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Тож можна робити наступний висновок: теми, що підіймаються когнітивістами, значущі в журналістиці, 

втім, є мало осмисленими. Моделювання ситуацій на когнітивному рівні – це можливість впливати на масову 
свідомість, спонукати суспільство до дій, формувати суспільні цінності за допомогою подання інформації 
потрібним чином. Все це може здійснюватися і здійснюється на мовному рівні, за допомогою медіа-текстів. В 
перспективі подальших досліджень ми ставимо за мету проаналізувати відмінності моделювання когнітивних 
структур на телебаченні та в інших ЗМК, що дасть більше можливостей побудови новинних текстів. 
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ПЕРІОДИ ЕВОЛЮЦІЇ ПРЕСИ АНГЛІЇ:  
ВІД РУКОПИСНИХ ЛИСТКІВ НОВИН ДО ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ  

 
У статті здійснено спробу створити цілісну концепцію історичного становлення преси Англії, запропоновано 

хронологічні рамки та названо конститутивні риси кожного з еволюційних періодів формування британського медійного 
простору.  

Ключові слова: рукописні листки новин, інтернет-видання, етапи розвитку англійської періодики.  
 
В статье сделано попытку создать концепцию исторического становления прессы Англии, предложено 

хронологические рамки и названы конститутивные черты каждого с эволюционных периодов формирования британского 
медийного пространства.   

Ключевые слова: рукописные страницы новостей, интернет-издание, этапы развития английской периодики.   
 
In the article it is done the attempt to create the conception of historic becoming of the England press, it is proposed the 

chronological limits and named the characteristic features of each evolutional periods of forming British media air. 
Key-words: the manuscript letters of news, an internet-edition, the stages of the development of English periodicals.  

 
Журналістика Англії має еволюційно глибокі історичні традиції, які складають більше 400 років свого 

розвитку. Питанням історичного розвою англійської періодики цікавилась низка фахівців у сфері медіа, зокрема 
маємо журналістикознавчі дослідження С. І. Бєглова, В. О. Матвєєва, В. С. Соколова, С. М. Виноградової, 
С. А. Михайлова, І. В. Трубіциної, О. К. Мелещенка, Б. І. Чернякова, однак комплексної студії, яка б вичерпно 
розв’язувала проблему періодизації історії британських ЗМІ поки що не існує. Звідси мета нашої статті – 
простежити історичні етапи формування преси Англії.  

Однією з перших праць, яка присвячена розгляду важливих віх історії англійської періодики, є книга 
В. О. Матвєєва “Імперія Фліт-стріт (Сучасна преса Англії)” (1961). Структура змісту наукової розвідки, на нашу 
думку, складає умови для вироблення концепції визначення стадій історичного розвою британських засобів 
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друкованої інформації. Відповідно до змістового аспекту прослідковується виділення наступних етапів, 
побудованих на підставах хронологічно-проблемного принципу, тобто не тільки хронологічно, а й із 
журналістсько-проблемною конкретизацією: 

1) від “ходячих новин” до рукописних і друкованих “новин” (XV –   XVII ст.); 
2) журналістське новаторство Даніеля Дефо та Джонатана Свіфта; 
3) “податки на знання” й інші обмежуючі заходи проти посилення ролі преси (1700–1770 рр.);   
4) боротьба за “відкриття” парламенту для преси в 60–х роках XVIII ст.; 
5) народження і еволюція служниці двох хазяїв – газети “Times”; 
6) столична та провінційна преса кінця XVIII – початку першої половини XIX ст.; 
7) демократична й радикальна преса кінця XVIII – першої половини  XIX ст. Відміна “податків на знання”; 
8) турботи про “безпечну грамотність”; 
9) розширення сфери впливу і операцій англійської преси; 
10) перші кроки англійських газетних магнатів – Ньюнеса, Хармсворта та Пірсона; 
11) низькопробна “масовість” і привілейована “якісність”;  
12) поділ читацького ринку Англії між прес-лордами (20–50 роки XX ст.). 
Хронологічно наступним медіазнавцем, який обґрунтував своє бачення періодизації преси Англії, є доктор 

