареклама, що потребує постійного однакового контексту, роль якого 

виконує зміст мас-медіа [260]. Все це є актуальними проблемами 

функціонування сучасних засобів масової інформації [260]. Виявлення цих 

передумов на прикладі українських загальнонаціональних комерційних 

телеканалів дозволить нам довести вірогідність існування процесу ФМА 

(Схема 3) [260].      
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Схема 3. Умови для формування медіапотреб аудиторії засобами 

масової інформації 

Отже, притаманна засобам масової інформації регулярність, 

повторюваність, тиражованість певних інформаційних елементів здатна 

викликати досить сильні й тривалі зв’язки між контентом і аудиторією [260]. 

Такі дії мас-медіа ми можемо схарактеризувати як персеверацію – стійке 

нав’язливе повторення [260]. Згодом, через постійне споживання 

одноманітних медіапродуктів, реципієнти починають адаптуватися, 

внаслідок чого, як ми зазначили вище, розвивається звикання [260]. 

Зауважимо, що відповідно до визначення цього поняття, «визначальними для 

звикання параметрами є частота й інтенсивність стимулу» [176]. Споживання 

уніфікованого медіаконтенту, на думку Дж. Лалла, зрештою, спричиняє 

«узвичаєну соціальну поведінку та звичку діяти нормативно» [114, с. 76]. 

Дійсно, для досягнення такого ефекту важливу роль виконує регулярність 

появи уніфікованого контенту в ЗМІ [260]. Наполегливе поширення 

одноманітних медіапродуктів (однакових чи схожих жанрів, форматів) стає 

потужною силою саме завдяки щоденній багаторазовій повторюваності, 

постійності [260]. За висновками Н.І. Зражевської, поступове звикання до 

«реальності мас-медіа» сприяє зменшенню в медіа-аудиторії критичного 

ставлення до якості отримуваної інформації [68, с. 149; 260].  
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Згодом, така індиферентність призводить до виникнення в аудиторії 

адикції від споживання медіапродуктів, що пропонуються [260]. Реципієнти 

перетворюються на «надзвичайно відданих членів аудиторії, які свідомо 

уникають інших типів медіазмісту», воліють все більше споживати 

медіапродукти «улюблених» звичних жанрів, нехтуючи іншими 

жанрами [114, с. 113–114; 260]. Таким чином, аудиторія із штучно 

сформованими медіапотребами перебуває в стані ригідності – неготовності 

до змін [260]. Це буде також проявлятися в небажанні аудиторії брати участь 

в медіадослідженнях, які може організовувати ЗМІ [260]. На цьому етапі 

взагалі втрачає сенс проведення опитування аудиторії щодо її інтересів і 

вподобань у медіаспоживанні, адже відповіді будуть вже не 

об’єктивними [260].  

Отже, механізм ФМА можна проілюструвати ланцюгом послідовних 

реакцій аудиторії на персеверацію одноманітного медіаконтенту: адаптація 

(звикання) – індиферентність (щодо формально-змістових характеристик 

контенту) – адикція (залежність від звичних медіапродуктів) – ригідність 

(неготовність до змін) (Схема 4) [260]. 

 

 

Схема 4. Механізм формування медіапотреб аудиторії засобами 

масової інформації 
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1.2.3 ФМА як довгостроковий медіаефект 

Комунікатори можуть усвідомлювати, що процес ФМА відбувається, 

проте не є навмисно ними організований та регульований. Як зазначає 

Ю.Д. Гаврилець, «відстежити початковий поштовх, постановку мети для 

кожного медіаповідомлення у нинішніх умовах суцільної комерціалізації 

медіапростору іноді буває дуже складно» [30]. А тим більше з’ясувати 

навмисність медіаефекту – доволі важко, часто просто неможливо. 

Одне з визначень поняття медіаефект сформульоване так: «результат, 

наслідок будь-яких причин, заходів, дій у сфері виробництва масової 

інформації» [140, с. 18]. В.Ф. Іванов пропонує вважати ефектом масової 

комунікації «будь-який результат впливу змісту мас-медіа на знання, настрої, 

думки, дії аудиторії» [72, с. 199]. Дослідник звертається до розвідок 

П. Лазарсфельда, який пропонував виділяти різні причини такого впливу 

ЗМІ: від окремого медіапродукту й особливостей програмування до 

соціально-економічної структури мас-медійної організації [72, с. 199]. 

Наприклад, регулярність (яку ми вважаємо базовим елементом механізму 

ФМА) взагалі є однією з невід’ємних природних властивостей мас-медіа, а 

частотність прецедентного контенту забезпечує вплив ЗМІ.  

Вивчення феномена ФМА як однієї з форм медійних впливів дозволяє 

віднести його до довгострокового інституціонального медіаефекту. 

Відповідно до типології медіаефектів Б. А. Грушина (зі змінами й 

доповненнями В.В. Різуна) «за предметною сферою впливу», ми можемо 

назвати ФМА ціннісним медіаефектом, тобто таким, що впливає на «характер 

уподобань, смаків аудиторії» [190, с. 180]. «За основними сферами прояву», 

ФМА логічно віднести до поведінкових медіаефектів, через те, що ФМА є 

психологічним процесом, і його механізм описується психологічною 

термінологією [190, с. 180]. «За ступенем усвідомлення ефектів споживачем 

інформації», ФМА може бути як усвідомлюваним, так і неусвідомлюваним 

ефектом для кожної людини індивідуально [190, с. 180]. «За ступенем 

відповідності суспільним нормам, законам, традиціям», ФМА слід вважати 
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небезпечним [190, с. 180]. Адже через механізм ФМА можна нав’язати будь-

які хибні потреби.  

Як правило, комунікативісти узагальнюють різні теоретичні підходи до 

вивчення медіаефектів у трьох концепціях: мінімальних ефектів ЗМІ, теорій 

помірного впливу мас-медіа й необмеженого (сильного) впливу ЗМІ [30]. На 

сьогодні в дослідженнях масовокомунікаційних процесів жодна з теорій не є 

однозначно актуальною. Ю.Д. Гаврилець, аналізуючи феномен медіаефектів, 

доходить висновку, що через багатоаспектність впливу засобів масової 

комунікації «наукове співтовариство продовжує дослідження в руслі більш 

«поміркованих» концепцій, які паралельно співіснують між собою» [30, с. 

40].  

Вивчаючи проблему формування медіа-аудиторій, з різних джерел ми 

виокремили щонайменше 27 дієслів, якими науковці й практики найчастіше 

описують сугестивний потенціал мас-медіа, а особливо телебачення. Отже, 

засоби масової інформації: впливають, переконують, впроваджують, 

маніпулюють, нав’язують, культивують, насаджують, наступають, 

вселяють, зомбують, навіюють, переформатовують, прищеплюють, 

підсаджують, підкорюють, уярмлюють, підпорядковують, занурюють, 

заражають, продукують, перетворюють, формують, конструюють, 

затверджують, структурують, керують, проектують [259]. Цей список не 

є вичерпним, з появою нових підходів до оцінювання діяльності ЗМК і нових 

теорій, його можна розширювати. На нашу думку, до цього переліку можна 

додати слова привчають і призвичаюють, якими може бути описаний 

механізм формування медіапотреб аудиторії. 

Таким чином, ми можемо зробити такі висновки. Вивчення матеріалів 

вітчизняної медіакритики стали підґрунтям для висунення гіпотези про 

формування медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. Зокрема, 

взято до уваги ситуацію сталого інтересу аудиторії до медіаконтенту 

сучасного українського телебачення, що отримує значну кількість 

негативних експертних оцінок. Роздуми щодо причин і наслідків такої 
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ситуації дали поштовх для перевірки можливості звикання медіа-аудиторії до 

контенту ЗМІ [260]. 

Таким чином, ми вказали на закономірність звикання аудиторії до 

медіаконтенту через комерційний чинник функціонування ЗМІ, необхідність 

організації й контролювання ними механізмів формування медіа-аудиторій 

для рекламодавців [260]. Через це можемо говорити про появу внаслідок 

цього феномену штучного формування медіапотреб аудиторії як 

довгострокового медіаефекту [260]. Саме тривала уніфікація медіаконтенту, 

його постійна повторюваність спричиняє дію механізму ФМА: адаптація 

(звикання) – індиферентність (щодо формально-змістових характеристик 

контенту) – адикція (залежність від звичних медіапродуктів) – ригідність 

(неготовність до змін). 

 У свою чергу, ми визначили, що уніфікації контенту ЗМІ сприяють 

певні фактори. Це недосконалість системи медіадосліджень в українській 

медіагалузі. Збирання точної інформації щодо медіавподобань аудиторії не 

стають завданнями медіадосліджень, що організовують ЗМІ. Другий 

фактор – вимушеність ЗМІ адаптувати контент під потреби рекламодавців, 

що виявляється в релевантності реклами й медіазмісту. Означені фактори 

призводять до уніфікації контенту, вони будуть докладно розглянуті в 

другому розділі. 

 Крім того, ми визначили, що наявність певного середовища, деяких 

макрофакторів функціонування медіагалузі будуть сприяти розвитку процесу 

ФМА. Такими умовами є явище інформаційної нерівності (її стан в Україні), 

а також низький рівень медіаграмотності української медіа-аудиторії [260].  

Розгляд питання інформаційної нерівності в Україні дозволить 

з’ясувати такі аспекти, як наявність для багатьох верств українського 

суспільства бар’єрів у доступі до різноманіття інформаційних продуктів і 

можливостей, що надають новітні інформаційно-комунікаційні 

технології [260]. Адже в такій ситуації аудиторія немає широкого вибору 

медіапродуктів і потрапляє в залежність від одноманітного контенту 
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загальнодоступних мас-медіа [260]. Аналіз рівня медіаграмотності 

необхідний для з’ясування того, наскільки добре аудиторія орієнтується в 

різних способах впливу на неї засобами масової інформації, а особливо, 

наскільки вона обізнана щодо можливості впливу мас-медіа на зміну її 

інформаційних вподобань, штучного формування в неї певних 

медіапотреб [260].  

Під час дослідження процесу ФМА взято до уваги аспекти 

медіаекономіки, медіапсихології, медіасоціології, що відповідає 

міждисциплінарному підходу. Комплексно розглянуто функціонування 

вітчизняної медіагалузі й важливих складових функціонування окремих 

медіаорганізацій. 

 

1.3 Особливості формування медіа-аудиторій в умовах лінійного та 

нелінійного медіаспоживання: комунікаційні, контентні, організаційно-

технологічні аспекти 

Відповідно до медіаекономічної концепції О.Л. Вартанової, що є 

засадничою для нашого дослідження, аудиторія постає в двох вимірах – як 

споживач і як продукт. Споживацька функціональність аудиторії 

безпосередньо пов’язана з ринком контенту, на якому функціонує ЗМІ. 

Продуктова іпостась медіа-аудиторії спричинена активністю ЗМІ на ринку 

реклами. Економічним механізмом функціонування медіаіндустрії 

передбачено отримання доходів від розміщення рекламних повідомлень. 

Пропонуючи контент, релевантний очікуванням реципієнтів, ЗМІ 

формують/підтримують аудиторію, що є адресатом меседжів рекламодавців. 

Маркетинговим підходом передбачено максимальне наближення/повний збіг 

цільової аудиторії медіаконтенту з цільовою аудиторією рекламної 

комунікації, прив’язаної до певних контентних сегментів. На позначення 

процесу перетворення аудиторії на товар, який користується попитом 

рекламодавців, О.Л. Вартанова застосовує термін «комодифікація» [23]. 
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Отже, видається закономірною вимога релевантності медійного 

контенту, його жанрових, семантичних, функціональних ознак щодо 

рекламних повідомлень, стосовно яких він виступає контекстом. Дотримання 

цієї вимоги дозволяє запобігти перетворенню рекламних меседжів на 

інформаційний шум, що залишається поза зоною сприйняття реципієнта. 

Таким чином, аудиторний фактор є провідним для медіакомунікації в 

двох аспектах – на ринку змісту й на ринку реклами. У першому випадку він 

безпосередньо обумовлює контент медіаповідомлень. У другому – впливає 

на вибір рекламодавцями того чи іншого ЗМІ в якості платформи для 

промоції товару й опосередковано впливає на характер контенту. 

В умовах інформаційного суспільства відбуваються технологічні зміни в 

медіасередовищі, здійснюється різнопланова трансформація медіаконтенту, 

змінюється аудиторія, урізноманітнюються її смаки, звички, вимоги до 

медіапродуктів. Це призводить до різноманіття моделей медіаспоживання, і 

звідси варіативності підходів ЗМІ до формування медіа-аудиторій.  

Схарактеризуємо ці моделі, спираючись на маркетингові уявлення про 

медіаіндустрію. 

- лінійне медіаспоживання, для якого характерною є запрограмована 

медійниками рецепція контенту, відсутність у аудиторії свободи вибору 

медіапродуктів, що обумовлюється соціально-економічними та ментально-

психологічними чинниками (цифрова нерівність, звикання до певного 

контенту тощо). Під час лінійного медіаспоживання ЗМІ можуть 

контролювати й керувати увагою аудиторії, пропонуючи їй уніфіковані 

медіапродукти, що в свою чергу забезпечує широке охоплення умовно 

гомогенної аудиторії. На цю аудиторію (особливо у пасивному стані) 

розрахована реклама товарів масового вжитку, тому для її розміщення легко 

створити продуктивне середовище, агрегуючи певний контент. 

 Лінійне медіаспоживання уґрунтовується класичною комунікаційною 

моделлю, де увиразнюються чинники повідомлення, контексту, каналу, 

аудиторії та її зворотньої реакції (схема 5). Остання передбачає когнітивні, 
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емоційно-оцінні, поведінкові зміни у середовищі реципієнтів.  Варто 

зазначити, що тут не йдеться про формування механізмів зворотного зв’язку, 

який передбачає завершеність комунікаційного циклу рецепцією аудиторних 

потреб та вимог. Лінійне медіаспоживання абсолютизує маркетинговий 

постулат про обумовленість продажів рекламною комунікацією. Вважається, 

що обсяги продажів лінійно залежать від обсягів реклами. Важливим 

комунікаційним чинником тут є контекстність рекламних повідомлень, яка 

сприяє тривалому й продуктивному контакту з цільовими аудиторіями. 

Очевидно, що контекстом для реклами виступає медійний контент, що 

дозволяє говорити про вимогу релевантності рекламних меседжів щодо 

медійних продуктів. Окрім того, контент є ресурсом, завдяки якому медіа 

створюють та утримують аудиторії, цікаві рекламодавцям. Усталеність 

контенту уможливлює усталеність аудиторій, а отже, і стабільність 

присутності в медіапросторі рекламодавців.   

 

 

Схема 5. Комунікаційний процес в умовах лінійного медіаспоживання 

 

Відповідно до моделі «аудиторія як товар», властивої медіамаркетингу, 

важливим при організації лінійного медіаспоживання є залучення й 

утримання уваги реципієнтів у будь-який спосіб. Цей підхід контрастує з 

уявленнями про аудиторію як публіку, для якої важливими є змістові й 

функціональні ознаки контенту. Натомість комодифікована аудиторія 

споживає за звичкою той контент, який у стабілізованому варіанті подає їй 

медіаканал. При цьому звичність контенту врешті-решт стає важливішою за 

його функціональність, якість та соціальну значущість.  
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У взаємодії аудиторії з медіапродуктами спостерігається циклічність, що 

передбачено маркетинговим механізмом функціонування мас-медіа. 

Споживаючи медіаконтент, аудиторія витрачає свій час, що є еквівалентом її 

уваги, яку можна продати рекламодавцям. ЗМІ формують структуру 

медіапотреб аудиторії, бо вона звикає до стабілізованого подання контенту. 

Іншими словами, ЗМІ спираються на структуру медіапотреб аудиторії, яка 

була ними сформована. 

Безумовно, характер медіаспоживання визначається психотипом 

аудиторії, її схильністю/несхильністю до інноваційної поведінки у зв’язку із 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.  

- нелінійне медіаспоживання передбачає просьюмеризм. Цей стиль 

споживацької поведінки характеризується активністю, вибірковістю й 

обґрунтованістю реципієнтів у виборі медіапродуктів (схема 6). У відомому 

маніфесті «Повільні медіа» йдеться про новий тип взаємодії медіа з 

аудиторіями, ґрунтований на механізмі зворотнього зв’язку [270].  Епітет 

«повільність» у цьому контексті вказує на якість контенту, який зважено 

продукується медіа й споживається аудиторіями, його усталену цінність на 

відміну від медіапродуктів-одноденок. Відповідно змінюється й підхід до 

формування/утримання аудиторій. У маніфесті в цьому зв’язку зазначається, 

що повільні медіа гуртують навколо себе зацікавлених у певній тематиці 

реципієнтів, перебувають з ними в постійному діалозі, зважають на критику 

й рекомендації. Своєю чергою, аудиторія «повільно» споживає 

медіапродукцію, обираючи її відповідно до своїх уподобань та інтересів. 

Повільне медіаспоживання протиставляється споживанню фастфуду – 

невмотивованому, пасивному, звичному споживанню, лінійному 

медіаспоживанню неякісного медіапродукту, описаному нами вище. 

Західний досвід повільних медіа передбачає постійний зв'язок медіа з 

аудиторією. Певні форми такого зв’язку пропонуються й вітчизняною 

медіаіндустрією. Зокрема, свої сторінки в соцмережах мають «5 канал», 

телеканали «Культура», «СТБ», «24», «ТЕТ», «ТВі», «2+2», «Футбол», газети 
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«Вечірній Київ», «День», «Дзеркало тижня», «Літературна Україна», 

«Культура і життя», «Сегодня», «Україна молода», «Хрещатик» та інші 

друковані й електронні ЗМІ. Проте важливу проблему становить дієвість 

такого механізму зворотного зв’язку. Викликає сумнів, чи ЗМІ, надавши 

аудиторії можливість висловитися, не ігнорують її коментарі, дійсно 

аналізують і прислуховуються до думок, що висловлює аудиторія у такій 

формі? 

 

Схема 6.  Комунікаційний процес в умовах нелінійного медіаспоживання 

 

Важливо також вказати на те, що повільні медіа – це медіа соціальні. 

Навколо них збираються спільноти, а не комодифікована аудиторія. 

Соціальний складник у діяльності цих ЗМІ передбачає зорієнтованість на 

інформаційні потреби реципієнтів, їх рекомендації щодо створення контенту. 

Такий прошарок аудиторії, як «користувачі», що характерно для 

нелінійного медіаспоживання, мають можливість контролювати й 

селекціонувати ЗМІ, вибудовувати власний медіапростір. У 

комунікативістиці ці явища отримали назву User Generated Content (UGC), 

або контенту, створеного користувачем, і Consumer Generated Media (CGM), 

або мас-медіа, створені користувачем [74, с. 25, с. 279]. 

Спостерігаючи сучасну ситуацію з нелінійним медіаспоживанням, 

можемо говорити про його інноваційність в Україні. Нові практики онлайн-
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споживання медіапродуктів поступово додаються людьми до звичного 

традиційного перегляду ТБ, читання газет чи прослуховування радіо [51]. 

При цьому залежно від соціодемографічних параметрів медіареципієнти по-

різному вдаються до інноваційних форм медіаспоживання. За даними 

досліджень Інтернет Асоціації України, молодь є залученою до лінійного й 

нелінійного медіаспоживання приблизно 50% на 50%, а літні люди 10% на 

90% [51]. За таких умов можемо говорити про розвиток змішаного 

медіаспоживання.  

До нелінійного медіаспоживання відносять користування медійними 

ресурсами в інтернеті (зазвичай відеоконтент) з різних технологічних 

пристроїв (комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон), у тому числі й через 

телевізори з наявною функцією виходу до Мережі (Smart-TV).  

Нелінійне медіаспоживання уможливлюється завдяки так званому 

мультиекранному середовищу (multi-screens), коли телевізор як моноекран 

доповнюється екранами комп’ютера, планшета, смартфона, кожен з яких має 

певні практики, функції й дозволяє перейти до індивідуалізованого 

медіаспоживання [284]. Таке медіаспоживання містить три форми взаємодії з 

відео-продуктом: відкладений перегляд контенту або перегляд за запитом 

(video on demand), завантаження (збереження) потрібного контенту. Зазвичай 

до нелінійного медіаспоживання зараховують також і онлайн-перегляд 

телевізійного ефіру (стрімінг), проте, на нашу думку, лінійність, заданість 

контенту тут залишається, хоча користувач не залежить від звичного 

домашнього телеперегляду. Перевагою нелінійного медіаспоживання є те, що 

користувач у зручний для нього час і на зручному для нього пристрої може 

переглядати саме той контент, який йому цікавий, обираючи з великого 

різноманіття ресурсів. Ця інновація відповідає західній концепції шести «А»: 

Anything, Anywhere, Any volume, by Anyone, Anytime, оn Any device, яка, 

власне, й означає, що будь-хто може переглядати будь-який контент, у будь-

якій кількості, в будь-якому місці, в будь-який час, за допомогою будь-якого 
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пристрою (ним може виявитися телевізор, смартфон або планшет, 

комп’ютер). 

Проте жоден сервіс медіаконтенту в інтернеті не є вичерпним, немає 

єдиного сайту, на якому зібрано абсолютно весь медіаконтент. Користувач 

весь час знаходиться в активному пошуку цікавого йому контенту з безлічі 

різних джерел. М.М. Назаров пропонує їх структурувати за такими групами: 

відеохостинги – наприклад, YouTube, RuTube та ін.; агрегатори контенту, 

онлайн-кінотеатри – netflix, divan.tv, ovva.tv, megogo, kinogo, zoomby, ivi, 

tvigle та ін.; соціальні мережі – Facebook, Twitter та ін.; портали – bigmir, 

ukr.net, i.ua, meta, тощо; сайти телеканалів – «Інтер», «1+1», «ICTV» та ін.; 

інтернет-версії газет і журналів – «Дзеркало тижня», «День», «Сегодня», 

«Фокус» тощо [148]. Таким чином, знаходячи потрібні медіапродукти на 

різних інтернет-ресурсах, кожен користувач може самостійно програмувати 

свої власні медіа, «формувати власний індивідуалізований і самостійно 

контрольований медіапростір» [96, с. 165]. Це вимагає від споживача 

спеціальної організації свого медіаспоживання. 

Розглядаючи, як відбувається формування медіа-аудиторії в нелінійному 

медіаспоживанні, постають питання: наскільки методологічно коректно 

власники інтернет-ресурсів підходять до цього (більшою мірою це стосується 

тих сервісів, що не виробляють медіаконтент, а лише поширюють його на 

своїх платформах – відеохостинги, агрегатори контенту тощо); чи 

послуговуються вони стратегією потенційна (запланована) – цільова –

реальна аудиторія; як вони організовують і контролюють процеси, об’єднані 

поняттям «audiencemaking»;  чи вивчають вони медіапотреби аудиторії, чи 

розглядають рекламу, як фактор, що з самого початку може визначати і 

контент, і майбутню аудиторію?  

Розміщення реклами в інтернеті є ефективним маркетинговим 

інструментом через унікальну властивість знайти не просто свою цільову 

аудиторію, а конкретного споживача. Це можливо завдяки «розвитку 

технічних платформ управління інтернет-рекламою й систем аналітики, що 
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дозволяють оперативно й точно вимірювати ефективність інтернет-

реклами» [2]. Все це дозволяє відслідкувати, чи відбувається реакція на 

рекламу, який відсоток має конверсія – необхідні рекламодавцю дії 

споживача (перехід на сайт рекламодавця, покупка, реєстрація тощо), й 

таким чином максимально оптимізувати витрати на рекламу, а власникам 

сайтів – монетизувати медіаконтент.  

Якщо докладно розглянути веб-сторінки сервісів медіаконтенту, то 

можна виокремити такі типи реклами, що на них розміщується: 

- масова реклама, яку розміщує безпосередньо мас-медіа, виходячи з 

інформації про свою цільову аудиторію. Така реклама зазвичай буває у 

вигляді банеру, спливаючих вікон, відеоролика (починає транслюватися 

самостійно), чи загального фону (оформлення сторінки). Наприклад, газета 

«Дзеркало тижня», яка дотримується позиціонування якісного суспільно-

політичного видання, на своєму сайті демонструє рекламу автомобілів, 

банків, нерухомості тощо відповідно до інтересів своєї цільової аудиторії. 

Тоді як агрегатор медіаконтенту «Megogo», контент якого (переважно 

телевізійний) розрахований на широку різноманітну аудиторію (більшою 

мірою на молодіжну й середнього віку), розміщує на своєму сайті рекламу 

товарів широкого вжитку (FMCG), приміром чипсів, сухариків, йогуртів, 

напоїв, шоколадних батончиків, косметики тощо. У вигляді відеороликів така 

реклама також демонструється на початку й протягом перегляду 

безкоштовного відеоконтенту на сайті, її називають «вшитою» рекламою. 

Власники «Megogo» й подібних інтернет-ресурсів визначають, що цільова 

аудиторія рекламованих товарів збігається з цільовою аудиторією контенту, 

що розміщується на сайті. Відповідно до законів маркетингу, ресурс 

«Megogo» дублює класичну телевізійну модель, розміщуючи на своєму сайті 

такий самий контент у супроводженні тієї ж реклами, що й на телебаченні.  

- персоналізована реклама (зазвичай у вигляді банеру, відеоролика або 

спливаючих вікон), тобто така, що розміщується пошуковими сервісами 

(Google, Yahoo, Bing, Yandex тощо) за принципом контекстності до тих 
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медіаматеріалів, що розміщені на обраній користувачем веб-сторінці. А 

також відповідно до пошукових запитів користувача (інформація береться з 

історії пошуку в конкретному браузері). Наприклад, на сайтах телеканалів, 

газет, агрегаторів контенту тощо на кожній сторінці є вільне місце для 

розміщення рекламних банерів пошуковими сервісами. Якщо напередодні 

користувач шукав інформацію, наприклад, про певну техніку або про якесь 

захворювання, то, заходячи на будь-який інший сайт, він, з-поміж іншої 

реклами, може побачити рекламу відповідно магазинів техніки й медичних 

клінік, ліків. Крім того, персоналізована реклама може демонструватися, 

виходячи з попередньо заповненої користувачем форми (пропонується 

пошуковими сервісами Google, Yandex тощо), де він вказує категорії товарів і 

послуг, реклама яких йому цікава (може бути корисною). Тут у користувача є 

можливість самостійно контролювати інформацію, на основі якої пошуковий 

сервіс буде демонструвати рекламу. Проте, у цьому випадку реклама може 

бути не контекстною до тих медіаматеріалів, що розміщені на будь-якій 

сторінці, яку відкрив користувач. Відповідно така персоналізована реклама 

не є фактором, що визначає контент з самого початку.  

- під заголовком «реклама партнерів» на сторінках джерел 

медіаконтенту часто можна побачити банери з набором неприємних, 

натуралістичних, безглуздих зображень у супроводі сенсаційних анонсів із 

заголовком «шок». Тематика цієї реклами: народна медицина, рецепти 

схуднення, плітки про життя відомих людей тощо. Зазвичай така реклама не 

є контекстною ані до контенту сайту, ані до пошукових запитів користувача. 

Ця реклама вважається небажаною, ідентифікуються як «спам», а перехід на 

сайт «рекламодавця» є небезпечним з точки зору зараження комп’ютера 

користувача вірусними програмами. Можемо дійти висновку, що розміщення 

такої реклами є необхідним для пошукової оптимізації (SEO), а саме для 

забезпечення взаємних посилань між медіаресурсами-партнерами. 

Сервіс «adblock» (блокування реклами на сайті), який користувач 

самостійно може встановити на браузері, щоб не бачити нав’язливу й 
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неприємну рекламу, все ж не дозволяє повністю її позбутися. Існують так 

звані «білі списки» – перелік сайтів, рекламу на яких користувачі попередньо 

оцінили, як ненав’язливу, корисну. Тому на цих сайтах «adblock» не 

спрацьовує. Для частини аудиторії, що використовує «adblock» (приблизно 

9% українських інтернет-користувачів), і тих, хто не використовує, питання 

монетизації контенту вирішується медіапрактиками по-різному. Загалом, на 

думку І.  Кучеренка, керівника агентства «SPN Communications Ukraine»: 

«блокування рекламних банерів шкодить ринку, але не є критичним з огляду 

на те, що активно розвиваються інші рекламні формати й інструменти, в 

першу чергу, native advertising, до яких відноситься і SMM» (цит. за: [169]). 

Звертаючись до розгляду тенденцій в нелінійному медіаспоживанні, 

М.М. Назаров пропонує оцінювати специфіку кожної категорії медіаконтенту 

окремо [148]. Інтернет надає широкі можливості для медіаспоживання, проте 

досі залишається інноваційним явищем, не достатньо вивченим. Спробуємо 

проаналізувати можливості інтернет-ресурсів за певними критеріями, що 

впливають на  вибудовування індивідуального споживацького профілю. 

- зручність у користуванні. З одного боку, зручність нелінійного 

медіаспоживання можна розглядати, як відсутність прив’язки до часу й 

місця, можливість урізноманітнення медіаспоживання, створення власного 

«сховища контенту» на основі побажань користувача або рекомендаційних 

сервісів тощо. А з іншого боку, значно збільшується кількість необхідних 

операцій для організації медіаспоживання, користувач повинен все вміти й 

робити сам. Активність користувача під час нелінійного медіаспоживання 

передбачає постійний пошук різних джерел, ознайомлення з ними, 

опановування інтерфейсу сайту, оцінювання контенту, налаштування. 

Наприклад, як зазначають аналітики «Digital Screens»: «мобільні пристрої та 

Smart TV не вміють завантажувати сервіс при включенні – до нього 

користувач має кожного разу діставатися у декілька кроків, кожен з яких 

може його відволікти» [200]. У порівнянні з нелінійним телепереглядом, де 

достатньо лише натискати одну кнопку для перемикання каналів, це доволі 
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трудомісткий процес, що потребує високої технологічної грамотності. Якщо 

користувач сприймає таку активність, як незручність, ступінь 

різноманітності медіаконтенту для нього буде знижуватися. Можна 

виокремити принаймні дві групи користувачів щодо їх схильності до пошуку 

контенту. Перша – ті, для кого пошук цікавого контенту не є проблемою, й, 

навіть, витративши на це багато часу, користувач отримує задоволення, що 

знайшов саме те, що шукав. Переходячи з однієї групи інтернет-ресурсів на 

іншу, користувач весь час знаходиться в роботі (пошук, ознайомлення, 

опановування інтерфейсу сайту, оцінювання контенту, налаштування), що 

передує безпосередньо споживанню медіапродукту. Для того, щоб витрачати 

додатковий час і приділяти додаткову увагу під час нелінійного 

медіаспоживання, користувачем має бути високо оцінена важливість 

медіапродукту, який він прагне відшукати. Можливість обирати 

медіапродукт самостійно змушує користувача замислюватися над 

мотивацією вибору того чи іншого контенту, обмірковувати його цікавість і 

корисність до перегляду, що не характерно для лінійного медіаспоживання. 

Кажучи про потенційну зручність користування під час нелінійного 

медіаспоживання, варто зазначити й технологічний аспект, наприклад, 

гальмування розвитку високошвидкісного 5G-інтернету в Україні, через що 

«більшість мешканців України перегляд відеоконтенту в дорозі, в місті або, 

припустимо, на футбольному стадіоні й уявити собі не можуть» [200]. 

- контент. Дослідник М.М. Назаров пропонує увесь різноманітний 

контент, на який може натрапити користувач під час нелінійного 

медіаспоживання, поділяти на два умовних типи з такими характеристиками: 

«перший – безкоштовний або недорогий, невисокої якості, не завжди 

цікавий, маловідомий, з невисокими можливостями монетизації; другий 

тип – це професійний контент, дорогий, якісний, цікавий, відомий, що добре 

монетизується» [148]. Також сучасний медіаконтент характеризують і такими 

бінарними опозиціями, як масовий – елітарний або соціальний – 

привілейований. Звісно, що критерії якості й цікавості медіапродукту 
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складно оцінювати об’єктивно, кожен користувач самостійно визначає це для 

себе. Між тим в інтернет-просторі постає така закономірність: якісне й цікаве 

– платне, неякісне й нецікаве – безкоштовне або недороге. При цьому все ж 

таки ретельний пошук джерел в інтернеті, дозволяє знайти певний 

безкоштовний якісний й цікавий контент. Важливо, що користувач, 

обираючи нелінійне медіаспоживання, доволі безкомпромісно налаштований 

знайти й споживати лише вигідну для себе пропозицію. У разі, якщо 

потрібний контент не можливо знайти, всі переваги нелінійного 

медіаспоживання нівелюються. Тому таким групам інтернет-ресурсів як 

відеохостинги, агрегатори контенту, онлайн-кінотеатри тощо необхідно не 

допускати слабкої реалізації функції VoD (video on demand – відео за 

запитом), слідкувати за насиченістю й різноманіттям архівів контенту й 

швидкістю їх оновлення. У сучасних дослідженнях медійного простору 

інтернет часто наголошується на факті диверсифікації джерел, а не контенту. 

Зокрема, К.О. Горська стверджує, що «на початку розвитку інтернету його 

контентне наповнення формувалося за рахунок нового (унікального) 

контенту, а сьогодні зростання контентних обсягів мережі – результат 

дублювання  контенту» [37, с. 48]. 

- ціна. Нелінійне медіаспоживання відрізняється від лінійного, 

передовсім тим, що воно є платним. Для цього необхідно окремо від 

традиційного телевізору придбати додатковий пристрій з функцією доступу 

до інтернету (комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон або сучасний 

телевізор – Smart-TV). Чим якісніше й зручніше користувач хоче 

організувати своє нелінійне медіаспоживання, тим дорожче буде коштувати 

техніка. Далі необхідно заплатити за підключення до мережі інтернет за 

таким самим принципом – чим вище швидкість роботи інтернету, тим він 

дорожче. Вже у Мережі користувач також стикається з необхідністю платити 

за доступ до споживання цікавих йому медіапродуктів – чи то за перегляд 

контенту онлайн, чи то за його завантаження. Таким чином, нелінійне 
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медіаспоживання є більш затратним за лінійне, що може впливати на 

вибудовування індивідуального споживацького профілю.  

- довіра (легальність контенту). Існують труднощі з дотриманням 

авторських прав в інтернет-просторі. Правовласники контенту не довіряють 

новим медіа, не зацікавлені співпрацювати з провайдерами, щоб поширювати 

контент в інтернеті легально. За висновками М.М. Назарова, це призводить 

до «відсутності на ринку вигідної для користувачів пропозиції, яка б 

спонукала їх вибирати легальні майданчики для перегляду відео» [148]. Під 

час нелінійного медіаспоживання існує дуже велика імовірність натрапити на 

нелегальний медіаконтент, який може нести в собі певні загрози. Це 

стосується як завантаження контенту, так і його перегляду онлайн. Тому 

активність користувача в нелінійному медіаспоживанні гальмується його 

побоюванням щодо зараження операційних систем своїх гаджетів вірусними 

або шпіонськими програмами.  

Спробуємо описати процеси формування медіа-аудиторії для окремих 

типів нелінійного медіаспоживання: 

- онлайн (стрімінг). Ця форма відеоконтенту передбачає перегляд прямої 

трансляції телеканалів (радіопередач зі студії). Таку можливість надають 

різні інтернет-сервіси – перш за все сайти самих телеканалів, а також деякі 

інтернет-ресурси, що агрегують контент (наприклад, українські divan.tv і 

megogo). Останні працюють за принципом операторів кабельного 

телебачення, що надають якісний сигнал до телевізорів абонентів. 

Наприклад, на сайті divan.tv на кожній сторінці розміщений напис: «Дивіться 

новини, телешоу і серіали на каналах, які ви давно і добре знаєте. Популярні 

ведучі й відомі актори будуть з вами всюди, де ви увімкнете DIVAN.TV» 

[162]. Переглядати телеканали в інтернеті агрегатори контенту пропонують 

через оформлення передплати на пакети різних телеканалів, від дешевих до 

дорогих. Наповнення цих пакетів також відповідає принципу, яким 

користуються оператори кабельного телебачення. Для дешевих пакетів 

простежується пропорція: більша частина вітчизняних базових (рейтингових) 
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телеканалів, частина маловідомих, нішевих, неякісних вітчизняних 

телеканалів. Для дорогих пакетів додається частина зарубіжних, популярних, 

новинних і тематичних (фільми, спорт) телеканалів. Проте в користувача тут 

немає можливості скласти свій пакет телеканалів, таких, що цікаві особисто 

йому, заплативши за перегляд кожного каналу окремо. На нашу думку, саме 

така ексклюзивна особливість сайтів-агрегаторів контенту могла б стати 

важливою перевагою телевізійного перегляду в інтернеті в порівнянні з 

кабельними операторами телебачення. На думку Д. Багдасаряна, замість 

того, щоб змушувати медіа-аудиторію «передплачувати великий пакет, що 

містить багато не потрібних і не цікавих телеканалів для конкретного 

користувача», необхідно надати можливість створювати персональні пакети 

тематичних телеканалів за принципом «a la carte» [158]. Таким чином, 

незважаючи на можливість переходу до мультиекранності, медіаспоживання 

в цьому випадку залишається лінійним (із заданим переглядом), бо 

користувач так само залежить від сітки мовлення телеканалів, а 

урізноманітнення телеканалів можливе лише за оплату більш дорогого 

пакету. Можемо сказати, що формування аудиторії за таким типом 

нелінійного медіаспоживання, як стрімінг, відбувається, як й під час 

перегляду телевізору. 

- завантаження (збереження) контенту – тип нелінійного 

медіаспоживання, що дозволяє потрібний відеопродукт завантажити з сайту, 

зберегти на своєму гаджеті й переглянути в зручний для користувача час, 

незалежно від підключення до інтернету.  

- відео за запитом (video on demand – VoD) або відкладений перегляд – 

різноманітні інтернет-сервіси надають користувачу можливість з архівів вже 

записаних медіапродуктів самостійно обрати їх для перегляду на самому 

сайті, за умов підключення до інтернету. А відеохостинги, наприклад, 

«YouTube», окрім цього, надають можливість будь-якому користувачу 

розміщувати на сайті своє відео безкоштовно. 
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Останні два види нелінійного медіаспоживання передбачають чітку 

персоналізацію, коли користувач має змогу обрати для перегляду 

медіапродукти у відповідності до індивідуальних уподобань. У цьому 

випадку «егоцентричний споживач» із загального інформаційного поля, у 

якому перебуває безліч інших людей, переходить до персоналізованого 

інформаційного поля [37]. Проте навіть за такої ситуації медіа залишаються 

фактором формування цільових аудиторій. 

Мережа містить велике різноманіття медіапродуктів, значно ширше за 

контент традиційного телебачення. Сервіси video on demand та індивідуальне 

завантаження (збереження) відеопродуктів дозволяють знайти й споживати 

будь-який медіапродукт. Пошук зазвичай відбувається через пошукові 

системи (наприклад, найбільш популярний пошуковик «Google»), а також на 

основі рекомендацій безпосередньо на самих сайтах, де можна переглянути 

або завантажити контент. Здатність пошукових систем, медіаресурсів і 

соціальних мереж запам’ятовувати, які запити були цікавим для користувача, 

й звідси принцип рекомендацій, що є зручним сервісом, чинять певний вплив 

на формування контентного простору користувача. У результаті споживач 

кожного наступного відвідування медіаджерела «буде бачити добірку за тією 

самою сферою його інтересів» [37, с. 146]. Таким чином, користувач 

потрапляє в залежність від тих фільтрів, які він сам встановив, і не може 

вийти за межі контентного поля, запропонованого для нього системою [37]. 

Це явище у 2012 році І. Палайзер запропонував назвати «бульбашковий 

фільтр», що означає, як пояснює К.О. Горська «формування навколо 

споживача контентної бульбашки внаслідок роботи фільтрів» [37, с. 146]. 

Так, під час пошуку медіапродуктів, як зазначає К.О. Горська, «множинні 

інформаційні джерела виявляються пропущеними через крихітне 

«фільтраційне кільце» пошукової системи» [37, с. 144]. Таким чином, 

пошукові системи й рекомендаційні сервіси (на сайтах VoD) стають певними 

регуляторами медіаконтенту, визначають інформацію, що отримує 

користувач. Т.В. Фісенко називає «бульбашковий фільтр» своєрідним 
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«мікрокосмом» кожного окремого інтернет-користувача, який ґрунтується на 

його професійних і особистісних інтересах» [238, с. 196]. Через особливості 

побудови алгоритму пошуку найбільш популярного в світі пошуковика 

«Google», з’явилися нові терміни, що пояснюють негативні наслідки цього 

механізму: «googlearchy» (влада Google) або «googlocracy» (Гуглкратія), а 

також «google bomb» і «googlewashing» [37, с. 144]. Алгоритм пошуку 

«Google» та інших пошуковиків серед знайдених сайтів у перше чергу 

показує ті, що мають найбільшу кількість посилань, тому «популярні сайти 

стають ще більш популярними, в той час як шанси на виявлення 

користувачами нових ресурсів зводяться до мінімуму» [37, с. 145].  

Медійний простір в інтернеті будується за такими ж принципами, що й 

традиційний, який до того ж характеризується «стриманою 

диверсифікацією» [37, с. 48, с. 144]. В умовах нелінійності медіа працюють 

на засадах «автоматизованих систем», які залишаються контролерами 

завдяки  монополії пошукових систем і сервісу рекомендацій на сайтах [37, с. 

147]. Таким чином, процес формування медіапотреб аудиторії може 

розвиватися й в умовах нелінійного медіаспоживання. 

Орієнтування на ідентичність людини характерно для нелінійної 

ситуації медіарецепції. Таким чином, варіативність, різноманітність 

медіаконтенту має відповідати диференціації аудиторії. Механізм 

формування аудиторних медіавподобань може розвинутися й в інтернет-

середовищі, що має для цього умови, незважаючи на безліч індивідуальних 

споживчих профілів і можливість для користувача отримувати свій мікс 

медіапродуктів.   

На сучасному етапі за потребою споживачі використовують як лінійне, 

так і нелінійне медіаспоживання, тобто воно є змішаним. Проте, на їх зміну 

впливає, наприклад, використання вже сформованого стилю 

медіаспоживання одного виду ЗМК під час споживання іншого. 
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1.4 Вплив моделей медіаспоживання на процес ФМА 

Дослідження специфіки різних засобів передачі інформації доводять 

існування незначних відмінностей, особливостей в поведінці 

медіаспоживачів під час користування тим чи іншим видом ЗМІ. 

Медіаспоживання розуміють як «соціальну практику використання 

комунікаційних засобів (мас-медіа)», для яких у медіа-аудиторії може 

вироблятися окремий стиль споживання інформаційного продукту [168; 

с. 16]. І.Д. Фомічова звертається до розвідок І.Д. Хмари, яка у дослідженнях 

традиційних ЗМІ – преси, телебачення й радіо довела, що «кожний з цих 

засобів має свою специфіку на полюсі споживання» [240, с. 177]. Іншими 

словами, закономірності в поведінці медіа-аудиторії свідчать про існування 

певних стереотипів споживання інформаційного продукту конкретного виду 

мас-медіа. І.Д. Фомічова стверджує, що в свідомості медіа-аудиторії існує 

«певний образ різних засобів інформації» [240, с. 289]. Медіаексперт В. Гатов 

впевнений, що медіа-аудиторія адаптується до певної форми комунікації 

(лексика повідомлень, метод дискурсу, сюжет тощо), що притаманна 

кожному виду ЗМІ [73]. Тому кожен стиль медіаспоживання конкретного 

виду ЗМІ буде визначати модель поведінки медіа-аудиторії. Це можна 

порівняти з феноменом так званого габітусного (звичного) споживання, що 

вивчається соціологами й психологами. І.Ю. Набруско визначає, що 

«габітусне  споживання є результатом тривалого життя в рамках статусних 

позицій і призводить до формування певних уподобань і звичок (габітусів). 

Навіть змінивши соціальну позицію люди відтворюють габітуси колишнього 

соціального стану» [149, с. 375]. 

Із появою інтернету, який зосереджує в собі всі традиційні види ЗМІ 

завдяки конвергенції, більш цікавим стає вивчення різниці в способі 

споживання масмедійних продуктів саме між традиційними й новими мас-

медіа. Стиль медіаспоживання останніх буде вирізнятися завдяки таким 

новим можливостям для медіа-аудиторії, як збільшення свободи вибору 

медіаконтенту і звільнення від часової залежності. 
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Якщо стверджувати, що кожному мас-медіа притаманний свій вид 

медіаспоживання, то можна припустити, що споживачі можуть застосовувати 

для одного виду ЗМК той тип медіаспоживання, який вже був сформований 

для іншого виду ЗМК. Це може відбуватися внаслідок тривалого 

користування одним видом мас-медіа, звиканням до його унікальних форм 

подачі інформації та вироблення вже певного досвіду в споживанні будь-якої 

іншої медіаінформації. Це й буде позначатися на поведінці одержувачів 

інформації під час користування іншим видом мас-медіа, а отже впливатиме 

на функціонування механізму штучного формування медіапотреб аудиторії.   

Як змінюється поведінка медіа-аудиторії під час застосування для 

одного виду ЗМІ вже сформованого стилю медіаспоживання іншого виду 

ЗМІ, розглянемо на прикладі двох різних каналів медіакомунікацій – 

телебачення та інтернету. Кожен з цих видів ЗМК вже сформував сегменти 

медіа-аудиторій з різними стилями медіаспоживання. Телебачення має довгу 

історію й значний масив своїх прихильників. Інтернет найбільш молодий вид 

ЗМК, проте вже виховав значну частину медіа-аудиторії. Спробуємо 

з’ясувати, як типи медіаспоживання у аудиторій цих видів ЗМК можуть 

коригувати механізм ФМА.  

Як правило, розгляд телебачення та інтернету пов'язаний з 

протиставленням у рамках бінарної опозиції традиційні/нові мас-медіа в 

співвідношенні з поняттями масовість і демасифікація [255]. Телебачення є 

найбільш популярним із традиційних мас-медіа, яке конкурує з інтернет-

комунікаціями, що ми розглядаємо як комунікаційне поле, де відбуваються 

інтеграція й конвергенція різних медіаформ.  

Телебачення як масове явище зазвичай характеризується такими 

ознаками: 

- пасивне споживання, лінійний (заданий) перегляд; 

- «полегшені» медіапродукти; 

- індиферентність аудиторії («важкі глядачі»), тобто відсутність 

вимогливості до якості інформації, байдужість аудиторії, що приводить її до 
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статусу «важких» глядачів, які дивляться всі телепрограми поспіль, 

проводячи біля екранів багато часу [64]; 

- «конусоподібний ефект», що являє собою залучення «важких глядачів» у 

сферу «розширеної» медіа реальності [64]; 

- брак релевантності, тобто невідповідність телевізійних продуктів 

інформаційним потребам аудиторії, що найбільше стосується актуальності й 

новизни [64]; 

- телебачення виступає інструментом формування «чуттєвої культури» 

(результат сильного впливу телебачення на численну аудиторію, що 

призводить до появи певних стійких уподобань у смаках та інтересах, серед 

яких виразним є потяг до бунтарства, порнографії, садизму) [64]; 

- у процесі «кумулятивної дії» (одночасного впливу різних мас-медіа на 

свідомість масової аудиторії) телебачення має істотну перевагу в порівнянні 

з іншими видами ЗМК [64]. 

Інтернет як форма комунікації характеризується дослідниками через 

актуалізацію таких понять: 

- активний вид споживання (результат наявності безлічі опцій); 

- «квазіінфінітна трансмісія» (можливість швидкісної передачі 

безмежного обсягу й типу інформації нескінченній кількості відправників і 

одержувачів в одній особі) [64]; 

- наявність «легких глядачів» (замінюють постійний перегляд телевізора 

іншими видами дозвілля, критичніше ставляться до вибору програм ТБ) [64]; 

- наявність нішової (гіпернішової) аудиторії (у користувачів інтернету є 

унікальна можливість знайти свою нішу – групу людей для спілкування за 

інтересами) і фрагментованої аудиторії (вона утворюється у результаті 

«індивідуалізації й плюралізації форм поширення й сприйняття 

інформації») [64]; 

- «джойнерство» (втрата в користувачів інтересу до масової культури і 

перехід до активного користування інтернетом); 



74 

- «мозаїчна культура», інструментом формування якої є інтернет 

(«безліч життєвих стилів і типів поведінки масової аудиторії знаходять своє 

відображення у загальному «медіатизованому» контексті») [64]. 

Перераховані ознаки вказують на певну комунікаційно-технологічну 

антагонічність розглянутих ЗМК. Але водночас існують винятки. Наприклад, 

не кожний телеканал ініціює формування чуттєвої культури. А під час 

користування ресурсами інтернету, навпаки, у споживача може 

сформуватися «бліп-культура» – «фрагментарно-мозаїчне уявлення про світ» 

як наслідок хаотичного фрагментарного споживання медіапродуктів у 

кіберпросторі [64, с. 42]. 

Контрастне оцінювання наслідків діяльності ТБ та інтернету для 

реципієнтів стали вже стереотипними й на сьогоднішній день вимагають 

ретельного перегляду. Наприклад, якщо спочатку інтернет вважався 

середовищем перебування високоосвічених людей, осіб з високим 

інтелектуальним рівнем, то поступово до нього переходить вже рекреаційна 

функція, на що М. Кастельс заперечує: «призначення інтернету – не ізоляція 

людей в уявному світі, в сфері рольових ігор з їх фальсифікацією особистості 

<...> Це засіб комунікації, а не розваги»  (цит. за: [74, с. 103]). Тому зараз 

інтернет являє собою урізноманітнене плюралістичне комунікаційне 

середовище, де кожен може знайти собі інформацію й заняття за 

індивідуальним смаком. Попри це, не можна не зважати на дані статистики, 

яка свідчить, що «інтернет не зламав структуру колишніх уподобань у 

проведенні вільного часу, якщо брати населення в цілому» [74, с. 108].  

Розглянемо,  як сформований одним видом ЗМК стиль медіаспоживання 

буде змінювати поведінку аудиторії під час споживання іншого виду ЗМК. 

Звертаючись до перерахованих вище характеристик медіаспоживання 

досліджуваних ЗМК, ми можемо припустити їх корекцію згідно з 

отриманими висновками. Так, досвід користування інтернетом може 

спровокувати використання споживачами вже іншого (вибіркового) 

механізму перегляду ТБ. За таким самим принципом і практика 
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телеперегляду може впливати на варіативність медіаспоживання інтернет-

користувачів. Г.Г. Почепцов зазначає, що інтернет змінює мислення, що в 

свою чергу веде до руйнації в медіа-аудиторії старого розуміння того, як 

обробляти інформацію [174]. Наприклад, інтернет попри високий ступінь 

зусиль, що вимагаються від аудиторії під час користування, провокує в 

реципієнтів швидке переключення уваги – «відвідування найчастіше не такі 

вже тривалі і глибокі. Основне – широкий перегляд сайтів, поглиблення – 

лише в небагатьох місцях» [96; 74, с. 129]. Тому для утримання уваги 

медіаконтент розділюють на мікромодулі, тож аудиторія звикає сприймати 

інформацію фрагментарно [96]. Такі поверхові перегляди інтернет-сторінок 

призводять до «втрати набутих навичок читання аналітичної інформації» [74, 

с.129]. У покоління, що виросло на інтернет-комунікаціях, такі навички 

взагалі можуть не сформуватися. Особливий вплив на проектування нових 

відносин у такому інноваційному просторі комунікації як інтернет, надають 

інтерактивність і мультимедійність [50]. Остання породжує 

багатофункціональність, мультизадачність, тобто створення «зручного 

просторово-часового проекту споживання», коли можна одночасно 

споживати декілька видів інформації [50].  Надлишок і різноманітність 

інформації, що надає інтернет, зручність у користуванні (індивідуальний 

характер споживання – можливість самостійно обирати час, місце й форму 

комунікації), «формування споживчої траєкторії», що відрізняється 

«саморегулюванням і самостимулюванням» – все це утворює високий рівень 

вимогливості по відношенню до медіаінформації інших видів ЗМІ [50]. З 

цього приводу О.С. Дорощук слушно зауважує: «модель споживання, що 

формується інтернет-ЗМІ, робить істотний вплив на модель взаємодії в 

інформаційному просторі в цілому» [50]. В такому разі споживачеві 

телебачення вже не буде притаманний лінійний (заданий) перегляд й 

індиферентність, що перетворювали його на «важкого глядача». Існує 

ймовірність, що телеглядач буде уникати «полегшених медіапродуктів», що 

перешкоджатиме формуванню конусоподібного ефекту, «чуттєвої 
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культури» й залучення його до мейнстриму. Отже, в такої частини медіа-

аудиторії телебачення процес штучного формування медіапотреб може не 

спрацьовувати, якщо головна передумова – уніфікований медіаконтент 

телевізійного простору не співпадає з контентом інтернет-ресурсів і 

онлайнових ЗМІ, що до цього споживала аудиторія.  

