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КРОСС-МЕДІА ТА «ТРАДИЦІЙНА» ПРЕСА: 
ВЗАЄМОДІЯ, СИНТЕЗ ЧИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ? 

 
Аналізуються новітні медіа, їх роль і місце у сучасних комунікаційних процесах та особливості їх взаємодії з 

«традиційною» пресою. 
Ключові слова: кросс-медіа, Інтернет, комунікація, преса, типологія. 
 
Анализируются новейшие медиа, их роль и место в современных коммуникационных процессах и особенности их 

взаимодействия с «традиционной» прессой. 
Ключевые слова: кросс-медиа, Интернет, коммуникация, пресса, типология. 
 
New media, their role and the place in the contemporary communicative processes as well as the peculiarities of their interaction 

with «traditional» press are under study in the thesis. 
Key words: cross-media, Internet, communication, press, typology.  

 
Вступ 
З моменту свого зародження у нові часи в Європі преса виконувала вузько утилітарну інформаційну 

функцію, супроводжуючи торгівлю, товарні обміни, повідомляючи про чергові рішення тодішньої влади та 
розміщуючи іншу офіційну інформацію. Знадобились величезні соціальні потрясіння, як то англійська революція 
XVII століття, Велика французька буржуазна революція кінця XVIII ст., війна за незалежність та утворення США і, 
нарешті, прийняття Першої поправки до конституції цієї країни, щоб преса перетворилась на впливовий 
громадянсько-політичний інститут. 

Подальша еволюція суспільних відносин у ХІХ столітті, їх демократизація у переважній більшості країн 
Західної Європи та США поступово створили передумови для перетворення її у «четверту владу», яка не будучи, 
на відміну від перших трьох, легітимною, перебрала на себе контролюючі функції, стала майданчиком для 
оприлюднення всіх наявних у суспільстві думок та ідей, засобом розробки спільної стратегії та тактичних ідей по 
розвитку суспільства. 

Преса стає одним з головних чинників розвитку «громадянського суспільства»,забезпечуючи такі форми 
суспільного дискурсу, коли, на думку німецького філософа та комунікативісти Ю. Габермаса, кожна із сторін, яка 
брала участь у діалозі, могла викласти виважену, аргументовану думку, а всі вони виявлялись здатними до 
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компромісів, а відтак і до формування суспільного консенсусу [3, с. 53]. Найбільш красномовним прикладом 
такого служіння суспільству і виконання пресою своїх громадянських функцій стала «Уотергейтська справа» у 
США, що закінчилася відставкою президента країни (див.: [5]). 

Однак уже з середини ХХ століття стає очевидним, що преса – не лише потужний громадсько-політичний 
інститут, а й не менш потужний бізнес, який дозволяє їй утвердити себе не лише на ринку інформаційному, ринку 
ідей, але й на ринку послуг, надаючи газетні і журнальні шпальти, теле- і радіоефір рекламодавцям, а також у 
союзі з масовою культурою заповнюючи дозвілля пересічного громадянина (див.: [6]). 

Бізнесові інтереси не могли не скорегувати місце і роль медіа у суспільному житті: вони поступово 
перетворюються на самодостатній «елітарний клуб», формуючи «порядок денний» суспільного життя, своєрідну 
медіаполітичну систему тощо. Перфекціонізм преси у її підході до оцінки громадських подій, тлумачення їх у 
вигідному їй світлі призводить до позиції не преса «для» суспільства, а преса «заради» власних інтересів. 
Найбільш красномовний приклад подібного феномену так званий «Монікагейт», пов’язаний з кампанією проти Б. 
Клінтона (див. [9, с. ХІ]). 

Невеличке коло людей, що володіють засобами масової комунікації та працюють в них (у США це трохи 
більше 113 тисяч осіб поряд з десятками мільйонів тих, хто працює у сфері економіки, освіти, права і таке інше) 
володіє виключними можливостями впливу як на пересічного громадянина, так і на суспільство і на громадську 
думку в цілому. Справедливим виглядає висновок московської дослідниці О. Вартанової про появу «медійної 
людини» (homo mediatus), яка приходить на зміну «людині соціальній», про появу якої в умовах громадянського 
суспільства писав французький соціолог А. Моль [2, с. 13–14]. Саме на вершині цього своєрідного панування 
традиційних медіа з’являється Інтернет, що докорінно змінює як наповнення інформаційного ринку, так і саму 
природу комунікаційних відносин.  

Постановка завдання 
Метою представленої розвідки є порівняння «старих» і «нових» медіа у їх сутнісному наповненні та 

визначення місця комунікатора у процесі «девальвації дисциплінарного консенсусу» (А. Неклесса.) 
Результати 
Відразу зазначимо, що ми поділяємо думку російського фахівця Д.В. Іванова, який, відповідаючи на запитання, 

чому основним феноменом комп’ютерної революції став саме Інтернет, а не, наприклад, гігантські електронні банки 
даних чи штучний інтелект, приходить до парадоксального, на перший погляд, висновку: «В Інтернеті не 
створюється жодне знання, проте він безмежно розширює можливості здійснення комунікації» [4, с. 47]. 