Якщо ж «досвідчений» телеглядач почне користуватися інтернет-

ресурсами, то, вочевидь, йому буде важко одразу перейти до активного виду 

споживання інформації, бо він не зможе одразу впоратися з безліччю 

притаманних інтернету опцій. Адже телебачення вже формує певну 

поведінку медіа-аудиторії в залежності від розміщення медіапродуктів в 

ефірі. Вочевидь, такому користувачу буде важко «піти від запрограмованого 

загального мовлення через телеекран до свободи вибору на пристроях, що 

«підключаються» індивідуально» [261]. Існує імовірність, що певна частина 

телеглядачів, які звикли до перегляду традиційного телебачення, не виявлять 

бажання розпочати переглядати його в інтернеті. Навіть свобода від 

прив’язки до часу не привабить медіа-аудиторію до інтернет-перегляду, адже 

традиція домашнього телеперегляду з відповідною атмосферою має потужну 

силу. 

Цілком можливо, що користувач, який звик до масифікації, до якої його 

«привчило» телебачення, не буде навіть шукати можливості зайняти свою 

нішу – групу людей для спілкування за інтересами. Та й процес перетворення 

користувача на представника фрагментованої аудиторії буде досить 

складним, довгим або взагалі може не мати місця. Бліп-культура в контенті, 

який пропонує інтернет, буде сприйматися із роздратуванням, бо звиклій до 

способу споживання телевізійних продуктів аудиторії буде складно 

сприймати ці фрагменти одночасно. На нашу думку, користувач буде шукати 

в кіберпросторі можливості почуватися невід’ємним учасником масової 

аудиторії, що давало йому телебачення, й не скоро виявить потребу стати 

хоча б джойнером. Складним, на нашу думку, виявиться загальне 

усвідомлення медіа-аудиторією, що інтернет-простір відкриває нові 
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можливості медіаспоживання, адже тривала практика телеперегляду не 

сприяє розвитку когнітивних здібностей, що необхідні для цього. Такі 

закономірності в поведінці медіа-аудиторії радше сприятимуть розвиткові 

процесу штучного формування медіапотреб аудиторії, бо вона буде, перш за 

все, шукати в інтернеті такий самий уніфікований медіаконтент, який її 

привчило споживати телебачення. Тільки набуття певної 

медіакомпетентності дозволить цьому сегменту медіа-аудиторії змінити 

стиль медіаспоживання у відповідності до виду ЗМК. 

Таким чином, ми з’ясували, що на розвиток процесу ФМА мають вплив 

сталі звички в медіаспоживанні, сформовані певним видом ЗМК. Силу дії 

механізму ФМА коректують нові умови його функціонування. 

 

1.5 Методологічні й методичні засади емпіричних досліджень феномену 

ФМА 

У ході дослідження на різних етапах було застосовано низку наукових 

методів, як загальнонаукових, так і спеціальних. Зупинимося на описі 

методологічної концепції дисертаційної роботи, що зазвичай розуміється як 

«комплекс ключових положень методологічного характеру, що визначає 

підхід до дослідження й організацію його проведення» [18, с. 45]. 

Спершу було сформульовано проблему дослідження, адже вона 

становить основу будь-якої дослідницької діяльності, «саме проблема 

визначає засоби, методи, підходи, передбачувані результати, орієнтири і 

обмеження, тобто всю сукупність складників методології дослідження» [18, 

с. 39]. Проблему визначають як суперечність, вона завжди характеризується 

невизначеністю. 

Так, спостерігаючи за масовокомунікаційними процесами, що 

відбуваються у вітчизняній медіагалузі, й реакцією медіа-аудиторії на них, 

було помічено певну суперечність, необхідність розв’язання якої і обумовила 

постановку проблеми для наукового дослідження. Отже, відправною точкою 

стали матеріали медіакритичних студій та відгуки частини медіа-аудиторії, 

де негативному оцінюванню піддавалися медіапродукти сучасних 
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українських комерційних ЗМІ, а саме такі їх характеристики, як: 

одноманітність, обмеженість і повторюваність у проблемно-тематичному 

доборі, жанрова незбалансованість, помітне зниження якості в ситуації 

збереження стабільного інтересу медіа-аудиторії до такого контенту. Однією 

з причин цього протиріччя дослідниками називалося звикання до 

медіапродуктів, узвичаєння їх одноманітності й низької якості для 

реципієнтів.  

Актуальність і гострота описаної проблеми обумовили вибір теми 

наукового дослідження й характер висунутої гіпотези, тобто певного 

припущення про результати дослідження. Зазначимо, що гіпотезу розуміють 

як «варіант пояснення, розуміння за умов недостатньої інформації; 

припущення про причину, яка викликає певне слідство, про структуру 

досліджуваних об’єктів і характер внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

структурних елементів; ці припущення вимагають перевірки й доказу» [18, 

с. 44]. 

Таким чином, нами було сформульовано гіпотезу, що засоби масової 

інформації штучно формують медіапотреби аудиторії (можливо, неумисно) 

через її звикання до уніфікованого медіаконтенту. Отже, ми висунули 

припущення, що саме ця закономірність виявляється в сформульованій нами 

проблемі, тобто і є причиною визначеної суперечності, що проявляється в 

стабільному інтересі численної медіа-аудиторії до критикованого 

медіазмісту. 

У дослідженні ми застосовували системний підхід, у якому 

«враховується максимальна кількість аспектів проблеми в їх взаємозв’язку та 

цілісності, визначається характер зв’язку між аспектами та їх 

характеристиками» [18, с. 37]. Тому як предмет дослідження ми обрали й 

дослідили макро- й мікрофактори функціонування медіаорганізації, їх 

взаємозв’язки, які, врешті-решт, можуть спровокувати розвиток такого 

довгострокового медіаефекту, як штучне формування медіапотреб аудиторії 

(ФМА). 
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Під час дослідження нами був застосований міждисциплінарний підхід. 

Так, визначена нами наукова проблема вивчалася на перетині таких напрямів 

як медіапсихологія, медіасоціологія, медіаекономіка, медіаменеджмент, 

медіамаркетинг.  

Для вивчення предмета дослідження нами були застосовані такі 

загальнонаукові методи, як аналіз і синтез.  

Метод аналізу (грец. analisis – розкладання) передбачає «уявне або 

практичне розчленування предмету на складові елементи (частини об'єкта, 

його ознаки, властивості, відносини, характеристики, параметри і тощо)» [18, 

с. 63]. В такий спосіб докладно вивчалися різні аспекти функціонування 

вітчизняної медіагалузі. Було опрацьовано значний масив інформації з 

наукової літератури, присвяченої проблемам психології, соціології й 

економіки мас-медіа, зі статистичних документів за різними важливими 

показниками діяльності ЗМІ, з медіакритичних розвідок, а також з матеріалів, 

в яких надавалося оцінювання різним процесам у медіагалузі безпосередньо 

практиками ЗМІ. Так, ми виокремили низку актуальних проблем вітчизняної 

медіаіндустрії й докладно розглянули кожну окремо.  

У результаті синтезу отриманої інформації вдалося побудувати 

причинно-наслідкові зв’язки між елементами предмета дослідження, 

застосувавши синтетичний метод. Зазначимо в цьому зв’язку, що синтез 

визначають як «метод вивчення об'єкта в його цілісності, в єдності й 

взаємному зв'язку його частин. У процесі наукових досліджень синтез 

пов'язаний з аналізом, оскільки він дозволяє з'єднати частини предмета, 

розчленованого в процесі аналізу, встановити їх зв'язок і пізнати предмет як 

єдине ціле» [18, с. 63]. 

Зокрема, ми вивчили проблему інформаційної нерівності в Україні, її 

причини, де виявився, наприклад, такий важливий для нашої гіпотези факт, 

як відсутність у частини людей мотивації до використання інформаційно-

комунікативних технологій для урізноманітнення медіаспоживання. 

Дослідивши ситуацію із медіаграмотністю в Україні, ми отримали важливу 
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для нашої гіпотези інформацію про відсутність у більшості медіа-аудиторії  

обізнаності у питанні впливу мас-медіа на зміну її інформаційних уподобань.  

Синтезуючи ці дані, ми визначили проблеми інформаційної нерівності й 

медіаграмотності як сприятливі умови для розвитку процесу, що описує наша 

гіпотеза.   

Аналіз джерел, присвячених вітчизняній системі медіадосліджень, 

дозволив виявити два головних для нашої гіпотези аспекти. А саме те, що 

медіаорганізації практично не проводять (або проводять не належним чином) 

якісні медіадослідження аудиторії (з’ясування її медіапотреб). А також той 

факт, що медіаменеджери зазвичай замінюють якісні медіадослідження 

кількісними (рейтингова система ТБ), які не дозволяють з’ясувати 

медіапотреби аудиторії. 

Аналіз комерційного аспекту функціонування ЗМІ обумовив 

поглиблення дослідження в напрямку з’ясування впливу рекламного чинника 

на визначення орієнтирів у стратегії медіаорганізації, зокрема впливу на 

контент.  

Методом структурного аналізу телевізійної реклами (за І.Г. Морозовою) 

нам вдалося довести наявність стійких тенденцій і типовості реклами для 

різних категорій товарів широкого вжитку. Цей метод ґрунтується на 

семіотиці і «досліджує простір товарної категорії для того, щоб виявити 

поширені, часто вживані знаки, образи й теми, і реконструювати таким 

чином «мову» рекламної комунікації, що притаманна товарній категорії і 

закладена в свідомість споживача» [145, с. 10]. Нами був проведений 

структурний аналіз телевізійної реклами за складом синтагми: об’єкт 

реклами, адресант, адресат, головна перевага (унікальність торгової 

пропозиції), аргументація, мотивація. Виявлені ознаки дали підстави для 

застосування такого дослідного методу – порівняння, що визначають як 

«пізнавальну операцію, що лежить в основі суджень про подібність або 

відмінність об'єктів» [209, с. 81]. Таким чином, через зіставлення 

характеристик рекламних сюжетів із ключовими рисами контенту ЗМІ ми 
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констатували факт релевантності реклами й медіаконтенту, а також 

підтвердили закономірність цієї ситуації, що обґрунтовується законами 

маркетингу.  

Окремо нами був проведений структурний контент-аналіз ефірного 

наповнення досліджуваних ЗМІ й доведений факт уніфікації медіаконтенту 

(схожість, одноманітність), що ми визначили головною умовою для 

функціонування механізму ФМА, який описує наша гіпотеза. Метод 

структурного контент-аналізу визначають як «спеціальний досить пильний 

метод якісно-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення або 

вимірювання тенденцій, відображених цими документами» [132]. 

Ввважається доцільним застосовувати метод контент-аналізу в тому випадку, 

якщо досліджуваний матеріал несистематизований, його обсяг дуже великий, 

а обрані для аналізу категорії мають високий рівень частотності [78]. За 

таких умов контент-аналіз дозволяє «зібрати докупи мозаїчно розсіяні 

фрагменти змісту й переструктурувати їх так, як цього потребує 

аналітик» [130]. Метод контент-аналізу допомагає побудувати цілісне 

уявлення щодо медіазмісту завдяки виявленню часто уживаних ключових 

аспектів. При цьому застосовується рубрикація змісту, що передбачає його 

диференціацію на групи, в залежності від того, яка увага приділялася 

обраним категоріям аналізу. 

Ми застосували метод контент-аналізу, щоб з’ясувати структуру 

медіаконтенту, а саме нас цікавили такі категорії аналізу, як жанри, формати, 

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

За окремий період (2004–2015рр.) було проаналізовано зміст 

досліджуваних телеканалів. Кожен окремий медіапродукт (передача, фільм, 

серіал) становив одиницю аналізу. Згруповані за форматно-тематичними 

характеристиками, результати структурного контент-аналізу представлені в 

розгорнутих таблицях (додаток Б, додаток В). Підраховано кількість окремих 

категорій медіапродуктів, що презентовано у вигляді діаграм (п.п. 3.2). 
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Подальший синтез розглянутих частин предмету дослідження дозволив 

побудувати причинно-наслідковий зв’язок, відповідно до якого уніфікація 

медіаконтенту, по-перше, є наслідком недосконалості системи 

медіадосліджень і релевантності реклами й медіаконтенту (в якості 

маркетингової вимоги до уніфікації). По-друге, уніфікація медіаконтенту 

спричиняє механізм ФМА, а такі проблеми, як інформаційна нерівність і 

низький рівень медіаграмотності сприяють цьому процесу. 

Для доказу нашої гіпотези також необхідно було перевірити, чи вважає 

сама медіа-аудиторія контент досліджуваних ЗМІ уніфікованим, чи відчуває 

медіа-аудиторія звикання до контенту досліджуваних ЗМІ, а також з’ясувати 

особливості медіаспоживання українських телеглядачів. Для виконання цих 

завдань доцільно було застосувати такі якісні методи, як фокус-групове 

інтерв’ю або соціологічне опитування. Перший метод сфокусованих 

групових інтерв’ю «спрямований на здобуття якісної інформації щодо думок, 

очікувань людей крізь призму їх індивідуального досвіду; ґрунтується на 

дискусії між самими респондентами з приводу проблеми, яка вивчається» 

[25, с. 162]. Проте ми відмовилися від використання методу фокус-груп через 

певні незручності. Зокрема, В.В. Вербець зазначає, що «однією з важливих 

умов для плідного використання сфокусованого групового інтерв’ю є 

комфортність ситуації перебігу процесу» [25, с. 53]. А специфіка методу не 

дозволяє зібрати в одній групі гетерогенну за різними показниками 

аудиторію (вік, стать, освіта, матеріальне становище тощо). Адже в одній 

групі люди з різних соціальних страт і різного віку не зможуть відверто й 

невимушено висловлювати свої думки, будуть відчувати психологічний 

дискомфорт. Тоді як наше дослідження передбачало вивчення думок різних 

верств населення, різноманітної за своїм складом медіа-аудиторії.  

Тому ми застосували інший метод якісного дослідження – соціологічне 

опитування.  Як слушно зазначає Н.А. Колодій, «метод опитування дозволяє 

отримати інформацію, пов'язану з думками, судженнями людей, їх 

оцінюванням, мотивами їх діяльності, тобто ту, яка не відображена в 
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документах або недоступна прямому спостереженню» [95, с. 37]. Нами був 

обраний такий різновид опитування, як роздаткове анкетування (анкети 

роздаються безпосередньо респондентам). Анкету визначають як «систему 

питань, упорядкованих за формою й змістом», що «передбачає реєстрацію 

відповідей самим опитуваним» [95, с. 39; 167, с. 124]. Н.А. Колодій зазначає 

такі переваги методу анкетування: 

- «за короткий проміжок часу дозволяє зібрати великий обсяг 

інформації; 

- анкетне опитування дає масову представницьку картину думок, 

суджень людей; 

- забезпечує принцип анонімності, за рахунок опосередкованого зв'язку 

між респондентом і анкетером, що дозволяє отримати більш відверті 

відповіді; 

- забезпечує відносно дешеву вартість методу; 

- на респондента не робить вплив особистість інтерв'юера» [95, с. 38]. 

Під час складання анкети ми дотримувалися необхідних вимог. Анкета 

складалася з трьох частин: вступної, основної та заключної. Основна частина 

анкети містила три блоки напіввідкритих запитань-фільтрів, а також чотири 

окремих напіввідкритих запитання. Останні дають змогу респонденту не 

тільки обрати відповідь із запропонованих варіантів, але й надати відповідь 

самостійно, що допомагає «виявити несподіваний, новий аспект щодо 

запропонованого питання» [95, с. 48]. Питання-фільтри, що були згруповані в 

блоки, допомагають глибше дізнатися про причини тієї чи іншої відповіді 

респондента. Адже «функції фільтруючих питань – виділити респондентів,  

які  повинні відповідати на наступні питання або на декілька запитань про 

факти чи події, від групи респондентів, які не повинні на них відповідати, 

тобто розділити сукупність опитаних на декілька масивів» [25, с. 46]. Таким 

чином, ми намагалися надати респондентам більше можливості висловитися 

й глибше дізнатися про причини їх поведінки щодо медіаспоживання. 
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Після визначення методики й інструментарію соціологічного 

дослідження, ми запропонували розглянути програму нашого дослідження 

фахівцям з соціології. Так, після консультацій з науковцями з кафедри 

соціології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара та їх 

схвального відгуку ми взялися за побудову вибірки.   

Оскільки мета й завдання дослідження передбачали вивчення думок 

різної за низкою показників аудиторії (вік, стать, рівень освіти, матеріальне 

становище), то для формування вибірки доцільно було використати метод 

квотної вибірки, який застосовують, «коли до початку дослідження відомі 

широкі дані про контрольні ознаки елементів генеральної сукупності» [167, 

с. 121]. Адже нам було відомо, які групи населення і в яких пропорціях ми 

маємо опитати, щоб отримати репрезентативні дані. Як зазначає 

В.В. Вербець, квотна вибірка будується таким чином: «спочатку створюється 

модель вибірки на основі багатьох показників, як певних пропорцій, і які 

відповідають основним характеристикам генеральної сукупності в цілому. 

Такими показниками можуть бути стать, вік, освіта, соціальний статус, місце 

проживання тощо. Якщо створена модель вибірки відповідає в основному 

генеральній сукупності за вибраними параметрами, можна допустити, що 

така вибіркова сукупність відтворить у цілому генеральну сукупність. Потім 

відбираються одиниці опитування у відповідності до основних характеристик 

генеральної сукупності, і які відповідають пропорціям у генеральній 

сукупності» [25, с. 33]. Так, нами була зібрана вибіркова сукупність, що 

склала 1500 осіб, пропорційність квот була сформована відповідно до даних 

Державної служби статистики України. 

Збір емпіричної інформації був організований таким чином. Анкети 

роздавалися конкретним респондентам нами особисто або надсилалися 

електронною поштою, й поверталися назад так само. Обробка анкет 

проводилася власноруч, підрахунок даних був здійснений за допомогою ПК. 

Результати опитування оформлені в таблиці й діаграми з одномірним 

аналізом отриманих даних (п.3.3). 
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Таким чином, нами було дотримано вимоги, що ставляться до 

організації наукової праці, відповідно до логічної послідовності викладено 

твердження й висновки. Так, нами були сформульовані актуальна наукова 

проблема (певне протиріччя) й гіпотеза (варіант пояснення протиріччя), 

визначені об’єкт і предмет дослідження, а також мета й завдання. Системний 

та міждисциплінарний підходи стали засадничими в нашій роботі. Серед  

теоретичних і емпіричних дослідницьких методів були використані аналіз, 

синтез, порівняння, метод структурного аналізу рекламного простору, метод 

структурного контент-аналізу ЗМІ, а також метод якісного дослідження – 

соціологічне опитування. Причинно-наслідкові зв’язки для підтвердження 

нашої гіпотези були побудовані з застосуванням сукупності перелічених 

методів.  

Висновки до розділу 1 

У розділі розглянуто різноманіття дефініцій концепту «медіа-

аудиторія», що узалежнені конкретними методологічними ракурсами. 

Виявлено, що найбільш частотними ознаками, якими дослідники 

характеризують цей концепт, є «масовість», «рецептивність», «анонімність», 

«мінливість», «різноструктурність», «взаємодія», «інформаційні потреби», 

«соціодемографічні параметри». Більшість з них безпосередньо 

співвідноситься з концептом «медіаспоживання», вказують на його 

функціональні риси й маркетинговий характер. 

Із розвитком ЗМІ змінювалися підходи до медіа-аудиторії (як до об’єкта, 

як до товару, як до суб’єкта). Цьому сприяли різні чинники, серед яких вплив 

інформаційних технологій на зміну функцій ЗМІ, їх комерціалізації. 

Нами встановлено, що має місце тенденція, за якої комерційний чинник 

функціонування мас-медіа при ігноруванні ними соціологічних показників 

ефективності призводить до орієнтації на такі штучні типи медіа-аудиторії, 

як мейнстрім. Аналіз моделей взаємодії ЗМІ й аудиторії дозволив уважати 

пріоритетною (бажаною) суб’єкт-суб’єктну модель і вказати на 
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непродуктивність реалізації суб’єкт-об’єктної моделі, на засадах якої 

сьогодні працюють українські ЗМІ.   

У розділі досліджено поняття формування цільових аудиторій мас-

медіа. Так, вираз «формувати аудиторію» означає, що є певний якісно-

кількісний зразок аудиторії, на який орієнтуються ЗМІ під час збирання з 

потенційної аудиторії необхідного сегменту – людей, на яких гіпотетично 

розраховуються певні медіапродукти. Встановлено, що залучення 

реципієнтів, продуктивних для рекламодавців (цільова аудиторія 

рекламованих у ЗМІ товарів), також логічно розуміти як процес формування 

цільових аудиторій певного мас-медіа. 

Штучне формування медіапотреб аудиторії (ФМА) засобами масової 

інформації – це конструювання мотиваційної структури інформаційної 

активності одержувачів медіаінформації.  

Для формулювання гіпотези про формування медіапотреб аудиторії 

засобами масової інформації засадничими стали окремі аспекти вітчизняної 

медіакритики. Наприклад, негативне оцінювання експертами одноманітності, 

повторюваності, співзвучності медіапродуктів, які пропонуються медіа-

аудиторії тривалий період, зосередженості на вузькому наборі жанрів і тем, 

ігнорування інших, важливих тем, помітне зниження їх якості, сталий інтерес 

аудиторії до такого медіаконтенту [260]. Ці моменти дали поштовх для 

подальших роздумів щодо причин і наслідків такої ситуації в медіапросторі, 

перевірки можливості звикання медіа-аудиторії до контенту ЗМІ [260]. 

Беручи до уваги комерційний чинник функціонування ЗМІ, необхідність 

організації й контролювання ними механізмів формування медіа-аудиторій 

для рекламодавців, ми вказали на закономірність звикання аудиторії до 

медіаконтенту. Через це ми можемо говорити про появу внаслідок цього 

феномену штучного формування медіапотреб аудиторії як довгострокового 

медіаефекту. Нами визначено, що саме тривала уніфікація медіаконтенту, 

його постійна повторюваність спричиняє дію механізму ФМА: адаптація 

(звикання) – індиферентність (щодо формально-змістових характеристик 
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контенту) – адикція (залежність від звичних медіапродуктів) – ригідність 

(неготовність до змін). 

 Уніфікації контенту ЗМІ сприяють певні фактори. Це недосконалість 

системи медіадосліджень в українській медіагалузі (труднощі у вивченні 

медіапотреб аудиторії, брак точної інформації щодо їх медіавподобань) і 

необхідність підлаштування контенту ЗМІ під потреби рекламодавця – 

дотримання умов контекстності реклами щодо медіазмісту, що спричиняє 

уніфікацію контенту.  

Для появи й розвитку процесу ФМА необхідне існування певного 

середовища, деяких макрофакторів функціонування медіагалузі. Серед таких 

умов, що непрямо сприяють появі й підтримці ФМА, ми виявили явище 

інформаційної нерівності (її стану в Україні), а також низький рівень 

медіаграмотності української медіа-аудиторії.  

Дослідження ФМА як однієї з форм медійних впливів ми проводимо із 

застосуванням міждисциплінарного підходу (медіаекономіка, 

медіапсихологія, медіасоціологія), докладного розгляду найбільш значних 

аспектів функціонування медіаорганізацій зокрема, й медіагалузі України в 

цілому, яка запозичує загальні світові тенденції. 

У розділі було окремо розглянуто нелінійну модель медіаспоживання в 

порівнянні з лінійною, що дало змогу зробити такі висновки. Нелінійне 

медіаспоживання, що стає можливим завдяки інтернету, наразі вважається в 

Україні інноваційним явищем. Воно містить три форми взаємодії з відео-

продуктом: онлайн-перегляд телевізійного ефіру (стрімінг), відкладений 

перегляд контенту або перегляд за запитом (video on demand), завантаження 

(збереження) потрібного контенту. Попри всі переваги нелінійності 

(концепція шести «А»),  процес залучення аудиторії до нових практик 

онлайн-споживання медіапродуктів проходить поступово, як доповнення до 

традиційного медіаспоживання (перегляд телевізору, читання газет і 

прослуховування радіо). Тож можемо говорити про певну трансформацію 

медіаспоживання, розвиток змішаного індивідуального медіапростору. 
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У цілому дослідники доходять висновку, що «цифрове  інформаційне  

середовище  дублює  модель  традиційного медіаринку», який до того ж 

характеризується «стриманою диверсифікацією» [37, с. 48, с. 144]. 

Монополія пошукових систем і сервіс рекомендацій на сайтах залишає за 

«автоматизованими інструментами», на засадах яких працюють медіа в 

умовах нелінійності, роль контролера [37, с. 147]. Явище «бульбашкового 

фільтра» призводить до того, що, обравши для себе певні фільтри, 

користувач потрапляє в залежність від них, і залишається в межах 

однакового контентного поля, що знову й знову пропонує система [37]. 

Таким чином, особливості нелінійного медіаспоживання повторюють 

принципи формування медіа-аудиторії, що притаманні лінійному 

медіаспоживанню. Через це можемо говорити, що під час нелінійного 

медіаспоживання також існують умови для розвитку процесу формування 

медіапотреб аудиторії.     

Оцінивши сучасне медіаспоживання як змішане, ми вказали на 

можливість його зміни за різних обставин, зокрема через прояв певного 

досвіду користування одного виду ЗМК в споживанні іншого. Таким чином, 

нами встановлено, що сталі звички у медіаспоживанні, сформовані певним 

видом ЗМК, будуть впливати на розвиток процесу ФМА під час споживання 

медіа-аудиторією іншого виду ЗМК. Створення нових умов для 

функціонування процесу штучного формування медіапотреб аудиторії буде 

коректувати силу його дії.  

У розділі описана методологічна частина, де визначено, що наша 

наукова праця була організована відповідно до вимог наукового 

дослідження, а її положення викладені з дотриманням необхідної логічної 

послідовності. Зокрема, були сформульовані актуальна наукова проблема 

(певне протиріччя) й гіпотеза (варіант пояснення протиріччя), визначені 

об’єкт і предмет дослідження, а також мета й завдання. Робота виконана із 

застосуванням системного й міждисциплінарного підходів. Методологічна 

концепція нашого дослідження складалася з таких теоретичних та 
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емпіричних дослідницьких методів, як аналіз, синтез, порівняння, метод 

структурного аналізу рекламного простору, метод структурного контент-

аналізу ЗМІ, а також метод якісного дослідження – соціологічне опитування. 

Застосування низки цих методів дозволило побудувати причинно-наслідкові 

зв’язки для підтвердження нашої гіпотези. 
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РОЗДІЛ 2. ФЕНОМЕН ШТУЧНОГО ФОРМУВАННЯ МЕДІАПОТРЕБ 

АУДИТОРІЇ (ФМА) ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ 

ВИНИКНЕННЯ Й МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

2.1. Макрочинники ФМА 

2.1.1. Інформаційна нерівність як передумова до ФМА: економічні, 

технічні й медіапсихологічні аспекти 

Серед макрофакторів функціонування української медіагалузі для нас є 

цікавими ті, що виступають, на наш погляд, сприятливими умовами для 

появи й розвитку описаного нами процесу штучного формування 

медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. Вважаємо доцільним 

розглянути саме стан інформаційної нерівності в Україні (зробити акцент на 

певних аспектах, особливо щодо незатребуваності численними верствами 

українського суспільства повноцінного використання можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій для урізноманітнення свого 

медіаспоживання) та з’ясувати ситуацію щодо рівня медіаграмотності 

української медіа-аудиторії, її обізнаності в питанні впливу мас-медіа на 

зміну інформаційних вподобань аудиторії. 

У всьому світі інформаційна нерівність (далі ІН) є однією з найбільш 

важливих соціальних проблем, що широко розглядається й вивчається. Існує 

велика кількість визначень інформаційної нерівності. Зазвичай тлумачення 

цього поняття передбачало поділ споживачів медіапродуктів на так званих 

«інформаційних багатіїв» та «інформаційних бідняків» за типологією 

Г. Шиллера. Саме останні й стикаються з інформаційною нерівністю – 

обмеженим доступом до різноманітних за жанрами, тематикою та якістю 

(об’єктивність, достовірність, повнота, професіоналізм) медіапродуктів 

традиційних ЗМІ. Відсутність можливості споживати різноманітні 

медіапродукти, робити свій власний вибір серед диверсифікованого 

інформаційного простору – так можна описати сутність інформаційної 

нерівності. 

Для останніх десятиліть характерно, що найчастіше під інформаційною 

нерівністю розуміють також «цифрову нерівність» (digital divide). Українська 
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дослідниця Є.О. Архипова наводить різні варіанти перекладу терміна «digital 

divide», серед яких: цифрова нерівність, цифровий розрив, цифровий бар’єр, 

цифровий розподіл, цифрова прірва тощо [8]. Отже, цифрова нерівність стає 

головним аспектом інформаційної нерівності, як поділу суспільства «за 

принципом залучення в світ сучасних технологій та електронної 

комунікації» [26]. М.А. Зейтунян пропонує таке визначення поняття 

цифрової нерівності: «новий вид соціальної диференціації, що виходить з 

різних можливостей використання новітніх інформаційних і 

телекомунікаційних технологій» [61]. 

Сутність проблеми цифрової нерівності полягає у відсутності доступу 

масової аудиторії до тих можливостей, що надаються інформаційно-

комунікаційними технологіями (ІКТ), а особливо інтернетом. Завдяки своїм 

унікальним можливостям (мультимедійність (конвергентний контент), 

гіпертекстуальність), як платформа для реалізації різноманітних медіаформ, 

порівняно з традиційними ЗМІ, інтернет має переваги щодо оперативності, 

інтерактивності й різних інших можливостей для споживання різноманітного 

контенту. Інтернет, на думку багатьох дослідників (Є.О. Архипова, А. Бард, 

Я. Зодерквист, В.В. Вальвачев, М.А. Зейтунян, М.Г. Шиліна,  Є.Г. Дьякова, 

В. Головко та ін.), є вільним комунікаційним полем, найбільш прийнятним 

середовищем для плюралізму думок, таким ЗМК, що надає можливість 

урізноманітнити своє медіаспоживання, зробити власний вибір. Тож, можна 

сказати, що такі властивості надають інтернету статус особливого медіа. За 

висновками М.Г. Шиліної, «веб-комунікація, яка є базовою для всіх сучасних 

видів медіа, включаючи конвергентні, виконує функцію системоутворюючої 

компоненти медіасистеми. Саме інтернет майже половина провідних 

медіаменеджерів називали ще в 2008 р. кращою й найбільш перспективною 

платформою медіа. Інтернет – не тільки канал, засіб, а й середовище 

комунікації, що принципово відрізняє його від існуючих медіаканалів» [263]. 

Через різноманіття технічних і комунікаційних можливостей інтернет 

зараховують до соціальних інститутів, «які є надією громадянського 
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суспільства в Україні і в світі на отримання більш правдивої 

інформації» [109]. Таким чином, перешкоди у доступі до різноманітних веб-

джерел так само являють собою основу інформаційної нерівності.  

Попри те, що інформаційно-комунікаційні технології, до яких 

відноситься й інтернет (звідси системи IPTV, Smart TV, web-TV, pay-per-view 

(PPV) тощо), надають великі можливості селективного споживання 

інформації, задоволення різноманітних медійних інтересів, українські 

споживачі в більшості своїй їх не використовують, залишаючи Мережі роль 

засобу комунікації [230, с. 551]. В. Головко, керівник «Центру політичного 

аналізу» вважає, що для України інтернет поки є «диким полем і людство ще 

не навчилося з ним працювати», використовуючи Мережу здебільшого як 

«засіб комунікації – дуже зручний обмін інформацією» [33].  

Все це дає підстави звертатись до питання існування інформаційної 

нерівності в Україні. Приділяти увагу цьому питанню в дослідженнях 

соціально-комунікативної проблематики важливо, адже явище інформаційної 

нерівності представляється небезпечним. Зокрема, у наслідок інформаційної 

нерівності збільшуються можливості для маніпулювання суспільною 

свідомістю. Є.О. Архипова наголошує, що ті, хто має можливість володіти 

каналами передачі інформації, засобами зв’язку й комунікації, 

інформаційними ресурсами, впливають на уражених суб’єктів – не тільки 

обмежують доступ до повноти інформації, а й «використовують її у власних 

інтересах, представляють її в дозованій та контрольованій формі, що 

дозволяє спрямувати напрямок думок і поведінку людей в потрібному їм 

руслі» [8].  

Явище інформаційної нерівності існує на різних рівнях і обумовлюється 

низкою причин економічного, соціального, комунікаційного характеру тощо. 

Спробуємо з’ясувати, які фактори спричиняють інформаційну нерівність,  

виступають бар’єрами в доступі до різноманіття інформації, призводять до 

одноманітності в медіаспоживанні. 
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Більшість дослідників пропонують такі рівні розгляду інформаційної 

нерівності: міждержавний (нерівномірний доступ до ІКТ за регіонами світу 

через політичні та ідеологічні умови), державний (міжрегіональний – 

стосується інформаційної нерівності в середині окремих країн) та 

індивідуальний. Як пояснює В.В. Вальвачев, «фактори, що обмежують доступ 

до інформаційних ресурсів на індивідуальному рівні, мають особистісний 

характер» [21]. Серед таких В.В. Вальвачев виокремлює: «рівень освіти й 

професія, вік, соціальний й фінансовий добробут, знання іноземних мов, 

особливості мотиваційної й пізнавальної сфери особистості та інші» [21]. 

Саме факторами індивідуального рівня ІН обумовлюється досліджуваний 

нами процес штучного формування медіапотреб аудиторії засобами масової 

інформації. Тому аналізу факторів індивідуального рівня інформаційної 

нерівності ми приділимо особливу увагу.  

На індивідуальному рівні інформаційної нерівності, зазвичай, 

досліджуються економічні, технічні й культурно-психологічні чинники.  

В контексті впливу економічних чинників інформаційна нерівність 

розуміється як «розрив у можливості доступу до інформації між заможними 

й бідними людьми» [21]. Тут йдеться про те, що інформаційно страждають 

люди, які не можуть повноцінно користуватися можливостями ІКТ, бо не 

мають вільного доступу до різних медіапродуктів через високу вартість їх 

послуг. В.В. Ратієв зауважує, що «незаможні категорії населення сьогодні не 

мають можливості користуватися навіть традиційними джерелами 

інформації» [185]. Часто у людей елементарно не вистачає грошей на 

передплату газет, підключення пакетів з широким наповненням кабельного 

ТБ, придбання якісної техніки й передплату високошвидкісного інтернету. 

Навіть підключившись до Мережі (або скориставшись безкоштовним Wi-Fi 

доступом), людина зіткнеться з проблемою платного користування цікавими 

та якісними джерелами: чи то певні ЗМІ, чи музика й кіно тощо. Незаможні 

люди, зазвичай, змушені споживати медіапродукти переважно безкоштовних 

традиційних ЗМІ – телебачення, радіо, безкоштовні газети. Різниця в 
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матеріальному становищі (а для України низький рівень життя більшості 

населення) є головною причиною інформаційної нерівності. Так, 

Є.Г. Дьякова стверджує, що інформаційна нерівність є «прояв та окремий 

випадок соціальної нерівності, оскільки «ураженими в інформаційних 

правах» опиняються перш за все соціальні низи» [53]. 

За даними соціологічного моніторингу 2014-2015 років, проведеного 

Інститутом соціології НАН України, наприклад, комп’ютери мають 54,4% 

опитаних українців, 14% респондентів не мають фінансової можливості 

придбати комп’ютери, а 6,7% українців мають потребу користуватися 

інтернетом, але не мають для цього фінансової можливості [231; 232]. 

Явище інформаційної нерівності спричиняє споживання більшістю 

населення країни недиференційованого за медіауподобаннями, певною мірою 

неякісного й одноманітного контенту. 

Дослідниця Н.І. Зражевська слушно говорить про інформаційну 

стратифікацію, що бере початок від згадуваних вище міркувань Г. Шиллера 

про «інформаційних багатіїв» та «інформаційних бідняків» [68]. Так 

Г. Шиллер зазначає: «в суспільстві посилюється диференціація за ознакою 

інформаційного «мати» й «не мати», перетворюючи тих, хто не має, а їх в 

інформаційну епоху більшість, в істоти ще більш залежні від небагатьох 

генераторів, обробників і передавачів інформації» (цит. за: [68]). 

Також ми зазначили, що обмеження доступу до інформації пов’язано з 

технічними причинами. Сюди відноситься не тільки відсутність техніки 

через фінансовий стан, але, головним чином, недостатній рівень 

комп'ютерної грамотності людей. Як зазначає Є.Г. Дьякова, «інформаційна 

нерівність» не зводиться тільки до відсутності доступу до комп'ютерів та 

інтернету: мало забезпечити доступ, необхідно, щоб люди могли (вміли - 

Т.Ш.) цим доступом скористатися. Обізнаність і кваліфікація в сфері 

сучасних інформаційних технологій – це соціальна навичка, яка стрімко стає 

«навичкою загального розподілу», такою ж, як уміння писати й читати 

рідною мовою» [53].  
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Результати соціологічного моніторингу 2014 року, проведеного 

Інститутом соціології НАН України, показують, що 34,6% українців не 

вміють і ніколи не користувалися комп’ютером, а 40,7% опитаних 

користуються комп’ютером лише іноді [231]. 

Таким чином, елементарне невміння користуватися сучасною технікою й 

неможливість споживання медіаконтенту каналів електронної комунікації, 

відмінного від змісту традиційнимх ЗМІ, також сприяє розвитку 

інформаційної нерівності. 

Культурно-психологічним факторам на індивідуальному рівні 

інформаційної нерівності ми приділимо особливу увагу, оскільки саме ця 

площина проблеми становить значний інтерес для нашої гіпотези. На думку 

Н.В. Бекетова «інформаційна нерівність у широкому сенсі – це, перш за все, 

культурне поняття» [13]. За висновками В.В. Ратієва «різні групи населення 

по-різному долучені до світу ІКТ – від повної інтеграції до повного 

відторгнення» [185]. Адже є ті, хто мають і фінансові й технічні 

можливості, але не використовують нові технології (або використовують не 

повною мірою), не прагнуть розширити свої медіаінтереси, не готові, не 

розуміють, навіщо їм це потрібно й взагалі не бажають бути активними 

представниками інформаційного суспільства (курсив наш – Т.Ш.). 

В.В. Ратієв, вивчаючи проблему інформаційної нерівності, пропонує 

поділяти населення на три групи: 

- «на тих, хто використовує ІКТ; 

- на тих, хто хоче використовувати, але з тих чи інших причин сьогодні 

зробити цього не може; 

- на тих, хто не хоче їх використовувати взагалі. Їх можна розділити ще 

на дві групи. По-перше, це ті, для кого все, що пов'язано з ІКТ, знаходиться 

«в зоні відчуження». Їх можна назвати інформаційно пасивними. Але є й 

друга група, ті, хто заперечує новоуведення в принципі. Тих, хто просто 

пасивний, можна підготувати й залучити до інформаційного суспільства. А 

другу групу, за висновками В.В. Ратієва, вже не можна залучити» [185].  
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Звернемося знову до результатів соціологічного моніторингу 2014-2015 

років, проведеного Інститутом соціології НАН України, звідки ми бачимо, 

що комп’ютери мають 54,4% українців, а 23,14 % опитаних вказали, що не 

мають потреби в придбанні комп’ютера [231]. Близько 64% українців 

користуються інтернетом вдома, на роботі або в інтернет-кафе, проте 35,7% 

респондентів ніколи не користувалися інтернетом і 29% з них не мають у  

цьому потреби [232].  

Так, у 2016 році на конференції українських медіапрактиків 

констатували, що «40% Smart TV в Україні залишаються не підключеними до 

інтернету» [200]. 

Таким чином, ми можемо виокремити такий важливий для нас аспект 

ІН, як незатребуваність певними верствами українського суспільства 

повноцінного використання можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій, особливо інтернету, для урізноманітнення свого 

медіаспоживання.  

  Йдеться насамперед про відсутність у людей мотивації, тобто 

неготовності самих громадян до використання ІКТ, розширення медійних 

уподобань, їх небажання вчитися використовувати ці технології в принципі, 

незважаючи на те, що в них є така можливість, не шукати чогось нового. 

Є.Г. Дьякова, розглядаючи питання ІН, наводить результати публічного 

обговорення, ініційованого інститутами громадянського суспільства 

Європейського Союзу, згідно з якими «за відсутністю мотивації часто 

ховається не тільки нестача коштів, а й невігластво, страх» [53]. Група 

вчених Інституту розвитку інформаційного суспільства приходять до 

висновку, що «мотивація населення є самостійним чинником людського 

капіталу, що істотно впливає на розвиток інформаційного суспільства й 

вимагає самостійної політики щодо її підвищення» [244]. 

До культурно-психологічних факторів ІН відносять і брак інформаційної 

компетентності (уміння поводитися з інформацією), відсутність «прагнення 

до пізнання й самонавчання, розвитку себе» [94]. До числа основних 



97 

інформаційних навичок дослідник Н.В. Бекетов відносить: «здатність 

усвідомити потребу в інформації й визначити, як її можна знайти 

(сконструювати стратегію пошуку); порівняти дані, отримані з різних 

джерел, а також вміння застосувати знайдену інформацію» [13]. Те ж саме 

стосується будь-якого медіапродукту, коли людині не тільки бракує 

усвідомлення необхідності пошуку чогось іншого, нового, а перешкода 

виявляється також у небажанні витрачати зусилля на пошук цього. 

Приміром, у Smart TV («технологія інтеграції інтернету й цифрових 

інтерактивних сервісів у сучасні телевізори» [224, с. 224]) робота з пошуку 

контенту є не легким завданням для користувача, вимагає затрат часу на 

опанування технічних труднощів. 

На думку Н.В. Бекетова, для багатьох людей користування комп'ютером 

та інтернетом починається з подолання себе, з вибудовування по-новому 

«логіки спілкування, отримання й обробки інформації» [13]. Нездоланною 

проблемою для багатьох стає питання «докорінної переробки свідомості, 

необхідності обробляти й фільтрувати величезний потік інформації» [13]. 

Необхідний певний ступінь компетентності користувача, що визначається 

Н.В. Бекетовим як «здатність до управління інформаційними потоками й 

вміння концентрувати й організовувати інформацію під конкретне 

завдання» [13].  

До культурно-психологічних факторів ІН також відноситься 

нерозуміння важливості процесу інформатизації з боку різних верств 

суспільства. Так відомий вітчизняний соціолог Є.І. Головаха визнає, що такі 

визначальні цінності інформаційного суспільства як «ініціативність, 

самостійність, вихід через інформацію на весь світ» в українців ще не стають 

домінантними: «ми формально вже починаємо жити в глобалізованому 

інформаційному суспільстві, а психологічно ще багато в чому – в 

минулому» (цит. за: [208]). 

Аналізуючи культурно-психологічні фактори інформаційної нерівності, 

що обумовлюють поведінку медіа-аудиторії, доходимо висновку, що навіть у 
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ситуації, коли аудиторія має всі можливості для доступу до інформації, до її 

самостійного пошуку й фільтрації, їй все одно доволі складно збагнути, що, 

де й яким чином шукати. Отже для того, щоб «не ускладнювати собі життя» 

медіа-аудиторія починає споживати ту інформацію, що «лежить на 

поверхні», «яку викладають на найбільш помітне й доступне місце» [8]. 

Є.О. Архипова, визнаючи інформаційну нерівність як важливу соціальну 

проблему сьогодення, зауважує: «якщо вона не матиме суттєвого 

соціологічного, соціально-філософського й правового розгляду, то може 

призвести в подальшому до значних негативних наслідків» [8]. 

Вчені, які займаються проблемою інформаційної нерівності, пропонують 

різні способи її вирішення. 

Н.В. Бекетов виділяє такі рівні вирішення проблеми інформаційної 

нерівності: 

- «технічний, забезпечення доступу до ІКТ; 

- освітній, підготовка й перепідготовка кадрів; 

- розвиток інформаційної культури населення; 

- демонстраційно-просвітницький, який сприяє залученню громадян у 

цифровий світ; 

- перевірка підготовленості: чи володіють люди навичками ефективного 

використання ІКТ; 

- реалістичне оцінювання потреби в ІКТ на місцях» [13].  

М.А. Зейтунян акцентує увагу на необхідності проведення освітньої й 

пропагандистської роботи: 

- «створення загальнодоступних пунктів навчання інформаційної 

грамотності: консультаційних центрів, комп'ютерних курсів тощо, де 

громадяни змогли б підвищувати індивідуальну інформаційну грамотність у 

процесі курсу навчання; 

- організація широкої інформаційно-пропагандистської кампанії, 

спрямованої на формування громадської думки про переваги використання 

інформаційно-комунікативних технологій» [61]. 
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Більшість вчених наполягає на необхідності «розвитку в людей інтересу 

до використання сучасних ІКТ і підвищення їх готовності до життя й роботи 

в інформаційному суспільстві» [61]. Дослідники одноголосно зазначають про 

необхідність організації комплексної державної стратегії, де головним чином 

будуть запропоновані ідеї залучення незахищених верств населення до 

користування ІКТ, пропаганда щодо розуміння суспільством переваги 

використання інтернету, вміння робити пошук медіапродуктів, 

альтернативних традиційним ЗМІ. 

При цьому І.Д. Фомічова вказує на необхідність «налагодження 

механізму адекватної репрезентації» для активної участі великих спільнот, 

«свободи її включення в інтерактивну взаємодію зі ЗМІ» [240, с. 172]. 

Дослідниця наполягає на необхідності засобів масової інформації бути 

доступними для всіх громадян, ця доступність повинна бути гарантована в 

трьох аспектах: 

- «доступ до інфраструктури – можливість вступати в комунікацію з 

навколишнім світом; 

- доступ до контенту – надійної інформації й культури у всій її 

різноманітності; 

- доступ до майданчиків (platforms), де громадяни можуть знайти 

надійну інформацію, публічно висловитися самі й брати участь у політичних 

і культурних дебатах» [240]. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що світова проблема інформаційної 

нерівності існує й в Україні. Низка причин економічного й соціально-

культурного характеру в країні призводить до незадовільного стану 

проблеми інформаційної нерівності. Інформаційно-комунікаційні технології 

не повною мірою використовуються українцями, вони не мають достатньо 

знань про можливості ІКТ для задоволення інформаційних потреб. Важливу 

проблему становить відсутність у медіакористувачів мотивації до пошуку й 

споживання різноманітних медіапродуктів (іншої якості, тематики, жанрів 

тощо). Ці фактори обумовлюють ситуацію, коли медіа-аудиторія не має 
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права вибору, покірливо погоджується з нав’язуванням їй лише певного 

контенту. Такі умови є сприятливими для розвитку й підтримання механізму 

штучного формування медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. 

 

2.1.2. Низький рівень медіаграмотності як передумова до ФМА 

Впродовж останнього десятиліття в Україні об’єктами наукових 

дискусій були поняття медіаграмотність, медіаосвіта, медіапедагогіка, 

медіавиховання, медіаобізнаність, медіаімунітет тощо. Це пов’язано із 

застосуванням «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» – 

спеціальної програми, що була погоджена Національною академією 

педагогічних наук України в 2010 році. Метою проекту є «сприяння 

становленню ефективної системи медіаосвіти в Україні для забезпечення 

загальної підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з 

сучасною медіасистемою» [138, с. 19].  

Своє визначення має кожен з зазначених вище термінів. Хоча 

Ю.Б. Горобець стверджує, що «на сьогодні вони взаємозамінні, й немає сенсу 

намагатися встановлювати теоретичні відмінності. Вони є або такими, що 

доповнюють один одного, або говорять про те ж саме різними 

способами» [34, с. 43]. Так, наступна дефініція, в якій поєднано одразу 

декілька понять, підтверджує цю позицію: «результатом медіаосвіти має бути 

підвищення рівня медіакомпетенції, або її ще називають медіаграмотністю, 

яка полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють 

добиранню, використанню, критичному аналізові, оцінюванню, створюванню 

й передаванню медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізові складних 

процесів функціонування медіа в суспільстві» [138, с. 10]. 

Активність у напрямі організації медіаосвітньої діяльності обумовлена 

зростанням різного роду впливу засобів масової комунікації на людину. 

Медіа-аудиторії стає все складніше орієнтуватися в ситуації перенасичення 

інформаційної пропозиції. Тому до основних завдань медіаосвіти фахівці 

зараховують: набуття людиною здатності «незалежного й критичного 
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погляду на медійний контент» (crіtіcal thіnkіng approach), вміння «чинити 

спротив маніпуляціям», намагатися «підтримувати критичну дистанцію щодо 

популярної культури», прищепити медіа-аудиторії естетичний смак, сприяти 

десакралізації й денатуралізації мас-медіа в уявленні медіа-аудиторії, вміння 

створювати медіатексти самостійно тощо [138;  34; 172; 216; 235; 236]. 

Визначаючи низький рівень медіаграмотності української медіа-

аудиторії однією з передумов до розвитку процесу ФМА, ми більшою мірою 

враховували ряд інших аспектів, що також становлять завдання медіаосвіти.  

Тому, на нашу думку, сприяти процесу ФМА може брак таких навичок у 

медіа-аудиторії: 

- розуміння того, якими можуть бути наслідки впливу різної інформації 

на психіку (обізнаність аудиторії про можливі медіаефекти може 

перешкоджати механізму ФМА); 

- усвідомлення наслідків комерціалізації ЗМІ, ринкових відносин,  

розуміння того, що «створення медіапродукту – це передовсім бізнес, який 

має давати прибуток», і що «комерційний підтекст впливає на зміст 

медіапродукту, його якість» [138, с. 11, с. 22] (прикладами релевантності 

реклами й медіаконтенту можна пояснювати аудиторії наявність 

одноманітних медіапродуктів, що є основою для запуску механізму ФМА); 

- критичність в оцінюванні контенту («адекватне й різнобічне 

оцінювання змісту й форми інформації»), чітке розуміння, що подобається, а 

що ні, «осмислення власних медіапотреб», «мотивація до  пошуку конкретної 

інформації, вироблення чітких наборів інформації, якій надається перевага, 

високий рівень розуміння корисності отриманої інформації» [138, с. 13, с. 20] 

(розуміння аудиторією необхідності серйозного підходу до організації свого 

медіаспоживання, прояву вимогливості й вибірковості в пошуку контенту 

перешкоджатиме розвитку процесу ФМА); 

- здійснення вільного доступу до мас-медіа й урізноманітнення свого 

медіаспоживання для «пошуку різних форм подання контенту й переказів, 

пошуку сюрпризів і нових емоційних, моральних реакцій та почуттів» (коли 
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аудиторія вважає за краще звичні медіапродукти, аніж пошук нових, 

нестандартних, можна говорити про ознаку механізму ФМА) [138, с. 13; 35, 

с.136]; 

- усвідомлення медіа-аудиторією, що «не тільки попит створює 

пропозицію, але й пропозиція здатна породжувати попит. Це означає, що не 

тільки контент медіа формується під тиском інтересів аудиторії, але й 

інтереси аудиторії формуються під впливом контенту медіа» [138, с.340]. 

Наприклад, відповідно до теорії «використання й задоволення потреб» – 

«аудиторія налаштована тільки на те, щоб взяти з медіа якусь користь 

відповідно до своїх потреб» [138, с. 39]. Проте на практиці виявляється, що 

великим попитом користуються медіапродукти, що становлять масову 

культуру, й поза увагою залишається якісний контент. Тому з позиції 

медіаосвіти важливо навчити людей рефлексії щодо природності своїх 

медіапотреб, усвідомлювати, що мас-медіа здатні штучно нав’язувати певні 

медіауподобання. 

Підвищення рівня медіаграмотності за описаними аспектами дійсно 

може перешкоджати розвитку процесу штучного формування медіапотреб 

аудиторії засобами масової інформації. Проте для серйозного підходу до 

вирішення цієї проблеми, до змісту медіаосвіти мають бути зараховані й такі 

завдання, як: ініціювання аудиторією налагодження з мас-медіа зворотного 

зв’язку (комунікаційні потреби аудиторії повинні вивчатися мас-медіа, й 

мають набути вигляду чітких вимог до функціонування медіаорганізацій), 

пояснення аудиторії рівнозначності всієї множини функцій мас-медіа 

(надання переваги лише рекреаційній (подекуди гедоністичній) функції мас-

медіа є помилковим з боку медіа-організацій), розуміння можливості 

розвитку звикання до споживання медіапродуктів певних жанрів, тематики, 

особливостей подачі. Розуміння таких механізмів, на наш погляд, має стати 

обов’язковою частиною медіаосвіти.  

До проблем вітчизняної медіаосвіти можна зарахувати те, що зазначена 

проблематика вважається другорядною, на ній не акцентується увага 
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фахівців з медіаосвіти. Крім того, недоліком можна вважати організацію 

медіавиховання лише для дітей та молоді, тоді як українці будь-якого віку 

потребують опанування медіаграмотністю, щоб убезпечити себе від впливу 

мас-медіа, в тому числі від дії механізму ФМА. Проте ідея такої 

спрямованості медіаосвіти в Україні виглядає радше утопічною, якщо взяти 

до уваги критику медіаосвітньої діяльності. Так, В.Ф. Іванов зауважує, що 

«розробки більшості українських науковців спрямовані, в більшості випадків, 

не на формування критичного мислення й автономної від медіаособистості 

(як у багатьох західних країнах), а на опанування медіаобладнання й 

використання можливостей медіа в навчальному процесі» [138, с. 22].  

Таким чином, нами з’ясовано, що впровадження програми з медіаосвіти 

в Україні не досягло належного рівня. Це призводить до недостатнього рівня 

медіаграмотності українців серед різних вікових груп, що в свою чергу є 

сприятливою умовою для розвитку процесу штучного формування 

медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. 

2.2. Мікрочинники ФМА 

2.2.1 Уніфікація медіаконтенту як умова функціонування механізму 

ФМА  

Відповідно до запропонованої нами схеми «Умови для формування 

медіапотреб аудиторії засобами масової інформації» (п.1.2) принцип 

програмування аудиторії на споживання конкретних медіапродуктів 

реалізується в умовах уніфікованого медіаконтенту. Американський 

дослідник Дж. Лалл дає характеристику змісту сучасних світових мас-медіа 

як «цілком уніфікованого й достатньо постійного», «узвичаєно 

структурованого, наслідувальницького й доволі передбачуваного на різних 

каналах комунікації» [114, с. 29, с. 111]. Маємо на меті довести, що ця 

тенденція притаманна й українським ЗМІ. Для аналізу й доведення факту 

уніфікації змісту вітчизняних мас-медіа ми обрали загальноукраїнське 

комерційне телебачення, розраховане на широку аудиторію. Вибір саме 

телебачення зумовлений тим фактом, що воно є лідером серед інших видів 
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ЗМІ. Телебачення, на нашу думку, несе найбільшу відповідальність за 

формування медіапотреб (смаків, інтересів, бажань) аудиторії, бо визначає 

загальну модель медіаспоживання, яку реципієнти засвоюють і привчаються 

використовувати в процесі споживання інших типів ЗМІ (докладніше про це 

у п.1.4). Телебачення чинить значний вплив на розвиток друкованих ЗМІ, 

радіо, медійного сектору інтернет, воно формує «телевізійну» модель 

інформаційної культури», що виявляється в різних аспектах [185]. 

Досліджений на прикладі телевізійного контенту процес ФМА, на нашу 

думку, можна екстраполювати на весь масмедійний простір.  

У так званому «перехресно-медійному синергізмі», що являє собою 

комплексний вплив усіх засобів масової інформації на реципієнтів  – 

визначає напрямок медійного дискурсу, формує й транслює ідеї саме 

телевізійна комунікаційна парадигма [64, с. 86]. Так, І.Д. Фомічова вказує на 

дослідження французького суспільствознавця П. Бурдьє, який, критикуючи 

певний зміст різних видів масмедіа, вбачав причину саме у «впливі 

телебачення на інші ЗМІ» [240, с.58]. Необхідно проаналізувати, завдяки 

чому телебачення здобуло таку перевагу.  

Щорічні експертні прогнози щодо занепаду телебачення в Україні не 

виправдовуються. Навпаки, статус телебачення як «супер-медіа» 

посилюється, навіть попри те, що існують випадки відмови медіа-аудиторії 

від телеперегляду через низку причин. Телебачення, як найбільш масове 

серед традиційних ЗМІ, залишається основним засобом масової інформації в 

Україні в порівнянні з іншими медіаканалами, й, навіть, у порівнянні з 

іншими формами дозвілля. Так, у 2016 році на міжнародному медіафорумі 

«Kiev Media Week» вітчизняні медіапрактики зазначили, що «незважаючи на 

щорічне світове скорочення, телебачення ще довго буде залишатися лідером, 

хоча телевізійний ринок і відчуває певні проблеми в зв'язку з розвитком 

нових технологій» [219]. 

Дані щорічних соціологічних досліджень Інституту соціології НАН 

України показують, що з моменту становлення сучасних українських ЗМІ, 
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перш за все телебачення, структура занять українців у вільний час практично 

не змінювалася. Примітно, що в анкеті, запропонованій респондентам, 

список можливих занять людей у вільний час був дуже різноманітний (понад 

30 видів всілякого дозвілля), однак споживання медіапродуктів з року в рік 

посідає лідируючі позиції. Перегляд телепередач, читання газет і 

прослуховування радіопередач займають левову частку вільного часу 

громадян України. 54% дорослих громадян України проводять біля 

телевізора від 1 до 3 годин, а майже п'ята частина (19%) – понад три години 

щодня [231; 230, с. 539]. Окрім того, навіть під час заняття чимось іншим 

зазвичай має місце фонове споживання контенту аудіовізуальних ЗМІ.  

Це відбувається, перш за все, завдяки особливим медіакомунікаційним 

характеристикам телебачення:  

- доступність (вітчизняне телевізійне мовлення має широке покриття, 

кожне домогосподарство має телевізор і, таким чином, можливість 

споживати телепродукти); 

- безкоштовність (ефірне телебачення транслюється безкоштовно, а 

послуги кабельного телебачення не надто дорогі в порівнянні з передплатою 

преси чи оплатою за користуванням інтернетом); 

- візуалізація (споживання візуалізованих медіапродуктів означає 

полегшення зусиль реципієнтів для отримання інформації, розширення 

можливостей для її цікавішого подання; впевненість людей в тому, що 

«картинка» дає більшу можливість судити про те, що відбувається» саме й 

викликає довіру до телебачення [240, с. 311]; телебачення займає значне 

місце в процесі «підвищення ролі візуального в загальній структурі 

інформативно-виразних засобів» [68, с. 198]); 

- оперативність (телебачення має можливість часто надавати оновлену 

інформацію, а також передавати інформацію наживо). 

Лише інтернет має потенціал для «змагання» з телебаченням. Проте, 

онлайновий сегмент медіапростору в більшості випадків за змістом, як і 

традиційні види ЗМІ, не замінює телебачення, радше «продовжує» його. 
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Медіапрактик Д. Кудрявцев зазначає: «без телебачення не буде що 

обговорювати в соціальних медіа. Вони прилаштовуються як «хвіст» і не є 

самоцінними» [17]. 

У сучасному науковому й медіакритичному дискурсі зустрічаємо 

гостру критику телебачення. Вона викликана, передовсім, змістом 

телебачення, тими медіапродуктами, що воно транслює. Так, телебаченню 

відводять виключно роль неякісного ЗМІ. Його звинувачують у використанні 

технології «grass roots» – низових комунікацій для задоволення потреб 

широких мас» [68, c. 233]. Такий контент має ознаки сенсаційності, 

видовищності, мелодраматизму, вуайєризму, поверховості, вульгарності, 

гламуризації, баналізації, розважальності, ультрадраматизму, одноманітності 

тощо, і, за задумом телепродюсерів має привертати увагу якомога більшої 

аудиторії. Медіакритиків занепокоює факт збереження стабільного інтересу 

аудиторії до такого медіазмісту. Якщо узяти під сумнів висновок про те, що 

медіа-аудиторії справді подобається такий контент, тоді, як логічну причину, 

можна розглядати явище ФМА. Підвалиною його механізму є звикання 

аудиторії до контенту. Звиканню, як ми вже зазначали, сприяє уніфікація й 

повторюваність змісту мас-медіа.   

Так, аналіз контенту українського телебачення дозволяє констатувати 

наявність його уніфікації. Для дослідження ми обрали 14 

загальнонаціональних комерційних телеканалів, що позиціонують себе як 

універсально-тематичні – «Інтер», «1+1», «СТБ», «ICTV», «Новий», 

«Україна», «ТЕТ», «К1», «К2», «2+2», «НТН», «Тоніс», «ТВі», «КРТ». Це 

перелік тих телеканалів, що є найбільш доступними, принаймні всі 

перелічені телеканали глядач має змогу дивитися через безкоштовний 

ефірний сигнал, і всі вони транслюються через кабельний, супутниковий 

сигнали й онлайн.  

За даними Державної служби статистики України, станом на квітень 

2017 року загальна кількість абонентів кабельного телебачення в Україні 

становить близько 2,4 млн, тоді як у 2013 році їх нараховувалося близько 10 
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млн [1; 82]. Тож маємо наголосити на тому факті, що кількість 

передплатників кабельного телебачення зменшується кожного року – і вже 

зараз це зовсім невелика кількість людей, які мають змогу дивитися більш 

ширший перелік телеканалів відповідно до платних пакетів кабельного ТБ. У 

більшої частини українських телеглядачів є можливість дивитися лише 

базовий перелік безкоштовних телеканалів. Тому ми будемо досліджувати 

саме їх контент.  

До аналізу ми не зараховували загальнонаціональні спеціалізовані 

(тематичні) телеканали (музичні, дитячі, інформаційні, фільмів тощо), бо 

кожен з них пропонує вузькоспеціалізований різний контент. Тоді як 

досліджувані телеканали позиціонують себе однаково (як загальнодоступні 

ЗМІ універсального типу), тобто конкурують між собою (використовуючи 

термінологію маркетингу їх можна зарахувати до такого типу як марки-

конкуренти). Власне сама уніфікованість їх контенту – схожість, подібність, 

однорідність виявляються через кількісні параметри – чим більше 

телеканалів з однаковим контентом, тим наочніше спостерігається явище 

уніфікації [259].   

Розглянемо типологію жанрової приналежності контенту 

досліджуваних нами українських телеканалів за період з 2004 по 2015 роки: 

розважальні передачі (талант-шоу; реаліті-шоу; ігрові шоу; гумористичні: 

шоу, фестивалі, концерти, змагання, травесті; історії життя відомих людей; 

програми про шоу-бізнес, трансляції музичних концертів і фестивалів; 

кулінарні шоу; ремонти оселі тощо); інформаційно-аналітичні програми 

(новини); публіцистичні програми (соціальні ток-шоу, судові шоу, детективні 

розслідування тощо); пізнавально-культурно-освітні програми (програми про 

здоров'я й медицину; корисні поради в побуті; історичні програми, шоу-

подорожі тощо); суспільно-політичні передачі (інтерв'ю; ток-шоу; 

журналістські розслідування); документальні фільми; серіали 

(мелодраматичні, детективно-кримінальні, пригодницькі, фантастичні, 

ситкоми); кіно; мультфільми (див. додаток Б, додаток В) [258]. Чітку 
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класифікацію жанрів сучасного українського телебачення важко здійснити 

через їх дифузію, форматно-жанрову гібридність, синтез, мутацію [258]. Як 

слушно зауважує А.О. Новікова: «телевізійні формати весь час знаходяться в 

стані переформатування й запозичення ознак, способів і методів впливу з 

інших видовищних мистецтв» [155, с. 58]. Нами розглянуто телепродукти 

українського виробництва – засновані на ідеях українських телепродюсерів і 

адаптовані міжнародні формати [258].   

Співвідношення зазначених жанрів вказує на значне переважання 

розважальних передач. Саме вони повторюються у великій кількості на 

різних телеканалах. Взявши до уваги окремий період з 2007 по 2015 рр., 

можна прослідкувати найбільший сплеск однотипних програм на різних 

телеканалах. Наприклад, починаючи з 2007 року в прайм-таймі вікенду 

відразу на кількох телеканалах (іноді навіть не змінивши назву й ведучих) 

присутні практично однакові передачі в форматі талант-шоу (спів і танці). 

Телеканал «1+1» у 2005 році поклав початок цій тенденції та має на своєму 

рахунку такі програми: «Танці з зірками» (3 телесезони), «Танцюю для тебе», 

«Зірка+зірка» (2 телесезони), «Суперзірка», «Голос країни» (5 телесезонів), 

«Голос. Діти» (3 телесезони), «Зірки в опері», «Битва хорів». Цей тренд 

паралельно почав підтримувати телеканал «СТБ», запустивши наступні 

проекти: «Танцюють всі» (7 телесезонів), «Україна має талант» (7 

телесезонів), «Х-фактор» (5 телесезонів), «Танці з зірками», а телеканал 

«Новий» запускає «Фабрику зірок» (5 телесезонів), «Співай, якщо зможеш» і 

«Шоумастгоуон». Згодом телеканал «Інтер» виробляє «Майданс» (2 

телесезони), «Шоу № 1», «Великі танці» і «Одна родина», телеканал 

«Україна» починає знімати шоу «Як дві краплі» (аналог «Шоумасгоуон» 

телеканалу «Новий») (див. додаток Б, додаток В) [259]. 

Уніфікація медіаконтенту виявляється не тільки в повсюдному 

копіюванні медіапродуктів. Має місце також «міграція» багатьох програм і 

серіалів між телеканалами. Досить згадати, на наш погляд, абсурдну 

ситуацію з політичними ток-шоу, коли проект «Свобода слова» з ведучим 
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Савіком Шустером, розпочавшись в 2006 році на каналі «ICTV», 

продовжувався в кожному новому телесезоні вже на іншому телеканалі. 

Таким чином, фіксований формат програми з несуттєвими змінами в назві та 

постійним ведучим виходив по черзі на чотирьох телеканалах: «ICTV», 

«Інтер», «Україна», «Перший національний». Згодом програми, ідентичні 

формату «Свобода слова», але з іншими назвами й ведучими, починають 

паралельно виходити на трьох українських телеканалах. Після цього 

програма Савіка Шустера знову повертається на телеканал «Інтер», а згодом 

транслюється на «Першому національному» (див. додаток Б, 

додаток В) [259]. 

Український телепростір має багато таких прикладів. Адаптоване 

інтелектуальне змагання «Найрозумніший» виходило на «1+1», а потім на 

«Інтері», потім знову повернулося на «1+1», а згодом транслювалося в ефірі 

телеканалу «Україна». Шоу «Караоке на майдані» також, виходячи тривалий 

час на «Інтері», свою «друге життя» продовжило на «1+1», а з 2009 року 

транслюється на «СТБ». Програма «Світське життя з Катериною Осадчою» 

ексклюзивно вироблялася для телеканалу «Тоніс», потім для «Першого 

національного», з 2008 року виходить на «1+1». Гумористична програма 

«Розсміши коміка», розпочавшись на телеканалі «Інтер», згодом паралельно 

виходила відразу на трьох телеканалах – «1+1», «К1» і «ТЕТ». Соціальне ток-

шоу «Про життя» в першій частині телесезону 2012-2013 рр. транслювалося 

на «Інтері», у другій частині телесезону вже на «Першому національному», а 

з нового телесезону 2013 року – на телеканалі «К1». Численні розважальні 

шоу студії «Квартал 95» – «Вечірній Київ», «Неділя з Кварталом», «Вечірній 

квартал», «Розсміши коміка», «Казкова Русь», телесеріал «Свати» 

починалися на телеканалі «Інтер», а з 2013 року виходять на «1+1». Тревел-

шоу «Орел и решка» з 2011 року декілька телесезонів транслюється на 

«Інтері», а повтор цих випусків транслюється на телеканалі «К1» (див. 

додаток Б, додаток В). І цим список «мігруючих» програм не вичерпується.  
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Практикується й таке, коли медіапродукт, здобувши популярність на 

певному рейтинговому телеканалі, згодом транслюється на менш 

популярному телеканалі з того самого медіахолдингу – «інформаційні 

монополії обмежують інформаційний вибір людей» [74].  

Так, генеральний продюсер телеканалу «Новий» С. В. Євдокімов 

визначає, що «телевізійний український ландшафт представлений декількома 

групами каналів, кожним з яких володіє досить великий, відомий в Україні й 

за її межами олігарх. Є група Рената Ахметова, є телевізійна група 

І. Коломойського, є телевізійна група Віктора Пінчука, а також 

Д. Фірташа» [228]. Як зазначає В.Ф. Іванов: «власність  на  найпотужніші  

ефірні  канали  країни  сконцентрована  в  руках  декількох  фінансово-

промислових груп» [138, с. 128]. 

Дійсно, досліджувані нами телеканали, можна структурувати 

принаймні у 3 групи в залежності від особливостей позиціонування. В 

кожній групі по чотири конкуруючих телеканали, які належать різним 

власникам. Тому можна виокремити такі безпосередньо конкуруючі четвірки 

телеканалів по групах:  

- телеканали, що однаково позиціонують як універсально-жанрові для 

широкої аудиторії, переважно жіночої: «Інтер» («Inter Media Group», 

власник Д. Фірташ) – «1+1» («1+1 Медіа», власник І. Коломойський) – 

«Україна» («Медіа Група Україна», власник Р. Ахметов) – «СТБ» 

(«StarLightMedia», власник В. Пінчук); 

-  телеканали, що однаково позиціонують як універсально-жанрові 

переважно як для чоловічої аудиторії: «ICTV» («StarLightMedia», власник 

В. Пінчук) – «2+2» («1+1 Медіа», власник І. Коломойський) – «НТН» 

(«Inter Media Group», власник Д. Фірташ) – «Футбол» («Медіа Група 

Україна», власник Р. Ахметов); 

-  телеканали, що однаково позиціонують як універсально-жанрові 

переважно як для молодіжної аудиторії: «Новий» («StarLightMedia», 

власник В. Пінчук) – «ТЕТ» («1+1 Медіа», власник І. Коломойський) – 
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«К1» («Inter Media Group», власник Д. Фірташ) – «НЛО» («Медіа Група 

Україна», власник Р. Ахметов).      

Окремо слід сказати щодо програми «Ревізор», яка є винаходом 

телеканалу «Новий», виходить в ефірі з 2011 року декілька телесезонів і вже 

стала флагманом телеканалу, а потім продовжила транслюватися на «1+1» з 

назвою «Інспектор Фреймут». Увесь телесезон 2014-2015 років програми 

формату «Ревізор» виходили паралельно на двох конкуруючих між собою 

телеканалах – «Новий» (програма «Ревізор») і «1+1» (програма «Інспектор 

Фреймут»). Ця ситуація запам’яталася гучним судовим скандалом (справа 

дійшла до Вищого господарського суду України), у якому телеканал 

«Новий» намагався довести факт плагіату через детальний опис 

ідентичностей двох програм і домогтися припинення виробництва й 

телетрансляції програми телеканалом «1+1». На підставі судової експертизи 

в сфері інтелектуальної власності, судовий експерт встановив, що шоу 

«Інспектор Фреймут» створене шляхом переробки сценарію й передачі 

«Ревізор». На доказ цього були представлені порівняльні таблиці висновку 

судового експерта НДІ Інтелектуальної власності Національної академії 

правових наук України, в яких детально розписані подібні риси обох 

телепроектів. Дуже важливо звернути увагу, що доведений факт 

«використання загальної ідеї, концепції телепередачі «Ревізор» у програмі 

«Інспектор Фреймут», відповідно до коментарів адвоката каналу «1+1» 

Л. Варічевої, не є підставою для заборони виробляти й транслювати цю 

програму іншим телеканалом через те, що «ані ідеї, ані концепції в Україні не 

охороняються авторським правом» [153]. Через це обидві однакові програми 

продовжують транслюватися на різних телеканалах. Власне, через такі 

«лазівки» в законах велика кількість однотипних програм на різних 

телеканалах може помножуватися.  

Нами був проведений моніторинг медіаконтенту досліджуваних 

телеканалів за період з 2004 року по 2015 рік. Увесь контент 

систематизований за тематикою, жанрами й форматами медіапродуктів і 
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представлений в 30 таблицях, з яких факт уніфікації медіаконтенту 

прослідковується через кількість однотипних медіапродуктів на різних 

телеканалах, недотримання пропорційності між тематикою, жанрами, 

превалювання медіапродуктів розважального характеру (див. додаток Б, 

додаток В).  

В окрему таблицю зібрані медіапродукти, що транслювалися 

паралельно (впродовж одного й того ж телесезону) або по черзі (в різні 

телесезони) на різних, конкуруючих між собою, телеканалах. Серед них 

можемо виокремити такі: програма «Давай одружимося» (5 телеканалів: 

«Інтер», «1+1», «СТБ», «ТЕТ», «2+2»), програма «Камеді клаб» (5 

телеканалів: «Інтер», «ICTV», «Новий», «ТЕТ», «2+2»), програма «Велика 

різниця» (5 телеканалів: «Інтер», «1+1», «ICTV», «К1», «ТЕТ»), т/с «Моя 

прекрасна няня» (5 телеканалів: «1+1», «Новий», «Україна», «ТЕТ», «К1»), 

т/с «Солдати» (5 телеканалів: «ICTV», «Новий»,  «ТЕТ», «К1», «2+2»), 

програма «Розсміши коміка» (4 телеканали: «Інтер», «1+1», «ТЕТ», «К1»), 

програма «Маски-шоу» (4 телеканали: «СТБ», «Новий», «НТН», «2+2»),  

програма «Звана вечеря» (3 телеканали: «СТБ», «ТЕТ», «К1»), програма 

«Неділя з кварталом» (3 телеканали: «Інтер», «1+1», «К2»), програма 

«Модний вирок» (3 телеканали: «Інтер», «ТЕТ», «К2»), т/с «Всі жінки 

відьми» (3 телеканали: «1+1», «ТЕТ», «К1») тощо. Повний перелік 

«мігруючих» медіапродуктів (більше 130) представлений в таблиці в 

додатоку Б і додатоку В. 

Соціолог Н.В. Костенко зазначає про базовий перелік 

загальнодоступних телеканалів в Україні: «завдяки практично абсолютному 

покриттю, це радше не вибір, а даність, повсякденний медіаконтекст 

перебування індивідів, незалежно від їх соціальних специфікацій» (курсив 

наш – Т.Ш.) [102]. 

Б.В. Потятиник так характеризує українське телебачення: «десятки 

телеканалів, якими «стрибає» сьогоднішній глядач, нагадують кіоски, які 

вкрили територію українських базарів упродовж першого пострадянського 
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десятиліття: з однаковим товаром і химерною логікою розташування» 

(курсив наш – Т.Ш.) [172, с. 180]. 

З. Аласанія, керівник першого в Україні суспільного телебачення «UA: 

Перший», стурбований нинішньою ситуацією на українському ТБ, зазначає: 

«маємо зараз лише комерційні канали, вони заточені під гроші. Але люди 

дивляться комерційні канали, бо не мають вибору. Суспільне мовлення 

надасть вибір. Так потрібно перевчати всіх людей» [69]. 

Журналіст О. Довженко слушно зауважує з приводу уніфікації 

медіаконтенту: «як глядач я вже давно не чекаю нічого, але, раптом, мене 

чимось здивують? Проте гіперрозважальний тренд напевно нікуди не 

подінеться, форматів у Каннах ще багато, а коли скінчаться – можна буде 

обмінятися й адаптувати все по другому колу, як це було з проектом «Танці з 

зірками» [48]. Адже для багатьох країн вважається звичайною практика 

придбання телевізійних продуктів представниками телеіндустрії на 

міжнародних виставках-ярмарках телеконтенту. Найбільш масштабними і 

відомими серед них вважаються щорічні форуми «MIPCOM» (Канни, 

Франція), «IBC» (Амстердам, Нідерланди), «MIPTV/MILIA» (Канни, 

Франція). Саме там акумулюються найуспішніші (апробованні) формати 

телевізійних продуктів, які закуповуються багатьма телеканалами з різних 

країн. Таким чином, відбувається поширення на телевізійних просторах 

інших країн однакового набору так званих транснаціональних телеформатів. 

По суті, таке «клонування» низки медіапродуктів на телеканалах по всьому 

світу характерно для епохи глобалізації, масового виробництва й масового 

споживання. Однак ця тенденція в галузі мас-медіа потребує пильного 

спостереження й аналізу. Генеральний продюсер телеканалу «ТЕТ» І. Костюк 

зазначає, що «лише за 2010 рік Україна була чи не в першій трійці країн, що 

закупила й адаптувала найбільшу кількість міжнародних форматів. У період 

2009-2010 років телеканали й продакшни України скупили й адаптували 

більше форматів, ніж у сукупності за попередні 5 років» [98].  
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Уніфікованість змісту досліджуваних ЗМІ констатують і самі 

медіаменеджери [258]. В інтерв'ю оглядачам журналу «Телекритика» 

керівники українських телеканалів дали такі характеристики медіаконтенту: 

«заїздженість жанру», «завала клонів», «одноманітність на різних каналах», 

«намагаються копіювати один в одного щось», «якщо позакривати логотипи, 

то один канал від іншого відрізнити дуже проблематично», «весь контент, 

який з'являється на майже 15 національних каналах, або дублює, або сканує, 

або «передражнює» якийсь інший продукт», «схожість програм аж до ефекту 

близнюків», «міра має бути в тому, яка кількість однотипного контенту 

з'являється й там, і там, і там», «умови конкурсів талант-шоу досить схожі, 

тому, думаю, їх вже плутають глядачі, не розуміючи, за яким саме проектом 

стежити», «ми всі трошки доношуємо старе» [98; 258; 256]. 

Наголосимо на парадоксальності такої ситуації. З одного боку 

телеканали мають конкурувати один з одним, адже борються за увагу однієї 

й тієї ж масової аудиторії. А з іншого – як такої конкуренції особливо не 

спостерігається, бо всі виробляють схожі за формою й змістом 

медіапродукти. Виникає питання – навіщо глядачам стільки однакового 

телебачення?  

Представники медіаринку безкомпромісно ставляться до обурень і 

зауважень експертів щодо доцільності створення нових і нових однотипних 

ЗМІ. Під час «круглого столу» науковців і медіапрактиків останні 

висловлюються так: «це повне нерозуміння ринкових відносин <...> ми 

будемо відкривати нові ЗМІ й культивувати в них цінності, які максимізують 

добування прибутку доти, доки ринок не розбереться й не залишить 

гідних» [119]. Таку ж реакцію, зазвичай, отримують і владні установи, якщо 

починають вагатися в необхідності такої великої кількості подібних ЗМІ, 

зокрема телеканалів. Дослідник В.Л. Іваніцький констатує: «сукупність фірм 

мас-медіа, що випускає при цьому якусь кількість ЗМІ – це всього лише 

галузь національної економіки, не обтяжена соціальними завданнями, 

нормами суспільного служіння» (курсив наш – Т.Ш.) [70].  
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Розглянуте нами усталене жанрове наповнення телеканалів свідчить 

про брак універсальності (різноманітності), що суперечить заявленому 

позиціонуванню телеканалів (універсально-тематичні) й невиконання ними, 

як засобами масової інформації, однієї зі своїх основних функцій. Такою 

Г. Лассуел вважав «підтримку рівноваги в суспільстві, тобто рівноцінне 

інформування експерта, лідера й громадянина, яке в ідеалі допомагає прийти 

до розуміння й згоди з певних проблем, що стосуються світу в цілому» (цит. 

за: [3]).  

Зрештою, про необхідність дотримання засобами масової інформації 

різноманіття й балансу тем і жанрів свідчить Закон України «Про 

телебачення та радіомовлення». Так, у пункті 3 статті 28 Закону зазначено, 

що «основу програмної концепції мовлення телерадіоорганізації мають 

становити такі передачі: інформаційно-аналітичні та публіцистичні; 

культурно-мистецькі; науково-просвітницькі; розважальні» [60]. Відповідно 

до нашого моніторингу телеконтенту бачимо, що цього балансу 

медіаменеджери не дотримуються.   

Досліджувані телеканали забезпечують масову комунікацію, тобто 

розраховані на чисельно велику гетерогенну (утворену з представників 

різних груп) аудиторію, а отже мають подавати сукупно універсальну 

інформацію – із «загальнозначущим змістом та видами інформації» [240, 

с. 29].  

Універсальний контент має спрямовуватися не тільки на інформування 

й розваги, але також і на просвітництво, популяризацію ідей тощо [240]. 

Телеканал, що позиціонує себе як універсальний, має надавати інформацію, 

що присвячена життю соціуму, а отже має бути повною [240, с. 54]. У цьому 

зв’язку І.Д. Фомічова зазначає, що «повнота інформації передбачає її 

соціальний зріз: у змісті повинні бути представлені життя, духовний світ, 

думки про поточні події всіх соціальних, демографічних, етнічних, 

територіальних груп, діяльність соціальних інститутів, процеси, що 

відбуваються в різних сферах суспільних відносин» [240, с. 54]. Вимогою до 
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універсальності дослідниця також визнає розмаїття медіапродуктів «за 

видами, темами, авторами, позиціями, щоб відобразити те, що відбувається 

усебічно, з необхідною глибиною» [240, с. 55].  

Універсальність також передбачає репрезентативність, що має надавати 

«рівну можливість для різних верств і груп суспільства бути представленими 

<...> через висвітлення їх позицій та життєдіяльності», що буде сприяти мас-

медійним функціям генералізації та інтеграції. [240, с. 97]. Частина 

зарубіжних комунікативістів (Е. Денніс, Дж. Меріл) переконані, що для 

суттєвого підвищення рейтингових показників медіа, необхідним є саме 

неупереджене програмування – складання такої телевізійної програми 

передач, яка б «враховувала різні смаки й побажання реципієнтів» (цит. за:  

[64, с. 37]). Телеканал, який позиціонується як універсальний, повинен 

задовольняти «не масові смаки аудиторії, а смаки масової аудиторії 

(різнорідної)», що часто недиференційовано сприймають керівники ЗМІ та 

знижують якість інформації задля «доступності її сенсу для масової 

свідомості» й не зважають на те, що «заповнюючи ефір виключно 

передачами на рівні коміксів, вони лише посилюють інфантилізм аудиторії»  

[240, с. 53; 156].   

І.Д. Фомічова наголошує, що «принцип різноманітності передбачає й 

висвітлення дійсності різними способами, зокрема подієвим і аналітичним, 

документальним і художнім» [240]. 

Натомість, аналіз змісту досліджуваних телеканалів демонструє, що 

інформація культурно-просвітницького, інформаційно-аналітичного, 

пізнавально-освітнього, практичного й розважального характеру не 

нерівномірно наповнює ефір. У цьому зв'язку Б.Н. Лозовський слушно 

зазначає: «домінування на ринку більш успішних (ЗМІ) не може бути 

виправданням їх підходів (підходів ЗМІ) до розробки тільки своєї тематики й 

применшення іншої, що не приносить прорахованих доходів» [119, с. 55]. 

Мас-медіа зараз «втратили свої демократичні принципи і стали для владних 
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та економічних структур лише важелем управління суспільством» [74, с. 

280]. 

На жаль, одностороння позиція досліджуваних телеканалів, які 

обирають лише певні медіапродукти, залишаючи без уваги інтереси окремих 

груп населення, призводить до «незбігу повсякденних практик» реципієнтів 

[240, с. 74]. У цьому випадку, як зазначає І.Д. Фомічова: «у більшу 

невідповідність приходять інформаційна й ціннісно-регулююча функції ЗМІ» 

[240, с. 63]. 

Ефіри досліджуваних телеканалів становлять стандартизований блок 

медіапродуктів, у якому очевидне «порушення пропорційного 

представництва в авторстві, складі персонажів, контенті» [240, с. 99]. В ефірі 

телеканалів мізерна кількість культурологічних і освітніх медіапродуктів. А 

той факт, що вже давно немає дитячих програм, медіапрактики пояснюють 

тим, що «діти погано монетизуються» [129]. 

Як зазначає Д. Ю. Федоров, «тривалий час вважалося, що 

різноманітність ринку ЗМІ спричиняє різноманітність змісту медіа: кожен з 

каналів орієнтується на свій сегмент аудиторії й подає інформацію в 

характерному для даного каналу ключі. Однак, оскільки умовою існування 

ЗМІ стали «продажі» аудиторії, то кожен з медіаканалів зорієнтував свою 

діяльність на максимізацію аудиторії» [234]. Спостереження за поведінкою 

медіа-аудиторії привели до виникнення формули оптимального змісту, 

характерного для усіх медіа. При цьому збільшення кількості інформаційних 

засобів і розширення потреб аудиторії не спричинили урізноманітнення 

контенту, радше, навпаки, він став тяжіти до уніфікації. Виходити за межі 

усталеного контенту, який звикла споживати узагальнена аудиторія стало 

економічно не доцільним. За виразом  Д. Ю. Федорова, «спіраль мовчання» 

отримала в якості зворотнього ефекту «середню думку» – думку, затребувану 

масовою аудиторією [234]. 

Досліджувані нами телеканали часто називають мейнстрімовими ЗМІ. 

Можна сказати, що уніфікований медіаконтент приводить до створення 
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основного потоку – людей, які дотримуються схожої думки відносно тих чи 

інших суспільних питань. На перший погляд, уніфікація контенту ніби 

уможливлює виконання ЗМІ інтегративної функції. Проте, емпіричні дані 

доводять, що ті ЗМІ, які називають мейнстримовими, хоча й позиціонують 

себе як універсально-жанрові, насправді, не задовольняють інтересів 

якнайбільшої кількості груп населення, бо зосереджуються на одних 

медійних жанрах, форматах, підходах, проблематиці, ігноруючи інші. Це 

процес згуртування людей на основі обмеженого й усталеного набору 

пріоритетів, які всі вони мають підтримувати. Проте саме цей набір (його 

універсальність для гетерогенної аудиторії), що визначає ЗМІ, власне й 

викликає непогодження й багато запитань.  

Звичайно, не можна залишити поза увагою й той факт, що уніфікація 

досліджуваного медіаконтенту зумовлена також і обмеженістю 

медіапростору телебачення. Неможливо виробляти стільки різних 

медіапродуктів, щоб кожного дня багато років заповнювати ефір і не 

повторюватися. До того ж, повтори програм і серіалів вважаються більш  

вигідними з економічної точки зору. Проте, це не повинно викликати 

деформацію в добиранні медіапродуктів, контент універсально-жанрових 

телеканалів має бути збалансованим. Усереднюючи тематику інформації, 

телевізійні продюсери лише доводять, що вони «не шукають шляху до носіїв 

різнорівневих потреб» [240, с. 55]. Тоді як за слушним зауваженням 

І.Д. Фомічової: «зустріч носіїв різних видів капіталу (фінансового, 

соціального, культурного тощо – прим. Т.Ш.) в рамках одних каналів 

(медійних – прим. Т.Ш.) була б корисна для всього суспільства» [240, с. 302]. 

Б.В. Потятиник запевняє, що «саме збалансування (а не чистка чи заборона) 

має бути ключовим методом інформаційної екології» [172, с. 206]. Дослідник 

говорить про потребу в «нових формах балансування», де акцент робиться на 

«особливостях мислення – парадоксальному, нелінійному, 

динамічному» [172, с. 207]. 
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Дослідники (Б. Горобчук, І.А. Новикова, О. Коркодим, К. Мадюдя, 

О. Довженко) помітно переймаються проблемою великої кількості 

телеканалів з одноманітним, подібним, шаблонним змістом. Діяльність 

досліджуваних телеканалів часто характеризують як «дрейфування <…> у 

руслі заповнення ефіру перевіреним телепродуктом», що є «типовим і 

фіксованим за структурою й змістом аж до зовнішніх і поведінкових 

характеристик ведучих, учасників шоу, дизайну студії тощо» [35; 156]. У 

цьому контексті доречно пригадати відомий вислів: «більшість медіа – це 

медіа, які коментують те, як медіа коментують медіа» [186, с. 12]. В контексті 

критики сучасного українського телебачення С.І. Курій констатує, що 

контент вже «нудний своєю нескінченною одноманітністю» [111]. Видавець 

журналу «Медіасат» О. Глущенко акцентує на слабкому розвитку 

вітчизняного телебачення, на необхідності виробляти ексклюзивні 

медіапродукти, що мають відрізнятися один від одного (цит. за: [98]). 

Тенденційність у наборі певних медіапродуктів на досліджуваних 

телеканалах також необхідно розглядати в контексті теорії повсякденності – 

те, що є природною, очевидною засадою життя людини. Адже більшість 

пропонованої інформації стосується теми «сну, їжі, гігієни, домашнього 

господарства, одягу» тощо, а моделі повсякдення описуються саме через 

«повторюваність, замкнутість, типовість, консервативність, серединність, 

загальнодоступність, масовість, належність до приватного життя <…> 

турботу про хліб насущний, дії на рівні майже підсвідомому, автоматизацію 

навичок, стереотипи свідомості» [68, с. 143]. З одного боку, формуючи 

тематику з цих категорій, телебачення намагається віддзеркалювати 

дійсність, а з іншого боку, внаслідок висвітлення повсякдення, рутинізації ТБ 

з’являється такий ефект, як розуміння людьми життя «лише як ідеальної 

повсякденності з її важливими атрибутами здоров’я, комфорту, розвагами, 

«нормальними» стосунками тощо», а «метафізика існування людини 

залишається за межами повсякдення» [68, с. 146]. Детальніше необхідність 
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існування контенту такої тематики ми розглянемо у п.2.2.3, досліджуючи 

релевантність реклами та медіапродуктів.  

Уніфікація досліджуваного медіаконтенту, як ми зазначали вище, тяжіє 

до зосередженості на розважальному жанрові. В інтерв’ю оглядачам журналу 

«Телекритика», більшість керівників українського ТБ вказали на велику 

кількість розважального продукту: «засилля розважальних  програм»,  

«колосальне  зростання розважальних  шоу», «розважальна  складова  зараз 

головна»,  «кількість  розважальних  проектів зашкалює за необхідне для 

глядачів» [98; 256].   

 Відомий медіаексперт В.В. Гатов зазначає, що «пристрасні ЗМІ, які 

передають дуже багато емоційних кодів, мають набагато більше шансів на 

швидкий і ефективний розвиток» [73]. Механізм «розмноження» почав 

спрацьовувати, коли на телебаченні почали з’являтися перші популярні 

медіапродукти (хіти) розважального жанру. Далі кожен інший телеканал, 

переслідуючи мету привертання глядацької уваги, почав копіювати досвід 

конкурентів і виробляти такі ж самі медіапродукти. За словами українського 

телепродюсера О. Гончаренко: «всі керівники каналів орієнтуються на 

тренди й те, що вже успішно» [6]. Тож загальна індустрія розваг, підтримана 

телебаченням, отримала значний розвиток. С.В. Євдокимов запевняє, що 

«українське ТБ завжди мало смак до різних проявів національної 

вітальності – не дивно, що саме тут жанр реаліті розквітнув як ніде 

більше» [55].  

Частина медіапрактиків (І. Костюк, О. Богуцький, Є. Бенкендорф, 

В. Коваль, Г. Пілютікова, С. Євдокімов та ін.) сміливо називають 

досліджувані нами телеканали «розважальним телебаченням». Проте 

дослідники сходяться на думці, що «через розпливчастість і багатогранність 

терміна «розважальне телебачення» йому важко дати визначення» й 

констатують «потребу всебічного наукового дослідження розважальних 

матеріалів у масовій комунікації» [4; 172, с. 42]. Поряд з критикою надмірної 

розважальності на телебаченні, частина дослідників виділяють інтертейнмент 
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в окрему функцію ЗМІ (В. Здоровега, Р. Блюм, А. Розкошний), зокрема за 

телебаченням закріплюють виключно гедоністичну функцію, посилаючись 

на дані опитування самих глядачів: «на думку 42% опитаних, телебачення 

приносить радість і насолоду, а 37% вважають, що це – засіб розумного 

відпочинку» [240, с. 177]. Висувалося навіть твердження, що «телевізійне 

розважання в помірних дозах здатне стати навчанням», що «будь-які види так 

званих «несерйозних» передач типу ігрових шоу, спортивних трансляцій, 

мильних опер формують певні моделі поведінки, закріплюють цінності 

змагальності, ініціативи, «гри за правилами» тощо» [156; 240]. О.М. Косюк 

розглядає поширеність розважального телевізійного контенту як прояв 

«загальносвітової релаксаційної культури» [104].  

У сучасному українському суспільстві прагнення мати дозвілля, 

розважатися в більшості людей превалює над іншими бажаннями. 

Розвиненість масовокомунікаційних технологій в напрямку дозвіллєвих 

форматів спонукає для задоволення цієї потреби споживати відповідні 

медіапродукти. При цьому телебачення має перевагу над іншими видами 

мас-медіа, оскільки воно виявляється найбільш зручним, безкоштовним та 

найбільш доступним джерелом інтертейменту [259].  

У критичному дискурсі, присвяченому якості розважального матеріалу 

на досліджуваних телеканалах, акцентується на вираженості негативних 

конотацій концепту «розвага». Через низький художньо-естетичний рівень 

розважальних медіапродуктів Н.І. Зражевська називає сучасний стан 

медіагалузі  «періодом культурного варварства» [68, с. 355]. Оскільки 

розважальний телевізійний контент уособлює чуттєву культуру, то має 

ознаки «аморального, десакралізованого, асоціального, антирелігійного і 

антисоціального <…> спрощення смаків і суджень», де заохочується «низьке, 

ірраціональне», де відбувається «переміщення телебачення в площину шоу-

бізнесу» [68; 4; 240]. 

Окрім вже зазначеної вище причини наявності розважальних продуктів 

в ефірі досліджуваних телеканалів – привертання уваги якнайбільшої 
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кількості глядачів, необхідно зауважити й на соціально-психологічних 

факторах. У результаті аналізу досліджень, присвячених інтертейнменту, ми 

можемо виділити, як одну з причин його появи на українському ТБ, 

природну потребу людини у розвагах.  

О.М. Косюк, звертаючись до розгляду причин впровадження 

інтертейнменту на українському телебаченні, стверджує, що «в поглядах на 

розваги, їх обмеження й можливості, ніколи не було й донині немає 

єдності» [104, с. 153; 256]. Наукове пояснення популярності медіарозваг 

О.М. Косюк знаходить в існуванні у свідомості людей «праінформаційного 

коду культури» на розважання (карнавал) [104, с. 153; 256]. Дослідниця, 

запевняє, що «існує незнищенний праінформаційний код культури, який діє 

на етнічному та загальнолюдському рівні й передається у спадок. Наука і 

технологія удосконалюють життя, але потреби, способи їх задоволення, 

залишаються незмінними, бо зумовлені несвідомими потоками енергії – 

генетичною пам’яттю, традицією, міфом» [104, с. 153; 256].  
Є підстави погодитися з цими висновками, адже вони знаходять 

ґрунтовне підтвердження у відомій фундаментальній праці М.М. Бахтіна 

«Творчість Франсуа Рабле й народна культура Середньовіччя й Ренесансу» 

(«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса»), в якій автор розвинув теорію універсальної народної сміхової 

культури [12]. Пригадаймо, що М.М. Бахтін виділяв таку якість сміху, як 

амбівалентність – знижувати й відроджувати (оновлювати) одночасно. 

«Зниження» власне й є та низька якість, якою зараз характеризують сучасний 

телевізійний розважальний контент. А «відродження й оновлення» 

внутрішнього стану людини є ефектом – прагнення людини до «іншої вільної 

форми свого здійснення» [12, с. 12]. «Сміховий початок і карнавальне 

світовідчуття – як позначав М.М. Бахтін, – руйнують обмежену серйозність і 

будь-які претензії на позачасову значимість і безумовність уявлень про 

необхідність і звільняють людську свідомість, думку й уяву для нових 

можливостей» [12, с. 58]. У своїй праці М. М. Бахтін звертається до розвідок 
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Л. Є. Пінського, який зазначає, що «сама істина, посміхаючись, відкривається 

людині, коли вона перебуває в безтурботно радісному, комічному стані» [12, 

с. 156]. 

Вивчаючи потреби людини, відомий американський психолог 

А. Маслоу дійшов висновку щодо появи в людей так званої невмотивованої 

поведінки: «після насичення організм дозволяє собі забути про тиск, напругу, 

про попередні потреби, щоб байдикувати, вдаватися до неробства, 

розслаблюватися, займатися дурницями, бути в спокої <...> грати і 

розважатися, бути легковажним, одним словом, щоб бути (відносно) 

невмотивованим» [133, с. 92]. Тому з позиції психології можна вважати, що 

розважальні медіапродукти люди використовують для того, щоб «піти від 

соціальної депресії <…> відволіктися від турбот і бід повсякденного життя», 

інтертейнмент здатен «заспокоювати, розслаблювати, угамовувати, давати 

позитивні емоції» [68; 156].  

Наведені міркування дослідників дозволяють стверджувати, що 

розважальний медіаконтент може задовольняти природну потребу людини в 

знятті психологічної напруги, розслабленні в період втоми тощо. Проте 

залишається питання щодо необхідної кількості розважального 

медіаконтенту в ефірі досліджуваних телеканалів, балансу між розважальним 

та іншими жанрами. Чи не забагато глядачам пропонують розважатися? Вже 

очевидною стає відповідь – все пояснюється сутністю комерційного 

телебачення. М.О. Макущенко зазначає, що на відміну від спеціалізованих 

телеканалів, які глядач вмикає цілеспрямовано, телеканалам, що 

позиціонують себе як універсально-тематичні, вкрай необхідно «затримати 

того, хто опинився на цій частоті випадково», а простіше зробити це «за 

допомогою цікавого зображення, влучних меседжів, яскравих персоналій, 

тобто звернутися до розважального формату» [131].  

Відповідно до запропонованої нами схеми «Умови для ФМА засобами 

масової інформації» (схема 3), найбільш актуальними й масштабними 

причинами уніфікації медіаконтенту ми визначили недосконалість системи 
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медіадосліджень і медіарекламу, що потребує постійного контексту, які 

будуть розглянуті в п.2.2.2 і п.2.2.3 відповідно. 

Таким чином, ми з’ясували, що пріоритети у виробництві контенту для 

різних медіа визначає телебачення. Статус телебачення як супер-медіа 

зумовлений, перш за все, його техніко-технологічними й 

медіакомунікаційними характеристиками, а також соціокультурними, 

політичними, економічними особливостями медіаспоживання на сучасному 

етапі.   

Ми також доводимо домінуючу роль контенту як комунікаційного 

фактора, що впливає на високу статусність телебачення. Його якість 

умотивовується кількома взаємопов’язаними чинниками – економічним 

(інтелектуальна зниженість контенту сприяє охопленню якомога ширших 

аудиторій, що безпосередньо пов’язано з інтересами рекламодавців), 

комунікаційно-технологічним (телебачення має принципово нетекстову 

природу, тяжіє до дискретного, кліпового подання контенту), виробничим 

(продюсери й продуценти телевізійного контенту нав’язують аудиторії свої 

смаки й уподобання), соціальним (тяжіння численної аудиторії з низьким 

соціально-економічним рівнем до полегшених телевізійних форматів). Тими 

ж самими чинниками обумовлюється й явище уніфікації телевізійного 

контенту. Важливо, що українському законодавству (норма щодо 

дотримання контентного й жанрового балансу) суперечить бажання 

телевізійних менеджерів уодноманітнювати медіазміст для збільшення своєї 

аудиторії. Розглянувши жанрові й тематичні підходи у контенті 

досліджуваних телеканалів, констатуємо наявність уніфікації. Таким чином, 

відбувається поширення серед медіа-аудиторії одноманітних категорій 

повсякденності, типових поведінкових моделей. 

Навіть поява альтернативних ЗМІ чи медіапродуктів у медіаспоживанні 

людини може не змінити її пасивності через наявність вже штучно 

сформованих медіапотреб, спричинених уніфікованим медіаконтентом, що 

здатен викликати залежність. Завадити мотивації до пошуку й споживанню 
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інших медіапродуктів (іншої якості, жанру тощо) здатне тривале споживання 

уніфікованих медіапродуктів. 

Слушність нашої гіпотези про штучне формування медіапотреб 

аудиторії підтверджується доведеним фактом уніфікації медіаконтенту 

досліджуваних ЗМІ. Адже звикання й залежність від медіаконтенту буде 

виникати за умов його постійної повторюваності у великій кількості.   

2.2.2 Недосконалість системи медіадосліджень як причина уніфікації 

медіаконтенту 

Проблему недосконалості сучасної системи медіадосліджень ми 

визначаємо як один з головних чинників, що сприяє процесу уніфікації 

медіаконтенту, описаному в п.2.2.1. Адже уніфікація медіазмісту 

відбувається в умовах браку об’єктивних даних щодо реальних медіапотреб 

аудиторії. Недосконалість проявляється, передовсім, у відсутності 

зворотного зв’язку медіареципієнтів і медіапродуцентів, який може бути 

налагоджений, зокрема, шляхом систематичного вивчення думки споживачів 

медіаконтенту щодо отримуваної інформації.  

Очевидно, що аудиторні параметри діяльності засобів масової 

інформації є вагомим фактором, який впливає на інші функціональні 

характеристики мас-медіа – контентні, організаційні, творчі тощо. Втім, у 

сфері масмедійної практики України ще не налагоджена система 

професійного інформування про суб'єктів споживання медіапродукту. 

Рішення про організацію теле-, радіомовлення, випуск друкованої продукції 

приймаються або інтуїтивно, або з урахуванням досвіду конкурентів. Однак 

очевидно, що аудиторію мас-медіа потрібно вивчати, щоб розуміти характер 

її медіаспоживання. Аудиторні очікування, на думку ряду дослідників, 

повинні набути вигляду чітких вимог до функціонування медіаорганізацій, а 

комунікаційні потреби аудиторій повинні вивчатися з залученням методів 

комунікативістики, соціології, психолінгвістики тощо [286; 281; 79; 190; 23; 

240]. 
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Необхідність вивчення медіапотреб аудиторії масмедійною 

організацією закладено в одній з головних функцій ЗМІ – інформаційній, яку  

І. Д. Фомічева пояснює так: «виробництво й поширення інформації на масову 

аудиторію з урахуванням різноманітних її (аудиторії) характеристик (складу, 

запитів, потреб, інтересів) з метою забезпечення спільної діяльності людей» 

[240, с. 53]. 

Варто зазначити, що поняття «медіапотреби» не так давно знайшло 

свій вираз у вітчизняному дискурсі журналістикознавчих досліджень. 

Зокрема, в контексті вивчення медіаспоживання воно широко застосовується 

дослідницею Т.С. Крайніковою. Абсолютна більшість дефініцій ЗМІ, ЗМК, 

мас-медіа не містять орієнтованості на споживацькі характеристики 

аудиторії. Медіа постають як транслятори соціально значущої інформації, 

чинник забезпечення соціальної взаємодії. Проте, як вже зазначалося, 

ринкові реалії мас-медійного функціонування вимагають чіткого дотримання 

очікувань і вимог аудиторії. 

Розуміння особливостей медіа-аудиторії, знання її потреб має бути 

підґрунтям для функціонування медіаорганізації. Відповідним прикладом є 

практика вивчення аудиторії всесвітньовідомим британським телеканалом 

«BBC». Цим займається спеціальний відділ, де реакцію аудиторії на контент 

вивчають за допомогою «Бюлетня оцінок аудиторії» щодо кожної програми 

каналу. За відсутністю достатніх відомостей для вивчення медіапотреб 

аудиторії додатково залучають спеціальну секцію дослідників, які проводять 

більш глибоке вивчення [79]. В.Ф. Іванов зауважує, що «це приклад найбільш 

послідовного, систематичного й різнобічного вивчення аудиторії 

найбільшою радіо- і телекорпорацією Великобританії» [79].  

Цікавий приклад серйозного, ретельного підходу до вивчення 

медіауподобань своєї аудиторії серед українських ЗМІ наводить В.Ф. Іванов 

у підручнику «Соціологічні дослідження аудиторії мас-медіа» [79]. Редакція 

невеликої газети «Индустриальное Запорожье» організувала лабораторію 

конкретних соціологічних досліджень, яка працює вже не одне десятиліття. 
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Журналісти вирішили відійти від розуміння аудиторії як «середнього» читача 

й за допомогою спеціально розроблених анкет дізнаватися про склад 

аудиторії, щоб зрозуміти її інтереси, думки щодо різних розділів і тем газети. 

Така робота дала свої результати, з яких виявилося, що дійсність значно 

відрізняється від тих гіпотетичних уявлень про аудиторію, які мала редакція 

газети. Завдяки задоволенню виявлених медіапотреб аудиторії, виданню 

вдалося значно збільшити свій тираж [79]. 

Маємо зазначити, що постійна участь медіа-аудиторії в мас-медійній 

комунікації, налагодження з нею зворотного зв’язку, «реалізація функції 

форуму» – є не тільки інструментом забезпечення плюралізму, а й 

ефективним засобом з’ясування настрою, інтересів, потреб, побажань 

аудиторії, задля якої, в першу чергу, й покликані існувати ЗМІ [240]. 