До цієї думки можна поставитись як до суперечливої і навіть подискутувати з нею, адже у банку даних 
світової мережі накопичилась така гігантська кількість інформації, що вже у недалекому майбутньому прийде 
момент коли вона під впливом тієї ж мережі та комунікаційних процесів у ній, що включають і конвергенцію, і 
інтеграцію контенту, переросте у нову якість накопиченого знання. Проте не можна не визнати, що вчений має 
рацію, коли вказує на обмеженість можливостей Інтернету на нинішньому етапі. Він здатен накопичувати і 
розповсюджувати величезні масиви інформації, проте не здатен сам створювати їх. Саме у цьому криється 
слабкість Інтернету не лише як інформаційного середовища, а й неоднозначність впливу комп’ютерної революції 
на сучасне суспільство. Вона висунула альтернативні засоби комунікації, що залучили до її процесу вже не тисячі, 
а мільйони пасивних до того споживачів, демократизувала сам процес комунікації, суттєво спростила доступ до 
неї, але не змогла вирішити на новій технологічній основі проблему суспільного дискурсу. 

У колишньому Радянському Союзі ми знали, починаючи з 60-х рр. ХХ століття, своєрідну форму 
комунікаційних обмінів, яку можна умовно визначити як «кухонну комунікацію». Значні маси тодішніх 
радянських людей, що складали інтелігенцію та інтелектуальну еліту суспільства, а відтак не користувались ні 
довірою влади, ні її підтримкою, могли вдовольнити потреби у спілкуванні, обміні думками, ідеями, творчими 
здобутками, лише у маленьких кухнях своїх скромних помешкань, де одночасно збирались десятки людей. Це 
альтернативне суспільство виростало з «радянської кухні» як «громадянське суспільство» Європи, на думку Ю. 
Габермаса, з англійських пабів та кав’ярень. Воно не просто створило винятковий тип інформаційного контенту-
самвидав, але й структурувало справжню еліту країни, давши могутній поштовх для розвитку не лише 
публіцистики, але й літератури, поезії, музики, живопису, філософії і таке інше. 

Це був могутній потік непідконтрольної тоталітарному суспільству і вільної від офіційної цензури 
інформації, який не міг прорватись в офіційну пресу, а відтак розтікався самостійними струмками, перетворившись 
у могутню ріку, яка врешті-решт знесла і саму систему. 

Проте поява у нових суспільних умовах унікального каналу, завдяки якому можна передавати інформацію, 
здавалось би лише знімає всілякі обмеженні і перепони, які існували раніше у доступі до контенту та його 
розповсюдженні, але й висуває нові проблеми. Голландський вчений Я. ван Куйленберг вказує на особливості 
того, що сьогодні являє собою «медіа різноманіття» (media diversity). Воно може бути зведене до трьох складових – 
зміст, поставщики, канали, але ця «експоненціальна» (тобто надмірна, надлишкова) диверсифікація» змушує по-
новому поставити питання про доступність інформації. Її так багато, що ні осягнути, ні тим більше розібратись у 
ній, проаналізувати її вже практично неможливо (цит. за: [10, с. 87]). 

По-друге, активізація раніше пасивної аудиторії теж поставила важливі проблеми. На відміну від тих, хто 
здійснював у нас колись «кухонну комунікацію» маємо справу зі звичайними людьми, що часто не можуть 
похвалитись ні глибоким інтелектуальним розвитком, ні ґрунтовними знаннями, ні слідкуванням людським і божим 
законам. На жаль, «вік натовпу», про який писав у своїй книзі С. Московічі, не просто настав, але й натовп отримав 
могутнє знаряддя, свій голос і тепер робить все, аби його почули. При цьому він не переймається змістом власного 
контенту, як колись азійські акини, його представники «співають», що те, що бачать і роблять це як уміють. 

У комунікативних обмінах, здійснення яких ще зовсім недавно вимагало неабиякої підготовки, професійних 
навичок, ґрунтовних знань, життєвого і соціального досвіду тон задають «неофіти», які активно тіснять 
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професіоналів. Про їх рівень свідчить полеміка у середовищі російських блогерів між авторами журналів-
тисячників і тими, кого читає хіба що найближче оточення. Останніх обізвали «ніщебродами» (ще точніше 
українське слово «злидні») і визначили їх функцію поряд  з тими, хто колись використовував для своїх 
повідомлень стіни у громадських туалетах (див.: [8]). 