Принаймні важко заперечувати те, що «мас-медіа є соціально важливою й 

суспільною за своєю сутністю організацією» [239, с. 133]. 

Важливо зазначити, що у дискусіях на тему аудиторії ЗМІ існують два 

антагоністичні підходи до визначення її ознак, один з яких – намагання 

вивчати й розуміти аудиторію, її медіапотреби, інший – ставлення до 

аудиторії, як до такої, що апріорі не може бути пізнаною. Так, особливо 

серед медіапрактиків абстрактність, дистанційність аудиторії ЗМІ зазвичай 

зараховуються до її головних характеристик. Американський теоретик ЗМІ 

Мартін Аллор зауважив, що «аудиторія» дійсно існує тільки в якості 

аналітичної концепції й не посідає жодної реальної ніші (цит. за: [286, с. 

127]). Американський дослідник Ч. Вітні у своїх розвідках про аудиторію 

ЗМІ звернув увагу на те, що її основними характеристиками є 

невизначеність, непередбачуваність і «непізнаванність», більше того, саме 

поняття «аудиторія» релятивне [286]. 

Проте, велику групу становлять дослідники, які наполягають на 

необхідності з’ясування ЗМІ  різних даних щодо своєї аудиторії. Для цього в 

медіагалузі запроваджено окремий вид діяльності – медіадослідження.  



128 

Поняття медіадослідження (МД) має широке значення, так називають 

отримання певного роду інформації щодо ЗМІ. Традиційно МД ведуться за 

декількома напрямами «відповідно до структурної формули комунікації: 

журналіст, контент, канал, аудиторія, соціальні ефекти» [240, с. 326]. 

І.Д. Фомічова зазначає, що «їх проблематика різноманітна, як роль ЗМІ в 

житті суспільства» [240, с. 326]. Дослідження аудиторії мас-медіа є найбільш 

поширеними, їх поділяють на кількісні й якісні.  

Кількісні МД аудиторії виявляють охоплення аудиторії – тієї кількості 

людей, що споживають контент певного ЗМІ. Для друкованих мас-медіа – це 

тираж, для аудіовізуальних – рейтинг, показник частки (share). Ці дані про 

медіа-аудиторію, що також називають медіавимірюванням чи медіаметрією, 

зазвичай, використовуються рекламодавцями під час медіапланування для 

вибору найбільш ефективних медіаканалів для поширення реклами своїх 

продуктів. Вважається, що регулярні дослідження започаткували саме тоді, 

коли стало зрозумілим, що «ЗМІ – найкращий канал для контакту з 

потенційним масовим споживачем товарів і послуг» [239, с. 5]. Таким чином, 

стрімко розвинулася рейтингова система, що застосовується для телебачення. 

Вона дозволяє виявляти величину медіа-аудиторії відносно каналу в цілому, 

частини його змісту або певного проміжку часу (місяця, тижня, частини дня 

тощо) [239].  

Недоліки кількісних МД проявляються в тому, що вони не інформують 

про інтереси, смаки, медіапотреби аудиторії, не дають відповіді на питання 

щодо ставлення аудиторії до запропонованого медіаконтенту. Такі дані 

можна здобути завдяки якісним медіадослідженням, зазвичай це опитування 

(анкетування, інтерв'ю, бесіда). Цей та інші можливі методи дозволяють 

виявити медіапотреби аудиторії в контексті «ідей партнерства (partnership), 

служіння суспільству (public service), участі аудиторії в комунікації 

(participatory model of communication)» тощо для функціонування ЗМІ як 

соціального інституту [240, с. 291]. Однак доводиться констатувати, що 

багато українських ЗМІ не належним чином здійснюють цей аналіз (преса, 
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радіо, інтернет – як комунікаційне поле, де відбуваються інтеграція й 

конвергенція різних медіаформ), а досліджувані ЗМІ (телебачення) взагалі не 

проводять якісні медіадосліження аудиторії. Це викликано, насамперед, 

дорожнечею найбільш ефективних методів й, на жаль, небажанням 

керівників ЗМІ замовляти якісний аналіз медіапотреб аудиторії, 

орієнтуючись лише на дані кількісних МД (рейтинги).  

Якісні медіадослідження, що виявляють ситуацію відносно 

задоволення медійних потреб і вподобань аудиторії, часто ігноруються 

масмедійними організаціями. Як слушно зазначає С.М. Квіт, характеризуючи 

відповідну ситуацію у вітчизняному медіапросторі: «досі медіадослідження в 

Україні мають доволі спорадичний і часто непрофесійний характер» [87, с. 

26]. 

Натомість економічні відносини з рекламодавцями зобов’язують ЗМІ 

проводити якісні МД відповідно до умов Index Affinity (індекс відповідності). 

Обираючи канал поширення реклами, рекламодавці шукають свою цільову 

аудиторію серед загальної медіа-аудиторії певного ЗМІ. Тому, щоб довести 

рекламодавцеві наявність його цільової аудиторії, масмедійні організації 

проводять дослідження для виявлення демографічних, психографічних та 

інших необхідних характеристик аудиторії. Відповідно до цих даних 

рекламодавець може переконатися, що знайшов необхідну цільову 

аудиторію. Проте ці дослідження «портрета медіаспоживача» залишають без 

відповіді питання: від чого залежить поведінка медіа-аудиторії та мотивація 

звернення до певного медіаконтенту, чи виконує ЗМІ в умовах 

комерціалізації свою головну функцію – задовольняє медійні потреби 

аудиторії? 

Якісні МД передбачають виявлення показників ставлення аудиторії до 

ЗМІ, серед яких І.Д. Фомічова виділяє «мотиви (motives) звернення людей до 

каналів ЗМІ, окремим частинам їх контенту; запити (needs); переваги 

(preferences); уявлення про функції різних каналів і ЗМІ в цілому (attitudes); 

оцінювання (values) контенту та його частин, провідних та інших персонажів 
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на шпальтах, в ефірі, на телеекрані, зокрема шляхом порівняння різних 

каналів інформації; смаки (tastes); побажання (wants)» [240, с. 293]. 

Бачимо, що для виявлення інтересів медіа-аудиторії враховується 

багато показників. Тоді як, наприклад, сучасні українські комерційні 

аудіовізуальні ЗМІ в більшості випадків для з’ясування медіапотреб 

аудиторії перевіряють лише наявність чи відсутність її інтересу до певного 

медіапродукту через ототожнення понять час – увага – інтерес. Замірюючи 

час, який витрачає аудиторія на споживання (конкретного медіапродукту чи 

ЗМІ), за міркуваннями медіапрактиків, можна зрозуміти скільки уваги 

приділяє аудиторія матеріалам мас-медіа, а це, в свою чергу має свідчити про 

інтерес до контенту. При цьому залишається поза увагою такий аспект, як 

з’ясування причини уваги аудиторії до певного медіапродукту. Дані 

рейтингів (кількісних досліджень) дають відповідь на запитання «Що 

дивилися телеглядачі?», але не відповідають на запитання «Чому телеглядачі 

це дивилися?», «Що саме приваблює або відштовхує телеглядача у певному 

медіапродукті?», «Які моменти певного медіапродукту оцінюються високо, а 

які не подобаються взагалі?» [239, с.69, с. 76]. Аудиторія може затриматися 

на перегляді телеканалу не через те, що її цікавить тема, що висвітлюється, а 

через інші менш значущі аспекти. Таким чином, замірювання часу, що 

витрачає на медіаспоживання аудиторія, імітує якісні МД і не дає інформації 

про медіапотреби отримувачів інформації.  

Дослідник В.Ф. Іванов вказує на те, що з’ясування питання, з якої 

причини склалася аудиторія того чи іншого медіапродукту, має бути дуже 

важливим для керівників ЗМІ [79]. Дослідник вважає необхідним «аналіз 

суб'єктивних характеристик (факторів свідомості) споживачів матеріалів мас-

медіа, включаючи тематичні інтереси, оцінювання, переваги, мотивацію 

вибору, задоволеність тощо» [79]. Адже для виробництва медіапродуктів дані 

про те, як телеглядачі «самі формулюють мотиви перегляду різних передач», 

мають бути дуже корисними [79]. 
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ЗМІ, що працюють для великої гетерогенної медіа-аудиторії, мають 

серйозно підходити до її якісного дослідження задля можливості робити 

«перехресне або багатофакторне сегментування» й «пошуку поєднань ряду 

ознак» різнорідної аудиторії [240, с.316]. Для цього якісні МД пропонують, 

наприклад, сучасний метод life-style studies (стиль життя), що дозволяє 

виявляти «численні зв'язки між освітою й вихованням, цінностями, смаками, 

захопленнями, з одного боку, й поведінкою в сфері масової інформації – з 

іншого» [240, с.316].  

Якісні медіадослідження, які допомагають дізнатися про «думки і 

сподівання, факти й обставини життя людей» є достатньо складним 

процесом, що вимагає застосування соціологічних і психологічних методів і 

підходів [240, с.207]. Проте, ми вимушені констатувати, що сучасні 

українські комерційні мас-медіа не використовують цих методик. 

Історія якісних медіадосліджень розпочалася на Заході, за однією з 

версій, саме із телебачення, коли виникла необхідність виявлення його 

впливу на дітей. Це започаткувало організацію досліджень медіа-аудиторії за 

іншими напрямами й щодо інших видів мас-медіа. За іншою версією, 

передумовою до запровадження якісних МД була конкуренція між 

друкованими ЗМІ й телебаченням (з’явилася необхідність боротися за увагу 

аудиторії, а отже вивчати її інформаційні інтереси). Особливості побудови 

сучасного вітчизняного медіабізнесу значно заважають реалізації 

партисипативної моделі комунікації, а отже й організації ефективних якісних 

медіадосліджень. 

Масмедійний простір інтернету має максимальні можливості для 

«встановлення дистанційного синхронного або майже синхронного 

зворотного зв'язку у вигляді отримання відгуку на свої повідомлення або 

запиту на інформацію через той самий інтернет-канал» [74, с. 58]. Українські 

ЗМІ здебільшого намагаються організовувати канал зворотного зв’язку, 

надаючи змогу аудиторії залишати коментарі на сайті ЗМІ або на сторінках 

соціальних мереж певного медіапродукту (сайт чи блог серіалу, фільму, 
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шоу). Важливим залишається питання, чи реагують ЗМІ на висловлені думки 

аудиторії, чи не лишають без уваги її коментарі, аналізують і 

прислуховуються до них? З позиції соціології цей метод з’ясування думки 

аудиторії є не коректним через анонімність респондентів. Адже це не дає 

можливості визначити соціо-демографічний портрет коментаторів і 

з’ясувати, хто з них належить до цільової аудиторії певного медіапродукту. 

У формі «інтерактивного діалогу» відправник інформації зможе 

переконатися у «реалізації вкладених у неї ідей та цілей», що є архіважливим 

для дійсно професійного підходу до організації інституціональної 

комунікації [64, с. 126]. Відомий американський дослідник Г. Лассвелл 

зауважував на важливості такого аспекту як «якість зворотності в спілкуванні 

(reciprocity)» [240, с.41]. Для того, щоб наблизити процес масмедійної 

комунікації до двосторонньої моделі, повинна бути не лише можливість, а й 

бажання учасників спілкування встановлювати «зворотний режим – 

тимчасова зміна ролей з передачі інформації» [240, с.41].  

Зворотній зв'язок з медіа-аудиторією можна розуміти як «відгуки на 

той зміст, який опубліковано в ЗМІ», що дають «можливості непрофесійному 

суб'єкту брати участь в управлінні інформаційними процесами, впливати на 

них» [240, с.90]. Проте повноцінне виконання ЗМІ своїх функцій як 

соціального інституту, передбачає надання аудиторії можливості участі у 

комунікації, що можна розглядати як форму соціальної участі, реалізацію 

процесу «колективного формування волі» [240, с.88]. «Культура участі» або 

партисипативний підхід дає безмежні можливості дізнатися, що насправді 

турбує аудиторію, які її інформаційні потреби, адже аудиторія 

безперешкодно може «проявляти ініціативу в самій постановці питань для 

обговорення» [240, с. 91, с. 101]. Із залученням медіа-аудиторії до 

вироблення інформації, з’являється можливість для її масштабного впливу на 

суспільне життя. І.Д. Фомічова ідею скасування поляризації ролей ЗМІ й 

аудиторії визначає в таких аспектах: 
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- «вплив на контент і політику ЗМІ шляхом висловлювання 

оцінювання, вимог, очікувань, зокрема через масові опитування; 

- участь у виробництві інформації можливе не тільки для професійних 

журналістів, а й для аудиторії, зокрема тієї її частини, яку складають фахівці 

в питаннях, що висвітлюються; 

- інформація, що надходить будь-якими шляхами (електронні листи, 

соціальні мережі, інтернет-повідомлення), що не обмежується лише відгуком 

на публікації, а й містить повідомлення, створені з ініціативи нежурналістів 

(порушення питань, що не висвітлювалися раніше, судження про роботу ЗМІ 

тощо); 

- відповідно до розвитку інформаційних технологій (інтернет та ін.) 

двосторонній обмін стає структурно більш складним: аудиторія отримує 

можливість адресуватися не тільки до єдиного центру (редакції), але й один 

до одного» [240, с. 87].  

Проте частина дослідників досі ставить під сумнів необхідність 

надання аудиторії інтерактивних можливостей для реагування на 

медіаконтент, дотримуючись точки зору, згідно з якою – специфіка ЗМІ у 

професійному виробництві інформації, лише виробництві. Ж. Бодрійяр 

вважає, що «ЗМІ органічно не здатні «до відповіді», взаємозворотності ролей 

між комунікантами» [240, с. 41]. Журналіст Г. Ревзін вважає, що «проект 

інтерактивності ЗМІ» зазнав невдачі через анонімність медіа-аудиторії, яка 

висловлюючи свою думку, дуже часто дозволяє собі знижувати культурний 

рівень спілкування й навіть ображати журналістів. Тому, значна частина 

авторів масмедійних матеріалів в інтернеті «принципово не читають 

коментарів і не відповідають на них» [183]. На практиці дуже часто 

інформаційну участь, що може бути соціальною діяльністю, замінюють 

безглуздими розмовами, використовують канал зворотного зв’язку як 

«паровивідний клапан» [240, с. 91]. 

Кожен вид ЗМІ має свою специфіку щодо організації медіадосліджень 

аудиторії. Друковані мас-медіа, що мають більш довгу за інші види ЗМІ 
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історію, власне й започаткували перші методи вивчення інформаційних 

потреб медіаспоживачів. Оптимальним шляхом з’ясування думки читачів 

залишаються різноманітні методи опитування, що імплементуються самою 

редакцією через організацію зворотного зв’язку. Зручніше за все при цьому 

користуватися власним інтернет-сайтом або аккаунтом у соціальній мережі  

газети чи журналу – вони зараз є у більшості видань. Вступити в контакт зі 

своїм читачем можна через e-mail, онлайн-інтерв’ю, форуми, публікацію 

блогів як журналістів, так і читачів. Це виявляється ефективним 

інструментом для висловлювання схвалення чи критики, визначення 

інформаційних запитів, з’ясування інтересів і настрою читачів. Головним 

недоліком системи МД у пресі все ж можемо назвати достатньо низьку 

ініціативу редакцій проводити глибокі ретельні дослідження.  

Найбільше недосконалість системи медіадосліджень проявляється на 

телебаченні, де різноманітні методи якісних досліджень ігноруються і 

замінюються лише рейтинговими. Як ми зазначили вище, ці 

медіавимірювання належать до кількісних МД. Механізм їх проведення 

полягає в тому, що в телевізори домогосподарств, які попали до вибірки, 

встановлюються спеціальні пристрої – піплметри або ТБ-метри. Ці 

електронні лічильники фіксують кількість і час перегляду певних телеканалів 

або програм. Наголосимо, що в ході отримання інформації про кількість 

телевізорів, що були увімкнуті у конкретний час на конкретному каналі, без 

відповіді залишається питання – чому саме кожен із телеглядачів обрав для 

перегляду цю програму. Адже причиною може бути не лише зацікавленість 

тематикою. Безліч другорядних мотивів можуть впливати на вибір 

телеглядача, а отже, рейтинговий підхід вже не можна вважати вичерпним 

для медіадосліджень аудиторії.   

Орієнтуватися на дані кількісних МД не варто ще й через такі 

проблемні аспекти: 

- у медіаметрії немає способів вимірювання позадомашньої аудиторної 

поведінки (позадомашнє споживання телеінформації) [239];  
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- надійність інформації знижується через «втомленість панелі». Для 

панельних досліджень склад вибірки є постійним, сформованим на тривалий 

термін. Якщо через 1-2 роки не проходить її ротація (заміна складу панелі), 

то виникає «втомленість панелі», тобто певна поведінка тих респондентів, які 

давно беруть участь у вимірі [239];  

- існує доволі умовне розуміння того, що можна вважати 

телепереглядом. І.Д. Фомічова зазначає, що «піпл-метр реєструє увімкнення 

телевізору, а не дійсну присутність, а тим паче увагу глядача» [239, с. 60]. 

Дослідниця акцентує на нез’ясованості питання, «як відрізнити роботу 

(увімкненість) засобу, що передає інформацію, від активності 

користувача?» [239, с. 62]. Медіаметрія не дозволяє точно стверджувати, що 

телеглядач, увімкнувши певний канал, «увійшов у контакт з реальним 

повідомленням», приділив йому увагу [239, с. 113];  

- умовним також вважається зарахування до числа телеглядачів тих, 

хто затримався на певному каналі не менш 5 хвилин, при цьому до рейтингу 

увімкненого каналу зараховують увесь 15-хвилинний слот, на які прийнято 

ділити ефір. Недосконалість медіаметрії виявляється у тому, що один 

телеглядач за 15 хвилин може бути зарахований до числа глядачів декількох 

телеканалів [239, с. 42-43];  

- «природа  вибіркового дослідження є такою, що отримані результати 

лише з певною долею вірогідності відображають те, що насправді є у 

генеральній сукупності, наскільки б ретельно не розраховувалася й 

реалізовувалася вибірка». Вибіркові дослідження сприймають на віру через 

брак кращих оптимальних методів [239, с. 18, с. 19, с. 32, с. 42-43, с. 59, с. 60-

62, с. 85, с. 90, с. 92, с. 94, с. 113].  

Виявляється очевидним, що кількісні медіадослідження не тільки не 

сприяють реалізації партисипативної моделі мас-медійної комунікації, а й 

мають безліч недоліків навіть для рішення своїх безпосередніх завдань. 

Для телебачення такі дослідження в Україні довгий час проводила 

міжнародна компанія «Gfk Ukraine» на замовлення «Індустріального 
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телевізійного комітету» (ІТК – українське професійне об'єднання провідних 

телеканалів, медійних агенцій й рекламодавців). Це робить дослідницьку 

організацію єдиним джерелом даних щодо телевізійних рейтингів в Україні, 

результатами яких користуються всі спеціалісти вітчизняної медіагалузі від 

директорів до оглядачів. Висока вартість медіаметричних вимірювань 

призводить до монополізації на ринку кількісних медіадосліджень (ІТК 

вибирає лише одну дослідницьку компанію). Це вже викликає сумніви щодо 

достовірності рейтингів, які готували спеціалісти «Gfk Ukraine», адже 

«монополізація в медіавимірюванні завжди призводить до зниження 

«прозорості» й підконтрольності» [239; 259].  

На сайті компанії «Індустріального телевізійного комітету» вказано, що 

до завдань дослідження телевізійної аудиторії входить «визначення обсягів 

аудиторії телевізійних каналів, програм, рекламних роликів. <...> Отримання 

інформації про те, яким саме програмам віддається глядацька перевага, хто 

дивиться ці програми» [45]. Аудиторію телевізійники розуміють як «єдину 

валюту», підготовлену для рекламодавців. Тому рейтинг популярності 

медіапродуктів не здатний дати достовірні дані про реальне ставлення до них 

медіаспоживачів. До того ж, поки власники ЗМІ повністю тримають ситуацію 

з виміром аудиторії в своїх руках. Ані аудиторія, для якої створюється 

контент, ані державні органи, які мали б захищати інтереси медіаспоживачів 

не мають впливу на систему вимірювання рейтингів ЗМІ [259].  

За час роботи компанії «Gfk Ukraine» до неї було чимало критичних 

зауважень і претензій від представників медіагалузі України. Існувала 

занепокоєність ступенем прозорості вимірювань «Gfk Ukraine». 

Медіапрактики наполягали на проведенні професійної експертизи діяльності 

компанії. Тому після великого скандалу [202; 222; 81] в 2014 році 

«Індустріальний телевізійний комітет» обрав іншу дослідницьку компанію 

для вимірювання рейтингів ТБ – «Nielsen». Нова компанія покращила певні 

моменти у вимірюванні рейтингів, наприклад, збільшила розмір вибірки 

приблизно на 50% і запевнила ринок у недопущенні фальсифікації 
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результатів замірювання, проте принцип медіаметрії не змінився [77; 38]. 

Адже всі дослідницькі компанії працюють за міжнародними стандартами 

«проведення збору, обробки інформації й надання готових результатів» [239, 

с. 19].  

Факт недовіри «ІТК» до «Gfk Ukraine» вже викликає підозри відносно 

достовірності рейтингів, що надавала компанія протягом довгого періоду. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що інформація «Gfk Ukraine» про те, 

«Що саме дивилися телеглядачі?» може не відповідати дійсності.  

Погіршує ситуацію те, що ці рейтингові дані сприймаються 

медіаменеджерами як соціологічні. Варто згадати слушне зауваження 

медіапрактиків: «піплметрія вимірює ніби те, що потрібно рекламістам. Це не 

контентний аналіз, на основі якого відбувається оцінювання якості продукту, 

перетворив телебачення на те, чим воно є останні 5-6 років. Воно й досі 

якісне, але вже не відчуває своєї аудиторії та працює навмання. Тому що 

увесь час невірні рекламні дослідження сприймаються телевізійними 

каналами як соціологічні. І весь час відтворюють викривлену заявку на 

контент» [218].  

До такої ж думки доходить І.Д. Фомічова: «<...> контакти з аудиторією 

в журналістській практиці стають все більш рідкісними, що призводить і до 

відчуження, й до народження міфів про очікування й смаки аудиторії, які 

часто мають мало спільного з реальними» [240, с. 228]. 

Значно більше можливостей для проведення якісних медіадосліджень 

аудиторії надає мережа інтернет. Онлайновий сегмент медіасфери досі немає 

чіткого визначення ані на законодавчому рівні, ані серед науковців. У 

медіаспільноті відстоюється твердження, що до інтернет-ЗМІ можна 

зараховувати лише професійні онлайнові мас-медіа й Веб-версії традиційних 

мас-медіа (онлайнові прототипи). Решта інших ресурсів Мережі не зовсім 

коректно зараховувати до мас-медіа. Це різноманітні інформаційні ресурси й 

засоби спілкування, які можуть здійснювати інституціональну масову 
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комунікацію, проте не виконувати всього переліку функцій ЗМІ, «не 

відображати медійної природи» [74]. 

Широкий спектр методик досліджень медіа-аудиторії інтернету можна 

згрупувати так: «онлайнові лічильники, інтернет-опитування і реєстрація»; 

використання соціальних мереж; «спеціальні програми для відстеження 

поведінки користувача у Мережі» [74, с.135]. Таким чином, в порівнянні з 

оффлайновими засобами дослідники констатують значний 

«медіавимірювальний потенціал медійних структур Мережі», що виявляється 

в зменшенні складних операцій для проведення як кількісних, так і якісних 

МД аудиторії [74, с.76].  

Нові технології, спеціальне програмне забезпечення дозволяють доволі 

ефективно проводити в кібер-просторі й кількісні медіадослідження 

аудиторії. Зазвичай у такий спосіб отримуються дані про: «обсяг аудиторії 

окремого сектора Мережі; динаміка відвідуваності за будь-який період 

(«хости» (hosts), «кукі» (cookies), «хіти»); розподіл аудиторії за частотою 

відвідування, кількістю завантажень і сумарним часом; глибина перегляду й 

середня тривалість сесій на сайтах сектора; розподіл відвідування по днях 

тижня й годинах, а також по робочих і вихідних днях; географічний склад 

аудиторії; активність відвідувачів з різних країн і міст світу; розподіл 

браузерів користувачів за встановленими мовам; статистика за операційними 

системами, браузерами, характеристиками моніторів; загальна структура 

трафіку й основні джерела; пошукові запити, за якими користувачі знаходять 

сайти сектора» [74, с.139]. 

Проте, так само як і в ситуації з традиційними мас-медіа, методика 

підрахунків кількісних МД інтернет-ЗМІ викликає багато претензій, зокрема 

про те, що «частоту відвідування інтернет-ЗМІ не можна сприймати як 

показник його впливовості», «неминучою є обмеженість відомостей, що 

отримуються під час фіксування тільки факту відвідування, що вимагає 

коментарів з боку користувача» [74, с.132, с.137]. Тому найскладніші 

дослідження мотивів звернення до інтернет-ЗМІ може бути важко зробити 
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лише завдяки інтерактивній властивості Мережі [74]. На жаль, невелика 

частина журналістів усвідомлює важливість отримання реакції, відгуку від 

реципієнта. Лише одиниці вбачають сенс у використанні інтерактивності з 

медіа-аудиторією. 

Незважаючи на істотні переваги інтернету, як сприятливого 

середовища для проведення медіадосліджень аудиторії, комунікативісти 

виокремлюють ряд недоліків, що ускладнюють збирання надійної інформації. 

Серед таких І.Д. Фомічова називає такі бар’єри для проведення онлайн 

анкетування: 

- «попри технічну зручність лічильники на сайтах не можуть допомогти 

у встановленні реальних зв'язків між дослідниками й користувачами; 

- деякі методики опитувань у Мережі, наприклад, заповнення 

самозавантажувальних анкет, вимагають від користувачів досить серйозних 

навичок володіння комп'ютером; 

- ті, хто збирають інформацію, за рідкісним винятком 

(самозавантажувальні анкети), не можуть контролювати процес заповнення 

анкет і, в разі потреби, допомогти тому, хто відповідає; 

- обсяг анкет в інтернеті обмежений, тому що немає кому підтримувати 

інтерес реципієнта до питань і відповідей на них; 

- техніка зчитування інформації через браузер може не спрацювати, 

оскільки користувач здатний відключити певну функцію; 

- в Мережі неможливо повною мірою дотримуватися конфіденційності 

опитування, так як технічно можна домогтися ідентифікації користувача 

через дані з браузера; 

- так зване повернення (Response Rate), тобто кількість заповнених 

анкет в Інтернет-опитуваннях по відношенню до числа користувачів, так 

само низьке, як і в традиційних офлайнових заочних опитуваннях. До того ж 

значна частина тих, хто відповідає, не доходить до кінця анкети; 

- потрібні серйозні зусилля щодо привернення уваги користувачів. 

Залишаються звичайні проблеми досягнення репрезентативності складу тих, 
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хто відповіли по відношенню до складу всіх відвідувачів, правдивості їх 

відповідей; 

- дослідники зазначають ще одну складність: нечітку роботу 

провайдерів і поганий зв'язок, через що можуть виникати втрати в інформації 

під час отримання заповнених анкет» [74, с. 133]. 

Отже, розглянувши основні методики медіадосліджень аудиторії та їх 

недоліки серед різних видів ЗМІ, можемо зауважити головної недосконалості 

системи МД – відсутності необхідних медіадосліджень. Адже певною мірою 

кожен вид ЗМІ використовує ті чи інші інструменти для отримання даних 

про аудиторію, проте, висока вартість спеціальних ретельних досліджень, 

залежність від рекламодавців та інші аспекти не дозволяють ЗМІ повною 

мірою вивчати інформаційні потреби аудиторії, орієнтуватися в її інтересах і 

запитах. 

З’ясування мотивації аудиторії щодо вибору того чи іншого 

медіапродукту не зараховується медіаменеджерами до завдань 

медіадосліджень. Характерним для вітчизняної медіаіндустрії є 

невпевненість у необхідності досліджень «різноманітних проявів 

внутрішнього, суб'єктивного ставлення аудиторії до ЗМІ» [240, с. 302].  

Особливу значущість для нас становить ситуація з телебаченням.  

Зосередження МД на організації рейтингових досліджень – виявлення рівня 

популярності того чи іншого медіапродукту чи медіаканалу є 

пристосуванням під потреби рекламодавців. З цього приводу І.Д. Фомічова 

наводить міркування французького дослідника П. Бурдьє, який зазначає, що 

подання вимірювання величини аудиторії мас-медіа, як інструменту 

зворотного зв’язку, надає лише «демократичної легітимності логіці 

комерції», тоді як аудиторія залишається «пасивним об'єктом спостереження 

й вимірювання» [240, с. 90]. І.Д. Фомічова констатує, що рейтингові 

замірювання, надаючи дані для обґрунтування цін на рекламу, майже 

повністю витиснули напрямки «дослідження ЗМІ як каналів для публічного 
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діалогу, ролі журналістики як суспільного служіння (public service) в світлі 

ідеї соціальної відповідальності» [240, с. 156].  

Не вивчаючи думку медіа-аудиторії щодо контенту, не беручи до уваги 

інформаційні запити аудиторії, мас-медіа у виробництві змісту керуються 

лише «критеріями, вимогами й стандартними методами самої 

медіаорганізації» [10]. В разі наявності деякої інформації від медіа-аудиторії, 

за зауваженням В.А. Євдокімова «відправники повідомлень частково 

враховують судження людей, а саме тільки ті, які вкладаються у звичні 

моделі інформування» [54]. За умов відсутності орієнтації на діалог з медіа-

аудиторією, ЗМІ беруть на себе відповідальність самостійно вирішувати, 

який контент є цікавим. При цьому в більшості випадків, як ми виявили у 

п.2.2.1, ЗМІ орієнтуються на досвід конкурентів, проте експерти 

застерігають, що «на підставі даних про ставлення до одного каналу не 

можна судити про те, чого аудиторія чекає від іншого» [240, с. 306]. 

Майже одноголосно медіапрактики стверджують про марність 

проведення опитування медіа-аудиторії щодо її інформаційних вподобань, бо 

респонденти не можуть сформулювати, чого насправді хочуть, яких саме 

медіапродуктів не вистачає. Це вже може бути наслідком процесу ФМА. 

Розмірковуючи над рішенням ЗМІ самостійно визначати, що складає  

інформаційні потреби медіа-аудиторії, цілком логічно постає питання, а «чи 

достатньо у них для цього знань, медіаспоживацького досвіду, 

компетентності, елементарного смаку» [146, с. 34]. Відповідно до висновків 

І.Д. Фомічової:  «досвід, знання, інтуїція управлінців і фахівців ЗМІ не 

можуть замінити конкретних досліджень, що виявляють думки читачів, 

слухачів, глядачів» [240, с. 159]. Отже, медіа-аудиторію позбавляють права 

висловити «те, що наболіло в неї, а не здалося важливим редакції для 

постановки до порядку денного» [240, с. 109].  

Тому обґрунтованим стає висновок, що ЗМІ погано знають свою 

аудиторію й піддаються стереотипам, що з’являються завдяки 

«поверхневому тлумаченню рейтингових даних» [240, с. 244]. Так, 
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І.Д. Фомічова зауважує на закономірності, що на певних загальнозначущих 

темах інтереси медіа-аудиторії завжди будуть сходитися, а на 

спеціалізованих – уподобання різняться [240, с. 253]. Дослідниця підкреслює, 

якщо за рейтинговими показниками найбільшу популярність має інформація 

з циклу «загальних звичок» (general habits), це не є свідченням того, що 

інтерес медіа-аудиторії до неї превалює насправді [240, с. 253]. 

Найпоширенішим стереотипом медійників є упевненість у легковажності 

потреб медіа-аудиторії. Тож рейтингова політика лише «зміцнює симуляцію 

інтерактивності» й свідчить про «повну відсутність істинної ефективності 

комунікації» [203, с. 162]. 

Завзято виправдовуючи дані рейтингів, керівники ЗМІ також не 

замислюються, а чи є в аудиторії вибір дивитися щось інше. Адже медіа-

аудиторія обирає лише з того, що їй пропонується. Частина аудиторії може 

відмовитися від споживання нецікавих для неї одноманітних медіапродуктів. 

Тоді як більшість аудиторії ЗМІ просто звикне до цього й буде розуміти, що 

таким медіаконтент і повинен бути. Це підтверджує зміст нашої гіпотези про 

штучне формування медіапотреб аудиторії. Так, В.А. Євдокімов стверджує: 

«мас-медіа спочатку формують смаки людей, а потім, зробивши спробу 

вивчати їх інтереси й потреби, визначають ці пріоритети як орієнтири в своїй 

діяльності й тим самим підтверджують правильність інформаційної 

політики» [54]. Внаслідок цього, навіть можливі спроби здійснення 

опитування серед медіа-аудиторії щодо її інформаційних вподобань також 

будуються за цими принципами. Як зазначає французький соціолог 

П. Шампань, дослідники вже створили «такий тип думок, як думка для 

дослідження думок»: це відповіді на заздалегідь сформульовані запитання 

про думки, що не припускають будь-яких наслідків або залучення для 

респондента» [251, с. 121-122]. 

З усіх можливих учасників масмедійної комунікації: журналіст, влада, 

бізнес, суспільство, останній має найменші права. Налагодження відносин з 

ним менш за все цікавить ЗМІ, менше за всіх суспільство має можливість 



143 

висловити свою точку зору, воно виявилося майже безсилим за інших 

учасників масмедійної комунікації. І.Д. Фомічова зауважує, що 

«демократичні відносини з аудиторією залишилися осторонь», тоді як 

суспільство й ЗМІ мають розглядатися як «взаємонеобхідний і 

взаємокорисний ресурс» один для одного [240, с. 147]. Медіа-аудиторія 

повинна мати «можливість приєднувати свій соціальний капітал» до 

масмедійної комунікації для «закріплення свого впливу» [240, с. 146].  

Безумовно, в зв'язку з відсутністю релевантності, тобто відповідності 

між запитами аудиторії на ту чи іншу інформацію та її отриманням, 

абсолютно логічна й інша поведінка медіа-аудиторії. Внаслідок 

незадоволення медіапотреб, частина аудиторії, яка це чітко усвідомлює, 

може не піддатися механізму ФМА, й відмовитися від споживання певних 

медіапродуктів чи мас-медіа. Якщо медіа-аудиторії пропонують не ту 

інформацію, яка їй потрібна, інтерес аудиторії до цього ЗМІ може слабшати, 

й, на знак протесту, вона може навіть не намагатися повідомити про своє 

незадоволення контентом редакції через зворотній зв'язок – просто 

припинити споживати. 

Симптомом незгоди медіаспоживачів з практикою нав’язування їм 

контенту, що не відповідає їх медіапотребам, є поки досить невелика 

кількість так званих просьюмерів (prosumer – гібрид від англ.  producer і 

consumer, людина, яка одночасно є виробником та споживачем інформації; 

професійний споживач). Самостійно створювати й поширювати медіаконтент 

як через власні блоги, так і на сайтах ЗМІ, де для цього є можливість, 

переважно молоду аудиторію змушують їх інформаційні очікування, 

незадоволені традиційними ЗМІ. Так, відомий медіамагнат Руперт Мердок, 

звертаючись до американської громадськості видавців газет, привернув увагу 

до тенденції у взаємовідносинах ЗМІ та аудиторії: «читачі, глядачі, слухачі 

хочуть контролювати свої власні медіа, вони не хочуть, аби їх 

контролювали» [74, с. 205].  
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Дійсно, ідеї User Generated Content (UGC), або контенту, створеного 

користувачем і Consumer Generated Media (CGM), або мас-медіа, створені 

користувачем, є початком «революції» більш-менш медіаграмотних 

споживачів, невдоволених заведеними порядками в ЗМІ [74, с. 25, с. 279; 

259]. Криза журналістської діяльності, що криється у небажанні ЗМІ вивчати 

медіапотреби аудиторії, призвела до появи таких явищ як «громадська 

журналістика», «журналістика участі», «партисипативна журналістика», 

«народні репортери» тощо. Користуючись перевагами інтернету, 

просьюмери «кидають виклик старим формулами» усталеної масмедійної 

комунікаційної парадигми для того, щоб «обговорювати не нав'язаний 

кимось порядок денний, а той, який їм цікавий», де «цінність замітки 

визначалася б її якістю, а не престижем того ЗМІ, де вона опублікована» [74, 

с. 195]. Але поки така аудиторія українських медіакористувачів невелика й 

більшість людей все ж підпадають під механізм ФМА. 

Отже, ми виявили, що українські мас-медіа майже не проводять якісні 

медіадослідження аудиторії, замінюючи їх кількісними (рейтинги для 

телебачення), які погано виконують свої прямі завдання, й не здатні виявляти 

оцінки, інтереси й побажання аудиторії щодо контенту. Все це є ознаками 

недосконалості системи медіадосліджень аудиторії в Україні. 

Таким чином, однотипність досліджуваного телевізійного контенту 

зумовлюється прагненням ЗМІ виробляти ті медіапродукти, які є лідерами 

рейтингів, помножуючи однаковий зміст. Відбувається не просто уніфікація 

медіаконтенту, описана нами в п.2.2.1, а уніфікація на підставі необ'єктивних 

даних, тобто даних, що не відображають реальних медіауподобань аудиторії. 

Внаслідок уніфікації відбувається штучне формування медіапотреб 

аудиторії. Якщо звернутися до схеми ФМА (схема 3), то ми побачимо, що, за 

винятком фактора медіареклами, яка потребує постійного контексту, весь 

процес ФМА має замкнутий цикл. Згодом механізм ФМА знецінює 

результати медіадосліджень, спрямованих на вивчення медіауподобань 

аудиторії, адже на підставі вже штучно сконструйованої мотиваційної 
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структури медіапотреб аудиторії, результати МД будуть а-пріорі не 

об'єктивними.  

 

2.2.3 Релевантність реклами та основних медіапродуктів як 

маркетингова вимога до уніфікації медіаконтенту 

Важливим чинником, що визначає характер розвитку медіасередовища, 

впливає на функціонування медіаорганізацій є реклама, ефективність якої 

дедалі більше залежить від кореляції з відповідним медіаконтентом. Тяжіння 

до фокусування рекламних меседжів на вузьких цільових аудиторіях, 

застосування таргетингу, який потребує контекстів для рекламних 

звернень, – усе це сприяє контентотворчим впливам реклами на медіа. 

Означені процеси ми спробуємо дослідити на прикладі функціонування 

загальноукраїнських комерційних телеканалів.  

Механізм комерціалізації ЗМІ, що зорієнтовані на велику 

недиференційовану аудиторію, ґрунтується на прагненні отримати прибуток 

від реклами. Давня історія взаємовигідних відносин комерційних ЗМІ й 

рекламодавців зробила рекламу невід'ємним складником медіаконтенту. 

Дискурс про наявність реклами в ЗМІ наразі з критичного усе більше 

перетворюється на виправдальний. З плином часу й укоріненням реклами в 

ЗМІ відбувається ревізія поглядів на наскрізну інтегрованість реклами в 

медіадискурс. Дедалі більше її оцінюють з позиції органічної вбудованості в 

медіапростір [258].  

Цілком очевидно, що рекламним носієм може виступати будь-який 

об’єкт масового впливу, проте мас-медіа й досі залишається 

найефективнішим засобом для розміщення реклами, адже потенційні 

споживачі, які звертаються до ЗМІ, як до посередників, вже значною мірою 

готові до сприйняття певного контенту. В умовах ринкової економіки, 

цілковитої комерціалізації медіа сформовану систему вже не змінити. У 

сучасній комунікативістиці це явище отримало назву конвергенції реклами й 

мас-медіа [257].  
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Поняття конвергенції в сучасних дослідженнях медіасередовища 

зустрічається все частіше й вживається на позначення зближення, 

сполучення різних медійних платформ, типів ЗМІ [257]. Процес конвергенції 

реклами й медіаконтенту зазвичай розглядається комунікативістами як 

взаємодія журналістики й реклами. У цьому напрямку ведуть дослідження 

В.А. Євстаф’єв, М.В. Горохов, Т.Е. Грінберг, Л.К. Лободенко, О. Самуляк, 

В.А. Караєв, А.А. Точилова, Б.Н. Лозовський, Г.Г. Щепілова, та ін.  

Евристично цінною в питанні конвергенції реклами й медіаконтенту є 

концепція про «інтегративну інформаційну модель», запропонована 

дослідником В.А. Євстаф’євим, де журналістика й реклама утворюють 

єдиний інформаційний простір [56]. В.А. Євстафьєв став першим серед 

пострадянських комунікативістів, хто розглянув взаємовплив журналістики й 

реклами як видів соціальної комунікації на прикладі російських мас-медіа 

періоду кінця 90-х початку 2000-х років з урахуванням специфіки 

становлення й розвитку пострадянського медіапростору й реклами. 

Дослідник схарактеризував природу конвергенції реклами й журналістики, 

проаналізував «форми, в котрих вона відбувається на рівні ідеології, 

організації та творчого процесу, типології текстів і жанрів», а також виявив 

утворювання «єдиного інформаційного поля» [56, с. 20; 257]. Аналізуючи 

аудиторію ЗМІ як потенційну цільову аудиторію реклами, він доходить 

висновку, що «між каналами масових комунікацій та рекламними 

структурами встановлені міцні економічні зв’язки. Вони свідчать про те, що 

реклама впевнено увійшла в загальносоціальне інформаційне 

середовище» [56, с. 240].  

Визначивши, що на сьогодні ЗМІ є провідним рекламним носієм, 

розглянемо «коригуючий вплив рекламних комунікацій» на мас-медіа [56, 

с.214], який може виявлятися по-різному [257]:  

- у зміні контенту (коли для рекламної комунікації створюється 

відповідний контекст). Як слушно зауважує дослідник Б.Н. Лозовський: 

«…план розміщення рекламних матеріалів (прим. – у ЗМІ) диктує й супутню 
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журналістську проблематику: якщо у графіку стоїть реклама автомобілів, то 

журналістам неодмінно замовляється матеріал про авторинок міста» [119, 

с. 55; 257]; 

- у зміні дизайну. За висновками В.А. Євстаф’єва «реклама позитивно 

вплинула на дизайн друкованих видань, телевізійних програм, збагатила 

образотворчі засоби всіх ЗМІ» [56, с. 34; 257]. Реклама часто стає причиною 

певних змін, наприклад, у друкованих виданнях в рамках розробки їх 

варіації, як то випуск вкладок і додатків до основного видання, або випуск 

тематичних додаткових версій видання, якщо там є можливість розміщення 

реклами нестандартним способом, або реклама розрахована на певні 

сегменти цільової аудиторії [135]. На телебаченні в рамках варіації продукту 

можна розглядати так зване пролонгування популярних передач і серіалів, 

наприклад: спецвипуск програми, пост-шоу, «фільм про фільм», «як ми це 

знімали» тощо. На досліджуваних українських телеканалах прикладом 

варіації медіапродукту можна назвати тревел-шоу «Орел і решка» (телеканал 

«Інтер»), де основна програма про подорожі доповнюється схожими 

програмами «Орел і решка. Шопінг» і «Навкруги М».  Метою продюсерів у 

цьому випадку також є можливість розміщення в програмі релевантної 

реклами, спонсорства;  

- у дифузії між журналістськими й рекламними жанрами. Наприклад, 

сучасне інтернет-видання «Медуза» пропонує рекламодавцям цікаві засоби 

рекламування, що публікуються під назвою «партнерські матеріали». Вони 

мають вигляд тесту, карток «запитання-відповідь», або цікавого тексту, 

тематичного до рекламованого продукту. В західній комунікативістиці це 

поєднання називають advertorial (від англ. advertising – реклама та editorial – 

редакційна стаття). Термін відноситься до широкого поняття нативна 

(природна) реклама (від англ. native advertising), яка передбачає ненав’язливу 

форму промоушену. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Зрештою, на думку В.А. Євстаф’єва, ЗМІ може просто 

перетворюватися на «змістовне «обрамлення» для реклами» [56, с. 31], яке 

впливає на структуру аудиторії ЗМІ [257]. 

М.В. Горохов і Т.Е. Грінберг, послідовники ідеї В.А. Євстаф’єва, в 

своїй концепції щодо інтегрованої комунікаційної моделі реклами й 

журналістики стверджують: «ідея інтеграції закладена в самій природі 

реклами й журналістики як форм масової комунікаційної діяльності, й 

закони, за котрими відбуваються інтеграційні процеси, почали 

встановлюватися з того моменту, як комунікація стала масовою» [36, с. 31; 

257].  

Також у контексті конвергенції реклами й змісту мас-медіа можемо 

розглянути тезу про можливість узгодження «трьох форм масмедійної 

комунікації» (новини, реклама, розваги), яка була запропонована німецьким 

вченим Н. Луманом [262, с. 65; 257]. Він зазначає, що «…не так легко 

прийняти тезу про єдність системи мас-медіа, що ґрунтується на таких різних 

стовпах: новини/репортажі, реклама, розваги. Перш за все кидається в очі 

неоднорідність цих способів комунікації… Проте в цілому внесок усіх трьох 

форм масмедійної комунікації полягає в тому, – й в цьому вони повністю 

узгоджуються, – щоб створювати передумови для подальшої комунікації, що 

не потребує спеціального комунікаційного обговорення»  [262, с. 65; 257]. З 

цим висловлюванням узгоджується концепція дослідниці Г.Г. Щепілової про 

«повноцінне місце реклами в структурі ЗМІ» [262, с. 65; 257]. Дослідниця 

зауважує, що «за наслідком історичного розвитку ринкової економіки й 

залучення ЗМІ до інфраструктури економічної системи, відбулися суттєві 

зміни, що привели до конвергенції реклами та інших контентних складників 

ЗМІ» [262, с. 67; 257]. Дослідник О. Макарський зазначає, що «на каналах 

усюди – в Європі і в Азії, в Америці й в Австралії чи Африці –  рекламні 

блоки стають чинником, який структурує мовлення й визначає його 

наповнення. І кухня телебачення вправно готує страви під 

рекламодавців» [129; 259]. А маркетинг-директор українського холдингу 
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«StarlightMedia» (телеканали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», 

«QTV») Орест Білоскурський стверджує: «реклама становить приблизно 18-

20% мовлення всього каналу, відповідно, рекламні ролики повинні 

відповідати бренду каналу. Не можна від неї втекти, ніби реклама – це одне, а 

канал – інше. Глядач дивиться й програму на каналі, й рекламу на 

каналі» [24; 259].   

Під час медіапланування маркетологи послуговуються комплексом 

факторів, серед яких, наприклад, Affinity Index – індекс відповідності,  

цільовий рейтинг TRP (target rating point), а також релевантний для реклами 

медіаконтент. Дійсно, розглянуті підходи дозволяють нам стверджувати, що 

для гармонійного поєднання в комерційних ЗМІ таких різних видів 

соціальної комунікації як журналістика (основні продукти ЗМІ) й реклама, а 

також створення умов для ефективності останньої, є необхідність 

дотримання правила контекстності, тобто відповідності змісту ЗМІ 

(журналістики та інших матеріалів) рекламі й навпаки [258]. 

Розглянемо форми адаптації медіаконтенту під потреби реклами. 

Дослідник О.М. Назайкін, вивчаючи явище медіапраймінгу в галузі реклами, 

стверджує, що «контекст може бути інструментом впливу на її 

ефективність» [147]. Медіаконтент «налаштовує аудиторію на те, щоб вона 

звернула увагу на ту чи іншу рекламу або її частину. Читачі або глядачі 

можуть бути попередньо підготовлені як на когнітивному, так і на 

афективному рівнях. Іншими словами, демонстрація того чи іншого 

медіаконтенту може змусити представників аудиторії думати або відчувати 

щодо певних аспектів реклами з більшою інтенсивністю, ніж при інших 

обставинах» [147; 258]. 

Дійсно, якщо розглядати рекламне повідомлення в класичній схемі 

комунікаційного процесу (Схема 7), то важливим чинником, що визначає 

його ефективність, є контекст, який повинен мати зв'язок з меседжем, 

сполучатися з його змістом, «належати до того самого акту комунікації, або 

http://www.stb.ua/
http://www.ictv.ua/
http://www.novy.tv/
http://www.m1.tv/
http://www.m2.tv/
http://www.qtv.ua/
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пов’язувати згадуване минуле з передбачуваним майбутнім» [206, с. 166; 

258].  

 

 

Схема 7. Модель комунікаційного процесу, запропонована 

Р.О. Якобсоном 

Якщо реклама поширюється по медіаканалах, то під контекстністю слід 

розуміти наявність у мас-медіа такого змісту, який є релевантним контекстом 

для реклами [258]. 

Звичайно, не можна точно стверджувати, що всі рекламодавці ставлять 

таке завдання перед керівниками ЗМІ. У всякому разі, аналізуючи зміст 

українських загальнонаціональних комерційних телеканалів і рекламу, що 

там розміщується, ми виявили явище контекстності [258]. 
Релевантність може стосуватися таких чинників і складників рекламної 

комунікації, як: формат, сюжет, жанр, стилістика рекламного звернення, а 

також тип товарної категорії рекламованих продуктів. Усі фактори 

комунікаційної системи є значущими, усі вони підпорядковуються 

маркетингово-комунікаційній стратегії просування продукту/бренду, яка 

своєю чергою узалежнюється типом товарної категорії, аудиторними 

характеристиками, цілями рекламодавця [258]. 

Для створення рекламного звернення рекламісту необхідна інформація 

про товар, цільову аудиторію цього товару й канал поширення готового 

рекламного повідомлення (Схема 8). Ми розглядаємо таку комунікаційну 

систему, де каналом поширення виступають комерційні ЗМІ (з масовою 

аудиторією), цільова аудиторія товару – масова, гетерогенна й, відповідно, 

товари – широкого вжитку (Схема 9). Знання про аудиторію й товар є 

ключовими, й мають безпосередній вплив на рекламне звернення. 

Розглянемо докладніше ці чинники [258]. 
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Схема 8. Фактори, що впливають на рекламне повідомлення 

 

 

Схема 9. Фактори, що впливають на рекламне повідомлення для FMCG 

 

Отже, ми визначили, що згідно з законами маркетингу, по каналах 

масового інформування (що відповідає досліджуваним ЗМІ) ефективно 

рекламувати товари широкого вжитку [105; 258]. Зазвичай, це товари 

повсякденного попиту: продукти харчування, напої, засоби особистої та 

санітарної гігієни, ліки тощо (Таблиця 1, Таблиця 2) [258]. Очевидно, що ці 

товари задовольняють первинні потреби людини (фізіологічні та потреби в 

безпеці) [133, с. 60; 258]. У цьому зв’язку, розмірковуючи про ефективність 

рекламного повідомлення, А.В. Наумова справедливо зазначає: «якщо в 

рекламному зверненні до потенційного споживача правильно 

використовувати взаємозв'язки між потребами, оточенням і психологічним 

задоволенням від покупки, то мотивація може бути достатньо сильною для 

здійснення покупки» [150; 258].  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Зв'язок Ліки Ліки Ліки Ліки Ліки Ліки Ліки 

2 Гігієна Гігієна Гігієна Гігієна 
Продоволь-

чі товари 

Продоволь-

чі товари 

Продоволь-

чі товари 

Продоволь-

чі товари 

3 Ліки 
Космети

ка 

Побутова 

хімія 

Кондитерсь

кі вироби 
Гігієна Гігієна 

Алкогольні 

напої 
Зв'язок 

4 
Побуто-

ва хімія 
Зв'язок 

Кондитерсь

кі вироби 

Продоволь

чі товари 

Безалкоголь

ні напої 

Кондитерсь

кі вироби 
Гігієна 

Безалкоголь

ні напої 

5 
Космети

ка 

Побутова 

хімія 
Косметика Косметика 

Кондитерсь

кі вироби 

Безалкоголь

ні напої 

Безалкоголь

ні напої 
Торгівля 

 

Таблиця 1. Основні категорії прямої реклами, розміщеної на 

українських комерційних телеканалах у 2008-2015 роках [194; 258] 

 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Procter & 
Gamble 

Procter & 
Gamble 

Procter & 
Gamble 

Procter 
& 

Gamble 

Procter 
& 

Gamble 

Procter & 
Gamble 

Procter & 
Gamble 

Nestle 

2 Unilever Henkel Henkel Nestle Nestle Nestle 
Монделіс 
Україна 

Фармак, АТ 

3 
Colgate-

Palmolive 
company 

L’Oreal 

Reckitt 
Benckiser 

House Hold 
and Health 

Care 

Kraft 
Foods 

L’Oreal L’Oreal 

Reckitt 
Benckiser 

House Hold 
and Health 

Care 

Procter & 
Gamble 

4 МТС 
Colgate-

Palmolive 
company 

Kraft 
Foods 

L’Oreal 
Kraft 
Foods 

Unilever 
Фармак, 

АТ 

Reckitt 
Benckiser 

House Hold 
and Health 

Care 

5 Nestle Unilever 
Colgate-

Palmolive 
company 

Henkel Henkel 
GlaxoSmit

hKline 
GlaxoSmith

Kline 
Укртат-
нафта 

 

Таблиця 2. Основні рекламодавці прямої реклами, розміщеної на 

українських комерційних телеканалах у 2008-2015 роках [194; 258] 
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На наступному етапі вважаємо за необхідне відстежити, як 

маркетологи характеризують цільову аудиторію товару [258]. Якщо при 

визначенні цільових сегментів ринку продавець обирає стратегію 

недиференційованого маркетингу, це означає, що товар має задовольняти 

потреби (як ми вже визначили – фізіологічні та потреби в безпеці) дуже 

великої кількості покупців – величезної гетерогенної аудиторії [258]. 

Розробити рекламне звернення для такої аудиторії доволі складно, адже 

потрібно врахувати майже всі характеристики основних змінних, 

використаних раніше при сегментації споживчих ринків [105, с. 256-257; 

258]. Справа в тому, що покупці одного й того ж самого товару 

повсякденного попиту можуть бути представниками зовсім різних 

професійних, політичних, релігійних поглядів, соціальних верств тощо. І 

тому треба апелювати до масового рівня їх свідомостей, він має 

репрезентувати паттерни, що характеризуються усезагальністю та 

універсальністю. На практиці рекламісти застосовують метод «середнього 

арифметичного», тобто складають приблизний збірний (стереотипізований) 

образ покупця того чи іншого товару повсякденного попиту [258]. Підґрунтя, 

на яке вони при цьому спираються, складають дані про рівень доходів 

цільової аудиторії та її психографічні особливості, обумовлені гендерною 

ознакою й приналежністю до певного соціального прошарку. Загалом, 

рекламіст може орієнтуватися лише на гіпотетичні дані про цільову 

аудиторію – її споживацькі мотиви й загальні ціннісні уявлення, що 

формуються «під впливом пануючих у даний історичний момент часу 

настанов, тенденцій в масовій культурі, а також існуючих реалій суспільно-

політичного, культурного й соціального життя» [9, с. 116]. Таким чином, 

якщо рекламіст розробляє рекламне звернення для аудиторії з невисоким 

рівнем доходу (цьому відповідає якість і ціна товару), то, як правило, 

співвідносить створений збірний образ покупця з категорією людей низького 

інтелектуального рівня, нижчого суспільного класу, традиціоналістів, охочих 

робити «як усі» й т.ін [258]. Для оптимізації своєї діяльності рекламісти 



154 

часто послуговуються загальновживаними стереотипами, наприклад, про те, 

що люди з невисоким рівнем доходу в більшості випадків не можуть 

дозволити собі якісну освіту, й тому мають низьку ерудицію, спрощену 

картину світу тощо.  

Таким чином, сюжети досліджуваної реклами будуть визначатися як 

самими товарними категоріями, що покликані задовольняти первинні 

людські потреби (й вся концепція рекламної комунікації вже знижується 

тематикою «матеріально-тілесного низу» – термін М.М. Бахтіна [12]), так і 

аудиторією, характеристики якої рекламісти спрощують внаслідок 

типізації [258]. А.В. Наумова характеризує фізіологічні потреби як «буденне 

й глибоке коріння людського існування, настільки буденне, що вони рідко 

стають предметом емоційного обговорення» [150; 258]. З цього виходить, що 

рекламісти, створюючи рекламну концепцію для товарів першої 

необхідності, зазвичай використовують базові мотиви (образи), які й є 

«втіленням фундаментальних потреб людини й відповідають певному типу 

сприйняття інформації й мотивації» [71]. А.В. Наумова звертає увагу, що «в 

такій рекламі вживаються образи й теми, примітивні за інтелектуальним 

рівнем, але з акцентом на фізичні відчуття, безпосередній чуттєвий 

досвід» [150; 258]. У результаті реклама, як стверджує Ж. Бодрійяр, «набуває 

того убозтва знакового коду, що властива архаїчним системам» [15, с. 151; 

258]. Для рекламування товарів, що задовольняють потреби в безпеці (захист, 

комфорт, здоров'я), на думку А.В. Наумової, «безпосередні тілесні відчуття 

відіграють незначну роль – на першому плані опиняються емоції й роздуми 

про неприємності, що загрожують і способи їх подолання за допомогою 

цього товару чи послуги» [150; 258]. Для таких товарів використовується 

рекламний сюжет, зазвичай, більш драматичний, але, у той же час такий, що 

відповідає й характеристикам фізіологічних потреб [258]. 

Викладені твердження можна проілюструвати конкретними 

прикладами реклами, що розміщується, на досліджуваних нами українських 

комерційних телеканалах («Інтер», «1+1», «СТБ», «ICTV», «Новий», 
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«Україна», «ТЕТ», «К1», «К2», «2+2», «НТН», «Тоніс», «ТВі», «КРТ») [258]. 

Шляхом аналізу даних «Індустріального телевізійного комітету» ми 

визначили, які ринкові сегменти (компанії-виробники) для поширення 

реклами своїх товарів найбільшою мірою використовують національні 

комерційні телеканали [194; 258]. Аналіз показав, що серед усіх 

рекламодавців домінують 30 компаній, які сумарно становлять близько 300 

брендів [258]. Оскільки обсяг їх реклами на досліджуваних телеканалах 

становить більш як 60% від загальної кількості, цих рекламодавців можна 

назвати системоутворюючими [258]. Якщо подивитися, які товарні категорії 

представляють лідируючі бренди, то виявляється, що це саме товари 

повсякденного попиту: продукти харчування й напої, засоби особистої 

гігієни, побутова хімія, медикаменти (Таблиця 1) [258]. 

Аналізуючи рекламні ролики брендів системоутворюючих 

рекламодавців («Colgate», «Blend-a-med», «Oral-B», «Sensodyne», 

«Parodontax», «Lakalut», «Лесная», «Новый жемчуг», «Tide», «Ariel», 

«Bonux», «Gala», «Persil», «Losk», «Rex», «Perwoll»; «Comet», «Domestos», 

«Mr. Muscle», «Туалетный Утенок»; «Fructis», «Head&Shoulders», «Gliss 

Kur», «Elseve», «Sunsilk», «Syoss», «Timotei», «Pantene Pro-V», «Shauma», 

«Clear vita ABE», «Wella»; «Торчин», «Щедро», «Чумак», «Snickers», «Twix», 

«Lion», «Milka», «Світоч», «Корона», «Roshen»; «Мівіна», «Тая» і багатьох 

інших [92; 121-127; 143; 159; 221; 252-254; 267; 272; 273; 279; 283; 285]), ми 

бачимо, що всі сюжети такої реклами не мають складних змістових 

компонентів [258]. Як слушно зауважує І.Г. Морозова: «чим вище роль 

раціонального фактору під час вибору та оцінювання продукту споживачем, 

тим більш реалістичною має бути реклама» [145, с. 212]. Головне завдання – 

якомога простіше й ясніше оперативно донести до реципієнтів інформацію 

про основні властивості рекламованого товару, не ускладнюючи зміст 

повідомлення, щоб не обтяжувати реципієнтів у його сприйнятті й 

розумінні [258]. У всіх випадках використовуються «конвенціональні типи 

прямих аргументів», «які побудовані так, що не передають ідею 
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недомовленості й не можуть інтерпретуватися з більшим ступенем свободи» 

[84, с. 42; 258]. Рекламісти використовують прості слова, бо вони «легше 

запам'ятовуються в порівнянні з абстрактною лексикою» [84, с. 66; 258]. У 

такій рекламі «все визначено, все досить ясно, й немає потреби в додатковій 

персональній інтерпретації» [84, с. 64; 258]. Х. Кафтанджиєв, вивчаючи 

стилістику реклами, зауважив, що «знаковість більш притаманна змістовним 

феноменам, які вона висловлює в формі знаків» [84, с. 35; 258]. Оскільки 

рекламовані товари не представляють собою «змістовного феномену», а є 

звичайним продуктом, що забезпечує елементарне існування людини, 

реклама для них частіше створюється за вищеописаними 

характеристиками [258].  

Безумовно, існують винятки. Наприклад, спеціалісти українських 

рекламних агентств «Кінограф», «Ogilvy & Mather Ukraine», «Saatchi & 

Saatchi Ukraine» і «BBDO Kyiv» доводили, що такі продукти як молоко, 

морозиво, кетчуп, гірчиця, мінеральна вода, шоколад і пральний порошок 

можна рекламувати нестандартно. Однак ці рекламні ролики вкрай рідко 

з'являються в ефірі досліджуваних ЗМІ, тому під них не виготовляють 

відповідний контекст [258]. 

Також необхідно зауважити, що незважаючи на високий рівень 

конкуренції, рекламні комунікативні підходи для всіх конкуруючих брендів у 

рамках конкретної товарної категорії, досить уніфіковані – майже всі 

конкуренти використовують у рекламі однакові аргументи. І.Г. Морозова 

зауважує, що для «товарних категорій, які об'єднують загальні властивості й 

призначення, характерна схожість рекламних матеріалів» [145, с. 10]. 

Рекламісти, добираючи подібні рекламні засоби й способи (слова, образи 

тощо) «формують своєрідну рекламну «мову» товарної категорії» [145, с. 10]. 

Це, як запевняє, І.Г. Морозова, «допомагає впровадженню в свідомість 

споживача базових понять, тем і образів, які обслуговують товарну 

категорію» [145, с. 14]. У якості прикладу нами проведено структурний 
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аналіз телевізійної реклами (за синтагмою) товарних категорій «шампуні», 

«майонези», «ліки» з групи FMCG (див. п. 3.1).  

Перейдемо до розгляду характеристик медіаконтенту досліджуваних 

ЗМІ та спробуємо виявити наявність контекстності щодо реклами. Отже, 

вищезазначеній рекламі, перш за все, відповідає розважальний медіаконтент, 

який значно переважає відносно медіапродуктів інших жанрів на 

досліджуваних телеканалах. Це, насамперед, велика кількість реаліті- , 

талант- , гумористичних шоу й ситкомів (про них йшлася мова в п. 2.2.1). 

Експлікуючи значення розважальності у взаєминах реклами й ЗМІ, є підстави 

погодитися з думкою В.І. Коробіцина і О.М. Юдіної про те, що «... концепція 

комерційного мовлення <...> використовуючи прагнення людини до 

найменших витрат зусиль, пропагує в основному розважальні передачі, 

прагнучи нав'язати глядачам певну кількість матеріальних цінностей, які 

повинні служити джерелом його повсякденної споживчої активності» [100, 

с. 59; 258]. Дійсно, герої таких розважальних програм як талант-шоу, реаліті-

шоу, історії з життя відомих людей, музичні концерти й фестивалі 

демонструють модний дорогий одяг, зачіски, макіяж, аксесуари й взагалі 

«красиве життя», порушують питання саме матеріальних цінностей, 

показуючи добробут і безтурботність заможних людей [258]. А ігрові шоу 

пропагують ідею легкого виграшу грошей (наприклад, за відповіді на 

нескладні, зазвичай безглузді питання) [258]. 

Дослідник С.Д. Рябов також говорить про новий тип ЗМІ – ЗМІ 

споживчого ринку: «споживчий ринок, що активно розвивається, призвів до 

становлення особливих медіа, що тісно взаємодіють з аудиторією на рівні 

формування споживчої культури суспільства в межах виконання експертної 

функції. Ми припускаємо, що контент цих медіа є черговим еволюційним 

етапом у розвитку медіавпливу» [201, с. 196]. 

Розважальність проявляється також в інформаційному мовленні 

досліджуваних телеканалів, якщо брати до уваги інфотейнмент [255]. Адже у 

випусках новин (програма «Подробности» на «Інтері», програма «ТСН» на 
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«1+1», програма «Факти» на «ICTV», програма «Вікна» на «СТБ», програма 

«События» на «Україні», програма «Репортер» на «Новому») за 

досліджуваний період чітко прослідковується застосування формули 

«інформуючи, розважай» під час висвітлення багатьох серйозних тем.    

Розважальний характер мала або сама тематика репортажів, або стиль 

подачі. Так у 2008 році журнал «Телекритика» опублікував цікавий 

документ, складений новинним редактором програми «ТСН» телеканалу 

«1+1» для журналістів програми [256]. Документ являє собою інструкцію, в 

якій детально прописувалося, якими мають бути новини на телеканалі [256]. 

Згідно з настановою, новини, що входять до випуску, формуються за 

ознаками шести «С» та одного «Г»: скандали, сенсації, страх, секс, смерть, 

сміх, та гроші [256]. Автор документа чітко зазначив, що новини повинні 

робитися за принципом «інфотейнменту або таблоїда: жовті теми, шоу-біз, 

життєві історії, злі новини (кримінал, трагедії, страх), культура/мистецтво 

(веселий розважальний матеріал), здоров’я/медицина (людська драма або 

дивовижне зцілення)» [210; 256]. Все це має подаватися як «міні-кіно 

(детективний серіал) у стилі екшн» і обов’язково за принципом так званої 

«комбінації: екшн-фільм, емоція, корисна/важлива інформація, теленовина, 

таблоїд, інфотейнмент» [210; 256]. Адріан Сірбу, який в той період керував 

телеканалом «1+1», «характеризуючи новини, що хотів би бачити на каналі, 

вжив специфічну ідіому – «новини для барбоса» [210; 256]. На сьогодні 

керівництво телеканалу змінилося, проте орієнтири для новинної 

журналістики залишилися тими ж [256]. 

Подібна ситуація з наповненням інформаційних програм мала місце й 

на інших досліджуваних телеканалах [256]. Порівнюючи їх новинний 

контент, можна сказати, що всі вони мають доволі стабільну й передбачувану 

загальну структуру (що, врешті, пояснюється дотриманням технології 

«agenda-setting»), і в тій чи іншій мірі орієнтацію на розважальність 

(найбільш виразно це проявляється на «1+1», «ICTV», «СТБ», «Новому 

каналі»; менш на «Інтері» та «Україні») [256].  
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Слід також зазначити, що в певні телесезони два найбільш рейтингових 

телеканали виробляли спеціальні програми, які редактори позиціонували, як 

інформаційно-розважальні [256]: 

- «ТСН. Особливе» на «1+1», де журналісти розповідали про життя відомих 

людей в стилі розважальних новинних репортажів і журналістських 

розслідувань. Програма записувалася в тій самій студії, де й основний випуск 

«ТСН», у назві одразу є посилання на головну новинну програму «ТСН», 

виходила щодня перед програмою «ТСН» [256]; 

- програма «Подробности. Неформат» на «Інтері» почала виходити в новому 

телесезоні 2012 року одразу після випуску основної програми 

«Подробности» щодня. Автори програми зазначають, що «Подробности. 

Неформат» – це «політики без краваток, чиновники без совісті, зірки без 

таланту й події без цензури» [154]. Репортажі також подавалися у вигляді 

розважальних новин, ведучі працювали в студії основної програми 

«Подробности», в назві також є посилання на головну новинну 

програму [256]. 

Перетворення вітчизняного інформаційно-публіцистичного мовлення 

на інфотейнмент (від англ. information та entertainment – інформуючи 

розважай) зумовлене загальною тенденцією до переходу на так зване 

«розважальне телебачення» [256]. Можна говорити, що інформаційні 

телепрограми поповнили перелік розважальних передач на досліджуваних 

телеканалах. Як слушно зазначає журналіст Л.Г. Парфьонов: «телебачення 

все вправніше розбурхує, захоплює, розважає й смішить, але навряд чи 

назвеш його громадським суспільно-політичним інститутом» [115]. 

Таким чином, навіть в інформаційному мовленні досліджуваних 

телеканалів через інфотейнмент спостерігається  релевантність до реклами в 

аспекті розважальності. Так Г.П. Бакулєв, досліджуючи взаємодію й 

модифікацію жанрів різноманітних мас-медіа, стверджує: «є підстави 

вважати, що телерозваги (й реклама) мають великий вплив на манеру 

подання новин і структуру інформаційних випусків у цілому» [10, с. 71]. 
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Порівняльний аналіз новинної журналістики й реклами на 

досліджуваних телеканалах дозволяє нам зробити висновки щодо 

стилістичної схожості цих видів ЗМК. На наш погляд, схожість визначається 

в таких аспектах [256]: 

- формат інфотейнмент передбачає роздрібнення великої інформаційної 

програми на короткі фрагменти й кліпи. Така блочна мозаїка 

притаманна й рекламі [256]; 

- плутана подача сюжетів у випуску новин (поширена в новинах на всіх 

досліджуваних телеканалах) теж відповідає тематичній хаотичності в 

розміщенні рекламних роликів у блоці [256]; 

- багатосерійні новинні історії, що традиційні для інфотейнменту, теж 

властиві рекламним роликам, коли постійні рекламодавці періодично 

змінюють сюжети реклами одного й того самого товару [256]; 

- характерні для інфотейнмента цікаве зображення, влучні меседжи, 

яскраві персоналії, емоційність у кадрі, проста зрозуміла мова з 

високим темпоритмом начитування зустрічаються у всіх телевізійних 

рекламних роликах [210; с. 131; 256]. 

Все це дозволяє сприймати рекламу як необхідний складник медіа 

системи [256].   

Спробуємо визначити, які обставини крім розважальності роблять 

досліджуваний телевізійний контент відповідним контекстом для 

реклами [258]. Це сама тематика й проблематика. Основна частина 

телепродуктів присвячена саме темам задоволення первинних потреб 

людини, рішенню її повсякденних проблем: їжа, здоров’я, міжособистісні 

стосунки, інтимні відносини, зовнішній вигляд, облаштування оселі 

тощо [258]. Послуговуючись термінологією М.М. Бахтіна, можемо сказати, 

що тематика й проблематика телевізійних передач здебільшого присвячена 

образам «матеріально-тілесного низу»: образ самого тіла (шоу про 

перевтілення, деякі талант- і реаліті-шоу), їжі й пиття (кулінарні програми), 

відвертих питань функціонування організму людини (програми про здоров'я 
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й медицину), вагітності (окремі реаліті-шоу), інтимним відносинам (реаліті-, 

ігрові й ток-шоу про гендерні відносини, мелодраматичні серіали). Багато 

гумористичних програм і ситкомів також засновані на «матеріально-

тілесних» образах, оскільки сміх «знижує й матеріалізує» [12; 258].  

Перелічена вище проблематика, що об’єднується в категорію 

повсякдення – чогось універсального, такого, що стосується всіх, є 

релевантною до  реклами товарів повсякденного попиту. 

Детальніше необхідно зупинитися на якості телеконтенту [258]. 

Більшість програм і серіалів мають головну характеристику, що створює 

відповідний контекст для реклами товарів повсякденного попиту – це 

надмірний драматизм під час побудови сюжетів [258]. Особливо це 

відноситься до талант-, реаліті-, ток-, психологічних шоу, програм про життя 

відомих людей, серіалів, журналістських розслідувань й інформаційних 

програмам (з орієнтацією на інфотейнмент) [258]. Наприклад, кулінарне 

реаліті-шоу «Пекельна кухня» (телеканал «1+1», адаптація американського 

формату «Hell's Kitchen») відрізняється ультра драматизмом [258]. 

Обов'язкові умови шоу – це провокування конфліктних ситуацій, напружена 

атмосфера, емоційні вибухи, нервові зриви, що якісно демонструють усі 

учасники шоу, спілкуючись лайливими виразами й влаштовуючи бійки [258]. 

А реаліті-шоу «Міняю жінку» (телеканал «1+1») дослідник Б. Горобчук 

критикує як таке, що «демонструє свідомо викривлену продюсерами 

соціальну реальність у бік видовищності, загостреності соціальної, ціннісної, 

матеріальної, культурної нерівностей, гіпертрофованості соціальних 

конфліктів» [35]. Н.І. Зражевська характеризує реаліті-шоу «Дом-2» 

(телеканал «ТЕТ») як програму, де «нічого не виходить за рамки 

буденності», як репрезентацію «не «кращих», «цікавих», «видатних» 

молодих людей – а «середніх», «таких, як усі» [68, с. 137]. Дослідниця 

зазначає, що для побудови такої конструкції «як усі» застосовується 

«знижуючий стандарт» [68, с. 137]. 



162 

Можемо констатувати, що досліджуваному телеконтенту притаманні 

такі характеристики як неприродна награність, аморальність і вульгарність, 

безглузді сценарії, вуайєризм, скандальна атмосфера, неграмотна лексика, 

невигадливість, тривіальність, штучні сенсації, брак змістовності й 

відсутність стимулювання пізнавального процесу та ін. [258]. Все це 

обумовлено самою тематикою «матеріально-тілесного низу», яка, за 

зауваженням М.М. Бахтіна, «робить прямо організуючий вплив на всю мову, 

на стиль, на побудову образів» [12; 258]. 

Яскравим прикладом також може служити реаліті-шоу «Зняти все» 

(адаптація ізраїльського проекту «Connected») на телеканалі «1+1» [258]. В 

описі шоу вказано: «все життя героїв розкривається, як на долоні – від 

робочих моментів до особистого життя: відверто, сміливо, без табу й 

фільтрів» [88; 157; 258]. Якщо розглянути деякі витримки з одного випуску 

програми, де кілька жінок знімають на відеокамеру повсякденні моменти 

свого життя (додаток А. Сюжети телепрограми «Зняти все», канал «1+1»), то 

очевидно, що тут проілюстровані саме безглузді сюжети з нісенітними 

розмовами й неграмотною мовою. Такої ж стилістики дотримуються 

режисери багатьох інших програм і серіалів досліджуваних ЗМІ: «Вечірній 

Київ» (телеканал «Інтер»), «Велика різниця по-українськи» (телеканал 

«ICTV»), «Вечір. Паша. Зорі» (телеканал «К1») – гумористичні програми про 

розіграші відомих людей, пародії; «Не бреши мені» (3 телесезони, телеканал 

«1+1»), «Сімейні мелодрами» (телеканал «1+1») – реконструкції сімейних 

конфліктів, їх унікальність в емоційному напруженні; «Табу» (телеканал 

«1+1»), «Без табу» (телеканал «1+1»), «Ключовий момент» (телеканал 

«Інтер»), «Моя хата скраю» (телеканал «1+1»), «Будь по-твоему» (телеканал 

«К2») – програми про вигадані резонансні й скандальні теми повсякденного 

життя; «Сімейний суд» (телеканал «Інтер»), «Сімейні справи» (телеканал 

«1+1») – імітація судових розглядів у сфері сімейного права з дуже 

драматичними сценами, бійками й нецензурною лексикою; «Міняю жінку» 

(телеканал «1+1», 4 телесезони) – адаптація британського шоу «Wife Swap», 
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поєднання реаліті-шоу й документального кіно, де на один тиждень дві 

родини обмінюються своїми дружинами; «Зважені та щасливі» (3 телесезони, 

телеканал «СТБ») – реаліті-шоу, де люди, які мають проблему зайвої ваги, 

намагаються схуднути, щоб отримати приз; «Чотири весілля» (телеканал 

«1+1», 2 телесезони) – реаліті-шоу, в якому чотири справжні наречені 

проводять змагання на кращу організацію шлюбної церемонії; «Від пацанки 

до панянки» (2 телесезони – телеканал «1+1», телеканал «Новий») – реаліті-

шоу, де дівчата зі складними долями і поганими манерами мають змогу 

навчитися поводитися як справжні леді; «Врятуйте нашу сім’ю» (телеканал 

«СТБ») – реаліті-шоу про складні відносини подружжя; «Діти на прокат» 

(телеканал «1+1») – шоу, де подружжя навчаються бути батьками, взявши в 

родину чужу дитину; «Дім на заздрість усім» (телеканал «К1») – змагання  

господарів різних квартир і будинків щодо переваги своїх осель; «Сусідські 

війни» (телеканал «1+1») – ідея проекту полягає у вирішенні конфліктів між 

сусідами; «Вагітна у 16» (телеканал «СТБ») – реаліті-шоу про складності та 

їх вирішення у такій ситуації; «Максимум в Україні» (телеканал «ICTV»), 

«Українські сенсації» (телеканал «1+1») – програми про спеціально 

зрежисовані скандали, штучні сенсації, імітовані розслідування; 

«Провакатор» (телеканал «ICTV») – програма про журналістські 

розслідування вражаючих фактів із побутової сфери; «Маша і моделі» (2 

телесезони, телеканал «Новий») – реаліті-шоу, в якому учасників навчають 

бути моделями; «Один за всіх» (телеканал «СТБ»), «Про життя» (телеканал 

«Інтер»), «Говорить Україна» (телеканал «Україна») – ток-шоу, в яких дуже 

емоційно, часто не культурно обговорюють резонансні події з життя людей; 

«Що якщо?» (телеканал «ТЕТ») – скетч-шоу з безглуздими, абсурдними 

сюжетами, та інші подібні програми.  

Також схожу примітивність і неприродність у сюжетах мають багато 

телевізійних серіалів, наприклад, мелодраматичні «Обручка», «20 лет без 

любви», «Брак по завещанию» на телеканалі «Інтер»; «Неравный брак» на 

телеканалі «Україна», «Жіночі мрії про далекі краї», «Вероніка. Втрачене 
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щастя», «Давай поцілуємося», «Завтра буде завтра», «Весна у грудні» на 

телеканалі «1+1»; безглузді сюжети в комедійних серіалах «Діффчатка», 

«Зайцев+», «Іграшки», «Реальні пацани» на телеканалі «ТЕТ»; «Воронины», 

«Счастливы вместе», «Світлофор» на телеканалі «Новий»; нескладні 

одноманітні історії в детективно-кримінальних «Бомбила», «Прокурорская 

проверка» на телеканалі «ICTV»; «Говорит полиция», «По горячим следам» 

на телеканалі «Інтер», «Висяки», «Шериф» на телеканалі «НТН» та ін. 

Загалом можемо констатувати, що такий контент має на меті не 

обтяжувати свідомість глядачів глибоким змістом і практично не претендує 

на інтелектуальність, він простий, ясний, буденний, поверхневий і 

одноманітний, але, в той ж час, досить драматичний [258].  

Всі ці ознаки, на наш погляд, сприяють релевантності медіаконтенту 

щодо реклами. Під час переривання подібних програм і серіалів такою ж 

безглуздою невигадливою рекламою товарів повсякденного попиту, в 

телеглядачів, як нам здається, не з'являється сильне роздратування й бажання 

перемкнути телеканал [258]. Навпаки, реклама й основний зміст мас-медіа 

гармонійно існують один з одним, утворюють цілісний медіапростір [258]. 

Підтвердити це можна й тим, що досліджувані телеканали транслюють 

рекламу, ігноруючи вимоги Закону України «Про рекламу» щодо чіткого 

відокремлення її від інших програм. Таким чином, окрім традиційних 

рекламних блоків між трансляцією основного змісту телеканалів, з’явились 

короткі (5-10 секунд) рекламні вставки, що без попередження багато разів 

переривають трансляцію. Для того, щоб такі часті короткі переривання 

програми чи фільму рекламою не дратували глядачів, реклама має бути 

максимально контекстною з медіазмістом.   

Велика кількість товарів повсякденного попиту, нагадаємо, знаходяться 

в умовах високої конкуренції. Тому для їх рекламування в процесі відбору 

каналів комунікації крім індексу відповідності (Affinity Index) ставляться такі 

маркетингові завдання як високі показники охоплення аудиторії, частотність, 

сили впливу [258]. Наприклад, щодо кількості включень рекламного 
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повідомлення, фахівці з медіапланування користуються класичними 

правилами: «... якщо метою реклами є охоплення великої кількості людей і 

закріплення в них сприйнятого повідомлення, то найбільш ефективним буде 

розміщення повідомлення протягом 13-15 тижнів зі зниженням частоти 

опублікування з плином часу. <...> Якщо ми просуваємо на ринку товар або 

послугу, розраховану на широке коло покупців, то більш результативною 

стане робота з декількома ЗМІ» [106, с. 98, с. 101; 258]. Як ми вже виявили, 

під час проведення рекламної кампанії, супроводжуючий рекламу зміст мас-

медіа є сприятливим для неї контекстом. А якщо результативною вважається 

робота з декількома ЗМІ, то всі вони повинні запропонувати (і як ми 

з’ясували – пропонують) для реклами однаковий потрібний їй контекст [258]. 

Таким чином, уніфікацію медіаконтенту зумовлює постійне рекламування на 

всіх телеканалах однакової реклами одних й тих самих товарів широкого 

вжитку в супроводженні сприятливого контексту – змісту мас-медіа [258]. 

Висновки до розділу 2 

У розділі проаналізовано передумови до ФМА, тобто особливості мікро- 

й макросередовища медіаорганізацій, які ми визначили як сукупність умов, у 

яких функціонує кожне окреме ЗМК і українська медіагалузь у цілому.  

Зокрема, з’ясовано, що стан проблеми інформаційної нерівності в 

Україні незадовільний. Можемо говорити про недостатнє залучення 

українців до сфери інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) через 

економічні й соціально-культурні причини. Українські користувачі не 

достатньо ознайомлені про можливості ІКТ задовольняти різні інформаційні 

потреби,  тому мають слабку мотивацію до пошуку нових і нестандартних 

медіапродуктів (іншої якості, тематики, жанрів, тощо). Обмежена у праві 

вибору, медіа-аудиторія сприймає нав’язування їй лише певного контенту. У 

цій ситуації розвиток механізму штучного формування медіапотреб аудиторії 

засобами масової інформації має сприятливі умови. 

У розділі також було взято до уваги проблему медіаграмотності й 

з’ясовано такі аспекти. Констатовано наявність низького рівня 
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медіаграмотності української медіа-аудиторії через недостатній рівень 

впровадження програм із медіаосвіти для українського населення, зокрема, 

для різних вікових груп. Низка завдань, які не ставить перед собою 

вітчизняна медіаосвітня діяльність сприяє розвитку процесу ФМА. 

Наприклад, що аудиторія може бути ініціатором у налагодження із мас-медіа 

зворотнього зв’язку; має розуміти багатофункціональність мас-медіа (не 

тільки рекреаційних можливостей); усвідомлювати природність своїх потреб 

і знати про здатність ЗМІ штучно нав’язувати певні медіауподобання; 

намагатися урізноманітнювати своє медіа споживання, не входити в 

залежність від звичних медіапродуктів, цікавитися новим.   

Спираючись на дані проведеного нами структурного контент-аналізу 

сучасного українського телебачення, ми констатували проблему тривалої 

уніфікації медіаконтенту, постійна повторюваність якого спричиняє дію 

механізму ФМА. Встановлено, що телевізійна комунікаційна парадигма 

демонструє постійний усталений вплив на інші медіа в аспекті контентних 

пріоритетів. Явище уніфікації телевізійного контенту обумовлюється 

економічним, комунікаційно-технологічним, виробничим і соціальним 

чинниками. Водноманітнення ефірного наповнення спричинене необхідністю 

накопичувати й розширювати комодифіковану аудиторію. Проте, відповідно 

до українського законодавства, в ефірі телебачення має бути дотриманий 

контентний та жанровий баланс. Отже, ми з’ясували, що однаковість 

медіапродуктів за жанрами, тематикою й проблематикою свідчить про 

уніфікацію медіаконтента. Відбувається сприйняття аудиторією 

одноманітних категорій повсякденності, стереотипних моделей поведінки. 

Таким чином, доведена нами уніфікованість медіаконтенту, дозволяє 

говорити про слушність нашої гіпотези щодо штучного формування 

медіапотреб аудиторії. Багато одноманітного медіаконтенту, що постійно 

повторюється, сприяє звиканню та залежності від нього. 

У розділі визначено два головних аспекти недосконалості системи 

медіадосліджень аудиторії в Україні. По-перше, якісні медіадослідження 
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практично не проводяться, або проводяться не належним чином. По-друге, 

поширена практика заміни якісних МД кількісними (рейтинги для 

телебачення), тобто відмова ЗМІ залучати аудиторію до спільного прийняття 

рішень щодо контенту.  

Ситуація, коли всі конкуруючі телеканали спираються на лідерів 

рейтингових показників і починають виробляти ті медіапродукти, що мають 

найбільші частки аудиторії (share), призводить до однотипності 

медіаконтенту. Таким чином, уніфікація медіаконтенту відбувається на 

підставі необ’єктивних даних, які не інформують про справжні медіаінтереси 

аудиторії. 

Уніфікація контенту викликана й іншою актуальною проблемою 

функціонування ЗМІ – коли контент підлаштовують під потреби 

рекламодавців, роблять його контекстним щодо реклами. Окремий аналіз 

ознак медіапродуктів і ознак медіареклами підтвердив наявність 

релевантності основного медіаконтенту щодо реклами. Співзвучність 

основних медіапродуктів досліджуваних ЗМІ та реклами, що там 

розміщується, утворення ними цілісного медіапростору доводять наведені 

приклади.  Таким чином, весь час на всіх телеканалах рекламуються одні й ті 

ж товари, рекламні концепції для них постійно однакові, а зміст ЗМІ, як ми 

виявили, є прийнятним контекстом для реклами, що, власне, і зумовлює 

уніфікацію медіаконтенту. 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ФМА 

3.1 Структурний аналіз рекламних повідомлень у вітчизняному 

телепросторі 

Незважаючи на високий рівень конкуренції, рекламні комунікативні 

підходи для всіх конкуруючих брендів у рамках конкретної товарної 

категорії зазвичай досить уніфіковані – майже всі конкуренти 

використовують у рекламі однакові аргументи. Спробуємо довести це через 

структурний аналіз телевізійної реклами товарних категорій «шампуні», 

«майонези» й «ліки». Відповідно до методу І.Г. Морозової ми зробили 

структурний аналіз реклами за складом синтагми: об’єкт реклами, адресант, 

адресат, головна перевага (унікальність торгової пропозиції), аргументація, 

мотивація [145]. 

Для аналізу товарної категорії «шампуні» ми обрали рекламні ролики 

конкуруючих брендів: «Fructis», «Head&Shoulders», «Dove», «Shamtu», 

«Чистая линия», «Schauma», «Gliss Kur», «Elseve», «Pantene Pro-V», 

«Sunsilk», «Syoss», «Timotei», «Clear vita ABE», «Wella».  

Сюжети телевізійних рекламних роликів товарної категорії «шампуні»: 

1) Реклама шампуню «Fructis»: «Мрієш про чисте свіже волосся з 

приємним ароматом надовго? «Fructis» фруктова сенсація від «Garnier». 

Формула з активним концентратом фруктів ефективно очищує й зміцнює 

волосся. Воно приємно пахне, чисте й свіже навіть через три дні після миття. 

Волосся сяюче, сповнене сили й спокусливого аромату ніби щойно з ванної. 

«Fructis» фруктова сенсація – три дні чуттєвого аромату. Хто дбає про мене? 

«Garnier». Лише у лютому знижка до 20%» [252]. 

2) Реклама шампуню «Head&Shoulders»: «Інколи через тонке 

волосся ти можеш відчувати себе непомітною. Нова колекція  

«Head&Shoulders» густе й міцне додає об’єму волоссю від коренів і воно 

виглядає вдвічі густішим та усуває лупу. Вражай з новою колекцією 

«Head&Shoulders» густе й міцне. «Head&Shoulders» – шампунь № 1 у світі» 

[92].  
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3) Реклама шампуню «Dove»: «Хочете зволожити волосся й одночасно 

надати йому об’єму? Деякі жінки вважають, що зволожуючі засоби 

обтяжують волосся. Новий «Dove» легкість кисню – унікальна лінійка з 

технологією «oxy fusion». Її збагачена киснем формула забезпечує волоссю 

зволоження й до 95% більше об’єму. Нова лінійка «Dove» легкість кисню. 

«Dove» advanced hair series». [271] 

4) Реклама шампуню «Shamtu»: 

- Цікавлять цілющі трави? 

- Так, вони виводять шлаки. 

- А я роблю з них всякі цілющі маски. 

- Новий «Shamtu» без силікону з екстрактом трав надасть помітний 

об'єм навіть жирному волоссю. Повірите? 

- Ні. 

- Давайте я Вам це доведу. 

- Прямо тут? 

- Так. Прямо зараз. 

- Запах дуже приємний. 

- Який об'єм. 

- Ти дуже гарна, мамусю. Дуже. 

Shamtu для приголомшливого об'єму – нуль відсотків силікону, 100% 

об'єму [283]. 

5) Реклама шампуню «Чистая линия»: «На відміну від шампунів на воді 

«Чистая линия» містить 80% фітовідвару. Він надає волоссю об'єм і 

пружність від самих коренів.  

- Мамо, яке пишне! 

Чистая линия – фітотерапія. Ваше волосся – це Ваша гордість!» [254]. 

6) Реклама шампуню «Schauma»: Тонке, ослаблене й ламке волосся? 

Досить! Інновація від Schwarzkopf – «Schauma фітокофеїн». Її унікальний 

комплекс активує корені й зміцнює структуру волосся. Для помітно 
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міцнішого й об'ємного волосся. Нова "Schauma фітокофеїн" від 

Schwarzkopf». [253] 

7) Реклама шампуню «Gliss Kur»: «Пошкоджене волосся без об’єму й 

нічого не допомагає? Рішення для об’єму від Schwarzkopf – «Gliss Kur» 

екстремальний об’єм з рідким морським колагеном піднімає навіть найтонше 

волосся й відновлює його. Для подвійного невагомого об’єму. Отже, або 

(ножиці), або новий  Gliss Kur екстремальний об’єм». [273]. 

8) Реклама шампуню «Elseve»: «Розчісування, укладання, 

вирівнювання пошкоджують волосся. Моє рішення – повне відновлення 5 від 

«Elseve» – бренда № 1 у догляді за волоссям в Україні. Створений для 

боротьби з п’ятьма проблемами пошкодженого волосся: тьмяність, 

жорсткість, пошкодження, ламкість, слабкість. Волосся повністю відновлене, 

я відчуваю результат навіть на дотик. 5 проблем – одне рішення. «Elseve» 

повне відновлення 5 від Лореаль Париж. Адже ви цього варті» [272]. 

9) Реклама шампуню «Pantene»: «Щоб волосся виглядало ідеально, я 

вкладаю його феном, випрямляю й завиваю, але це пошкоджує й ослаблює 

волосся. Новий «Pantene» інтенсивне відновлення з формулою «Pro-V» діє на 

клітинному рівні. Формула відновлює волосся й робить його до 7 разів 

сильнішим. Таке сильне – воно витримає все це, зберігаючи красу й блиск. 

«Pantene» [279]. 

Відповідно до синтагми рекламного повідомлення, пропонованої 

І.Г. Морозовою, стійкі тенденції й типовість реклами у категорії «шампуні» 

виявляються у таких аспектах: 

- об’єкт реклами: у всіх рекламних роликах товар (упаковка з 

шампунем) демонструється по декілька разів протягом всього відео й 

наприкінці (пекшот). Однаково в усіх рекламах показано момент 

користування товаром: шампунь дозується на руку (демонстрація 

консистенції, кольору), потім наноситься на волосся. Об’єктом можна 

вважати також результат дії шампуню – демонстрацію гарного, здорового, 

об’ємного, довгого волосся, що також присутнє в усіх рекламах; 
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- адресант: основною тенденцією є те, що адресантом постає персонаж з 

традиційним для всіх реклам амплуа – молода дівчина модельної вроди з 

ідеально гарним, завжди довгим волоссям. Дівчина-адресант у всіх роликах 

посідає центральне місце, має найбільшу питому вагу в рекламному сюжеті. 

Загальна тенденція всіх рекламних сюжетів полягає в побудові діалогу між 

адресантом і рекламоотримувачем. Схожість всіх роликів виявляється у 

структурі діалогу: на початку споживачу адресуються питання щодо 

проблем із волоссям (дівчина-модель демонструє негарний стан свого 

волосся), потім адресант пропонує рекламований шампунь, як рішення цих 

проблем (дівчина-модель демонструє красиве здорове волосся, як результат 

дії шампуню). Дівчина-модель виступає в якості ікони, вона є прикладом 

для наслідування, й цей елемент синтагми притаманний всім рекламам. У 

деяких рекламах окрім моделі адресантом додатково виступає експліцитно 

виражений експерт (перукар, лікар-вчений), як порадник щодо проблем з 

волоссям дівчини-моделі. Періодично в рекламі кожного бренду дівчиною-

адресантом постає відома особистість зі сфери шоу-бізнесу; 

- адресат: у всіх випадках рекламне звернення направлене на 

абстрактного споживача, зазвичай жіночого роду, молодого або середнього 

віку зі стандартними для всіх сюжетів проблемами з волоссям (ослаблене, 

тьмяне, тонке, ламке, сухе або жирне, пошкоджене, без об’єму, лупа); 

- основна перевага (УТП):  серед аналізованого матеріалу виявлено 

чіткі тенденції представлення об’єкта реклами: демонстрація упаковки з 

шампунем і красивого волосся як результату його використання. Усім 

рекламам притаманна єдина лінія відбудовування від конкурентів, а саме 

унікальний компонент у складі шампуню (наприклад, «Fructis» – формула з 

активним концентратом фруктів; «Dove» – з додаванням крему, технологія 

«oxy fusion», збагачена киснем формула; «Shamtu» – без силікону з 

екстрактом трав; «Чистая линия» – фітотерапія; «Schauma» – унікальний 

комплекс фітокофеїн; «Gliss Kur» – формула з рідким морським колагеном; 

«Pantene» – з формулою «Pro-V»); 
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- аргументація: всім рекламам властива однакова система аргументації, 

вона обмежується стабільним переліком властивостей шампуню (очищення, 

об’єм, приємний аромат, відновлення, усунення лупи, зміцнення, густота, 

зволоження, пружність волосся); 

- мотивація: якщо аргументація в усіх рекламах являє раціональне 

переконання, то для «психологічного обґрунтування ймовірної поведінки 

споживача» одностайність рекламістів полягає в апелюванні до потреби 

споживача бути у центрі уваги, що фіксується візуально через образ 

адресанта (дівчина модельної вроди з довгим, ідеальним волоссям), а також 

вербально через захоплення від вигляду адресанта («вражай з новою 

колекцією «Head&Shoulders»; «Shamtu» – «ти дуже гарна, мамусю, дуже»; 

«Чистая линия» – «ваше волосся – це ваша гордість» тощо) [145, с. 61].   

Таким чином, у товарній категорії «шампуні» реклами різних брендів 

мають загальну синтагму, в якій збігаються основні компоненти. Реклама 

шампунів різних торговельних марок має однакову для всіх рекламну 

«мову». Усі бренди використовують принцип раціональних аргументів, 

вербальний і візуальний складники рекламних сюжетів є елементарними, 

доволі передбачуваними [145]. Відповідним чином побудована реклама й 

інших товарних категорій з переліку товарів повсякденного попиту (зубні 

пасти, пральні порошки, засоби для чищення, майонези, шоколад, ліки тощо).  

Перейдемо до структурного аналізу синтагми телевізійної реклами 

товарної категорії «майонези» конкуруючих брендів: «Чумак», «Торчин», 

«Щедро», «Гуляй поле», «Оліс», «Кухар Рішельє», «Мак Май».    

Сюжети реклами:  

1) ТМ «Чумак». «Спробуйте майонез «Чумак яєчний». Його особлива 

ніжність створюється поєднанням натуральних інгредієнтів і підвищеним 

вмістом жовтка. Майонез «Чумак яєчний» – відчуй ніжність смаку» [125]. 

2) ТМ «Торчин». «Торчин Європейський» створений за особливим 

рецептом. Тільки в нас свіжо змелені зерна гірчиці, що утворюють ароматні 

олії та збиті без крохмалю інгредієнти. «Європейський» густий. Коли 
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готуєте, зберігає чудову кремову текстуру й ще більше насичує смаком. 

Торчин Європейський – насичений смак» [124].  

3) ТМ «Щедро». «Натуральні яєчні жовтки, свіжа соняшникова олія. В 

майонезах «Щедро» тільки те, що робить їжу смачнішою. Готуй натхненно й 

неперевершено. Майонез «Щедро» на яєчних жовтках. Смакуй щедро» [126]. 

4) ТМ «Гуляй поле». «Здоров, Петро. Привіт, Мишко. Ну, що там у 

вас? Хазяїн олію чавить. А у вас що? А в нас курки знеслися. А в нас хазяйка 

салатик ріже. А наша майонез збиває. Майонез домашній. А наша на стіл 

збирає. Це добре. Отож. Майонез «Гуляй поле» – добре, бо своє» [121]. 

5) ТМ «Королівський смак». «Для того, щоб страви мали 

неперевершений смак, кожна господиня обирає найкращі продукти. 

Справжній королівський майонез а також запашну королівську олію. 

«Королівський смак» – якість королівська, а ціна народна» [159].  

6) ТМ «Оліс». «Це не реклама майонезу «Оліс», це – його 

виробництво. Саме тут ми виробляємо наш майонез і дуже намагаємося, щоб 

він нам сподобався. Ну ось, бачите, ми самі його їмо. Тому що смачно. 

Майонез? Звичайно «Оліс» [122].  

7) ТМ «Кухар Рішельє». «Кохана, я приготую для тебе щось особливе. 

Ці шедеври я приготував завдяки майонезу «Кухар Рішельє». Любий, як 

смачно. Кожен кухар добре знає – «Рішельє» про страву дбає» [123].  

8) ТМ «Мак Май». «Сенсація, сенсація, сенсація! Представляємо нові 

майонезм від «Мак Май». Без стабілізаторів і без барвників, і без 

консервантів теж, три нові смаки. Нові смаки від «Мак Май» – оливковий 

майонез з натуральною олією, класичний з яєчним жовтком, і лимонний з 

натуральним лимонним соком. «Мак Май» – смачна звичка» [127].  

- об’єкт реклами: для всіх рекламних роликів характерний однаковий 

сценарій демонстрації продукту. Протягом всього відео, часто в однаковій 

послідовності, показуються упаковка з продуктом (пекшот), процес 

поєднання основних інгредієнтів (олія, яйця, гірчиця), з яких готується 

майонез, а також додавання майонезу до певних страв. Об’єкт реклами в 
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усіх роликах посідає центральне місце, має найбільшу питому вагу в 

рекламному сюжеті;    

- адресант: тенденційним для всіх сюжетів реклами є відсутність 

конкретного персонажа як адресанта. Його функцію виконує закадровий 

голос, який розповідає про основні переваги об’єкта реклами; 

- адресат: притаманний більшості реклам є образ адресата, що 

представлений щасливою родиною, яка зібралася за обіднім столом. Як 

правило, ці персонажі схематичні й мають викликати в споживача 

ідентифікацію, вказати на цільову аудиторію [145]. Адресат однаково у всіх 

рекламах займає найменшу питому вагу;   

- основна перевага (УТП): цей компонент синтагми складно 

реалізувати, оскільки об’єкт реклами має однакову рецептуру. У всіх 

сюжетах повторюється стандартний набір інгредієнтів майонезу (олія, яйця, 

гірчиця) з однаковою візуалізацією. Варіація товару не сприяє відбудові від 

конкурентів, адже всі бренди мають однакові види майонезу: провансаль, 

оливковий, домашній, легкий, справжній (organic), пісний тощо;    

- аргументація:  загальним для всіх реклам майонезу є зосередження на 

чотирьох характеристиках: смак (насичений смак «Торчин»; смакуй 

«Щедро», тому що смачно – «Оліс», «Мак Май» – смачна звичка тощо), 

натуральність (справжній майонез «Гуляй поле»; натуральність інгредієнтів, 

із вмістом справжніх жовтків «Чумак»; без стабілізаторів, барвників і 

консервантів «Мак Май»), ціна/якість (якість королівська, а ціна народна – 

«Королівський смак»), певна властивість (ніжний, густий тощо); 

- мотивація: цей компонент синтагми імпліцитно зустрічається лише в 

декількох рекламах. Наприклад, мотивацією до визнання, набуття певного 

статусу можна назвати бренди «Королівський смак» і «Кухар Рішельє». 

Своєю назвою обидва пропонують долучитися до аристократичного стилю 

життя, споживаючі саме цей майонез. Певною мірою мотивацією до 

престижу є використання в назві майонезу слова «європейський» 

(«Торчин»), як ознаки чогось якісного, вишуканого.    
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Також нами проведено структурний аналіз синтагми телевізійної 

реклами товарної категорії «ліки (проносні засоби)» конкуруючих брендів: 

«Дуфалак», «Піколакс», «Прелаксан», «Регулакс».  

Сюжети реклами:  

1) Реклама «Дуфалак». «Запор? «Дуфалак» – м’який проносний 

препарат для дітей та дорослих. «Дуфалак» сприяє відновленню балансу 

кишкової мікрофлори. Запор минає. «Дуфалак» – м’яке рішення делікатних 

проблем. Якщо хочеш добре «как» – не забудь про «Дуфалак» [52]. 

2) Реклама «Піколакс». «Вже кілька днів не можу сходити в туалет – 

запор. Запор? Це проблема. Запор може призвести до інтоксикації організму, 

проблем з сердцево-судинною системою, геморою. З запором потрібно 

боротися. Можна спробувати «Піколакс» таблетки – дієвий послаблюючий 

засіб. «Піколакс» допомагає звільнити кишечник і не викликає спазми. 

«Піколакс» при запорі – це так просто. Всього одна таблетка на день і ви 

можете відчути бажане полегшення. «Піколакс» – дієвий засіб при 

запорі» [193].  

3) Реклама «Прелаксан». «Турбує запор? Вихід є – «Прелаксан». 

Запору не буде»  [175]. 

4) Реклама «Регулакс». «Ввечері смачно, на ранок добре. «Регулакс» 

є – запору немає»  [192]. 

- об’єкт реклами: обов’язковою для всіх рекламних сюжетів є 

кількаразова демонстрація упаковки з препаратом і пекшот. Процес 

застосування й схема дії препарату з анатомічними зображеннями також 

часто використовуються рекламістами. Образи, що пов’язані з медичною 

проблемою, від якої позбавляє об’єкт реклами, з’являються в більшості 

реклам (наприклад, такі об’єкти, як унітаз, пробка, дитячий горщик, туалетна 

кімната тощо);  

- адресант: в аналізованих рекламах адресант, як правило, відсутній 

або представлений «порадником» (зазвичай, персонаж, який є родичем або 

другом) у розв’язанні медичної проблеми для адресата; 
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- адресат: усі реклами можна поділити на дві групи – одну, де адресат 

відсутній, та іншу, де адресат представлений конкретним персонажем і 

відповідає образу цільової аудиторії. Через те, що більшість рекламованих 

препаратів не мають вікового обмеження для застосування, як адресатами 

часто є як діти, так і люди середнього й літнього віку; 

- основна перевага (УТП): цей компонент синтагми відсутній у всіх 

рекламах, хоча препарати різних брендів мають свій унікальний склад, і тому 

є можливість відбудуватися від конкурентів через наявність особливого 

компоненту в складі. Крім того, візуально оцінюючи упаковку об’єкта 

реклами, можна визначити, що кожен препарат має різну форму випуску 

(таблетки, рідина, кубики для розжовування). Певною мірою це можна 

вважати спробою відрізнитися від конкурентів, проте в рекламах цей факт не 

акцентується окремо;  

- аргументація: використання системи аргументів застосовується в 

переважній більшості реклам. Цей елемент має найбільшу питому вагу в 

рекламних зверненнях. Через те, що об’єкт реклами є продуктом, який 

задовольняє фізіологічні потреби людини (бути здоровим), всі аргументи 

мають раціональний характер і описують результат дії препарату доволі 

натуралістично, навіть з використанням просторіччя («якщо хочеш добре 

«как» – не забудь про «Дуфалак»; «Дуфалак» – сприяє відновленню балансу 

кишкової мікрофлори; м'яке рішення делікатних проблем»; «Піколакс» 

допомагає звільнити кишечник і не викликає спазми»; «Піколакс» при 

запорі – це так просто, усього одна таблетка на день і ви можете відчути 

бажане полегшення; «Піколакс» – дієвий засіб при запорі»; «вихід є – 

«Прелаксан» – запору не буде; ввечері смачно, на ранок добре. «Регулакс» є – 

запору немає»);      

- мотивація: об’єкт реклами є лікарським засобом, що призначений 

берегти здоров’я людини, тому рекламісти одностайно не використовують 

додаткового психологічного обґрунтування для переконання адресата.  
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Проведений структурний аналіз за складом синтагми телевізійної 

реклами товарів групи FMCG дозволяє зробити такі висновки. Засадничими 

для більшості телевізійних рекламних роликів є такі характеристики, як 

подібність, принцип раціональності, конвенціональність, актуалізація тем 

повсякдення, первинних потреб, повсюдне використання образів 

«матеріально-тілесного низу», драматизм, примітивність. Структурний аналіз 

рекламного простору дозволив виявити ідентичність реклами конкретних 

товарних категорій відповідно до основних синтагматичних компонентів. 