Ми не сказали б, що то вже таке значне перебільшення, бо час від часу знайомлячись з відгуками тих, хто 
заповнює багаточисленні форуми відчуваєш і сором, і обурення одночасно. 

Ну і головне. Ми отримали багатомільйонний хор, що поспішає донести до нас важливу для себе 
інформацію. На цьому процес комунікації переривається. Адже чужа інформація вимагає осмислення і перевірки, а 
на це бракує часу. Питання, відповіді, коментарі йдуть синхронно, єдиним потоком, не залишаючи можливості для 
формування спільної думки. Крім того подібне спілкування можна без зайвих пояснень перервати у будь-який 
момент, уникаючи відповідальності. 

В умовах цієї «дигітальної анонімності» (термін професора Б. Маркова) втрачаються соціальні, етнічні, 
вікові, культурні відмінності. Суспільство розпадається на «віртуальні угрупування» за інтересами, які живуть у 
своєму, далекому від суспільних інтересів світі. 

Яка ж у цій ситуації взаємодія традиційного журналізму і так званих «старих медіа» з новим комунікаційним 
середовищем? На початку традиційні медіа використовували можливості нових технологій, додавши мобільності, 
оперативності тощо. Газети, нарешті, здатні повідомляти про подію у режимі реального часу, радіо – дати 
зображення людини, що говорить, телебачення – створити справжній інформаційний потік, що протікає 
паралельно з реаліями дійсності. 

Але далі цього інтеграція не пішла. Ті нібито нові види і жанри комунікації, що їх пропонує поки що 
Інтернет, скоріше мімікрія, аніж синтез старого і нового. Чим відрізняється, наприклад, блог (окрім технологій, 
звичайно) від щоденників, що їх вели мої однокласниці у далекі 60–ті роки минулого століття? Могутні Інтернет-
ресурси (наприклад «Ютуб») по суті використовують вже готовий, зроблений за колишніми лекалами контент, 
вириваючи доволі часто його із звичайного контексту. 

Традиційна журналістика з її вимогами до рівня журналістів, чіткою структурою, формами і можливостями 
спілкування виглядає у цьому океані інформаційного розгулу маси, яка, як писав Ж. Бодрійяр, розвиваючи відомий 
постулат М. Маклюена, вже сама стає «меседжем» [1, с. 99]. Більше того, вседозволеність, безвідповідальність, 
непідцензурність нового інформаційного середовища стає спокусою для журналістів. Шлях від репортера до 
колумніста у газеті – то шлях довжиною у життя. Випускниця школи у місті Павлограді на Дніпропетровщині, яка 
прийшла на випускний вечір фактично у нижній білизні, стала миттєвою зіркою Інтернету. Вона зізнавалась, що 
хотіла поступати на наш факультет, але думаю, тепер їй це не потрібно! Вона вже отримала свою «хвилину слави» 
та популярності. 

Відомий нині у Росії автор і виконавець пісень Семен Слєпаков в ефірі каналу ТНТ ще вибачається за 
непристойності у своїх піснях (мовляв, без них – нікуди), зате в «Ютубі» вже ніщо не заважає йому розвернутись 
на повну. Це призводить до того, що під впливом взаємодії старих і нових медіа рольові функції журналіста 
зміщуються у бік організаційних. Його традиційні обов’язки – автор, редактор, організатор мусять відійти у 
минуле, а їм на зміну прийти «модератор», «агент впливу», «маркетолог/соціолог», «продюсер», «Інтернет-
користувач», «диспетчер». Не випадково у журналістському середовищі такої популярності набув термін 
«бекграунд», втративши свій первинний зміст насиченості матеріалу, наповненості його відомостями, що 
розташувались окремо. Сьогодні він означає інформацію вторинну, вже кимось знайдену і оброблену, яку лише 
залишається оприлюднити. А це свідчить про те, що професія чи не втрачає свій сенс, бо якщо журналіст лише 
один з багатьох (особливо тих, хто ніколи і нічому не вчився), то чи є сенс його особливо виділяти і до нього 
прислухатись. 

Висновки 
Як справедливо констатує у зв’язку з цим вже згадуваний професор Б. Марков, «перевага нових технологій 

полягає в тому, що вони ставлять нас перед фактом: віковічна проблема свободи вже не потребує, щоб її висували 
на перший план. Віртуальні машини не роблять ніяких проблем такого роду: ні з боку суб’єкта, ні з боку об’єкта 
вже ніхто не створює відчуження. Навпаки, культивується співпраця, увімкненність у спільну комунікаційну 
мережу, яка є штучним рівнем рівності. А відтак – більше немає відчуження людини людиною, натомість є 
гомеостазис людини і машини» [7, с. 507]. 

Ось чому для мене найважливішим у сучасному комунікаційному середовищі є не вивчення ролі, місця і 
функції новітніх медіа, а визначення ролі, місця і нових функцій якісного (тобто, перш за все високопрофесійного) 
журналізму. І до цього мене спонукають не корпоративні інтереси захисту професії, якій я служу все своє життя, і 
фахівців для якої готую вже майже 30 років, а об’єктивне розуміння високої місії журналістики і журналізму як 
однієї з небагатьох можливостей для людства висловити найважливіші істини і почути врешті-решт одне одного. 

Подальшим напрямком дослідження може бути аналіз новітніх медіа та їх змістовного наповнення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ЧОЛОВІКА НА СТОРІНКАХ 
ЧОЛОВІЧИХ ГЛЯНЦЕВИХ ВИДАНЬ 

 
У статті розглянуто особливості чоловічих глянцевих журналів («MAXIM», «Men’s Health») та основні прийоми  

моделювання образу чоловіка на їхніх сторінках. Виявлено, що видання уявляють свого читача самостійним, активним, 
спортивним, енергійним, успішним, здоровим і стильним. 

Ключові слова: глянцевий журнал, гендерно орієнтоване видання, чоловічий журнал. 
 
В статье рассмотрены особенности мужских глянцевых журналов («MAXIM», «Men’s Health») и основные приёмы 

моделирования образа мужчины на их страницах. Определено, что издания представляют своего читателя 
самостоятельным, активным, здоровым, спортивным, энергичным, успешным и стильным. 

Ключевые слова: глянцевый журнал, гендерно ориентированное издание, мужской журнал. 
 
The peculiarities of men’s glossy magazine («MAXIM», «Men’s Health») and the main methods of the modeling of the man’s 

image on their pages are examined in the article. The editions present their reader as an independent, active, healthy, sport, energetic, 
successful and stylish person. 

Keywords: glossy magazine, gender-marked publication, men’s magazine. 
 

Актуальність дослідження. Еволюція жіночих та чоловічих видань швидко розширює кола своєї аудиторії. 
Маючи таку кількість прихильників, пропаговані погляди та думки потрапляють із журнальних сторінок одразу в 
масовий вжиток. Можливість формувати у свідомості аудиторії певні образи, нав’язувати стиль поведінки, правила 
життя робить глянцеві ЗМІ потужною зброєю, а їх читачів доступними для маніпуляції. Незначна кількість 
наукових досліджень видань для жінок і майже відсутність ґрунтовного вивчення глянцевих часописів для 
чоловіків потребують активізації розвитку науково-дослідної діяльності в цьому напрямку. 

У сучасному журналістикознавстві активно розробляється тематика гендерно маркованих глянцевих видань. 
Українські науковці звертали увагу на становлення та розвиток жіночої та чоловічої преси в Україні, особливості її 
тематики та оформлення. Науковими здобутками є праці вчених, які досліджували зародження, розвиток та перехід 
західного зразка глянцевих видань у вітчизняний медійний простір. До цієї теми зверталися Н. Клименко, 
В. Шкляр, Г. Дзюбенко, Н. Олійник, В. Демченко, О. Сушкова, К. Ліпатнікова, М. Сухомлин, В. Здоровега, 
І. Дяченко та ін.  

Мета статті полягає у вивченні особливостей оформлення та критеріїв у створенні образу потенційного 
читача глянцевих видань для чоловіків. 

Об’єктом дослідження є сучасні глянцеві періодичні видання для чоловіків: «MAXIM», «Men’s Health» 
(2010-2012 рр.). Предметом дослідження є тематика, специфіка оформлення, основні прийоми  моделювання 
образу чоловіка на сторінках чоловічих глянцевих видань. 

Хід дослідження. 
Одним із досягнень у дослідженні гендерної проблематики є посібники М. Сухомлина «Гендерний погляд» і 

«Гендерний погляд – 2», у яких «на конкретних прикладах розглянуто весь спектр типових журналістських 
помилок, пов’язаних із гендерними аспектами й вельми поширених у практиці вітчизняних мас-медіа» [8]. 
Вивчаючи розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні О. Пода характеризує місце і 
роль статі й гендеру як типоутворювальних ознак у межах типологічних парадигм друкованих ЗМІ (на основі 
аналізу наукових праць); описує основні вияви впливу гендерного фактору на формування типологічної парадигми 
гендерно-маркованої преси в Україні (на прикладі журналів для жінок і для чоловіків) [7]. 

Активний розвиток українського глянцю неодноразово привертав увагу дослідників. На думку 
М. Недопитанського, привабливість такої преси «для аудиторії мотивована насамперед ознакою ілюзії. 
Розважальність, окрім позитивного емоційного заряду, створює ефект «світла в кінці тунелю», тобто серед 
аудиторії виникають певні ілюзорні відчуття, що підвищують необхідний для індивіда життєвий тонус. Іноді читач 
свідомо прагне ілюзії» [6].   
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