  

3.2 Структурний контент-аналіз ефірного наповнення 

загальнодоступних українських телеканалів 

Виявлення уніфікації телевізійного контенту здійснено на прикладі 

базового переліку загальнонаціональних комерційних телеканалів України, 

що позиціонують себе однаково як універсально-тематичні – «Інтер», «1+1», 

«СТБ», «ICTV», «Новий», «Україна», «ТЕТ», «К1», «К2», «2+2», «НТН», 

«Тоніс», «ТВі», «КРТ». Саме ці телеканали становлять значну частину 

телевізійної пропозиції, що є доступним будь-якому телеглядачу. Як слушно 

зазначає В.П. Коломієць, «пропонуючи аудиторії ті чи інші програми, вони 

привчають телеглядачів до певного рівня й форми подачі аудіовізуальних 

матеріалів, тобто «задають планку» телебачення, формують очікування 

телевізійної аудиторії й для значної її частини, по суті, утворюють 

телебачення» [197, с. 114].  

Тому важливо проаналізувати, які саме медіапродукти представлені в 

ефірі досліджуваних телеканалів, «чи є серед них домінуючі форми й чи 

бувають суттєві відмінності між телеканалами, які займають одну тематичну 

нішу» [197, с. 114]. 

Жанри й формати сучасного українського телебачення 

характеризуються  дифузією, форматно-жанровою гібридністю, синтезом, 

мутацією. Через це важко здійснити їх чітку класифікацію. Таким чином ми 
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згрупували уніфіковані медіапродукти окремо за жанрами, форматами й 

проблематикою за найбільш очевидними їх ознаками.   

Нами було проаналізовано наповнення досліджуваних телеканалів у 

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

медіапродукт (програма, серіал). Результати структурного контент-аналізу 

представлені в розгорнутих таблицях (додаток Б, додаток В), де 

медіапродукти згруповані за жанрово-форматно-тематичними 

характеристиками. 

Також результати структурного аналізу контенту оформлені у вигляді 

діаграм з кількісними підрахунками окремих категорій медіапродуктів. 

Зокрема, найбільше медіапродуктів серед різних телеканалів виявилося 

в розважальному жанрі за такою тематикою: гендерні й сімейні стосунки, 

кулінарія, перевтілення, гумор (включно травесті-шоу), історії життя відомих 

людей, шоу-бізнес, мода, ремонт оселі (діаграма 1). 

Окремо в розважальному жанрі значна кількість медіапродуктів за 

однаковою тематикою виявилася на різних конкуруючих телеканалах у 

форматах талант-шоу й реаліті-шоу (діаграма 2, діаграма 3).  

 

Діаграма 2. 
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Діаграма 1. 
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Найбільше одноманітних медіапродуктів розважального жанру 

виявилося на переважній кількості досліджуваних телеканалах у форматах 

реаліті-шоу, талант-шоу, ігрових шоу (змагання, сіті-квести, трюки – 

діаграма 4). 

У публіцистичному жанрі нами було виявлено найбільше однотипних 

програм на різних телеканалах за чотирма форматами: судові справи, ток-

шоу, детективні розслідування, серіаліті (діаграма 5). 

Серед різних жанрів можна виокремити найбільшу кількість абсолютно 

ідентичних (однакових) форматів програм на різних телеканалах:талант-шоу, 

реаліті-шоу (перевтілення), травесті-шоу, судові справи, ток-шоу 

(публіцистичні), ток-шоу (політичні) – діаграма 6. 

Значна кількість однотипних серіалів на різних телеканалах виявилася в 

таких жанрах: мелодраматичні, детективно-кримінальні, комедійні 

(діаграма 7). 

Медіапродукти пізнавально-культурно-освітнього жанру мають 

найменшу питому вагу в контентному наповненні всіх досліджуваних 

телеканалів. Ці програми є різноманітними за тематикою й розміщені на 

телеканалах не повсюдно. Можна сказати, що кожен телеканал має свою 

програму за однією з таких тематик: кінематограф, природа й тварини, 

автомобілі, спорт і армія, історія, науково-пізнавальне, містері й фантастика, 

шоу-подорожі, корисні поради в побуті, здоров’я й медицина (діаграма 8). 

Програми за останніми трьома тематиками представлені на декількох 

телеканалах. 

Таким чином, контент-аналіз досліджуваних телеканалів дає змогу 

підтвердити уніфікованість їх медіаконтенту. Базовий перелік 

загальнодоступних, загальнонаціональних, універсально-тематичних 

телеканалів України пропонує набір медіапродуктів, однаковий за жанрово- 

форматно-тематичними характеристиками. На кожному із досліджуваних 

телеканалів представлена низка однакових (схожих) програм, серіалів тощо. 
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Діаграма 3. 

 

 

Діаграма 4. 
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Діаграма 5. 

 

 

Діаграма 6. 
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Діаграма 7. 

 

Діаграма 8. 

Домінуючим жанром на всіх досліджуваних телеканалах є 

розважальний, у якому, в свою чергу, превалюють три основні формати: 

талант-шоу, реаліті-шоу, ігрові шоу. Тематика цих форматів тенденційно 

обмежена висвітленням категорії «повсякденність», тим, що є природною, 

очевидною засадою життя людини: гендерні та сімейні відносини, побутові  
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Діаграма 9. 
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проблеми, кулінарія, ремонт оселі, історії життя відомих людей, 

перевтілення, мода, гумор (включно травесті-шоу), шоу-бізнес. Велика 

кількість талант-шоу на різних телеканалах представлена двома основними 

темами: спів і танці. Майже на всіх досліджуваних телеканалах переважають 

медіапродукти за усталеним набором ідентичних форматів: талант-шоу, 

реаліті-шоу (перевтілення), травесті-шоу, судові справи, ток-шоу 

(публіцистичні), ток-шоу (політичні). Уніфікованість також забезпечують 

серіали, що представлені на всіх досліджуваних телеканалах переважно в 

трьох жанрах: мелодраматичні, детективно-кримінальні, комедійні на шкоду 

іншим існуючим жанрам. 

Уніфікація медіаконтенту досліджуваних телеканалів простежується 

також через згруповані в інший спосіб медіапродукти (див. додаток Б). А 

саме, коли один й той самий медіапродукт (нами нараховано близько 130) 

«мігрував» між телеканалами, тобто транслювався паралельно (впродовж 

одного й того ж телесезону) або по черзі (у різні телесезони) на різних, 

конкуруючих між собою, телеканалах (діаграма 9). 

Отже, структурний контент-аналіз ефірного наповнення 

загальнодоступних українських телеканалів підтверджує, що суттєвих 

відмінностей між телеканалами за проаналізованими позиціями немає. 

Базовий перелік загальнодоступних загальнонаціональних телеканалів з 

однаковим контентом створюють уніфіковану пропозицію («утворюють 

телебачення») й, власне, «формують очікування телевізійної аудиторії» [197, 

с. 114]. 
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3.3. Аналіз результатів опитування медіа-аудиторії 

Необхідність проведення опитування медіа-аудиторії була викликана 

такими чинниками. Аналіз розвідок, присвячених дослідженню змісту 

вітчизняного телебачення, а також проведений нами структурний контент-

аналіз ефірного наповнення базового переліку загальнодоступних 

українських телеканалів дозволив з’ясувати, що їх контент є уніфікованим 

(додаток Б, додаток В). Щонайменше 14 універсально-тематичних 

українських телеканалів пропонують схожий, одноманітний, шаблонний 

зміст, концентруючись на постійному, небагатому наборі медіажанрів, 

форматів, тем і проблем, здебільшого категорії «повсякдення». Нами 

запропонована гіпотеза, що внаслідок споживання уніфікованого 

медіаконтенту протягом тривалого часу в телеглядачів виникає звичка 

споживати одноманітні медіапродукти, що призводить до штучного 

формування медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. 

Загальна мета опитування медіа-аудиторії: для доказу нашої 

гіпотези було необхідно перевірити, скільки українських телеглядачів 

уважають уніфікованим контент базового переліку українських 

загальнодоступних телеканалів; визначити, яка кількість українських 

телеглядачів відчувають розвиток звикання до контенту базового переліку 

українських загальнодоступних телеканалів; дослідити особливості 

медіаспоживання українських телеглядачів.  

Завдання опитування медіа-аудиторії: 

- з’ясувати, яка кількість українських телеглядачів вважають, що базовий 

перелік загальнодоступних українських телеканалів є достатньо 

різноманітним для задоволення їх медійних потреб, і яка кількість 

респондентів навпаки має потребу урізноманітнити перелік телеканалів; чи 

впливають на рішення перших фінансові й технічні обставини, й чи 

вирішують проблему урізноманітнення медіапродуктів другі; 

- з’ясувати, чи вважають українські глядачі, що контент базового 

переліку загальнодоступних українських телеканалів є уніфікованим (тобто 
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медіапродукти на різних телеканалах є схожими, подібними, співзвучними, в 

деяких випадках просто однаковими); чи відчувають респонденти звикання 

до перегляду однорідного медіаконтенту; 

- з’ясувати, яка кількість українських телеглядачів користується 

додатково іншими видами ЗМІ (газети, журнали, радіо, медійний сектор 

інтернету), й чи компенсують вони таким чином медійні потреби, які не 

задовольняють загальнодоступні телеканали з базового переліку; 

- з’ясувати, яка кількість респондентів використовує всі можливості 

інтернету, як альтернативу телебаченню для задоволення своїх медійних 

потреб, і які причини називають респонденти, коли відмовляються від 

користування інтернетом; 

- з’ясувати, наскільки серйозно респонденти ставляться до організації 

свого медіаспоживання; 

- з’ясувати ставлення українських телеглядачів до проблеми вивчення 

медіаменеджерами очікувань аудиторії (побажань, настроїв, уподобань, 

смаків, оцінювання) щодо медіаконтенту; 

- з’ясувати, чи впливає на респондентів фактор 

синхронного/асинхронного отримання інформації під час вибору форми 

медіаспоживання – лінійного чи нелінійного перегляду відео. 

Географія дослідження: оскільки мета опитування передбачала 

вивчення думок всього населення України, ми звернулися до Інституту 

соціології НАН України. Фахівці Інституту мають багаторічний досвід з 

проведення загальнонаціональних моніторингових опитувань для з’ясування 

стану життя сучасного українського суспільства в різних сферах. Завідувач 

відділу соціології культури й масової комунікації Інституту соціології НАН 

України, доктор соціологічних наук, професор Н.В. Костенко запропонувала 

нам провести опитування самостійно, й надала необхідні рекомендації щодо 

цього. А для оптимізації витрат часу, зусиль і фінансових витрат на 

опитування Н.В. Костенко запропонувала провести його серед мешканців 

Дніпропетровської області. Багаторічні дослідження соціологів дають змогу 
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схарактеризувати цей регіон, як неоднорідний за різними показниками, 

зокрема щодо ставлення населення до будь-яких явищ і подій життя нашого 

суспільства. Зазвичай мешканці Дніпропетровського регіону висловлюють 

чимало різних точок зору й думок стосовно різних суспільних тем. Хоча 

результати опитування населення Дніпропетровської області не можна 

екстраполювати на всю Україну, проте за умови правильно сформованої 

репрезентативної вибірки це дає можливість побачити різноманіття думок. 

Опис цільової аудиторії дослідження: опитування було проведено 

серед мешканців міст і сіл Дніпропетровської області старше 15 років, 

різного матеріального становища й рівня освіти. 

Вибірка: вибіркова сукупність, сформована квотним методом, склала 

1500 осіб. Під час формування вибірки були дотримані пропорції за ознаками 

статі, віку, матеріального становища, рівня освіти, місця проживання 

респондентів, що характерні для Дніпропетровської області, відповідно до 

даних Державної служби статистики України [196]. 

Опитування проводилося в період з листопада 2014 року по жовтень 

2015 року методом анкетування (самозаповнення). За своєю структурою 

анкета була складена з трьох частин. У вступній частині зазначено, що 

опитування проводиться в межах наукового дослідження проблем 

вітчизняної медіасфери, й має на меті з’ясувати думку респондентів щодо 

певних аспектів їх медіаспоживання. Було вказано на важливість участі 

респондентів у опитуванні для отримання результатів, що будуть застосовані 

в дослідженні, й попереджено про анонімність анкетування. Задля зручності 

на початку було подано інструкцію із заповнення анкети. Основна частина 

анкети містила три блоки напіввідкритих запитань-фільтрів, а також чотири 

напіввідкритих запитання. Наприкінці були розміщені запитання щодо 

об’єктивних даних респондента (стать, вік, місце проживання, матеріальне 

становище, рівень освіти й рід занять) [додаток Д]. 
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Результати й аналіз опитування: 

У першому блоці запитань-фільтрів реципієнтам спочатку було 

запропоновано відповісти, чи вважають вони, що базовий перелік 

загальнодоступних українських телеканалів є досить різноманітним для 

виправдання їх мотивів звернення до телебачення, задоволення їх 

медіаінтересів (інформаційних, розважальних, пізнавально-освітніх, 

культурно-просвітницьких, практичних (побутових), соціального 

орієнтування тощо)? 

За результатами, 53% опитаних відповіли, що їм достатньо цих 

телеканалів, і вони не відчувають потреби розширювати список перелічених 

телеканалів для перегляду, незалежно від фінансової або технічної 

можливості це зробити (Діаграма 10). Для цієї частини респондентів було 

запропоновано відповісти ще на два запитання. По-перше, важливо було 

зрозуміти, чому склалося саме так, і з’ясувати, як на це впливає фінансовий і 

технічний чинники. 

 

Діаграма 10. 
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У табл. 3 перелічено відповіді, що пояснюють, чому саме  респондентам 

достатньо базового переліку загальнодоступних українських телеканалів. 

Відповідно до їх пояснень респонденти були згруповані в категорії.  

 

Категорія респондентів 

Кількість 

респондентів 

по 

відношенню 

до всіх 

опитаних, % 

Респонденти, в яких був (або є зараз) більш розширений 

(різноманітний) список телеканалів, але вони їм не цікаві, 

вони їх не дивляться, достатньо базового переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, і в них завжди 

була й зараз є фінансова або технічна можливості для 

розширення переліку телеканалів 

12% 

Респонденти, у яких були (є) деякі претензії до якості змісту 

цих телеканалів, але вони вже звикли й нічого не хочуть 

змінювати, й у них завжди була й зараз є фінансова або 

технічна можливості для розширення переліку телеканалів 

9,6% 

Респонденти, в яких були (є) деякі претензії до якості змісту 

цих телеканалів, але вони вже звикли й нічого не хочуть 

змінювати, й у них довгий час не було, але зараз з’явилась 

фінансова або технічна можливості для розширення переліку 

телеканалів 

7,4% 

Респонденти, яким завжди абсолютно все подобалося, й вони 

не хочуть щось змінювати (розширювати перелік телеканалів), 

не розуміють, навіщо їм це потрібно, й у них завжди була й 

зараз є фінансова або технічна можливості для розширення 

переліку телеканалів 

6,4% 

Респонденти, які не знають про існування інших телеканалів, 3,2% 
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що можуть бути цікавішими за базовий перелік 

загальнодоступних українських телеканалів, і в них завжди 

була й зараз є фінансова або технічна можливості для 

розширення переліку телеканалів 

Респонденти, які відповіли, що взагалі не дивляться 

телебачення, й в них завжди була й зараз є фінансова або 

технічна можливості для розширення переліку телеканалів 

3,2% 

Респонденти, які відповіли, що взагалі не дивляться 

телебачення, й в них раніше була, проте зараз немає 

фінансової або технічної можливості для розширення переліку 

телеканалів 

3,2% 

Респонденти, яким завжди абсолютно все подобалося, і вони 

не хочуть щось змінювати (розширювати перелік телеканалів), 

не розуміють, навіщо їм це потрібно, й у них раніше була, 

проте зараз немає для цього фінансової або технічної 

можливості 

2% 

Респонденти, в яких був (або є зараз) більш розширений 

(різноманітний) список телеканалів, але вони їм не цікаві, 

вони їх не дивляться, достатньо базового переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, і в них раніше 

була, проте зараз немає фінансової або технічної можливості 

для розширення переліку телеканалів 

2% 

Респонденти, у яких були (є) деякі претензії до якості змісту 

цих телеканалів, але вони вже звикли й нічого не хочуть 

змінювати, й в них ніколи не було й немає зараз фінансової 

або технічної можливості для розширення переліку 

телеканалів 

2% 

Респонденти, яким завжди абсолютно все подобалося, й вони 

не хочуть щось змінювати (розширювати перелік телеканалів), 
1% 
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не розуміють, навіщо їм це потрібно, й в них немає й ніколи 

не було фінансової або технічної можливості для розширення 

переліку телеканалів 

Респонденти, які відповіли, що взагалі не дивляться 

телебачення, й в них ніколи не було й зараз немає фінансової 

або технічної можливості для розширення переліку 

телеканалів 

1% 

 

Таблиця 3. Обґрунтування респондентами ствердної відповіді щодо 

задоволення їх медіапотреб базовим переліком загальнодоступних 

українських телеканалів 

 

Таким чином, 18,4% всіх опитаних, для яких немає фінансових або 

технічних обмежень, залишаються відданими телеглядачами лише базового 

переліку загальнодоступних українських телеканалів, навіть маючи досвід 

споживання різних інших телеканалів (12%). 

Тоді як 17% всіх опитаних, не обмежених фінансовими або технічними 

можливостями, дивляться базовий перелік загальнодоступних українських 

телеканалів за звичкою, попри наявність певних зауважень і побажань щодо 

їх змісту. Ще 2% таких респондентів діють саме так через брак фінансових 

або технічних можливостей. 

5% опитаних, які відповіли, що їм завжди абсолютно все подобалося, й 

вони не хочуть щось змінювати, навіть маючи досвід споживання різних 

інших телеканалів, не мають фінансової чи технічної можливостей для 

розширення переліку телеканалів. Тож, можемо сказати, що на таку позицію 

респондентів може впливати брак коштів і технічних можливостей. 

Незначною виявилася кількість тих, хто не знає про існування інших 

телеканалів, які можуть бути цікавішими за базовий перелік 

загальнодоступних українських телеканалів – 3,2%. При тому, що у цієї 

частини опитаних є (і завжди була) фінансова й технічна можливості 
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розширити перелік телеканалів, це, найімовірніше, може свідчити про їх 

інертність у медіаспоживанні.  

Слід зазначити, що 7,4% опитаних відповіли, що взагалі не дивляться 

телебачення, та в більше, ніж половини з них немає для цього фінансових або 

технічних можливостей. 

47% опитаних відповіли, що їм не достатньо базового переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, і вони відчувають потребу 

розширити (урізноманітнити) список телеканалів для перегляду. Для цієї 

групи респондентів було запропоновано відповісти, як вони діють у цій 

ситуації.  

Відповідно до результатів, 16,4% опитаних намагаються розширити  

перелік телеканалів, купуючи дорожчі пакети кабельних операторів, 

встановлюючи супутникове телебачення.  

Найбільше за всіх – 22% респондентів відмовляються від перегляду 

загальнодоступних українських телеканалів з базового переліку, 

користуючись іншими видами ЗМІ (газети, радіо, журнали, інтернет). 

Важливо, що 8,6% всіх опитаних, попри те, що базовий перелік 

телеканалів не задовольняє їх медійних потреб, продовжують дивитися те, 

що є, через брак фінансової або технічної можливості розширювати список 

телеканалів (купувати дорожчі пакети кабельних операторів, встановити 

супутникове телебачення). 

Також у ході опитування нам необхідно було дізнатися, чи помічають 

телеглядачі уніфікацію медіаконтенту з базового переліку загальнодоступних 

українських телеканалів. Тому в другому блоці запитань-фільтрів 

респондентам було запропоновано відповісти, чи вважають вони, що в 

базовому переліку загальнодоступних українських телеканалів багато 

схожих, однакових, одноманітних, таких каналів, які копіюють один у одного 

одні й ті самі передачі, фільми, серіали? 
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Діаграма 11. 

На думку переважної більшості всіх опитаних  (85%) у загальному 

списку телеканалів превалюють саме ті, що за контентним наповненням 

схожі один на одного (діаграма 11). Для цієї групи респондентів було 

запропоновано відповісти, чи помічали вони, що переважання в ефірі 

загальнодоступних телеканалів однакового контенту (схожих, одноманітних 

програм, фільмів, серіалів і т.д.) зрештою формує в них потребу (звичку) 

дивитися це знову й знову.  

Отже, близько третини всіх опитаних – 33,8%  відповіли, що не будуть 

за звичкою дивитися те, що їм не подобається (діаграма 12). Тоді як майже 

половина всіх опитаних – 47% згодні з тим, що вони мають звикання до 

такого змісту базового переліку загальнодоступних українських телеканалів. 

Запитання також передбачало варіант вільної відповіді, де 4,2% всіх 

опитаних зазначали невдоволення контентом телебачення: «немає що 

дивитися», «часом немає бажання взагалі вмикати телебачення», тощо. 
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Діаграма 12. 

 

15% всіх респондентів були не згодні з твердженням про схожість, 

одноманітність медіапродуктів на різних телеканалах з базового переліку 

загальнодоступних.   

У першому блоці запитань-фільтрів ми вже визначили, що частина серед 

всіх опитаних – 38,4% розширюють перелік телеканалів (дорогі пакети 

кабельного ТБ, супутникове ТБ), або взагалі не дивляться телепродукти, 

споживаючи інші види ЗМІ. Тому в третьому блоці запитань-фільтрів було 

важливо з’ясувати, яка кількість опитаних саме додатково до телеперегляду 

базового переліку загальнодоступних українських телеканалів користуються 

іншими видами ЗМІ (радіо, газети, журнали, медійний сектор інтернету). 

Таких респондентів виявилося 57,4%. А більшість всіх опитаних – 40,6% 

відповіли, що таким чином компенсують цікаві їм теми й жанри, яких їм 

бракує під час телеперегляду. Тоді як 16,8% респондентів визнали, що 

повторюють свої «телевізійні звички» й уподобання, обираючи серед інших 

видів ЗМІ ті ж самі теми й жанри, що й на телебаченні. Частина тих, хто 

обмежується лише переглядом базового переліку загальнодоступних 



196 

українських телеканалів і не використовує інші види ЗМІ, склала 4,2% всіх 

опитаних. 

Окремо важливо було дізнатися ставлення респондентів до можливостей 

інтернету як джерела різноманітної інформації, відмінної від контенту 

базових телеканалів, і такої, що може задовольнити будь-які медійні потреби. 

Зокрема, 55% всіх опитаних погодилися, що в інтернеті знаходять ті 

медіапродукти, яких немає в змісті базових загальнодоступних телеканалів 

(за різними темами: інформаційними, розважальними, культурними тощо). 

Невеликою виявилася частина тих, хто не знає, що в інтернеті можна знайти 

щось цікавіше й різноманітніше, ніж показують у базовому переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, – 10% всіх опитаних. Така ж 

кількість респондентів – 10% зазначили, що користування інтернетом 

викликає в них труднощі (необхідно самостійно конструювати стратегію 

пошуку, обробляти й фільтрувати величезний потік інформації), тому вони 

не хочуть обтяжувати себе, витрачати на це час, хоча й розуміють 

можливості інтернету для урізноманітнення свого медіаспоживання. 

Важливо, що чверть всіх опитаних – 25% визнали, що не можуть дозволити 

собі користуватися інтернетом через фінансові або технічні проблеми. 

Разом з тим, для виявлення особливостей поведінки глядачів під час 

лінійного й нелінійного медіаспоживання, було доцільно з’ясувати, чи 

впливає на респондентів фактор синхронного/асинхронного отримання 

інформації під час вибору форми медіаспоживання. Тому респондентам було 

запропоновано замислитися, чи помічали вони, що під час самостійного 

перегляду окремих телевізійних програм, фільмів і серіалів в інтернеті їм не 

так комфортно, як, тоді, коли вони дивляться їх по телевізору разом з іншими 

глядачами. Виявилося, що для 52% всіх опитаних це немає значення, і 

переглядати певну телевізійну передачу, фільм або серіал в інтернеті, їм так 

само комфортно, як і по телевізору. Проте 23% всіх опитаних відповіли, що 

психологічне відчуття присутності інших телеглядачів в одному з ними 

інформаційному просторі робить перегляд по телебаченню більш 
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комфортним, ніж умовно «самотнє» перебування в інтернеті. Решта 25% всіх 

опитаних не мають фінансової або технічної можливості користуватися 

інтернетом. 

Відповідно до завдань дослідження також необхідно було з’ясувати, 

наскільки серйозно респонденти ставляться до організації свого 

медіаспоживання; чи приділяють вони увагу й час для ретельного вибору 

того, що подивитися, почитати, послухати; замислюються, аналізують, чому 

їм сподобалися чи не сподобалися певні медіапродукти. Виявилося, що 44% 

всіх опитаних вимогливо ставляться до вибору медіапродуктів. Тоді як 54% 

респондентів не відносяться до цього серйозно, й не утруднюють себе 

спеціальною організацією споживання засобів масової інформації. Питання 

передбачало також вільну відповідь, де 2% респондентів зазначили, що 

ступінь вимогливості до вибору медіапродуктів залежить від ситуації або 

настрою.  

Під час опитування ставилось на меті також з’ясувати думку 

респондентів до проблеми взаємовідносин телебачення з аудиторією, 

з’ясувати їх позицію в питанні вивчення медіаменеджерами вимог, побажань, 

настроїв, уподобань, запитів, смаків, оцінювань аудиторії відносно 

медіапродуктів. Таким чином, 30,8% всіх опитаних впевнені, що 

медіаменеджери, як професіонали, мають самостійно вирішувати, які 

медіапродукти можуть зацікавити телеглядача. Іншу точку зору виявила 

більшість опитаних – 66%, які зазначили, що медіаменеджери не цікавляться 

їх думкою відносно контенту, хоча зобов'язані вивчати їх інтереси, 

очікування, побажання. Питання також передбачало вільну відповідь, де 

3,2% всіх опитаних зазначали, наприклад, такі думки: «менеджери ТБ не 

вивчають інтересів телеглядачів, тому що самі формують їх думки й 

інтереси», «менеджерів ТБ цікавлять не інтереси, а психологічний вплив». 

Здійснивши аналіз результатів опитування медіа-аудиторії, ми можемо 

виокремити такі важливі для нашого дослідження показники. 
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Оцінювання контенту досліджуваних ЗМІ як не достатньо 

різноманітного для задоволення своїх медійних потреб близько половиною 

опитаних є значущим для доказу нашої гіпотези. 

Також істотно, що переважна більшість всіх опитаних (85%) помічають 

уніфікацію (одноманітність, схожість) медіаконтенту базового переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, і майже половина всіх опитаних 

згодні, що звикли до такого змісту. А 16,8% визнають, що їх «телевізійні 

звички» й уподобання щодо проблематики, жанрів даються взнаки й під час 

споживання інших видів ЗМІ. 

Також нам вдалося перевірити, наскільки серйозно опитані ставляться 

до свого медіаспоживання. Тож опитування показало, що більше половини 

респондентів не утруднюють себе спеціальною організацією споживання 

засобів масової інформації, що, на нашу думку, може знижувати ступінь 

урізноманітнення медіаконтенту, особливо під час користування інтернетом 

(де очевидною є необхідність самостійно конструювати стратегію пошуку, 

обробляти і фільтрувати величезний потік інформації).  

Відповідь 66% опитаних про те, що їх думку стосовно контенту не 

вивчають медіаменеджери, хоча повинні це робити, ілюструє артикульовану 

нами проблему недосконалості системи медіадосліджень. 

Таким чином, можемо зазначити, що половина українських телеглядачів 

не шукають можливості розширення переліку медіаканалів і медіапродуктів 

для перегляду, не цікавляться новим, нестандартним контентом [35, с. 136].  

Як наслідок, гіпотеза штучного формування медіапотреб аудиторії 

підтверджується для цієї частини опитаних. 

Висновки до розділу 3 

У розділі описано результати проведених нами емпіричних досліджень 

феномену ФМА. Зокрема, здійснений структурний аналіз за складом 

синтагми телевізійної реклами товарів групи FMCG, в кожній товарній 

категорії виявлено схожість реклами за всіма синтагматичними 
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компонентами. Актуалізація тем повсякдення, первинних потреб, повсюдне 

використання образів «матеріально-тілесного низу», такі характеристики, як 

драматизм, примітивність, подібність, принцип раціональності, драматизм, 

конвенціональність притаманні більшості телевізійних рекламних роликів. Ці 

дані слугують доказом релевантності реклами медіазмісту. 

У розділі описані результати структурного контент-аналізу 

медіаконтенту за такими категоріями аналізу, як жанри, формати, тематика, 

проблематика медіапродуктів та їх питома вага в ефірному часі.  

Під час вивчення наповнення досліджуваних телеканалів за конкретний 

період (2004–2015 роки) одиницею аналізу обрано кожен окремий 

медіапродукт (передача, фільм, серіал). У таблицях (додаток Б, додаток В) 

докладно подано результати структурного контент-аналізу, де медіапродукти 

згруповані за форматно-жанрово-тематичними характеристиками, а також у 

вигляді діаграм із кількісними підрахунками окремих категорій 

медіапродуктів  (п.п. 3.2). 

Завдяки структурному контент-аналізу ефірного наповнення 

загальнодоступних українських телеканалів з’ясовано його ідентичність за 

проаналізованими позиціями. Уніфікація медіаконтенту є очевидною.  

У розділі також представлено аналіз результатів опитування медіа-

аудиторії для підтвердження нашої гіпотези. Завдяки опитуванню вдалося 

дослідити особливості медіаспоживання українських телеглядачів, з’ясувати 

кількість глядачів, які вважають контент досліджуваних телеканалів 

уніфікованим, і кількість тих, хто відчувають розвиток звикання до такого 

контенту.  

Значущим для доказу нашої гіпотези виявився той факт, що близько 

половини всіх опитаних, оцінюючи контент базового переліку 

загальнодоступних українських телеканалів, характеризують його, як не 

достатньо різноманітний для задоволення медіа потреб, 85% помічають 

уніфікацію (одноманітність, схожість), майже половина констатують, що 

звикли до такого змісту, а в 16,8% опитаних «телевізійні звички» й 
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уподобання відносно проблематики, жанрів виявляються під час споживання 

інших видів ЗМІ. 

Ступінь урізноманітнення медіаконтенту завдяки користуванню 

інтренетом знижена в більше половини опитаних, які вказали на складність 

спеціальної організації медіаспоживання, що передбачає інтернет 

(необхідність самостійно конструювати стратегію пошуку, обробляти і 

фільтрувати величезний потік інформації).    

Репрезентативним для проблеми недосконалості системи 

медіадосліджень є той факт, що 66% респондентів вважають, що 

медіаменеджери не цікавляться їх думкою відносно контенту, хоча 

зобов'язані вивчати їх інтереси, очікування, побажання. 

Опитування медіа-аудиторії дозволило виявити, що половина 

українських телеглядачів не прагнуть шукати новий, нестандартний контент, 

а вважають за краще споживати звичні медіапродукти [35, с. 136]. Це 

доводить гіпотезу штучного формування медіапотреб аудиторії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

ВИСНОВКИ 

У процесі еволюції ЗМІ взаємодія їх із аудиторією проходила різні 

етапи, які можна визначити підходами до медіа-аудиторії як до об’єкта, як до 

товару, чи суб’єкта. Зміна парадигм зумовлювалася поступовим набуттям 

медіа нових функціональних ознак під впливом інформаційних технологій, 

зростання ринкового чинника в їх діяльності, зміні соціокультурних умов 

функціонування.  

Прагнення знати аудиторію для того, щоб побудувати ефективну 

комерційну основу медіапідприємства й керувати уподобаннями, попитом, 

увагою реципієнтів, виявляється в так званому медіацентричному підході. 

Він передбачає з’ясування складу медіа-аудиторії та її охоплення для 

обґрунтування стратегії маркетингових комунікацій, прогнозування й 

керування поведінкою аудиторії. Тоді як аудиторієцентричний підхід має на 

меті прийняття відповідальності за служіння аудиторії, оцінювання змісту 

медіа з точки зору аудиторії. 

Високий рівень конкуренції на медіаринку, зростання рекламної частки 

в масмедійному контенті, поява новітніх промоційних інструментів і форм у 

медіасекторі спричинили й нові уявлення про аудиторію не лише як про 

об’єкт впливу чи суб’єкт взаємодії, з яким встановлюється продуктивний 

зворотний зв'язок, а й як про товарне середовище, яке потрібно формувати й 

утримувати в конкурентоздатному стані. Ринкові підходи до функціонування 

медіаорганізацій спричинили прагнення впливати не лише на кількісно-якісні 

параметри аудиторії, а й на її потреби, уподобання, рецептивні практики.  

У цьому контексті актуалізується такий підхід у медіамаркетингу, як 

конструювання потреб споживача. Йдеться про ситуацію, коли маркетологи 

штучно провокують розвиток у комодифікованої аудиторії тих потреб, 

задовольняючи які, медіаорганізації отримують стабільне конкурентоздатне 

аудиторне середовище, що дозволяє їм оптимізувати комерційний складник 

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

процес формування цільових аудиторій (ФЦА) засобами масової інформації, 

в ході якого через звикання до медіаконтенту відбувається штучне 

формування медіапотреб аудиторії (ФМА) – конструювання мотиваційної 

структури інформаційної активності одержувачів медіаінформації. Звикання 

як фактор навчання узалежнює людину від певного контенту, ритуалізує 

медіаспоживання, що дозволяє говорити про утворення феномену 

мейнстрімної  аудиторії. Цей концепт корелює з поняттями «common people», 

«average people» й посідає найнижчий щабель в уявленнях комунікативістів 

про типізовану, гомогенну аудиторію мас-медіа.  

Нами було запропоновано механізм ФМА, який можна проілюструвати 

ланцюгом послідовних реакцій аудиторії на персеверацію одноманітного 

медіаконтенту: адаптація (звикання) – індиферентність (щодо формально-

змістових характеристик контенту) – адикція (залежність від звичних 

медіапродуктів) – ригідність (неготовність до змін). 

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

на яку впливають чинники економічного, соціокультурного, технологічного 

характеру. Це означає, що поява зазначеного феномену спричинена 

факторами мікро- і макросередовища медіаорганізації – сукупністю умов, у 

яких функціонує кожне окреме ЗМК і українська медіагалузь у цілому.  

Таким чином, масмедійне середовище спродукувало механізм штучного 

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

довгостроковий медіаефект. 

Нами було схарактеризовано вищезазначений феномен як процес 

узалежнення аудиторії від формальних і змістових параметрів 

медіапродуктів, що супроводжується зниженням рівня критичності 

сприйняття їх негативних, неякісних, патогенних елементів.  

Дію механізму ФМА спричиняє тривала уніфікація медіаконтенту, його 

постійна повторюваність. 
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Уніфікованість контенту, як ми з’ясували, спостерігається на рівні 

інтенцій комунікаторів, жанрових і форматних підходів, тематики й 

проблематики медіапродуктів тощо. В аспекті рецепції в цьому зв’язку 

можемо говорити про трансляцію аудиторії одноманітних категорій 

повсякденності, типових поведінкових моделей, матриць світосприйняття.  

Міцні й тривалі зв’язки між мас-медіа й аудиторією набувають 

розвитку саме завдяки регулярності, повторюваності, тиражованості певних 

інформаційних елементів. Є підстави вважати, що уніфікований медіаконтент 

може викликати таку залежність, що навіть з появою альтернативних ЗМІ чи 

медіапродуктів, через штучно сформовані медіапотреби аудиторія 

залишиться пасивною й буде віддавати перевагу вже звичному 

медіаконтенту. Споживання уніфікованих медіапродуктів впродовж 

тривалого часу провокує відсутність у медіакористувачів мотивації до 

пошуку та споживання інших медіапродуктів (нових, нестандартних, іншої 

якості, жанру тощо). 

Прагнення телеканалів до максимізації комодифікованої аудиторії 

спричиняє уодноманітнення ефірного наповнення, що суперечить 

законодавчо закріпленим вимогам до телебачення як універсального медіа, 

котре має дотримуватися контентного й жанрового балансу. 

Явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських ЗМІ на прикладі 

телебачення було емпірично доведено нами методом структурного контент-

аналізу, а також опитування української медіа-аудиторії. Структурний аналіз 

рекламного простору дозволив виявити уніфікованість рекламних 

повідомлень певних товарних категорій за основними синтагматичними 

позиціями, вказати на основні тематичні й образно-стильові домінанти 

рекламного контенту, засвідчити високу релевантність медіаконтенту 

рекламного дискурсу за означеними характеристиками.   

Подальший аналіз української медіагалузі дозволив нам виокремити 

декілька її актуальних проблем, які ми визначили передумовами до існування 

в медіапросторі уніфікованого й постійно повторюваного контенту.  
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Передусім, це недосконалість системи медіадосліджень, що призводить 

до необ'єктивних даних щодо реальних медіапотреб аудиторії. Вона 

виявляється у двох аспектах. По-перше – практично не проводяться (або 

проводяться не належним чином) якісні медіадослідження. По-друге – у 

більшості випадків їх замінюють кількісними медіадослідженнями (рейтинги 

для телебачення), які не сприяють реалізації партисипативної моделі 

масмедійної комунікації й до того ж є недостатніми навіть для досягнення 

своїх прямих цілей. 

У медіагалузі відбувається рекурсивний процес, що уформовує цикл, 

складники якого мають перехресні референції: виробництво медіаконтенту 

уґрунтовується посиланнями на медіадослідження, які, своєю чергою, 

відображають результати конформного й адиктивного сприйняття 

реципієнтами вже наявного медіаконтенту.   

Усе це призводить до того, що контент ЗМІ, а особливо телебачення, 

стає однотипним. Адже всі конкуруючі телеканали, орієнтуючись на лідерів 

рейтингів, «клонують» ті медіапродукти, які беруть найбільші частки 

аудиторії (share). Відбувається не просто уніфікація медіаконтенту, а 

уніфікація на підставі необ'єктивних даних, які до того ж не відповідають на 

питання, як аудиторія оцінює певний медіапродукт. 

Нами було встановлено, що необхідність адаптації контенту ЗМІ під 

потреби рекламодавця детермінує іншу актуальну проблему функціонування 

ЗМІ – дотримання умов контекстності реклами щодо медіазмісту, що також 

викликає уніфікацію контенту. Структурний контент-аналіз медіапродуктів і 

структурний аналіз основних синтагматичних параметрів медіареклами 

підтвердили наявність факту релевантності медіаконтенту щодо реклами. На 

конкретних прикладах ми довели, що реклама й основний зміст мас-медіа 

гармонійно поєднуються, інтегруються, утворюють цілісний медіапростір.  

Таким чином, нами було виявлено, що протягом усього часу проведення 

рекламної кампанії товарів широкого вжитку в мас-медіа присутній 

відповідний для реклами контекст, роль якого й виконує зміст ЗМІ. 
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Застосування системного підходу в нашому дослідженні дозволило 

виявити ще декілька актуальних проблем вітчизняної медіагалузі, які, в свою 

чергу, є сприятливими умовами для розвитку процесу ФМА.  

По-перше, це проблема інформаційної нерівності, що відображає 

складну соціально-економічну й культурну ситуацію в країні. Недостатнє 

залучення населення до сфери інформаційно-комунікаційних технологій 

через економічні, технічні причини, слабка обізнаність про їх можливості, а 

головне – відсутність у медіакористувачів мотивації до пошуку й споживання 

різноманітних медіапродуктів (іншої якості, тематики, жанрів тощо), 

повноцінного використання можливостей ІКТ для задоволення 

інформаційних потреб, – все це призводить до мовчазного погодження медіа-

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

без права вибору. Відсутність альтернативи, різноманіття у виборі 

медіапродуктів узалежнює аудиторію від споживання лише уніфікованого 

контенту загальнодоступних ЗМІ. Таким чином, складаються сприятливі 

умови для розвитку та підтримання механізму штучного формування 

медіапотреб аудиторії засобами масової інформації.   

По-друге, нами було з’ясовано, що через недостатній рівень 

впровадження програми з медіаосвіти для українського населення, зокрема, 

для різних вікових груп, можна констатувати наявність низького рівня 

медіаграмотності української медіа-аудиторії. Увага фахівців з медіаосвіти не 

акцентується на таких завданнях, як: пояснення необхідності ініціювання 

аудиторією налагодження з мас-медіа зворотного зв’язку; пояснення 

аудиторії рівнозначності всієї множини функцій мас-медіа (не лише 

рекреаційної (подекуди гедоністичної)); навчання людей рефлексії щодо 

природності своїх медіапотреб, усвідомлення, що мас-медіа здатні штучно 

нав’язувати певні медіауподобання; розуміння переваги в урізноманітненні 

свого медіаспоживання через пошук різних форм подання контенту, нових, 

нестандартних медіапродуктів. Брак таких знань у медіа-аудиторії є 

сприятливою умовою для розвитку процесу ФМА. 
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У новітніх умовах розвитку вітчизняної медіагалузі спостерігається 

варіативність моделей медіаспоживання, що, своєю чергою, обумовлює й 

різноманіття підходів до формування аудиторій з боку медіаорганізацій.  

Для лінійного медіаспоживання властиві керована увага аудиторії до 

медіаконтенту й уніфікованість медійних форматів, якими охоплюється 

широке коло умовно гомогенної аудиторії. Там, де є можливість агрегувати 

певний контент за умов пасивності аудиторії, з’являється продуктивне 

середовище для розміщення реклами товарів масового вжитку, які також 

орієнтовані на гомогенну аудиторію споживачів. 

Маркетинговим механізмом функціонування мас-медіа передбачено 

циклічність у взаємодії аудиторії з медіапродуктами, під час якої 

відбувається обмін контентно-часовими ресурсами (аудиторія обмінює свій 

час на контент, час еквівалентний увазі реципієнтів, яка купується 

рекламодавцями). Мас-медіа пропонує аудиторії контент, який вона звикла 

споживати через те, що медіа подають його в стабілізованому варіанті. 

Іншими словами, ЗМІ спираються на структуру медіапотреб аудиторії, яка 

була ними сформована.  

Нелінійне медіаспоживання ґрунтується на уявленні про такий стиль 

споживацької поведінки, як просьюмеризм, що вказує на активність, високу 

селективність і умотивованість реципієнтів у виборі медіапродуктів. 

З’являється такий прошарок аудиторії, як «користувачі», що орієнтуються не 

на певний медіапродукт, а на можливості контролювати і селекціонувати 

ЗМІ, вибудовувати власний медіапростір. 

 Для нової, нелінійної ситуації медіарецепції характерним є зв'язок 

споживання медіапродуктів з ідентичністю людини. Диференційована 

аудиторія має відповідати диференційованій медіапродукції на засадах 

варіативності. І хоча на сьогодні актуальним залишається висновок, що в 

інтернет-середовищі стихійно утворюються безліч індивідуальних 

споживчих профілів і кожен користувач отримує свій мікс медіапродуктів, 
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все ж таки існують умови для функціонування механізму формування 

цільових аудиторій та формування їх медіауподобань. 

Нелінійне медіаспоживання, що стає можливим завдяки інтернету, 

наразі вважається в Україні інноваційним явищем. Реципієнти поступово 

додають (у деяких випадках – замінюють) до свого традиційного 

медіаспоживання нові практики онлайн-споживання медіапродуктів.  

Таким чином, сучасне медіаспоживання можна оцінити як змішане: 

користувачі за потреби використовують як лінійний, так і нелінійний вид 

медіаспоживання. При цьому будь-яка  модель може коригуватися низкою 

чинників і обставин, серед яких і перенесення вже сформованих стилів 

споживання певних ЗМК у нове комунікаційне середовище.  

Виявлення всіх цих передумов на прикладі українських 

загальнонаціональних комерційних телеканалів дозволило нам довести 

вірогідність існування процесу ФМА. Верифікація гіпотези шляхом 

застосування емпіричних методів (структурного аналізу рекламного 

простору, структурного контент-аналізу ефірного наповнення телевізійних 

каналів, опитування населення щодо структури й особливостей 

медіаспоживання) дозволила виявити явище уніфікації телевізійного 

контенту, що виконує роль релевантного контексту для рекламного дискурсу 

системоутворюючих рекламодавців. Вивчення думки медіаспоживачів 

шляхом опитування підтвердило твердження про наявність адикції та 

ригідності щодо уніфікованого телевізійного контенту. 

Таким чином, відповідно до мети роботи, нами було виконано 

поставлені завдання: 

1) розкрито теоретико-методологічні засади вивчення медіа-

аудиторії в аспектах її типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-

медіа; 

2) виявлено особливості формування медіа-аудиторій за умов 

нелінійного й лінійного медіаспоживання аудіовізуальних продуктів;  
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3)  у контексті бізнес-орієнтованої концепції ЗМК досліджено процес 

формування медіа-аудиторій засобами телебачення, в ході якого через 

звикання до медіаконтенту відбувається штучне формування медіапотреб 

аудиторії (ФМА) як довгостроковий медіаефект; 

4) висвітлено складники механізму ФМА, розкрито його передумови в 

телевізійному сегменті вітчизняної медіагалузі; 

5) доведено явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських ЗМІ 

на прикладі телебачення шляхом моніторингу його змісту й проведення 

відповідного опитування аудиторії;  

6) шляхом структурного аналізу рекламного простору доведено 

релевантність реклами й медіазмісту на українському телебаченні. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Сюжети телепрограми «Зняти все», телеканал «1+1», 2011 рік 

Перша учасниця зняла такий епізод. Роздягнена жінка сидить у ванній 

кімнаті, демонструє втомлений вигляд, і в об’єктив відеокамери говорить: 

«Репетируємо посмішку (кривлячись, посміхається). Ліхтар. О, Боже, вчора 

ще були зелені мексиканці. Жесть. Караоке. Пам'ятаю, начебто все. Отже, 

треба зібратися, розібратися. Взагалі перше завдання – привести себе в 

порядок. Я так не можу бути» (збережено стилістику автора, тут і далі 

переклад наш – Т.Ш.) [88]. Далі жінка йде до спальні, де гучно працює 

телевізор, а на дивані лежать маленький хлопець, який дивиться телевізор, і 

дорослий чоловік, який спить. Жінка, яка вдягнута лише у білизну, лягає до 

них і починає лоскотати хлопця. 

Друга учасниця зняла бесіду зі своєю подругою. Дівчина знаходиться у 

кімнаті студентського гуртожитку: «Спасибі тобі, що позичила 20 гривень. 

Знаєш, виживати на одну стипендію не так уж і легко. Хочеться і одітися, і 

приодітися. Сумка порвалася (лайливий вираз). Знаєш, єслі щось 

заканчується, то воно в тебе всьо сразу заканчується. Єслі сумка порвалася, 

то іменно тоді, коли не надо, щоб вона рвалася. Іменно тоді, коли в тебе 

немає грошей купити нову сумку. А я чуствовала, що вона порветься. Ну 

куда з цим підеш? Як його зашити? Кульок (лайливий вираз)? Підходить 

мені? Абабагаламага! Хотіла сьогодні в ломбард піти, кольцо здати. Нє, ну а 

шо? Дивися – золоте кольцо. Та я тоже так поняла, що нє. Вот так. Нема 

грошей на сумку – будем ходити з пакетом» (збережено стилістику автора) 

[88].  

Третя учасниця реаліті-шоу зняла момент свої роботи. Жінка за кермом 

таксі веде монолог: «Зовсім забула, я ж собі кави купила, яку мені хотіли 

продати за 10 гривень. Типу, у мене тут (показує на лоб) написано «лох» або 

що? Я постійно «триндю», я настільки «триндю», що іноді навантажую сама 

себе просто. Ну а чому? Я люблю поговорити з розумною людиною. Ось, 
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дивиться, що дівчина їде і посміхається. Типу, така блондинка взагалі вже, 

сама на себе, вже дзеркала їй мало. Вона поставила на себе камеру і знімає 

себе, і потім дивиться, як там «її ясновельможність». Сказали, що я вже на 

п'ять хвилин запізнююсь, даїшники постійно дивляться в мою сторону». 

Жінка викидає стакан з під кави у вікно на дорогу. «Так, ось так робити не 

можна, це дуже негарно. А! Пробка! Жесть! Так, повертаємося швидко. 

Пусти, пусти, так, дядько, ти теж своїй. Дякую. Жесть! Тупо стоїть. Взагалі 

навіть не ворушиться. Що так «ковбасить» мене? «Зашибісь», «капец»! 

Жінка виходить із автомобіля і бачить спущене колесо. «Я в шоці, знову ці 

сюрпризи. Тепер це колесо ще. Жесть! О, Боже, що ж це за покарання такі, 

всі разом узяті?» (збережено стилістику автора) [88].  
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Додаток Б. Медіапродукти, що транслювалися паралельно (впродовж одного й того самого телесезону) або по черзі (в 

різні телесезони) на різних, конкуруючих між собою, українських телеканалах [177] 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

Жанр: розважальні передачі, тематика: гумористичні 

 

«Камеді клаб», 

«Камеді клаб 

Україна», 

«Comedy Women» 

2006/07   2010/11 2008/09  2010/11, 

2011/12, 

2012/13 

    2011/12    

«КВК» 2005/06, 

2007/08 

2008/09 

 

  2004/05 2004/05 2004/05    2010/11 

2001/12, 

2012/13 

2013/14 

     

«Велика  різниця 

по-українськи» 

2012/13 2011/12  2009/10 

2010/11 

     2013/14      

«Маски-шоу»   2004/05  2004/05    2008/09   2013/14    

«Розміши коміка» 2010/11, 

2011/12 

2012/13, 

2013/14 

    2013/14   2012/13, 

2013/14 

     

«Вечірній 

квартал» 

2005/06, 

2007/08, 

2008/09, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13 

2013/14        2008/09      

«Неділя з 

Кварталом» 

2011/12 2013/14         2013/14     

«Прожекторпе-

рісхілтон» 

   2009/10, 

2010/11 

     2013/14  2010/11 

2011/12 

   

«Аншлаг» 2006/07, 

2007/08 

2004/05, 

2005/06 

      2007/08       
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«Зроби мені 

смішно» 

   2010/11 

 

2011/12  2005/06         

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї-

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Єралаш» 2004/05 2004/05, 

2005/06, 

2006/07, 

2007/08 

    2005/06,  

2006/07, 

2007/08, 

2008/09, 

2009/10, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13, 

2013/14 

        

«Городок» 2004/05, 

2006/07, 

2007/08 

2009/10 

2010/11 

2011/12 

 2007/08       2008/09 

2009/10, 

2010/11 

     

«Велика різниця»       2012/13   2011/12, 

2012/13 
     

«Шість кадрів»  2010/11, 

2011/12, 

2012/13, 

2013/14 

    2013/14         

«Чистоnews» 2010/11 2015/16              

«Наша раша»  2007/08 

2008/09 

2009/10 

 2009/10, 

2010/11 

2011/12 

2013/14 

           

«Даешь 

молодежь» 

    2009/10, 

2010/11, 

2011/12 

 2012/13, 

2013/14 

        

«Юрмаліна» 2012/13, 

2013/14 

2008/09              
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«33 квадратних 

метри» 

   2004/05   2008/09         

«Жіноча ліга»     2007/08  2011/12         

«Real comedy»    2010/11        2010/11    

«Обережно, 

модерн» 

   2005/06        2013/14    

«Уральські 

пельмені» 

  2011/12  2012/13           

«Сімейний 

розмір» 

2010/11          2012/13     

«Шоу 

О.Степаненко» 

 2005/06    2005/06          

«Кумири і 

кумирчики» 

2005/06             2011/12  

Жанр: розважальні передачі, формат: талант-шоу 

 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Караоке на 

майдані» 

2004/05, 

2005/06 

2007/08 

2008/09 

2009/10, 

2010/11 

2011/12 

2012/13 

2013/14 

            

«Танці з зірками-

1, 2, 3» 

 2005/06, 

2006/07, 

2007/08 

2010/11             

«Дві зірки» 2007/08 

2008/09 

    2008/09          

Жанр: розважальні передачі, формат: реаліті-шоу 

«Ревізор»  2014/15   2011/12, 

2012/13, 

2013/14, 

2014/15 
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«Холостяк»   2010/11 

2013/14 

2014/15 

   2007/08         

«Діти на прокат»  2011/12  2005/06            

«Голод»    2004/05    2006/07         

«Суперняня»  2010/11  2005/06 

2006/07 

           

«Большой брат»        2008/09   2011/12      

Жанр: розважальні передачі, тематика: гендерні відносини 

 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Давай 

одружимося»  

2013/14 2011/12 2009/10    2008/09, 

2009/10 

2010/11 

 

 

   2012/13     

«Это любовь-1,2»  2004/05     2011/12, 

2012/13 

 

        

«Все для тебе» 

 

2007/08          2011/12     

Жанр: розважальні передачі, тематика: кулінарні програми 

 

«Смачно з 

Б.Бурдою» 

2004/05     2005/06     2009/10 

2010/11 

    

«Звана вечеря» 

 

  2007/08, 

2008/09 

   2006/07, 

2007/08, 

2008/09, 

2010/11 

  2012/13, 

2013/14 

     

«Картата потата» 2005/06, 

2006/07, 

2007/08, 

2008/09 

         2009/10

, 

2010/11 
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«Їмо вдома», 

«Курси з Ю. 

Висоцькою», 

«Сніданок  з 

Ю. Висоцькою» 

 

 2012/13 2005/06, 

2006/07, 

2007/08, 

2008/09, 

2009/10, 

2010/11, 

2012/13, 

2013/14 

 

            

Жанр: розважальні передачі, формат: ігрові 

 

«Найрозумніший» 2008/09 

2009/10, 

2010/11 

2011/12 

2004/05, 

2005/06, 

2007/08 

2008/09 

       2011/12      

«Що? Де? Коли?» 2010/11 2012/13 

2013/14 

       2008/09, 

2009/10, 

2011/12 

     

«Інтуїція»     2008/09, 

2009/10, 

2010/11 

2012/13 

 2010/11          

«Своя гра»   2004/05  2004/05           

Жанр: розважальні передачі, тематика: програми про шоу-бізнес, трансляції музичних концертів і фестивалів 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Нова хвиля»     2004/05 2005/06          

Жанр: розважальні передачі, тематика: історії життя відомих людей 

«Позаочі»  2008/09, 

2009/10, 

2010/11 

         2009/10 

2010/11 

2011/12 

2012/13 
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«Формула 

любові» 

2009/10          2009/10 

2010/11 

2011/12 

2012/13 

    

«Світське життя з 

К. Осадчею»  

 2008/09, 

2009/10, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13, 

2013/14, 

2014/15  

     2005/06, 

2006/07 

     2007/08  

«В гостях у Д. 

Гордона» 

       2012/13 

2013/14 

     2013/14  

«Розкішне життя»  2010/11        2011/12      

Жанр: розважальні передачі, тематика: ремонти оселі 

 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Школа ремонту»    2005/06 

2006/07 

 

   2007/08 

2008/09 

       

«Квадратний 

метр» 

2005/06, 

2006/07, 

2007/08 

         2009/10

, 

2010/11

, 

2012/13 

2013/14 

    

«Повне 

перевтілення. 

Будинок за один 

тиждень» 

 2012/13     2014/15         
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Жанр: розважальні передачі, тематика: перевтілення 

«Модный вирок» 2007/08, 

2008/09 

     2010/11    2010/11 

2011/12

, 

2012/13 

    

«Зніміть це 

негайно» 

 2011/12 

2012/13 

    2005/06 

2010/11 

        

Серіали, жанр: мелодраматичні 

 

т/с «Відчайдушні 

домогосподарки» 

 2005/06 

2006/07 

  2007/08 

2008/09, 

2010/11 

    2011/12 

2012/13 

     

т/с «Всі жінки 

відьми» 

 2004/05, 

2009/10 

    2011/12 

2012/13 

  2013/14      

т/с «Шлюб за 

заповітом» 

2011/12 2009/10    2009/10          

т/с «Беверлі Хілз»  2008/09 

2009/10 

    2004/05, 

2005/06 

2011/12 

2012/13 

        

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Україн

а» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

т/с «Район 

Мелроуз» 

 2009/10     2004/05         

т/с «Секс і місто»  2004/05, 

2007/08, 

2008/09 

    2009/10, 

2013/14 

        

т/с «Друзі»   2004-2005   2007/08 

2008/09, 

2010/11 

2012/13 

2013/14 

          

т/с «Дві долі» 2005/06 2004/05              
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т/с «Бідна Настя»  2004/05     2005/06         

т/с «Клон»  2005/06 

2011/12 

   2006/07 

2007/08 

         

т/с  «Ранетки»     2008/09  2011/12 

2012/13 

        

т/с «Зрозуміти. 

Пробачити» 

2009/10 

2010/11 

         2010/11     

т/с «Закрита 

школа» 

    2012/13  2011/12         

т/с «Не родися 

красивою» 

 2007/08   2011/12 

2012/13 

2013/14 

          

т/с «Кармеліта» 2009/10, 

2010/11 

         2010/11     

т/с 

«Бальзаківський 

вік або всі 

чоловіки сво…» 

   2007/08 2010/11 

2013/14 

          

т/с «Любов як 

любов» 

2007/08          2013/14     

т/с «Тетянин 

день» 

2007/08          2013/14     

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Україн

а» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

т/с «Світлофор»      2012/13  2013/14         

т/с «Доктор Хаус»   2008/09, 

2009/10, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13 

      2013/14      

т/с «Щоденник 

доктора Зайцевої» 

 2011/12   2012/13 

2013/14 

          

т/с «Сваха»       2009/10   2011/12      
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т/с «Універ»  2010/11     2008/09, 

2009/10, 

2010/11 

2011/12 

        

т/с «Кадети»  2007/08   2008/09           

т/с «Татусеві 

доньки» 

 

 2009/10   2008/09, 

2010/11 

2011/12 

          

Серіали, жанр: детективно-кримінальні, бойовик, пригоди 

 

т/с «Вулиці 

розбитих 

ліхтарів» 

2004/05   2005/06, 

2006/07, 

2007/08 

    2011/12, 

2012/13 

2013/14 

      

т/с «Марш 

Турецького» 

т/с «Повернення 

Турецького» 

2007/08 

2009/10 

  2005/06 

2006/07 

    2008/09       

т/с «Менти»    2010/11 

2011/12 

2004/05           

т/с «Мегре»        2006/07 2008/09       

т/с «Павутиння» 2008/09        2011/12       

т/с 

«Далекобійники» 

    2004/05    2013/14       

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Україн

а» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

т/с «Бандитський 

Петербург» 

 2005/06       2009/10 

2012/13 

      

т/с «Агент 

національної 

безпеки» 

   2008/09, 

2012/13 

    2009/10       

т/с «Каменська»    2005/06, 

2006/07 

    2010/11       
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т/с «Детективи» 2009/10, 

2010/11 

       2009/10 

2011/12, 

2013/14 

      

т/с «Журов»  2009/10       2012/13       

т/с «Чемпіон»        2010/11     2010/11   

т/с «Таємниці 

слідства» 

 

   2007/08, 

2008/09, 

2009/10 

    2013/14       

т/с «Свій-чужий»    2009/10     2012/13       

т/с «Слідаки»  2012/13          2013/14    

т/с «Літейний»    2013/14     2011/12 

2012/13 

      

т/с «Мент в 

законі» 

  2011/12   2013/14          

т/с «Висяк»      2009/10   2012/13       

т/с «Повернення 

Мухтара» 

2009/10, 

2010/11 

2008/09              

 

Серіали, жанр: комедійні 

 

т/с «Моя 

прекрасная няня» 

 2004/05 

2006/07 

2007/08 

2008/09 

  2008/09 

2009/10 

2009/10 2011/12 

2012/13 

  2013/14      

т/с «Солдати»    2010/11 2008/09, 

2010/11 

 2008/09, 

2009/10 

  2008/09, 

2009/10, 

2010/11 

2011/12 

 2012/13    

т/с «Свати» 2009/10, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13 

2012/13, 

2013/14 

             

т/с «Інтерни»  2011/12    2012/13          



257 

Серіали, жанр: містері, фантастика, пригоди 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

т/с 

«Надприродне» 

      2011/12   2011/12, 

2012/13, 

2013/14 

     

т/с «Та, що 

говорить із 

привідами» 

      2012/13   2010/11      

т/с «Секретні 

матеріали» 

  2006/07         2010/11    

т/с «Баффі – 

винищувачка 

вампірів» 

      2009/10, 

2011/12 

  2012/13      

т/с «Ксена – 

принцеса-воїн» 

      2013/14   2010/11      

 

Жанр: публіцистичні програми, формат: ток-шок, судові шоу, детективні розслідування, серіаліті 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Ціна кохання» 

 

  2007/08  2007/08  2006/07 

2008/09 

        

«Судові справи: 

Злочин і кара»  

2011/12 

2012/13 

2013/14 

2014/15 

2008/09 

2009/10 

2010/11 

             

«До суду»  2012/13       2013/14       

«Заборонена 

зона» 

  2006/07    2006/07         
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«Вікна»     2004/05  2006/07 

2007/08 

2008/09 

2009/10 

        

«Слідство вели (з 

Л.Канєвським)» 

 

2012/13  2006/07, 

2007/08, 

2008/09 

2009/10, 

2011/12 

            

«Стосується 

кожного» 

2013/14, 

2014/15 

         2014/15     

«Шоу Опри 

Уінфрі» 

       2006/07   2012/13     

«Про життя» 2012/13         2013/14      

«Принцип 

доміно» 

  2004/05      2005/06, 

2006/07 

      

Жанр: суспільно-політичні 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ» Перший 

націона

ль-ний 

 

«Свобода слова», 

«Свобода 

С.Шустера», 

«Свобода слова з 

А.Куліковим»,  

«Велика політика 

з Є.Кисельовим», 

«Шустер live» 

2007/08 

2008/09, 

2009/10, 

2011/12, 

2012/13 

2013/14 

  2006/07 

2007/08 

 2008/09

, 

2009/10

, 

2010/11 

       2011/12,  

2012/13 

 

«Максимум», 

«Максимум  в 

Україні» 

   2007/08, 

2008/09, 

2009/10, 

2010/11, 

2011/12, 

2012/13, 

 2005/06

, 

2006/07 
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2013/14 

Жанр: пізнавально-культурно-освітні передачі 

 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Галілео»   2007/08       2010/11 

2011/12 

     

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: історичні програми 

«Намедни»  2005/06       2007/08       

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: здоров'я та медицина 

«Знахарі» 2009/10          2010/11     

«Школа доктора 

Комаровського» 

2009/10, 

2010/11, 

2012/13 

         2010/11

, 

2011/12

, 

2012/13 

2013/14 

    

Жанр: пізнавальні програми, тематика: корисні поради у побуті 

«Знак якості» 2007/08, 

2008/09, 

2009/10, 

2010/11 

         2010/11     

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: шоу-подорожі 

«Навколо світу»   2004/05, 

2005/06, 

2007/08 

2008/09 

       2014/15  2010/11   

«Світ навиворіт»  2011/12, 

2012/13, 

2014/15 

    2013/14         
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«У пошуках 

пригод з М. 

Кожуховим» 

 

  2004/05 

2005/06 

      2011/12      

«Орел і решка» 2010/11, 

2011/12, 

2012/13, 

2013/14, 

2014/15 

        2012/13 

2013/14, 

2014/15 

     

Жанр: пізнавальні програми, тематика: автомобілі 

Назва 

медіапродукту / 

Телеканал 

«Інтер» «1+1» «СТБ» «ICTV» «Новий» «Украї

на» 

«ТЕТ» «Тоніс» «НТН» «К1» «К2» «2+2» «КРТ»   

«Парк 

автомобільного 

періоду» 

2012/13   2005/06            
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Додаток В. Структурний контент-аналіз ефірного наповнення загальнодоступних українських телеканалів (телесезони 

2004-2015 рр.) [177] 

Жанр: розважальні передачі, формат: талант-шоу  

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-
2006 рр. 

2006-
2007 рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Шанс» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 

«Шанс 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Зоряний 
дует»  

«Шанс» 
 
«Зоряний 
дует» 
 
 

«Дві 
зірки» 
 
«Шанс» 
 

«Дві зірки» 
 

 «Майданс»  «Шоу № 1» «Великі 
танці» 

«Одна 
родина» 

 

«1+1» «Народний 
артист» 

«Танці з 
зірками» 
 
«Хочу 
бути 
зіркою» 
 

«Танці з 
зірками-
2» 

«Танці на 
льоді-2» 
 
«Танці з 
зірками-3» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Цирк з 
зірками» 
 
«Ти – 
суперстар» 

«Танцюю 
для тебе- 
1,2» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 

«Караоке на 
майдані» 
 
«Танцюю 
для тебе-3» 
 
«Суперзірка» 
(спів) 

«Зірка+зірка-
2» (спів) 

«Голос» 

«Голос  
країни-2» 
 
 

 

 

 

«Голос  
країни-3» 
 
«Голос. 
Діти» 
 

«Битва 
хорів» 
 
«Голос  
країни-4» 
 
«Голос. 
Діти-2» 
 

«Голос  
країни-5» 
 
«Голос. 
Діти-3» 
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«СТБ»  «Два 
рояля» 
 

  «Танцюють 
всі» 

«Танцюють 
всі-2» 
 
«Караоке на 
майдані» 
 

«Танцюють 
всі-3» 
 
«Караоке на 
майдані» 
 
«Х-фактор» 
 
«Україна має 
талант» 
 
«Танці з 
зірками» 
 
«Лід і 
полум’я» 

«Танцюють 
всі-4» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Х-фактор. 
Революція» 
 
«Танцюють 
всі. 
Повернення 
героїв» 
 
«Україна 
має талант-
4» 
 
«Звездный 
ринг» 
 

«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Україна 
має 
талант-5» 
 
«Танцюють 
всі-5» 
 
«Х-фактор-
3» 
 
 

«Танцюють 
всі-6» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Х-фактор-
4» 
 
«Україна 
має 
талант-6» 
 
 
 

«Танцюють 
всі-7» 
 
«Караоке 
на 
майдані» 
 
«Х-фактор-
5» 
 
«Україна 
має 
талант-7» 
 

«ICTV»    «Хвилина 
слави» 

«Чудо-
люди» 

 «Чудо-
люди»  

 «Чудо-
люди» 
 

  

«Новий»    «Фабрика 
зірок» 
 
«Зірка 
караоке» 
 

«Фабрика 
зірок-2» 
 

«Фабрика 
зірок-3» 
 

«Україна 
сльозам не 
вірить» 

«Фабрика 
зірок-4» 
 

 «Співай, 
якщо 
зможеш» 
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«Україна»     «Дві зірки» «Народна 
зірка-1,2» 

«Народна 
зірка-3,4» 
 

   «Хочу до 
Меладзе» 

«ТЕТ»     «Танці без 
правил» 
 
«Цирк» 

 «Зірки проти 
караоке» 
 

    

 

Жанр: розважальні передачі, формат: реаліті-шоу 

Телекан
ал 
 /  
телесез
он 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-2010 рр. 2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 рр. 2013-
2014 рр.  

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Шанс. 
Model.ua» 

«Зіркою 
серіалу 
буду я» 
 

    «Попелюшк
а для 
Баскова» 

  «Все для 
мами» 
 

 

«1+1»      «Міняю жінку»  «СуперНяня
» 
 
«Від 
пацанки до 
панянки» 
 

«Міняю 
жінку-2,3» 
 
«Без 
мандата» 

«Діти на 
прокат» 
 
«Чотири 
весілля» 
 
«Міняю 
жінку-4,5» 
 
«Сусідські 
війни» 

«Міняю жінку-
6,7» 
 
«Джентельменс
ький набір» 
 
«Операція 
краса» 
 
«Чотири 
весілля-2» 

«Чотири 
весілля-3 
 
«Міняю 
жінку-7» 
 
«Операці
я краса-
2» 
 

«Міняю 
жінку» 
 
«Чотири 
весілля-3» 
 
«Битва 
салонів» 
 
«Інспектор 
Фреймут» 
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«Без 
мандата и 
гламура» 
 
«Сусідські 
війни» 
 
«Зняти все» 
 

   

«СТБ» «Голод» 
 

     «Холостяк» «Спасите 
нашу 
семью» 
 
«Зважені та 
щасливі» 
 

«Холостяк» 

«Кохана, ми 
вбиваємо наших 
дітей» 
 
«Зважені та 
щасливі-2» 
 
«Хата на тата» 

 
«Фермер шукає 
дружину-2» 
 
«Холостяк» 

«Зважені 
та 
щасливі-
3» 
 

«Кохана, 
ми 
вбиваємо 
наших 
дітей» 
 
«Хата на 
тата» 
 

«Холостя
к» 
 

«Зважені та 
щасливі-4» 
 

«Кохана, 
ми 
вбиваємо 
наших 
дітей» 
 
«Холостяк» 
 
«Я 
соромлюсь 
свого тіла» 

«ICTV» «12 
негритят» 
 

«Острів 
спокус» 
 
«Няня 
911» 
 

«СуперНя
ня» 

 
«Красуні і 
розумник
» 

«Дитина-
робот» 
 
«Гидке 
каченя» 
 

   «Навчіть 
мене жити» 
 
«Джентельм
ени на дачі» 
 
«Останній 

«Останній герой-
2» 
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«Імперія» 
 
«Діти на 
прокат» 
 
«СуперНя
ня» 
 

«Фабрика 
краси» 
 
«Гидке 
каченя» 
 

 
«Фабрика 
краси» 
 

герой» 

«Новий
» 

     «Дольчевітака
пут» 

«Здравству
йте, я ваша 
мама» 
 

«Здравствуй
те, я ваша 
мама» 
 
«Ревізор» 
 

«Ревізор» 
 

«Ревізор
» 
 

«Стажери» 
 
«Супермод
ель по-
українськи» 
 
«Проект 
Перфект» 
 
«Ревізор» 
 
«Серця 
трьох» 
 
«Герої і 
коханці» 
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«Україн
а» 

          «Моє нове 
життя» 

«ТЕТ» «Ти – 
супермоде
ль» 
 

«Дом-2» «Дом-2» 
 
«Голод» 
  
«Вілла 
наречени
х» 
 
«Голі 
стіни» 
 

«Холостя
к» 

«Большо
й брат» 
 
«Поверн
іть мені 
маму» 

 «Дом-2» «Дом-2» 
 
«Маша і 
моделі» 
 

«Маша та 
моделі-2» 
 
«Рай, гудбай» 
 

«Панянка
-
селянка» 
 
«Півцарст
ва за 
кохання» 

«Панянка-
селянка» 
 
«Любов 
онлайн» 

«К1»        «Большой 
брат» 
 
«Мексиканс
ькі 
канікули» 
 
«PRO 
Весілля» 
 

   

«К2»           «Все для 
мами» 
 

«КРТ»        «Дружина 
на прокат» 
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Жанр: розважальні передачі, тематика: перевтілення 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-
2007 рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-
2010 
рр. 

2010-2011 рр. 2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»    «Модний 
вирок» 

«Модний 
вирок» 

      

«1+1»       «Велике 
перевтілення» 
 

«Зніміть це 
негайно» 

«Зніміть це 
негайно» 
 
«Операція 
краса-2» 

«Операція 
краса-2» 
 
«Красуня 
за 12 
годин-
1,2» 

 

«СТБ»           «Я 
соромлюсь 
свого тіла» 

«ICTV»  «Фабрика 
краси» 
 
«Гидке 
каченя» 
 

«Фабрика 
краси» 
 
«Клуб 
колишніх 
дружин» 

«Гидке 
каченя» 
 

       

«Новий» «Жертва 
моди» 
 

 «Хочу 
заміж» 
 
«Жертва 
моди» 

«Жертва 
моди» 
 

       

«Україна»     «На 10 
років 
молодша» 

 «Оголена 
красуня» 
 

«Оголена 
красуня» 
 

  «Моє нове 
життя» 
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«ТЕТ»  «Зніміть це 
негайно» 

    «Зніміть це 
негайно» 
 
«Модный 
приговор» 

«Лялечка-
1,2» 
 

«Лялечка»   

«К2»       «Модний 
вирок» 

«Модный 
приговор» 
 
«Зайві 10 
років» 
 

«Модний 
вирок» 
 
«Жіноча 
форма» 
 

«Модний 
вирок» 
 
«Жіноча 
форма» 

«Модний 
вирок» 
 
«Жіноча 
форма» 
 
«Зайві 10 
років» 

Жанр: розважальні передачі, формат: ігрові шоу (змагання, сіті-квест, трюки) 

Телекана
л 
 /  
телесезо
н 

2004-2005 рр. 2005-2006 рр. 2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-
2010 рр. 

2010-
2011 рр. 

2011-
2012 рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-
2014 рр. 

2014-
2015 рр. 

«Інтер» «Інтелект-шоу 
«LG-Еврика» 
 
«Природній 
відбір» 

«Шиканемо» 
 
«Ігри 
патріотів 1, 2, 
3» 
 

«Шиканемо
» 
 
«Ігри 
патріотів» 
 

«Шиканем
о» 
 

«Найроз
умніший
» 
 

«Найроз
умніший
» 
 
«Битва 
українсь
ких міст» 
 

«Что? 
Где? 
Когда?» 
 
«Найроз
умніший
» 
 
«Битва 
українсь
ких міст» 

«Вырван
ный из 
толпы» 
 
«Найроз
умніший
» 
 

«Червон
е або 
чорне» 
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«Вирван
ний з 
натовпу» 

«1+1» «Найрозумніши
й» 

«Найрозумні
ший» 
 
«Богатирські 
ігри» 

 «Найрозу
мніший» 
 
«Таксі» 
 

«Найроз
умніший
» 
 
«Найроз
умніший. 
Дорослі 
ігри» 

«Я 
люблю 
Україну» 

«Мій 
зможе» 
 
«Що ти 
робив 
минулої 
п’ятниці» 
 

«Я 
люблю 
Україну» 
 
«Всенар
одні 
сімейні 
хованки» 

«Что? 
Где? 
Когда?» 
 

«Вишка» 
 

«Що? 
Де? 
Коли?» 
 

«СТБ» «Своя гра» 
 

«100 к 1» 
 

 «Еники-
беники» 

   «Куб» 
 

 «Куб-4» 
 

«Куб-4» 
 

«ICTV» «Галопом по 
європах» 

«На свою 
голову» 
 

«Галопом 
по європах-
2» 

«Акули 
бізнесу» 

«Галопо
м по 
європах-
3» 

«Помыла
андерсо
н» 

«Море 
по 
коліна» 
 

«Битва 
націй» 
 

  «Кріт» 
 

«Новий» «Богатирські 
ігри» 
 
«Своя гра» 
 
«За гроші» 
 
 

 «Побачити 
все» 
 
«Володар 
гори» 
 
 

«Побачит
и все» 
 
«Чи 
розумніш
ий ти за 
п’ятикласн
ика» 
 

«Хто 
проти 
блондин
ок» 
 
«Інтуїція
» 

«Інтуїція
» 
 
«Хто 
проти 
блондин
ок» 
 

«Інтуїція
» 
 
«Хто 
проти 
блондин
ок» 
 
«Співай, 
якщо 
зможе 

«Інтуїція
» 
 
«Хто 
зверху» 
 
«Я – 
герой» 
 
«Пакуй 
валізи» 

«Хто 
зверху-
2» 
 
«Інтуїція
» 
 
«Країна 
чудес-2» 
 

«Знайди 
крайньог
о» 
 
«Мачо 
не 
плачуть» 
 

«Хто 
зверху» 

«Україна» «Срібний 
апельсин» 

 «Срібний 
апельсин» 
 

«Срібний 
апельсин» 
 

«Срібний 
апельсин
» 

«Срібний 
апельсин
» 

«Граєш 
або не 
граєш» 

«Минута 
на 
победу» 
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«Яка то 
мелодія» 
 

 
«Яка то 
мелодія» 
 

  

«ТЕТ» «Крісло» «Крісло» 
 

«Ключі від 
Форта 
Буайяр» 

«Фактор 
страху» 

«Ключі 
від 
Форта 
Буайяр» 
 
«Фактор 
страху» 

«Фактор 
страху» 
 
«Ключі 
від 
Форта 
Буайяр» 
 

     

«Тоніс»   «Вікторина 
для 
кмітливих» 
 

        

«К1»     «Що? 
Де? 
Коли?» 

«Вайп-
аут» 
 
«Що? 
Де? 
Коли?» 

«Брейн-
ринг» 
 
«Найроз
умніший
» 
 
«Вайп-
аут» 
 

«Що? 
Де? 
Коли?» 
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Жанр: розважальні передачі, тематика: кулінарні шоу 

Телекана
л 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 рр. 2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Смачно 
з Б. 
Бурдою» 
 
«Містер-
кук» 
 

«Картата 
потата» 

«Картата 
потата» 

«Картат
а 
потата» 

«Картата 
потата» 

 «Смачна ліга 
з 
Заворотнюк
» 

«Смачна ліга з 
Заворотнюк» 

 «Осіння 
кухня» 

«Готуємо 
разом» 

«1+1»  «Смачна 
країна» 

«Смачна 
країна» 

  «Смакуємо
» 

«Смакуємо» 
 
«Пекельна 
кухня» 

«Смакуємо» 
 
«Пекельна 
кухня-2» 

«Кулінарні 
курси  з 
Висоцькою» 
 
«Кулінарна 
академія. 
Юлія 
Висоцька» 
 

«Смакуємо
» 

 

«СТБ»  «Їмо вдома» «Їмо 
вдома» 

«Звана 
вечеря» 
 
«Їмо 
вдома» 

«Звана 
вечеря» 
 
«Їмо 
вдома» 
 
 

«Їмо 
вдома» 
 

«Їмо вдома» 
 

«Мастер-
шеф» 
 
«Сніданок з 
Ю.Висоцькою
» 
 
«Їмо вдома» 
 

«Їмо 
вдома» 
 
«Мастер-
шеф-2» 
 
«Сніданок  з 
Ю. 
Висоцькою» 

«Звана 
вечеря» 
 
«Мастер-
шеф-2» 
 
«Їмо 
вдома» 
 

«Все буде 
смачно» 
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«Кулінарна 
династія» 

 «Все буде 
смачно» 

«ICTV» «Коронн
а страва» 

«Кухня для 
чайників з А. 
Заворотнюк
» 
 
«Кулінарний 
бестселер» 
 

«Здорова 
кухня» 
 

  «Смак» «Смак»  «Евро-фуд»    

«Новий»     «Кулінарн
а 
програма 
90х60х90» 

  «Кухня на 
двох» 
 

«Кухня-2» 
 
«Готуй» 
 

«Війна 
світів. 
Ревізор 
проти 
шефа» 

 

«Україна»  «Смачно з 
Б.Бурдою» 

«Смачно з 
Б.Бурдою
» 

     «Найкращи
й кухар на 
селі-2» 

«Світ на 
смак» 
 

 

«ТЕТ»   «Звана 
вечеря» 

«Звана 
вечеря» 

«Звана 
вечеря» 
 

 «Звана 
вечеря» 
 
«Домашній 
ресторан» 
 
«Їж і худни» 
 

    

«К1»       «Спеція» 
 
«Вінегрет-
шоу» 
 

 «Звана 
вечеря» 
 

«Звана 
вечеря» 
 

«Звана 
вечеря» 
 



273 

«К2»      «Смачно з 
Б.Бурдою» 
 
«Картата 
потата» 

«Смачно з 
Б.Бурдою» 
 
«Картата 
потата» 

«Секреты 
шеф-повара» 
 
«Повара з 
Беверлі Хілз» 
 
«Солодка 
кухня» 
 

«Справа 
смаку» 
 
«Іноземна 
кухня» 
 
«Свати біля 
плити» 
 
«Спеція»  
 
«Смакуйте 
на 
здоров’я»  
 

«Справа 
смаку» 
 
«Тиждень 
їжі» 
 
«Таємниці 
шеф-
кухаря» 
 

«Таємниці 
шеф-
кухаря» 
 
«Запитайт
е у 
кухаря» 
 
«Рецепти 
щастя» 

 

Жанр: розважальні передачі, тематика: гендерні відносини 

Телекана
л 
 /  
телесезо
н 

2004-2005 
рр. 

2005-
2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Перехрес
тя 
кохання» 
 

«Оди
н у 
полі» 
 

 «Все для 
тебе» 

    «Смачне 
побачення» 
 
«Весільний 
розмір» 

«Давай 
одружимос
я 
В Україні» 

 

«1+1» «Это 
любовь» 

      «Давай 
одружимос
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я» 
 
«10 кроків 
до кохання» 

«СТБ»      «Давай 
одружимос
я» 

«Давай 
одружимос
я» 
 
«Холостяк» 

«Холостяк-
2»  

«Холостяк-
3» 
«Як вийти 
заміж з 
А.Чеховою» 

«Холостяк-
4» 

«Холостяк
-5» 

«ICTV»   «Красуні і 
розумник
и» 

«Клуб 
колишніх 
дружин» 

       

«Новий»   «Побачен
ня з 
мамою» 
 
«Секс з 
А.Чеховою 

«Обшук і 
побачення» 

«Побачення з 
мамою» 
 

  «Знову 
разом» 
 
«Шури-
амури» 
 

«Ближче до 
тіла» 
 

 «Герої і 
коханці» 
 
«Серця 
трьох» 

«Україна
» 

      «Фактор 
пола» 

«Хто хоче 
заміж за 
мого сина» 

   

«ТЕТ»    «Випробуван
ня вірності» 
 
«Холостяк» 

«Давай 
одружимося» 
 
«Випробуван
ня вірності» 
 

«Давай 
одружимос
я» 
 

«Давай 
одружимос
я» 
 
«Давай 
спробуємо» 
 
«Шлюбне 
чтиво» 
 

«Це любов» 
 
«Теорія 
зради» 
 
«У тета 
тато» 
 
«У ТЕТа 
мама» 

«Это 
любовь-2» 
 
«Досвідос-
2» 
 
«У тета 
тато» 
 

«Твою 
маму» 
 
«Любов з 
майбутньог
о» 
 
«Теорія 
зради» 
 

«Любов 
онлайн» 
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«Гола 
правда» 
 
«Теорія 
зради» 
 
«Твою 
маму» 
 
«Знайомств
о з 
батьками»  

 «Півцарства 
за кохання» 

«К1»        «Реальне 
кохання» 
 
«Рандеву» 
 

«Весільний 
розмір» 
 
«Лямур-
тужур» 

  

«К2»        «Все для 
тебе» 

«Давай 
одружимос
я» 

 «Смачне 
побачення
» 

 

Жанр: розважальні передачі, тематика: гумористичні, формат: шоу, фестивалі, концерти, змагання, травесті 

Телекан
ал 
 /  
телесез
он 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-
2007 рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 рр. 2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Городок
» 

«Вечірній 
квартал» 

«Городок
» 

«Аншлаг» 
 

«Городок» 
 

«Городок» 
 

«Городок» 
 

«Городок» 
 

«Юрмаліна 
2012» 

«Юрмаліна 
2012» 
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«Академі
я сміху» 
 
«Камера 
сміху» 

 
«КВК» 

 
«Аншлаг» 
 
«Камеді 
клаб 
Україна» 

«Городок
» 
 
«КВК» 
 
«Вечірній 
квартал» 

«Вечірній 
квартал» 

«Вечірній 
квартал» 

«Вечірній 
квартал» 
 
«Рассмеши 
комика» 
 
«Чистоnews
» 
 
«Сімейний 
розмір» 
 
«Ранкова 
пошта з 
Галкіним та 
Пугачовою» 

«Рассмеши 
комика» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 
«Ранкова 
пошта з 
Галкіним та 
Пугачовою» 
 
«Неділя з 
кварталом» 
 
«Вечірній 
Київ» 
 

 
«Україно, 
вставай» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 

 

«1+1» «Аншлаг» 
 
«Криве 
дзеркало
» 

«Аншлаг» 
 
«Криве 
дзеркало» 
 
«Шоу О. 
Степаненк
о» 
 
«Єралаш» 
 

«Єралаш
» 

«Юрмалін
а» 
 
«Єралаш» 
 
«Криве 
дзеркало
» 
 
«Наша 
раша» 
 

«Криве 
дзеркало» 
 
«Наша 
раша» 
 

«Наша 
раша» 
 

«Шість 
кадрів» 

«Шість 
кадрів» 
 
«Дикі та 
смішні» 
 
«Добрий 
вечір» 
 
«Говорить і 
показує 
Україна» 
 

«Сказочная 
русь» 
 
«Вечірній Київ» 
 
«Шість кадрів» 
 
«Рассмеши 
комика» 
 
 

«Неділя з 
кварталом»  
 
«Шість 
кадрів» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 
«Розсміши 
коміка-4» 
 
 
 

«Чистоnews
» 
 
«Шість 
кадрів» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 
«Розсміши 
коміка-4» 
 
«Вечірній 
Київ» 
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«СТБ» «Маски-
шоу» 
 
«Шоу 
Бенні 
Хілла» 

«Сам собі 
режисер» 

«Суботній 
вечір» 
 

«Сам собі 
режисер» 
 
«Городок
» 
 
«Кубок 
мора» 
 
«Вусо-
лапи-
хвіст» 
 

«Ради 
смеха» 
 
«Концерт 
Задорнова
» 
 
«Юрмали
на» 
 
«Вусо-
лапи-
хвіст» 
 

«Концерт 
Задорнова» 
 

 «Вусо-лапи-
хвіст» 
 
«Уральські 
пельмені» 
 

«Вусо-лапи-
хвіст» 
 

  

«ICTV» «Каламбу
р» 
 
«33 
квадратн
их 
метри» 
 
«КВК» 

«Каламбу
р» 
 
«Осторож
но, 
модерн» 
  

«Каламбу
р» 

«Каламбу
р» 
 
«Голі та 
смішні» 

«Голі та 
смішні» 
 
«Українці 
афігенні» 
 
«Каламбу
р» 
 

«Каламбур» 
 
«Голі та 
смішні» 
 
«Наша 
раша» 
 
«Прожектор
пе-
рісхілтон»  
 
«Українці 
афігенні» 
 
«Люди, 
коні, 

«Камеді 
клаб» 
 
«Наша 
раша» 
 
«Голі та 
смішні» 
 
«Люди, 
коні, 
кролики і 
домашні 
ролики» 
 
«Прожектор
пе-рісхілтон 

«Люди, 
коні, 
кролики і 
домашні 
ролики» 
 
«Наша 
раша» 
 

«Мультособист
ості « 
 
З»ірка You 
tube» 
 
«Наша раша» 
 
«Дивитись 
всім» 
 

«Зірка You 
tube» 
 
«Наша 
раша» 
 
«Анекдоти 
по-
українськи» 
 
«Путьова 
країна» 
 

«Анекдоти 
по-
українськи» 
 
«Зірка You 
tube» 
 
«Дивитись 
усім»  
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кролики і 
домашні 
ролики» 
 

« 
 
«Зроби мені 
смішно» 
 

«Новий
» 

«3х4 
домашнє 
відео» 
 
«КВК» 

 «Маскі-
шоу» 
 
«Камеді 
клаб» 
 

«Жіноча 
ліга» 

«Камеді 
клаб 
Україна-3» 
 
«Файна 
Юкрайна» 

«Файна 
Юкрайна» 
 
«Даешь  
Молодежь» 

«Даешь 
молодежь» 
 
«Файна 
Юкрайна» 
 
«Скетч-шоу 
Красотки» 

«Сделай 
мне 
смішно» 
 
«Даешь 
молодежь 
(Нумо 
браття 
)» 
 
«Файна 
Юкрайна» 
 
«Люди ХЕ»  
 
 

«Уральські 
пельмені» 
 
«Файна 
Юкрайна» 
 
«Педан-
Притула-шоу» 
 
«Люди ХЕ» 
 
«Нереальна 
історія» 
 
«Очевидець. 
Смішно до 
болю» 

«Даешь 
молодежь» 
 
«М’ясорубк
а» 
 
«Дорослі, як 
діти» 
 
«Вже 
котрий 
день» 
 
«Про що 
говорять 
тварини» 
 

«Уральські 
пельмені» 
 
«Стендап 
шоу» 

«Україн
а» 

 «Фабрика 
юмору» 

«Фабрика 
гумору» 
 

«Фестива
ль юмору 
«Умора» 

«Зірки 
юмору» 
 
«Зіркові 
зустрічі з 
Вінокуром
» 
«Вечір з 
Галкіним» 

«Бенефіс 
Гальцева і 
Вєтрова» 

«Бенефіс 
Воробей і 
Гальцева» 
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«ТЕТ» «КВК» 
 
«ОСП-
студія» 

«Зроби 
мені 
смішно» 
 
«Обережн
о, Задов» 

«Єралаш
» 

«Єралаш» 
 
«Сміх без 
правил» 
 
«Бла-бла 
шоу» 

«Єралаш» 
 
«33 
квадратни
х метри» 
 
 

«Єралаш» 
 
«Продавці 
страху» 
 

«Єралаш» 
 
«Comedy 
woman» 
 
«Крокодил»  

«Єралаш» 
 
«Comedy 
woman» 
 
«Женская 
лига» 
 
«Бардак» 
 
«Чортиці у 
спідницях» 

«Даешь 
молодежь» 
 
«Віталька»  
 
«Єралаш» 
 
«Comedy 
woman» 
 
«Бабуны и 
дедуны 1,2» 
 
«Бардак» 
 
«Вечірній гон» 
 
«Що якщо» 
 
«Веселі мам 
зелі» 
 
«Кіт. Фактор» 
 
«Вайфайтери» 
 
«Надто грубо 
для ютуба» 
 
«Шури-мури» 
 

«Країна У» 
 
«Віталька»  
 
«Єралаш» 
 
«Розсміши 
коміка» 
 
«Шість 
кадрів» 
 
«Даешь 
молодежь» 
 
«Тузік і 
Барбос 
шоу» 
 
«Інародний 
артист» 
 
«Надто 
грубо для 
ютуба» 

«Єралаш» 
 
«Віталька» 
 
«Країна У» 
 
«Розсміши 
коміка» 
 
«Даешь 
молодежь» 
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«Слава зі 
Славєком 
Славіним» 

«НТН»    «Аншлаг»       «Голі та 
смішні» 

«К1»     «Вечірній 
квартал» 
 
«Городок» 
 
«Далекі 
родичі» 
 

«Городок» 
 
«КВК» 

«КВК» 
 
«Городок» 
 
«Далекі 
родичі» 
 
«Кумедне 
домашнє 
відео» 
 
«Дякувати 
Богу, ти 
прийшов» 
 
«Країна 
сміється» 
 
«Дураки. 
Дороги. 
Деньги» 
 
«Бійцівськи
й клуб» 

«Бійцівськи
й клуб» 
 
«Дураки. 
Дороги. 
Деньги» 
 
«КВК» 
 
«Обережно, 
кастинг» 
 

«Розсміши 
коміка» 
 
«Пороблено в 
Україні» 
 
«КВК» 
 
«Добрий вечір, 
тварини» 
 
«Бійцівський 
клуб» 
 
«Вечір. Паша. 
Зорі» 
 
«Штучки» 
 
 

«Розсміши 
коміка» 
 
«КВК» 
 
«Пороблено 
в Україні» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 
«Прожектор
пе-
рісхілтон»  
 
«Хі та Ха» 
 
 
 

«КВК» 
 
«Розсміши 
коміка» 
 
«Прожектор
пе-
рісхілтон» 
 
«Вусо-лапи-
хвіст» 
 
«Файна 
Юкрайна» 
 
«Вечірній 
квартал» 
 

«К2»         «Сімейний 
розмір» 

«Неділя з 
Кварталом» 

«33 
квадратних 
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  метри» 
 
«Ульотні 
тварини» 
 

«2+2»       «Прожектор
пе-
рісхілтон»  
 

«Камеді 
клаб» 
 
«Прожектор
пе-
рісхілтон» 
 
«Улетное 
видео по-
русски» 
 

«Улетное 
видео по-
русски» 
 
«Шоумухослон
» 
 
«Облом.ua» 
 
«Шалене відео 
по-українськи» 
 

«Обережно, 
модерн» 
 
«Маски-
шоу» 
  
«Шалене 
відео по-
українськи» 
 
«Облом.ua» 

«Шалене 
відео по-
українськи» 
 
«Супер 
облом.ua» 
 
«Шість 
кадрів» 
 
«Відео 
Бімба» 
 

 

Жанр: розважальні передачі, формат: травесті-шоу, тематика: гумор 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-
2007 рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-
2010 рр. 

2010-
2011 рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 рр. 2013-
2014 рр. 

2014-
2015 рр. 

«Інтер»  «Кумири і 
кумирчики» 

      «Велика різниця 
по-українськи» 

  

«1+1»        «Велика 
різниця по-
українськи» 

   

«СТБ»            
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«ICTV»      «Велика 
різниця» 

«Велика 
різниця» 

    

«Новий»         «Шоумастгоуон»   

«Україна»          «Як дві 
краплі» 
 

 

«ТЕТ»         «Велика 
різниця» 

«Велика 
різниця» 
 

 

«К1»        «Большая 
разница» 

«Большая 
разница» 

«Велика 
різниця» 

«Велика 
різниця» 

«Перший 
національний» 

       «Кумири і 
кумирчики» 
 

   

 

Жанр: розважальні передачі, тематика: історії життя відомих людей 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004
-
2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»  «Імена з О. 
Марченко» 

«Поки всі 
вдома» 

«Поки всі 
вдома» 

«Позаочі»  «Формула 
любові» 
 
«Позаочі» 
 
«Поки всі 
вдома» 

«Формула 
любові» 
 
«Позаочі» 
 
«Поки всі 
вдома» 

«Формула 
любові» 
 

 «Сценарій 
кохання» 
 

 

«1+1» «СВ-
шоу

   «Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 

«Світське 
життя» 
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»  
«Анатомія 
слави» 
 
«Розкішне 
життя» 
 

 
«Я так 
живу» 
 

«СТБ»  «Неймовір
ні історії 
кохання» 

«Неймовір
ні історії 
кохання» 

«Моя 
правда» 
 
«Неймовірні 
історії 
кохання» 
 
«Зіркове 
життя» 
 
«Приватні 
історії» 
 
«Русские 
сенсации» 

«Моя 
правда» 
 
«Неймовір
ні історії 
кохання» 
 

«Моя 
правда» 
 
«Неймовір
ні історії 
кохання» 
 
«Зіркове 
життя» 
 

«Неймовірн
а правда до 
зірок» 
 
«Зіркове 
життя» 
 
«Неймовірн
і історії 
кохання» 
 
«Русские 
сенсации» 

«Неймовірн
а правда 
про зірок» 
 
«Неймовірн
і історії 
кохання» 
 

«Зіркове 
життя» 
 
«Неймовірн
а правда 
про зірок» 
 

«Неймовірн
а правда 
про зірок» 
 
«Зіркове 
життя» 
 
«Моя 
правда» 
 
 

«Зіркове 
життя» 
 

«ICTV»   «Зірковий 
патруль» 

        

«Новий»     «Зіркові 
драми» 

«Зоряні 
драми» 

  «Наші в 
раші» 

  

«Україна»      «Зіркові 
зустрічі» 

«Добро 
пожаловать
» 
 

 «Таємниці 
зірок» 
 
«Додому на 
свята» 

«Таємниці 
зірок» 

«Таємниці 
зірок» 
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«ТЕТ»    «Ретроманія
» 

       

«Тоніс»  «Світські 
хронічки» 

«Світські 
хронічки» 

«Світські 
хронічки» 
 
«Жіночий 
погляд з 
О.Пушкіною
» 

«Світські 
хронічки» 
 

«Світські 
хронічки» 
 

  «В гостях у 
Д. 
Гордона» 
 
«Світські 
хронічки» 
 
«Кумири» 
 

«В гостях у 
Д. 
Гордона» 
 
«Будь в 
курсі» 
 

«Сильні 
світу 
цього» 
 
«В гостях у 
Д. 
Гордона» 
 
«Світські 
хронічки» 
 
«Модні 
історії з 
Оксаною 
Новицькою
» 
 
«Кумири» 
 

«К1»     «Історії 
успіху» 

  «Світ зірок»    

«К2»      «Позаочі» 
 
«Формула 
любові» 

«Позаочі» 
 
«Формула 
любові» 

«Формула 
любові» 
 
«Позаочі» 
 

«Позаочі» 
 
«Формула 
любові» 
 
«Жіночий 
погляд з 
О.Пушкіною 

 «Глянець» 
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«Крупним 
планом» 

«КРТ»       «Маю честь 
запросити» 

    

«Перший 
національний
» 

         «В гостях у 
Д. 
Гордона» 
 

 

 

Жанр: розважальні передачі, тематика: мода (fashion) 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 рр. 2005-
2006 
рр. 

2006-
2007 
рр. 

2007-
2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 рр. 2010-2011 
рр. 

2011-2012 рр. 2012-
2013 рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Новий»     «Проfashion»       

«ТЕТ» «Телевізійний 
центр моди» 
 

 «Твій 
стиль» 
 

    «Богиня 
шопінгу» 
 

«Богиня 
нова 
колекція» 
 
«Богиня 
шопінгу» 
 

«Принцеса 
тут Я» 
 
«Богиня 
шопінгу» 
 
«Мода 
народу» 
 
«Ікона 
стилю» 
 
«Богиня 
шопінгу. 
Повернення» 

«Богиня 
шопінгу» 
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«Тоніс»      «Тиждень 
моди з 
Дариною 
Шаповаловою» 

     

«К1»        «Cosmopolitan» «Шопінг-
монстри 

  

«К2»       «Тенденції 
моди» 

   «Гардероб 
на виліт» 

 

Жанр: розважальні передачі, тематика: програми про шоу-бізнес, трансляції музичних концертів і фестивалів 

Телекана
л 
 /  
телесезо
н 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Мелорама
» 

 «Мелорама
» 

    «Концерт 
Ю.Ніколаєва
» 

   

«1+1» «Золотий 
грамофон» 

       «Секретні 
матеріал
и шоу-
бізнесу» 
 
«ТСН 
Особливе
» 

  

«СТБ»    «Зіркове 
життя» 
 

«Русские 
сенсации» 
 

 «Русские 
сенсации» 
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«Русские 
сенсации» 

«Зіркове 
життя» 

«ICTV»    «Ти не 
повіриш» 

«Ти не 
повіриш» 
 
«Козирне 
життя» 

«Ти не 
повіриш» 
 
«Козирне 
життя» 
 
«Під 
прицілом» 

«Ти не 
повіриш» 
 
«Під 
прицілом» 

«Ти не 
повіриш» 
 
«Козирне 
життя» 

«Козирне 
життя» 

«Козирне 
життя» 
 
«Телепорт
-шоу 
Машина 
часу» 

«Козирне 
життя 
на дачі» 

«Новий» «Нова 
хвиля» 
 

 «Шоуманія
» 

«Шоуманія» 
 
«Ексклюзив» 
 
«Аналіз 
крові» 

«Аналіз 
крові» 
 
«Ексклюзив
» 
 
«Шоуманія
» 
 
 

«Кліпси» 
 
«Шоуманія
» 
 
«Ексклюзив
» 
 
«Аналіз 
крові» 

«Кліпси» 
 
«Шоуманія
» 
 
«Ексклюзив
» 
 
«Аналіз 
крові» 

«Шоуманія» 
 
«Піраньї» 
 

«Піраньї»  «Шоуманія
» 
 

«Україна
» 

 «Нова 
хвиля у 
Юрмалі» 

        «Зірковий 
шлях» 

«ТЕТ» «Концерт 
гурту 
«Ночные 
снайперы» 
 
«Вася in da 
house 
Смотри» 

«Жизнь 
прекрасна
» 
 

 «Напросили
сь 
(Відчиняй)» 

 «Дивись» 
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«НТН»          «Легенди 
шансону» 

 

«К1»          «Леся 
Здєся» 

 

«К2»        «Зірки на 
показ» 
 

 «Пісня 
року» 
 
«Концерт 
К.Меладзе
» 

 

«КРТ»        «Зірки 
запалюють» 

   

Жанр: розважальні передачі, тематика: ремонти оселі 

Телекан
ал 
 /  
телесезо
н 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»  «Квадратни
й метр» 

«Квадратни
й» 
 

«Квадратн
ий метр» 

      «Удачний 
проект» 

«1+1»       «Ремонт +»  «Повне 
перевтіленн
я. Дім за 
тиждень» 

  

«СТБ» «Красивая 
квартира» 

          

«ICTV» «Квартирне 
питання» 

«Школа 
ремонту» 
 

«Школа 
ремонту» 
 

«Квартирн
е питання» 

«Квартир
не 
питання» 

«Квартирн
е питання» 
 

«Квартирн

е питання» 

«Квартирн

е питання» 

«Квартирне 

питання» 

«Квартирн

е питання» 
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«Квартирне 
питання» 

«Квартирне 
питання» 

  

«Дача» 

 

«Дача» 

«Новий»     «Корисна 
площа» 
 

«Будинок, 
закритий 
на ремонт» 

     

«Україна
» 

         «1 за 100 
годин» 

 

«ТЕТ» «Допоможіт
ь, ремонт» 
 

«Допоможіт
ь, ремонт» 

        «Повне 
перевтіленн
я. Будинок 
за один 
тиждень» 

«Тоніс»    «Школа 
ремонту» 

«Школа 
ремонту» 

      

«К1»         «Дім на 
заздрість 
усім» 

  

«К2»      «Квадратн
ий метр» 

«Квадратн
ий метр» 

«Квадратн
ий метр» 
 
«Найкращі 
інтерьєри» 
 

«Квадратни
й метр» 
 
«З білого 
аркуша» 
 

«Квадратн
ий метр» 
 
«З білого 
аркуша» 
 
«F-стиль» 

«Квадратни
й метр» 
 
«Квартирне 

питання» 

 

Жанр: публіцистичні програми, формат: ток-шок, судові шоу, детективні розслідування, серіаліті 

 2004-
2005 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-
2013 

2013-2014 2014-2015 

«Інтер» «Ключов
ий 
момент» 

«Ключовий 
момент» 
 

«Жди меня» «Ключовий 
момент» 
 

«Народний 
суд» 
 

«Ключовий 
момент» 
 

«Жди меня» 
 
«Розбір 

«Сімейний 
суд» 
 

«Судові 
справи» 
 

«Судові 
справи» 
 

«Судові 
справи» 
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«Моя 
сім’я» 
 
«Жди 
меня» 

«Жди меня» «Жди меня» «Ключовий 
момент» 
 
«Судові 
справи» 
 
«Жди меня» 

«Жди меня» польотів» 
 
«Все свои» 
 

«Судові 
справи» 
 
«Жди меня» 
 
«Розбір 
польотів» 
 

«Сімейни
й суд» 
 
«Судові 
справи» 
 
«Про 
життя» 
 
 

«Сімейни
й суд» 
 
«Жди 
меня» 
 
«Стосуєть
ся 
кожного» 

«Жди 
меня» 
 
«Сімейни
й суд» 
 
«Стосуєть
ся 
кожного» 
 

«1+1» «Без 
табу» 
 
«Хочу і 
буду» 
 

«Судові 
справи з 
Годецьким» 
 
«Сімейні 
справи з 
І. Калінсько
ю» 

«Судові 
справи з 
Годецьким» 
 
«Без табу» 
 
«Сімейні 
справи з 
І. Калінсько
ю» 
 

«Сімейні 
справи з 
І. Калінсько
ю» 
 

«Судові 
справи» 
 
«Без табу» 
 

«Судові 
справи» 
 
«Без табу» 
 

«Судові 
справи» 
 
«Сімейні 
драми» 
 
«Не бреши 
мені» 
 

«Сімейні 
драми» 
 
«Не бреши 
мені» 
 
«Говоримо і 
показуємо» 

«Не 
бреши 
мені-2, 3» 
 
«Сімейні 
драми-3» 
  
«До 
суду» 
 
 

«Російські 
сімейні 
драми» 
 
«Не 
бреши 
мені-4» 

«Сімейні 
драми» 
 

«СТБ» «Принци
п 
доміно» 
 

«Правила 
життя» 

«Кулагін і 
партнери» 
 
«Заборонен
а зона» 
 
 

«Кулагін і 
партнери» 
 
«Правила 
життя» 
 
«Ціна 
кохання» 

«Кулагін і 
партнери» 
 
«Правила 
життя» 

«Кулагін і 
партнери» 
 
«Правила 
життя» 
 

«Правила 
життя» 
 

 «Детекто
р брехні-
1,2» 
 
«Один за 
всіх» 
 
«Врятуйт
е нашу 
сім’ю» 

«Врятуйте 
нашу 
сім’ю-2» 
 
«Детекто
р брехні-
3,4» 
 
«Один за 
всіх» 

«Детекто
р брехні-
5,6» 
 
«Один за 
всіх» 
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«ICTV» «Девочі 
сльози» 
 

          

«Новий
» 

«Вікна з 
Нагієвим
» 

  «Ціна 
кохання» 

    «Страсті 
за 
ревізоро
м» 

«Страсті 
за 
ревізоро
м» 

«Страсті 
за 
ревізоро
м» 
 

«Україн
а» 

    «Федеральн
ий суддя» 
 
«Життєві 
сенсації» 

«Федеральн
ий суддя» 

«Федеральн
ий суддя» 
 
«Нехай 
говорять» 
 

«Федеральн
ий суддя» 
 
«Нехай 
говорять» 
 

«Право 
на 
захист» 
 
«Нехай 
говорять» 
 
«Говорит
ь 
Україна» 

«Говорит
ь 
Україна»  
 
«Нехай 
говорять» 
 

«Говорит
ь 
Україна» 
 

«ТЕТ»   «Окна» 
 
«Велике 
прання» 
 
«Заборонен
а зона» 
 
«Ціна 
кохання» 

«Окна» 
 
«Шоу о. 
Марченко» 
 
«Цена 
любви» 
 
«Заборонен
а зона» 

«Окна» 
 
«Заборонен
а зона» 
 
«Ціна 
кохання» 
 

«Окна» 
 
«Ціна 
кохання» 
 
«Заборонен
а зона» 
 

«Окна» 
 
«Заборонен
а зона» 
 

    

«Тоніс»   «Шоу Опри 
Уінфрі» 

«Ток-шоу 
Две 
правды» 
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«НТН»  «Час суду» 
 
«Принцип 
доміно» 

«Час суду» 
 
«Принцип 
доміно» 

«Час суду»  «Карні 
справи» 
 

«Карні 
справи» 
 

  «До суду» 
 

 

«К1»          «Про 
життя» 

 

«К2»         «Секрети 
долі» 
 
«Будь по-
твоєму» 
 
«Шоу 
Опри 
Уінфрі» 

 «Телефон 
довіри» 
 
«Стосуєть
ся 
кожного» 
 

Жанр: суспільно-політичні передачі, формат: інтерв'ю, ток-шоу, журналістські розслідування 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 рр. 2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Народна 
платформа
» 
 
«Действую
щие лица» 
 

 «Чергова 
камера»  

«Свобода 
С.Шустера
» 
 
«Телефор
мат»  
 
 

«Свобода» «Велика 
політика з 
Є.Кисельов
им» 

«Велика 
політика з 
Є.Кисельов
им» 
 

«Велика 
політика з 
Є.Кисельов
им» 
 

«Слідство 
вели (з 
Л.Канєвськ
им)-2» 
 
«Шустер 
live» 
 
«Велика 
політика з 
Є.Кисельов

«Слідство 
вели (з 
Л.Канєвськ
им» 
 
«Шустер 
live» 
 

«Слідство 
вели (з 
Л.Канєвськ
им» 
 
«Чорне 
дзеркало з 
Є.Кисельов
им» 
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им» 
 
«Подроби
ці. 
Неформат
» 

«1+1» «Я так 
думаю» 

 «Програма 
Н. 
Мосейчук 
Приховане 
життя» 
 

«Епіцентр 
з В. 
Піховшек» 
 

  «Гроші» 
 
«Особиста 
справа» 
 

«Ілюзія 
безпеки» 
 
«Гроші» 
 

«Гроші»  «Хоробрі 
серця» 
 
«Гроші» 
 
«Територія 
обману» 
 
«Журналіс
тські 
сенсації» 

«СТБ»   «Слідство 
вели (з 
Л.Канєвськ
им)» 

«Слідство 
вели з 
Л.Канєвськ
им» 

«Слідство вели 
з 
Л.Канєвським» 
 

«Слідство 
вели з 
Л.Канєвськ
им» 

 «Слідство 
вели з 
Л.Канєвськ
им» 

   

«ICTV»   «Свобода 
слова з 
Шустером» 

«Максиму
м в 
Україні» 
 
«Свобода 
слова» 
 
«Надзвича
йні новини 
зі 

«Надзвичайні 
новини зі 
Стогнієм» 
 
«Максимум в 
Україні» 
 
«Спецрозслідув
ання» 
 

«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Максиму
м в 
Україні» 
 
«Країна 

«Провокат
ор» 
 
«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Максиму
м в 

«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Провокат
ор» 
 
«Максиму
м в 

«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Максиму
м в 
Україні» 
 
«Екстрени

«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Максиму
м в 
Україні» 
 
«Головна 

«Надзвича
йні новини 
зі 
Стогнієм» 
 
«Дістало» 
 
«Свобода 
слова з А. 
Куліковим
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Стогнієм» «Життя без 
правил» 

має знати» 
 
«Провокат
ор» 

Україні» 
 

Україні» 
 

й виклик» 
 
«Несекрет
ні файли» 

програма» » 
 
«Громадян
ська 
оборона» 
 
«Інсайдер» 
 
«Антизомб
і» 

«Новий»     «Infoшок» «Infoшок» «Infoшок» 
 
«Новий 
погляд» 
 

«Infoшок» 
 
«Новий 
погляд» 
 
«Аферисти
» 
 
«Сторонні
м В…» 

   

«Україна»  «Чистосер
дне 
зізнання» 
 
«Програм
а 
максимум
» 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Програма 
максимум» 
 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Ток-шоу 
Дуель» 

«Шустер live» 
 
«Критична 
точка» 
 
«Щиросердне 
зізнання» 
 

«Критична 
точка» 
 
«Шустер 
live» 
 
«Щиросер
дне 
зізнання» 
 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Критична 
точка» 
 
«Шустер 
live» 
«Заручник
и долі» 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Критична 
точка» 
 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Критична 
точка» 
 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
 
«Критична 
точка» 
 

«Щиросер
дне 
зізнання» 
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«Тоніс»         «Ронін. 
Ток-шоу з 
Д.Видріни
м» 
 

«Ронін. 
Ток-шоу з 
Д.Видріни
м» 
 

«Змістовна 
Україна» 
 
«Ронін. 
Ток-шоу з 
Д.Видріни
м» 
 
«Секрети 
Закулісся з 
Олександр
ом 
Ржавським 

«НТН»    «Свідок» «Правда 
жизни» 
 
«Свідок» 

«Свідок» 
 
«Агенти 
впливу» 
 

«Правда 
жизни» 
 
«Агенти 
впливу» 
 
«Свідок» 
 

«Свідок» 
 
«Правда 
жизни» 
 
«Моя 
страна» 

«Свідок» 
 
«Агенти 
впливу» 
 

«Свідок» 
 
«Агенти 
впливу» 
 
«Випадков
ий свідок» 
 
«Таємниці 
криміналь
ного світу» 
«Правда 
життя» 

«Правда 
життя» 
 
«Агенти 
впливу» 
 
«Свідок» 
 
«Випадков
ий свідок» 
 

«К1»      «Скептик» «Скептик» 
 
«Код 
доступу» 
 

«Розкішне 
життя» 
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«2+2»        «Час пик» 
 
«Угон» 
 

«Фанатські 
війни» 
 
«Сильний 
аргумент» 
 
«ДАЇ. 
Дорожні 
війни» 
 
«ДжеДАЇ» 

«ДжеДАЇ» «ДжеДАЇ» 
 
«Люстрато
р» 
 
«Секретні 
матеріали
» 
 

«Перший 
національ
ний» 

       «Шустер 
live» 

«Шустер 
live» 

  

Серіали, жанр: мелодраматичні 

Телека
нал 
 /  
телесез
он 

2004-
2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2009-2010 
рр. 

2010-2011 рр. 2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 рр. 2014-2015 
рр. 

«Інтер»  «Дві долі-
1, 2» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 

«Завжди 
говори 
завжди» 

«Тетянин 
день» 
 
«Любов як 
любов» 
 
«Заможня і 
кохана» 
 
«Зачароване 

«Обручка» 
 
«Вогонь 
кохання» 
 
«Колдовская 
любов» 
 
«І все-таки я 
люблю» 

«Обручка» 
 
«Кармеліт
а» 
 
«Сімейні 
таємниці» 
 
«Зрозуміт
и. 

«Зрозуміти. 
Пробачити» 
 
«Сусіди» 
 
«Кармеліта»  
 
«Обручка» 
 
«Серафіма 

«Шлюб за 
заповітом» 
 
«Обручка» 
 
«Дар» 
 
«Острів 
непотрібни
х людей»  

«Анюта» 
 
«Ідеальний 
шлюб» 
 
«Кровинуш
ка» 
 
«На край 
світу» 

«Жіночий 
лікар» 
 
«Поки 
станиця 
спить» 
 
«Даша» 
 
«Береги моєї 

«Кохання 
несподіван
о нагряне» 
 
«Поки 
станиця 
спить» 
 
«Криве 
дзеркало  
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кохання» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 

 
«Територія 
краси» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 

Пробачити
» 
 
«Сусіди»  
 
«Завжди 
говори 
завжди» 

прекрасна» 
 
«Доярка з 
Хацапетівки» 
 
«Оженити 
казанову» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 

 
«Кровинуш
ка»  
 
«Щасливий 
квиток» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 
 

 мрії 
 
«Домробітни
ця» 
 
«Два Івани» 
 
«Ластівчине 
гніздо» 
 

Душі» 
 
«Опівдні 
на 
пристані» 
 
«Красиве 
життя» 
 
«Земський 
лікар» 
 
«Легковаж
на жінка» 
 
«Каяття» 

«1+1» «Друзі» 
 
«Всі 
жінки 
відьми
» 
 
«Дві 
долі» 
 
«Ундін
а» 
 
«Бідна 
Настя» 

«Клон» 
 
«Відчайду
шні 
домого-
сподарки
» 

«Відчайду
шні 
домого-
сподарки
» 

«Кадети-3» 
 
«Не родися 
вродливою» 
 
«Серцю не 
накажеш» 
 
«Принцеса 
цирку» 
 
«Секс і місто» 
 

«Маргоша» 
 
«Беверлі 
Хілз» 
 
«Єрмолови» 
 
«Циганське 
серце» 
 
«Секс і місто» 

«Беверлі 
Хілз» 
 
«Район 
Мелроуз» 
 
«Всі жінки 
відьми» 
 
«Не 
родися 
вродливо
ю» 
 
«Маргоша

«Шлюбний 
контракт» 
 
«Була 
любов» 
 
«Маргоша-3» 
 
 

«Тисяча і 
одна ніч» 
 
«Клон-2» 
 
«Дневник 
доктора 
Зайцевой» 
 

«Величне 
століття. 
Роксолана» 

«Тисяча і 
одна ніч» 
 
«Любов та 
покарання» 
 
«Скліфасовсь
кий» 
 
«Асі» 
 
«У вас буде 
дитина» 
 

«Величне 
століття. 
Роксолана
» 
 
«Сила. 
Поверненн
я до дому» 
 
«Сліпа» 
 
«Ворожка» 
 
«Сила 
кохання 
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«Секс і 
місто» 
 
«Ідіот» 
 

» 
 
«Розлучни
ця» 
 
«Тільки 
кохання « 
 
«Крем» 
 
«Я лечу» 
 
«Шлюб за 
заповітом
» 

Феріхи» 

«СТБ»     «Доктор 
Хаус» 

«Доктор 
Хаус» 

«Доктор 
Хаус» 

«Дежурный 
ангел» 
 
«Доктор 
Хаус» 
 

«Мати-й-
мачуха» 
 
«Доктор 
Хаус» 

«Кохаю, тому 
що кохаю» 
 

«Пізнє 
каяття» 

«ICTV» «Рятівн
ки 
Малібу
» 
 

  «Бальзаківськ
ий вік або всі 
чоловіки 
сво…» 

       

«Новий
» 

  «Сабрина 
– юна 
відьма» 
 
«Вероніка 

«Відчайдушні 
домогоспода
рки» 
 
«Друзі» 

«Друзі» 
 
«Ранетки»  
 
«Кадети» 

«Друзі» 
 
«Курсанти
»  
 

«Друзі» 
 
«Відчайдушні 
домогоспода
рки» 

«Друзі» 
 
«Не родись 
красивой» 
 

«Дневник 
доктора 
Зайцевой» 
 
«Друзі» 

«Друзі» 
 
«Бальзаківськ
ий вік або всі 
чоловіки 
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Марс» 
 

 
«Відчайдушні 
домогоспода
рки» 
 
 

«Ранетки»  
 

 
«Бальзаківськ
ий вік або всі 
чоловіки 
сво…» 
 
«Курсанти»  
 

«Буремний 
шлях» 
 

 
«Кадетство
» 
  
«Світлофор
» 
  
«Піраньї» 
 
«Не родися 
вродливою
» 

сво…» 
 
«Світлофор» 
 
«Щоденник 
доктора  
Зайцевої» 
 
«Не родися 
вродливою» 
 
 

«Україн
а» 

  «Клон» 
 

«Клон» 
 

«Колись 
прийде 
кохання» 

«Катя»  
 
«Колись 
прийде 
кохання» 
 
«Єфросині
я» 
 
«Шлюб за 
заповітом
» 

«Єфросинія» 
 
«Маруся»  
 
«Єфросинія. 
Продовженн
я» 
 
«Маруся. 
Повернення»  
 
«Дорога моя 
людина» 
 

«Маруся. 
Випробуван
ня» 
 
«Єфросинія
. 
Продовжен
ня» 
 
«Катина 
любов» 
 
«Квітка 
черемхи» 
 
« У рікчи 
два 
береги» 
 

«Єфросинія
. 
Продовжен
ня» 
 
«Врятувати 
боса» 
 
«Карпов» 
 
«Джамайка
» 
 
«Красуня» 
 

«Поцілуй. 
Нова історія» 
 
«Відбиток 
любові» 
 
«Сашка» 

«Красуня» 
 
«Ляля» 
 
«Не йди» 
 
«Мама в 
законі» 
 
«Безсмерт
ник. Нова 
Надія» 
 
«Квіти 
папороті» 
 
«Кохані 
жінки 
Казанови» 
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«ТЕТ» «Бевер
лі Хілз» 
 
«Район 
Мелро
уз» 

«Бідна 
Настя» 

«Район 
Мелроуз» 

 «Дочки-
матері» 
 

«Секс і 
місто» 
 
«Сваха»  
 
«Серцеїдк
и» 

«Школа» 
  
«Хор» 
 

«Ранетки» 
 
«Беверлі 
Хілз. Нове 
покоління» 
 
«Всі жінки 
відьми» 
 

«Ранетки» 
 
«Всі жінки 
відьми» 
 
«Беверлі 
Хілз. Нове 
покоління» 
 

«Секс і місто» 
 
«Світлофор»  
 
«Маленькі 
таємниці» 
 

«Світлофо
р» 
 
«Довгий 
шлях до 
дому» 
 

«Тоніс»       «Чемпіон» 
 

  «Ескорт 
агентство» 
 

 

«НТН»    «Тайга»       «Доктор 
Тирса» 

 

«К1»       «Зрозуміти. 
Пробачити» 
 
«Кармеліта-
3» 
 
 

«Відчайдуш
ні 
домогоспо-
дарки» 
 
«Сваха» 
 
« Я лікую» 

«Відчайду
шні 
домогоспо-
дарки» 
 
«Завжди 
говори 
завжди» 
 

«Всі жінки 
відьми» 
 
«Дикий 
ангел» 
 
«Відчайдушні 
домогоспода
рки» 

«Всі жінки 
відьми» 
 

«К2»      «Вовчиця» 
 

   «Тетянин 
день» 
 
«Любов як 
любов» 
 
«Солдати-15» 

«Небесне 
кохання» 
 
«Тетянин 
день» 
 

«КРТ»       «Чемпіон»     
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Серіали, жанр: детективно-кримінальні, бойовик, пригоди 

Телека
нал 
 /  
Телесез
он 

2004-2005 
рр. 

2005-
2006 рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 рр. 2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 

 «Ліквідаці
я» 

«Повернення 
Турецького» 
 
«Оперативний 
псевдонім» 
 

«Террори
стка 
Иванова» 
 
«Павутин
ня» 
 

«Марш 
Турецького
» 
 
«Детективи
» 
  
«Повернен
ня 
Мухтара» 
 
«Оператив
ний 
псевдонім-
2» 
 

«Поверне
ння 
Мухтара-
2,3» 
 
«Якось у 
міліції» 
 
«Детекти
ви» 
 

«Детективи
» 
  
«Невидимк
и» 
 
«Повернен
ня 
Мухтара-
2,3» 
 
 «По ту 
сторону 
вовків» 

«Випереджа
ючи 
постріл» 
 
«Точка 
вибуху» 
 
«Поверненн
я Мухтара» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів-11» 
 
«Зовнішнє 
спостереже
ння» 
 

«Поверненн
я Мухтара-
2» 
 
«Пасічник» 
  
«Турецький 
транзит» 
 

«Повернен
ня 
Мухтара-2» 
 
«Вовче 
сонце» 

«1+1»  «Бандит-
ський 
Петербур
г» 

«Поверне
ння 
Мухтара-
3» 

«Клан 
Сопрано» 
 

«Поверне
ння 
Мухтара» 

«Журов»   «Правда 
ховає 
брехню» 

«Лєдніков» 
 
«Поліція 
Гаваїв» 
 
«Слідаки» 
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«СТБ»   «Вона 
написала 
вбивство» 
 
«Секретні 
матеріали
» 
 
«Міс 
Марпл» 
 
«Коломбо
» 
 
«Лікарськ
а 
таємниця
» 
 

«Коломбо» 
 

«Комісар 
Рекс» 
 

«Коломбо» 
 
«Вона 
написала 
вбивство» 
 
«Комісар 
Рекс» 
 
«Чужі 
помилки» 
 

«Чужі 
помилки» 
 

«Мент в 
законі» 
 
« Без 
терміну 
давності» 
 

«Криміналь
ний облом» 
 
«Комісар 
Рекс» 
 

«Чужі 
помилки» 
 

 

«ICTV»  «Каменсь
ка-4» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Марш 
Турецько
го» 
 
«Віола 

«Каменсь
ка-4» 
 
«Віола 
Таракано
ва» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Марш 

«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Час Волкова» 
 
«Таємниці 
слідства» 
 
«Опера»  

«Агент 
національ
ної 
безпеки» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Таємниці 
слідства» 
 

«Таємниці 
слідства» 
 
«Гончі» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів-9» 
 
«Десантура
»  
 

«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Менти» 
 
«Військов
а 
розвідка» 
 
«Морські 
дияволи» 

«Менти» 
 
«Прокурор
ська 
перевірка» 
 
«Морські 
дияволи-5» 
 
«Брат за 
брата» 
 

«Убойная 
сила» 
 
«Менти» 
 
«Прокурорс
ька 
перевірка» 
 
«Агент 
національно
ї безпеки» 

«Літейний» 
 
«Пастка» 
 
«Братство 
десанту» 
 
«Опера» 
 
«Прокурорсь
ка 
перевірка» 

«Прокурор
ська 
перевірка» 
 
«Літейний» 
 
«Інкасатор
и» 
 
«Кріт» 
 
«Чужий 
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Таракано
ва» 

Турецьког
о» 
 

«Убойная 
сила» 
 
«Час 
Волкова» 
 
«Морські 
дияволи» 

 «По 
закону» 
 
«Свій-
чужий» 
 
«Морські 
дияволи» 

 
«Опера» 
 

«Чужий 
район» 

 
«Шеф» 
 
«Розплата» 
 
 

 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Менти-5» 
 
«Братани-3» 
 
«Лісник» 
 

район» 
 
«Опера» 
 
«Дізнавач» 
 
«Шеф» 

«Новий
» 

«Менти-4» 
 
«Комісар»  
 
«Рекс» 
 
«Далекобійн
ики» 

 «Комісар 
Рекс» 
 
«Кобра 
11» 

 «Бородін»      «Віола 
Тараканова
» 

«Україн
а» 

   «Олександрівс
ький сад» 

«Чоловіки 
не 
плачуть» 
 
«Безмовн
ий свідок» 

«Слід 
 
«Висяки-2» 
 
«Безмовни
й свідок» 
 
«Загарбник
и»  

«Слід» 
 
«Шериф» 
 
«Звіробій 
2» 
 

«Слід» 
 
«Глухарь. 
Поверненн
я» 
 
«Криміналь
на поліція» 
 
«Дорожній 
патруль» 
 

«Слід» 
 
«Дорожній 
патруль» 
 
«Подружжя
» 
 
«Життя як 
вирок» 
 
«Я – 

«Подружжя» 
 
«Слід» 
 
«Карпов»  
 
«П’ятницьки
й» 
 
«Мент у 
законі» 
 

«Слід» 
 
«П’ятницьк
ий» 
 
«ОСА»  
 
«Лягавий» 
 
«Мент у 
законі» 
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«Охоронец
ь-3» 
 
«Гончі-3» 
 
«Подружжя
» 
 
«Зустрічна 
течія» 
 
«Справжні» 
 
«Медвежій 
кут» 
 

охоронець. 
Старі 
рахунки» 
 
«Злочин 
буде 
розкрито» 
 
«Справжні» 
 

«Слід» 
 
«Ментовські 
 війни-7» 
 
«Шаман-2»  
 

«Приватни
й 
детектив»  
 
«Тетяна 
Іванова» 

«ТЕТ» «День 
народження 
Буржуя» 

«Бригада
» 

  «Приватн
ий 
детектив»  
 
«Магнум» 

   «Загублені» 
 

  

«Тоніс»   «Мегре»         

«НТН»     «Пуаро» 
 
«Суто 
англійське 
вбивство» 
 
«Марш 
Турецьког
о» 

«Криміналі
сти» 
 
«Інспектор 
Деррек» 
 
«Пуаро» 
 
«Боєць»  

«Закон и 
порядок» 
 
«Детекти
ви» 
 
«Тульськи
й-
Токарев» 

«Закон и 
порядок» 
 
«CSI» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 

«Бандит-
ський 
Петербург» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Свій-

«Кримінальн
і справи» 
 
«Детективи» 
 
2CSI: Маямі-
10» 
 
«Закон и 

«Загарбник
и» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів» 
 
«Лорд. 
Пес-
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«CSI: Лас-
Вегас  
Закон и 
порядок» 
 
«Мегре» 
 
«Поверне
ння 
Турецьког
о» 
 

 
«Бандитськ
ий 
Петербург» 
 
«Закон и 
порядок» 
 
«Спрут»  
 
«Спрут-2» 
 
«Агент 
особливого 
призначенн
я» 
 
«Агент 
національн
ої безпеки» 
 
«Полюванн
я на 
піранью» 
 
«Детективи
» 
  
«Речовий 
доказ» 
 

 
«Золотий 
капкан» 
 
«CSI: Нью-
Йорк» 
 
«Речовий 
доказ» 
 
«Вулиці 
розбитих 
ліхтарів-
10» 
 
«Легенди 
карного 
розшуку» 
 
«NCIS: 
охота на 
убийцу» 
 
«Суто 
англійськ
е 
вбивство» 
 
«Каменсь
ка-4» 
 

«Інспектор 
Деррек» 
 
«Суто 
англійське 
вбивство» 
 
«Павутиння
» 
 
«Детективи  
Літейний 
Херувім» 
 
«Сплачено 
смертю» 
 
«Криміналі
сти» 
 
«Мангуст» 
 
«Меч» 
 

чужий» 
 
«Висяки» 
 
«Криміналіс
ти» 
 
«Речовий 
доказ» 
 
«Шериф-2» 
 
«Легенди 
карного 
розшуку» 
 
«Криміналь
ні справи» 
 
«CSI: Нью-
Йорк-8» 
 
«NCSI: Лос-
Анджелес» 
 
«Детективи
» 
 
«Журов» 
 
«Літейний» 

порядок» 
 
«Речовий 
доказ» 
 
«Таємниці 
слідства-5» 
 
«Далекобійн
ики-2» 
 
«Легенди 
карного 
розшуку» 
 
«NCIS: 
полювання 
на вбивцю-
8» 
 
«Мовчазний 
свідок» 
 
«Даїшники» 
 
«Павутиння-
2» 
 
«Грач» 
 
«Зниклі 

поліцейськ
ий» 
 
«Павутинн
я» 
 
«CSI: Лас-
Вегас» 
 
«NCIS: 
палювання
на 
вбивцю» 
 
«Гаваї 5.0» 
 
«Каменськ
а-4» 
 
«Таємниці 
слідства-5» 
 
«Речовий 
доказ» 
 
«Морський 
патруль» 
 
«Кримінал
ьні справи» 
 



306 

«Детективи 
Устиново 
Ї» 
 
«Лінія 
захисту» 
 
«Легенди 
бандитсько
го Києва» 

 
 
 
 
 
 

 
«Громадяни
н 
начальник-
3» 
 
«Речовий 
доказ» 
 
«Літо 
вовків» 
 
 
 
 
 
 

безвісти» 
 
«Грабуй 
награбоване
» 
 
«Менталіст-
5» 
 
«Декстер-4» 
 

«Суто 
англійське 
вбивство» 
 
«Мовчазни
й свідок» 
 
«Двоє зі 
скриньки» 
 
«Перевізни
к» 
 
«Даїшники
» 
 
«Легенди 
карного 
розшуку» 

«К1»     «Маросей
ка 12» 
 
«Той, що 
примножу
є печаль» 
 
«Менталіс
т» 

 «Місце 
сили» 
 

    

«К2»         «Молодий 
Індіана 
Джонс» 
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«2+2»       «Люди 
Шпака» 
 
«Секретні 
матеріали
» 
 

«NCIS» 
 
«Слідаки» 
 
«Даїшники
» 
 

«Інспектор 
Купер» 
 
«Природний 
відбір» 
 
«Страховики
» 
 
«Опергрупа 

«Слідаки» 
 
« Лінійний 
відділ» 
 
«Джокер» 
 

«ППС» 
 
«Професіо
нал» 
 
«Лінійний 
відділ» 
 
«Ментівськ
и війни» 

серіали, жанр: комедійні, формат: серіаліті, ситкоми 

Телекана
л 
 /  
телесезо
н 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 рр. 

«Інтер»  «Люба, діти 
і завод» 

«Ситком 
Брати по-
різному» 

  «Свати-3» «Свати-3» «Свати-4,5» 
 
 «Одного 
разу в 
міліції» 

«Свати-5»   

«1+1» «Моя 
прекрас
на 
нянька» 

 «Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Кадети» 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Руда» 

 «Універ» 
 
«Інтерни»  

«Інтерни» 
 
«Пончик 
Люся» 
 
«Незвичай
на родина»  
 
«Вісімдесят

«Свати-6» 
 

«Інтерни» 
 
«Свати-4» 
 
«Казкова 
русь» 
 
«Супергеро
ї» 

«Свати» 
 
«Казкова русь» 
 
«Мультибарбар
а» 
 
«Вечірній Київ» 
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і» 
 

 «Останній 
москаль» 

«СТБ»       «Клініка» 
 

   «Коли ми 
вдома» 

«ICTV»  «Леся+Ром
а» 

«Леся+Ром
а» 
 
«Альф» 
 
«Медики» 

«Леся+Ром
а» 
 

«Леся+Ром
а» 
 

 «Real 
comedy» 
 
«Солдати-
14» 
 

 «Леся+Ром
а» 

«Таксі» 
 
«Леся+Ром
а» 

 

«Новий»   «Студенти 
2» 
 
«Фірмова 
історія» 
 
«Содати-9» 
 
 

«Содати» 
 
«Щасливі 
разом» 
 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Щасливі 
разом» 
 
«Татусеві 
доньки» 
 
«Солдати» 
 
 
 

«Щасливі 
разом» 
 
«Моя 
прекрасн
ая няня» 
 
«Воронін
и» 
  
«Татусеві 
доньки» 
 

«Щасливі 
разом» 
 
«Воронін
и» 
 
«Айкарлі» 
 
«Татусеві 
доньки» 
 
«Солдати-
16» 
 
 

«Щасливі 
разом» 
 
«Айкарлі» 
 
«Татусеві 
доньки» 
 
«Вороніни» 
  
«Крок за 
кроком» 
 
«Красотки 
в 
Кливленде
» 
 
«Молодята
» 
 

«Вороніни» 
 
«Щасливі 
разом» 
 
«Стройбатя
» 
«Кухня» 

«Щасливі 
разом» 
 
«Вороніни» 
 
«Шурочка» 
 
«Дві 
дівчини без 
гроша-2» 
 
«Кухня» 
 
«До смерті 
гарна» 
 
«Третя 
планета від 
сонця» 
 
«Руді» 

«Вісімдесяті» 
 
«Папины 
дочки» 
 
«Молодята» 
 
«Вороніни» 
 
«Саша Таня» 
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«Ластівчин
е гніздо» 

«Україна
» 

     «Моя 
прекрасн
а нянька» 
 

  «Інтерни» «Троє в 
комі» 
 
«Інтерни» 
 
«30 
потрясінь» 
 
«Форс-
мажори» 

«Форс-
мажори» 

«ТЕТ»    «Нова 
сімейка 
Адамсів» 

«Нова 
сімейка 
Адамсів» 
 
«Універ» 
 
«Солдати» 
 

«Універ» 
 
«Солдати
» 
 

«Універ» 
 
«Іграшки» 
 
«Саша + 
Маша» 
 
«Хто у 
домі 
господар?
» 
 
«Одна за 
всіх» 
 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Універ» 
 
«Одна за 
всіх» 
 
«Зайцев 
+1» 
 
«Реальні 
пацани» 
 
«Дєтка» 
 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Одна за 
всіх» 
 
«Хто у домі 
господар?» 
 
«Еллі 
Макбіл» 
 
«Любити не 
любити» 
 
«Половинк
и» 
«Кремлівсь

«Одна за 
всіх» 
 
«Вісімдесят
і» 
 
«Любити 
не любити» 
 
«Кухня» 
 
«Кремлівсь
кі 
курсанти» 
 

«Кухня» 
 
«Два батька і 
два сина» 
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кі 
курсанти» 
 
«Каста» 
 
«Приколи 
на перерві» 

«НТН»    «Містер 
Бін» 

  «Останній 
секрет 
майстра» 

    

«К1»     «Солдати» 
 

«Солдати
» 
 

«Якось у 
міліції» 
 
«Солдати
» 
 

« Буває й 
гірше» 
 
«Два з 
половиною 
чоловіка» 
 
«Три 
сестри» 
 
«Солдати» 
 

«Три 
сестри» 
 

«Моя 
прекрасна 
нянька» 
 
«Доктор 
Хаус» 

«Доктор Хаус» 

«2+2»       «Real 
comedy» 
 

 «Солдати-
7» 

  

«КРТ»       «Пари» 
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серіали, жанр: фантастика 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 
рр. 

2005-
2006 
рр. 

2006-
2007 
рр. 

2007-
2008 
рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-2010 рр. 2010-2011 
рр. 

2011-2012 рр. 2012-2013 рр. 2013-2014 рр. 2014-2015 рр. 

«ICTV»           т/с «Агенти 
ЩИТ» 

«Новий»         т/с «Закрита 
школа» 

 т/с «Повернення 
Супермена» 

«ТЕТ»       «Баффі – 
винищувачка 
вампірів» 
 
 «Чи ти боїшся 
темряви» 
 
«Полтергейст» 
 
 «Контора» 
 
 «Зоряна 
брама» 
 
 «Місяць у 
повені 
(Полнолуние)» 

 «Надприроднє» 
 
«Баффи – 
винищувача  
вампірів» 
 
 «Спліт» 
 
 «Зачинена 
школа-2» 
 

 «Та, що 
говорить із 
привідами» 
 

 «Та, що 
говорить із 
привідами» 
 
 «Ксена – 
принцеса-воїн» 
 
 «Одного  
разу в казці» 
 
 «Зачинена 
школа» 
 

 «Та, що 
говорить із 
привідами» 
 
 «Ксена – 
принцеса-воїн» 
 
 «Конан» 
 

«НТН»           «Під куполом»  

«К1»     «Зіркова 
брама» 

 «Зіркова 
брама» 
 
 «Людина-

 «Надприроднє»  «Надприроднє» 
 
 «Баффі – 
винищувачка 

 «Надприроднє»  «Надприроднє» 
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привід» 
 
 «Медіум» 
 
«Відблиски» 
 
 «Прихована 
реальність» 
 
 «Той, що 
говорить із 
привідами» 
 
 «Ксена – 
принцеса-
воїн» 
 

вампірів» 
 
 «Таємниці 
Смолвіля» 
 

«2+2»        «Горець» 
 
 «Жнец» 

«Мисливці за 
сторовиною» 
 

  «Мисливці за 
сторовиною» 
 
 «Пригоди 
Мерліна» 

 

 

Серіали, жанр: історичні, життя відомих особистостей, військові події 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-201 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»         «Дружина 
Сталіна» 
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«1+1»          «Убити 
Сталіна» 

 

«ICTV»           «Відрив» 

«Україна»   «Єсенін»   «Сонька»  «Диверсант» «Тюдори-
4» 

   

«ТЕТ»       «Институт 
шляхетних 
дівчин» 
 

    

«НТН»       «Штрафбат»     

«К1»     «Конвой 
PQ 17» 

      

 

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: шоу-подорожі 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-
2007 
рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 рр. 2014-2015 
рр. 

«Інтер»       «Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 
 

«1+1»        «Світ 
навиворіт» 

«Світ 
навиворіт-
2, 4» 

 «Світ 
навиворіт» 
 
«15 
республік» 

«СТБ» «Навколо 
світу» 
 
«Їх нрави» 

«В пошуках 
пригод 
з М. 
Кожуховим» 

 «Навколо 
світу» 
 

«Навколо 
світу» 
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«В пошуках 
пригод з М. 
Кожуховим» 
 

«Новий»      «Формула 
драйву» 

«Формула 
драйву» 

  «Божевільний 
автостоп» 
 

 

«ТЕТ»        «10 бажань» 
 

 «Світ 
навиворіт» 

 

«Тоніс»       «За сім 
морів» 
 

 «За сім 
морів» 
 

 «За сім 
морів» 
 
«Неймовірні 
подорожі» 

«НТН»           «Поїхали» 

«К1»        «В поисках 
приключений 
с М. 
Кожуховим» 
 

«Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 

«Орел і 
решка» 
 
«Орел і 
решка. 
Шопінг» 

«К2»       «Шопінг-
тур» 
 

   «Навколо 
світу» 
 

«КРТ»       «Світ 
мандрів» 
 
«Навколо 
світу» 
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Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми,  тематика: містері, фантастика 

Телекана
л 
 /  
телесезо
н 

2004
-
2005 
рр. 

2005-2006 рр. 2006
-
2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»           «Чорно-
біле» 

«1+1»        «Екстрасенси 
проти 
вчених» 
 

   

«СТБ»  «Теорія 
неймовірності
» 
 

 «Битва 
екстрасенсів
» 
 
«Паралельни
й світ» 
 

«У пошуках 
істини» 
 
«Битва 
екстрасенсів
» 
 

«Битва 
екстрасенсі» 
 
«У пошуках 
істини» 
 
«Паралельни
й світ» 
 

«Нез’ясовно, 
але факт» 
 
«Битва 
екстрасенсів
» 
 
«Паралельни
й світ» 
 

«Містичні 
історії з 
П.Костіциним
» 
 
«Битва 
екстрасенсів. 
Діти» 
 

«Слідство 
ведуть 
екстрасенси
» 
 
«Битва 
екстрасенсі
в.  
Чорні та 
білі» 

«Битва 
екстрасенсів
» 
 
«Слідство 
ведуть 
екстрасенси
» 
 

«Битва 
екстрасенсі
в-14» 
 
«Слідство 
ведуть 
екстрасенси
» 
 

«ТЕТ»     «Таємні 
знаки» 

«Мертва 
зона» 
 
«Таємні 
знаки» 
 

«Таємн 
знаки» 

    

«Тоніс»      «Погляд у 
майбутнє» 

«Погляд у 
майбутнє» 

«Погляд у 
майбутнє» 
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 «Містична 
Азія» 

 

«НТН»          «Під 
куполом» 

 

«К1»       «Прихована 
реальність» 

    

«2+2»         «Секретні 
території» 

 
 

 

 

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: здоров'я та медицина 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 
рр. 

2005-
2006 
рр. 

2006-
2007 
рр. 

2007-
2008 
рр. 

2008-
2009 
рр. 

2009-2010 рр. 2010-2011 рр. 2011-2012 рр. 2012-2013 рр. 2013-2014 рр. 2014-2015 рр. 

«Інтер»      «Знахарі» 
 
«Школа 
доктора 
Комаровського» 

«Здоровеньки 
були» 
 
«Школа 
доктора 
Комаровського» 

 «Школа 
доктора 
Комаровського» 

 «Щастя з 
пробірки» 

«1+1»      «Справжні 
лікарі» 

«Справжні 
лікарі-2» 
 

 «Справжні 
лікарі-2» 
 

  

«СТБ»           «Давай 
поговоримо про 
секс» 
 

«Тоніс»         «Алло, лікарю» «Алло, лікарю» «Алло, лікарю» 
 

«НТН»       «Медицина»     
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«К1»         «Подаруй собі 
життя» 

  

«К2»      «Що добре для 
тебе» 
 

«Знахарі» 
 
«Школа 
доктора 
Комаровського» 

«Школа 
доктора 
Комаровського» 
 
«Диетологи» 
 
«Правда про 
їжу» 
 

«Школа 
доктора 
Комаровського» 
 
«Зайві 
кілограми» 
 
«Бебі-бум» 
 
«Лікарі»  
 
«Сімя від А до 
Я» 
 
«Правда про 
їжу» 

«Школа 
доктора 
Комаровського» 

«Школа 
доктора 
Комаровського» 
 
«Таємниці тіла» 

«КРТ»       «Здоров’я» «Здоров’я»    

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми  

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-
2006 рр. 

2006-
2007 рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«ICTV»    «Галілео» 
 

«Про-
zікаве ua» 
 
«Добрі 
новини з 
Оленою 
Фроляк» 

«Добрі 
новини з 
Оленою 
Фроляк» 

   «Про-zікаве 
ua» 
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«Новий»    «Невідома 
Україна» 

       

«ТЕТ»       «Хочу 
вірити» 
 

«ТЕТ 2.0»    

«Тоніс»     «Підводна 
одисея 
команди 
Кусто» 

«Життя» 
 
«Зелена 
варта» 
 

«Життя» 
 
«Журфікс» 

«Філософія 
мистецтва» 
 
 «Журфікс» 

 «Великі 
династії. 
Пушкін» 
 
«Космічні 
глибини» 
 
«Щоденник 
для 
батьків» 

«Мистецтво 
і час» 
 
«Глобал-
3000» 

«К1»       «Галілео» 
 
«У пошуках 
правди» 
 
«Дарвин-
шоу» 
 

«Галілео» 
 

   

«К2»       «Арт-
простір» 
 

    

«КРТ»       «На сон 
грядущий 
(проповеди)» 
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Жанр: пізнавальні програми, тематика: корисні поради у побуті 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 рр. 2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «Страна 
советов» 

  «Знак 
якості» 

«Знак 
якості» 

«Знак 
якості» 

«Знак 
якості» 

«Знак 
якості» 
 

«Знак якості»   

«СТБ»         «Все буде 
добре» 
 

«Все буде 
добре» 
 

«Все буде 
добре» 
 

«Тоніс»         «Країна 
порад» 
 

  

«К1»         «Шоумонроу» 
 

  

«К2»      «Шоу 
Марти 
Стюарт» 

«Знак 
якості» 
 
«Шоу 
Марти 
Стюарт» 
 

«Семья от 
А до Я» 
 

«Знак якості» 
 
«Дачні 
історії» 
 

«Дачні 
історії» 

 

Жанр: пізнавальні програми, тематика: автомобілі 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»         «Парк 
автомобіль-
ного 
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періоду» 

«ICTV» «30 
сек/час» 
 

«Парк 
автомобіль-
ного 
періоду» 

      «За 
кермом» 
 

«За 
кермом» 
 

 

«Новий»   «Алло, 
гараж» 
 
«Тачку на 
прокачку» 

«Алло, 
гараж» 
 

       

«Україна»  «Autonews»          

 

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: спорт, армія 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-
2006 рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-
2008 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-
2010 рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-2014 рр. 2014-2015 
рр. 

«Інтер»     «Футбол»     «Великий 
бокс» 

«Великий 
бокс» 

«Великий 
бокс» 

«1+1»        «Футбол»  
 

   

«ICTV»   «3-й тайм 
з 
Шустером» 
 

     «Інший 
футбол» 

  

«Україна»     «Футбол»  «Ти – 
чемпіон» 
 

 «Великий 
футбол» 

  

«ТЕТ»     «Футбол» «Футбол» 
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«Тоніс»       «Народний 
богатир» 
 
«Полігон» 
 

    

«НТН»        «Реаліті-
шоу 
Резервісти» 

 «Жорсткий 
спорт. Бої без 
правил» 
 
«Реаліті-шоу 
Резервісти» 
 

 

«2+2»       «Футбол» «Футбол» 
 
«Ударная 
сила» 
 
«Болфут» 

«Футбол» «Бійцівська 
п’ятниця»  
 
«Східні 
єдиноборства. 
 Бушидо» 
 
«Баскетбол.  
Євроліга» 
 
«ЧУ з футболу 
Профутбол» 
 

«Богатирі» 
 
«Буде бій» 
 
«Про 
футбол» 

«Перший 
національний» 

         «Футбол»  
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Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: історичні програми 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006  
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014  
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер»  «Історичні 
хроніки з 
М. 
Сванідзе» 
 

         

«1+1»        «Алхімія 
кохання» 
 

   

«СТБ»  «Намедни 
2000-03» 
 

         

«Тоніс»         «Цивілізація 
Incognita» 

«Цивілізація 
Incognita» 

«Цивілізація 
Incognita» 
 
«Таємниці 
древніх 
цивілізацій» 
 
«Докази 
давнини» 
 
«На лінії 
вогню» 
 

«НТН»    «Намедни 
1970» 
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Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: природа і тварини 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-2005 
рр. 

2005-2006 
рр. 

2006-2007 
рр. 

2007-2008 
рр. 

2008-2009 
рр. 

2009-2010 
рр. 

2010-2011 
рр. 

2011-2012 
рр. 

2012-2013 
рр. 

2013-2014 
рр. 

2014-2015 
рр. 

«Інтер» «BBC жива 
природа» 

       «Сімейний 
пес» 
 

  

«Тоніс»   «Хіт-парад 
дикої 
природи» 
 

     «Дика 
природа» 
 
«Дика 
Америка» 

  

 

Жанр: пізнавально-культурно-освітні програми, тематика: кінематограф 

 

Телеканал 
 /  
телесезон 

2004-
2005 рр. 

2005-2006 рр. 2006-2007 рр. 2007-
2008 рр. 

2008-
2009 рр. 

2009-
2010 рр. 

2010-
2011 рр. 

2011-
2012 рр. 

2012-
2013 рр. 

2013-
2014 рр. 

2014-
2015 рр. 

«1+1»  «Кіно з 
Ф.Бондарчуком» 

«Кіно з 
Ф.Бондарчуком» 
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Додаток Д. Анкета для соціологічного опитування 

 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, яке 

проводиться в межах наукового дослідження проблем вітчизняної 

медіасфери, й має на меті з’ясувати Вашу думку щодо певних аспектів 

споживання засобів масової інформації, зокрема телебачення. Будь ласка, 

заповніть анкету, відповівши на запитання. Анкетування є анонімним. 

Звертаємо Вашу увагу, що перші три запитання мають структуру блоку. 

Тобто в кожному блоці, відповівши на перше запитання, далі необхідно 

відповідати на питання, розташовані або в правому, або в лівому стовпчику 

блоку, в залежності від відповіді «Так» або «Ні». Наприкінці анкети зазначте, 

будь ласка, Ваші особисті дані. Якщо Ви заповнюєте анкету в електронному 

вигляді, будь ласка, після заповнення надішліть її на електронну поштову 

скриньку _____________.  Дуже вдячні Вам за співпрацю! 
 

Блок 1 

Чи вважаєте Ви, що базовий перелік загальнодоступних українських 

телеканалів є досить різноманітним для виправдання Ваших мотивів 

звернення до телебачення, задоволення Ваших медіаінтересів 

(інформаційних, розважальних, пізнавально-освітніх, культурно-

просвітницьких, практичних (побутових), соціального орієнтування 

тощо)? 

Базовий перелік загальнодоступних телеканалів: Інтер, 1+1, ICTV, Україна, 

СТБ, Новий канал, ТЕТ, К1, К2, НЛО, 2+2, НТН, 5 канал, Тоніс, 

UA:Перший, Мега, М1, Ентер-фільм,  обласні, регіональні та місцеві 

телеканали. 

1) Так, мені достатньо цих телеканалів, 

я НЕ відчуваю потребу розширювати 

цей список телеканалів, незалежно від 

фінансової або технічної можливості 

це зробити  

2) Ні, мені НЕ достатньо цих 

телеканалів, я відчуваю потребу 

розширити (урізноманітнити) 

список телеканалів для перегляду  

Як ви вважаєте, чому так склалося? 

1) мені завжди абсолютно все 

подобалося, я не хочу щось змінювати 

Що Ви робите у цьому випадку? 

1) розширюю перелік, дивлюся 

інші телеканали (купую дорожчі 
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(розширювати перелік телеканалів), не 

розумію, навіщо мені це потрібно;  

2) у мене були (є) деякі претензії до 

якості змісту цих телеканалів, але я 

вже звик(ла) і нічого не хочу 

змінювати; 

3) у мене був (або є зараз) більш 

розширений (різноманітний) список 

телеканалів, але вони мені не цікаві, я 

їх не дивлюся - мені досить базового 

переліку загальнодоступних 

українських телеканалів; 

4) я не знаю про існування інших 

телеканалів, які можуть бути цікавіше 

базового переліку загальнодоступних 

українських телеканалів; 

5) інше (напишіть) 

____________________  

пакети кабельних операторів, 

встановили супутникове 

телебачення) - на питання з Блоку 3 

відповідати не потрібно;  

2) продовжую дивитися те, що є, 

тому що у мене (у моєї родини) 

немає фінансової або технічної 

можливості розширювати список 

телеканалів (купувати дорожчі 

пакети кабельних операторів, 

встановити супутникове 

телебачення); 

3) відмовляюся від перегляду 

телебачення взагалі, використовую 

інші види ЗМІ (газети, журнали, 

радіо, інтернет); 

4) інше (напишіть) 

____________________ 

 

Чи є у Вас (у Вашої родини) 

можливість (фінансова, технічна) 

розширити список телеканалів для 

перегляду? 

1) ніколи не було можливості, і зараз 

немає; 

2) довгий час не було можливості, але 

зараз з'явилася; 

3) завжди була можливість і зараз є; 

4) раніше була можливість, а тепер 

немає.  
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Блок 2 

Чи вважаєте Ви, що в базовому переліку загальнодоступних 

українських телеканалів багато схожих, однакових, одноманітних, 

таких каналів, які копіюють один в одного одні й ті ж передачі, 

фільми, серіали? 

1) Так, в загальному списку 

телеканалів більшість саме схожих 

один на одного; 

 

2) Ні, схожих телеканалів мало 

або зовсім немає, кожен 

телеканал із загального списку 

виключно оригінальний, 

нетиповий. 

Чи помічали Ви, що переважання в 

ефірі загальнодоступних 

телеканалів однакового змісту 

(схожих, одноманітних програм, 

фільмів, серіалів тощо) зрештою 

формує у Вас потребу (звичку) 

дивитися це знову і знову? 

1) так, швидше за все я звик (ла) до 

такого змісту телебачення;  

2) ні, якщо мені щось не подобається, 

то я не буду це дивитися за звичкою; 

3) інше 

(напишіть)__________________ 

 

 

Блок 3 

Окрім перегляду базових загальнодоступних телеканалів, чи 

користуєтеся Ви додатково іншими видами ЗМІ (радіо, газети, 

журнали, інтернет)? 

1) Так, користуюсь; 2) Ні, я обмежуюсь лише 

телепереглядом. 

Додатково користуючись 

іншими видами ЗМІ (радіо, 
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газети, журнали, інтернет), Ви: 

1) компенсуєте цікаві Вам 

тематики і жанри, яких Вам бракує 

під час телеперегляду;  

2) обираєте ті ж тематики і жанри, 

повторюючи свої «телевізійні 

звички, уподобання». 

 

4. Виходячи з того факту, що в інтернеті можна знайти дуже багато іншої 

інформації, відмінної від того, що показують базові загальнодоступні 

телеканали, більш різноманітної та цікавої, чи використовуєте Ви цю 

альтернативу? 

 

1) так, в інтернеті я знаходжу те, чого немає в змісті базових 

загальнодоступних телеканалів (за різною проблематикою і жанрами: 

інформаційними, розважальними, культурними тощо);  

2) я не знаю про те, що в інтернеті можна знайти щось цікавіше і 

різноманітніше, ніж показують по телебаченню; 

3) я знаю, що інтернет має різноманіття інформації, але у мене користування 

інтернетом викликає складності (необхідно самостійно конструювати 

стратегію пошуку, обробляти і фільтрувати величезний потік інформації), і я 

не хочу утруднювати себе і витрачати на це час; 

4) у мене немає можливості (фінансової, технічної) користуватися 

інтернетом;  

5) інше (напишіть) 

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Чи піклуєтеся Ви в цілому про своє споживання засобів масової 

інформації - спеціально приділяєте увагу і час для ретельного вибору 

того, що подивитися, почитати, послухати; глибоко аналізуєте, чому Вам 

сподобалося чи не сподобалося те, що Ви подивилися, послухали, 

прочитали? 

 

1) так, я вимогливо ставлюся до вибору того, що мені подивитися, почитати 

або послухати; 
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2) ні, так серйозно я не ставлюся до цього, і не утруднюю себе спеціальною 

організацією споживання засобів масової інформації; 

 

3) інше (напишіть) 

__________________________________________________________________ 

 

6. Чи вважаєте Ви, що менеджери телебачення не цікавляться (або мало 

цікавляться) Вашою думкою з приводу тих програм, фільмів і серіалів, 

які Вам показують? Чи вважаєте Ви, що менеджери телебачення 

обов'язково повинні вивчати Ваші вимоги, побажання, настрої, 

уподобання, запити, смаки, оцінювання щодо тих програм, фільмів і 

серіалів, які Вам показують? 

 

1) так, творці телебачення не цікавляться моєю думкою щодо медіаконтенту, 

хоча зобов'язані її вивчати; 

 

2) ні, творці телебачення – професіонали і самі повинні вирішувати, що 

цікаво глядачеві; 

 

3) інше (напишіть) 

__________________________________________________________________ 

 

7. Чи помічали Ви, що під час самостійного перегляду окремих 

телевізійних програм, фільмів і серіалів в інтернеті Вам не так 

комфортно, як під час перегляду їх по телевізору разом з іншими 

глядачами? 

 

1) так, дивлячись телевізор, я відчуваю свій зв'язок з іншими телеглядачами, 

які в цей час теж дивляться цю програму, ми присутні в одному 

інформаційному просторі, й мені від цього комфортніше. А в інтернеті я 

відчуваю себе самотньо, тому що ніхто, крім мене, це не дивиться; 

 

2) ні, переглядати окремо обрану телевізійну передачу, фільм або серіал в 

інтернеті, мені так само комфортно, як і по телевізору; 

 

3) інше (напишіть) 

_________________________________________________________________ 

 

Інформація про Вас (зазначте потрібну відповідь) 

 

Ваша стать:  

1) Чоловік 

2) Жінка  
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Ваш вік:      _________  

 

Де Ви зараз живете?  

1) Місто з населенням понад 250 тис. людей. 

2) Невелике місто 

3) Село 

 

Як би Ви в цілому оцінили матеріальне становище Вашої родини? 

1) Вистачає лише на продукти харчування 

2) Вистачає в цілому, щоб прожити 

3) Вистачає на все необхідне, але не можемо відкладати заощадження 

4) Вистачає на все необхідне, відкладаємо заощадження 

5) Живемо у повному достатку 

 

Яка у Вас освіта?  

1) Ученик 

2) Середня або середня спеціальна 

3) Вища (в тому числі аспірантура, докторантура, інтернатура)  

 

Вкажіть, будь ласка, до якої з перерахованих нижче груп населення Ви 

себе зараховуєте? (зазначте одну відповідь)  

1. Працівник в галузі державного управління 

2. Працівник технічного профілю 

3. Працівник фінансово-економічного профілю 

4. Працівники в сфері освіти, науки, культури, охорони здоров'я, 

дошкільного виховання 

5. Працівники правоохоронних органів, юридичних організацій, 

військовослужбовці 

6. Підприємці в середньому і малому бізнесі 

7. Працівники промисловості, будівництва, транспорту 

8. Службовці з числа допоміжного персоналу 

9. Працівники сільськогосподарських підприємств, фермери 

10. Працівники підприємств торгівлі, сфери послуг 

11. Учні, студенти, аспіранти, курсанти 

12. Непрацюючі пенсіонери, домогосподарки 

13. Самозайняті (індивідуальна / приватна трудова діяльність в 

сільському господарстві, сфері послуг, торгівлі і т.п.) 

14. Зареєстровані і незареєстровані безробітні 

15. Інше (напишіть) _____________________________________ 

 

Дякуємо за Вашу участь у дослідженні! 
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