історичних наук С. І. Бєглов. Він виділив п’ять періодів. Так, перший припадає на 1620–1785 роки і визначається 
журналістикознавцем як етап становлення періодики та характеризується, по-перше, появою в 1622 році “книг 
новин”, якими повідомлялося комерсантам про торгову кон’юнктуру й політичну обстановку, по-друге, 
виникненням газети “Oxford gazette” (1655) і, по-третє, створенням першого щоденного видання Англії “Daily 
courant” у 1702 році. Другий період (1785–1896 роки) ознаменований виходом першого номера газети “Times”, якій 
вдається позбутися постійної опіки зі сторони правління завдяки фінансовим надходженням від реклами. 
Хронологічні рамки третього періоду, під час якого засновані такі провідні на сьогодні перші в Англії масові, 
“копійчані” газети як “Daily Mail” (1896), “Daily Express” (1900), “Daily Mirror” (1903), визначені з 1896 по 1920 
рік. Протягом четвертого періоду розвитку, який окреслений з 1920 по 1950 роки, здійснюється активне 
формування монополістичних груп і розподіл газетного ринку між баронами сенсаційної преси: лордом 
Норткліфом, його братом лордом Ротерміром, лордами Бівербруком, Кемслі, Кемроузом. П’ятий період, що 
розпочинається з середини 50–х років XX ст., пов'язаний з утвердженням телебачення як потужного конкурента на 
ринку реклами, а також характерний вторгненням науково-технічної революції у друкарську справу 
(багатокольоровий друк, фотофаксимільна передача матеріалів на відстань, обчислювальна техніка в управлінні 
виробництвом) [2, с. 12–13].  

Найсучаснішою спробою простеження еволюції британської періодики є праця В. С. Соколова і 
С. М. Виноградової “Періодична преса Великобританії” (2000), у якій запропоновано такий розподіл матеріалу, 
що, на наш погляд, дозволяє кваліфікувати зміст навчального посібника як періодизацію історії англійської преси. 
Автори виділяють два розділи, які ми трактуватимемо періодами. Перший період складає відрізок часу від 1588 до 
1861 року і передбачає чотири етапи: 

1) зародження періодичної преси в Англії; 
2) журналістика часів Великої англійської революції (1640–1660), реставрації Стюартів, “Славної революції” 

(1688–1689); 
3) журналістика епохи англійського Просвітництва (кінець XVII –XVIII ст.); 
4) англійська преса в умовах боротьби за відміну “податків на знання” (1800–1861 рр.). 
   Другий період у науковців охоплює час до 1997 року. Зокрема, 
1) диференціація англійської преси. Поява масових видань (60–ті роки   XIX – перше десятиліття XX ст.); 
2) газетно-журнальний ринок Англії в умовах монополізації засобів масової інформації (20–50-і роки 

XX ст.); 
3) преса в системі сучасної англійської журналістики (60–90-і роки XX ст.).  
На нашу думку, вищеназвані підходи науковців до визначення етапів розвитку преси Англії потребують 

перегляду, тому, враховуючи ці концепції, ми побудували власну періодизацію, у якій виокремлюємо десять 
наступних етапів: 1) зародження англійської преси – від найдавніших часів до 1588 року; 2) початковий етап 
виникнення періодики в Англії – від виходу першої газети в 1588 році до початку Великої англійської революції у 
1640 році; 3) період Великої англійської революції (1640–1660); 4) преса країни в роки реставрації влади Стюартів, 
“Славної революції” – 1660–1689; 5) епоха англійського Просвітництва (кінець XVII – XVIII ст.); 6) преса кінця 
XVIII – першої половини XIX ст.; 7) 60–ті роки XIX – перше десятиліття XX ст.; 8) 20–50-ті роки XX ст.; 9) 60–ті 
роки XX ст. – 1994 рік; 10) від 1994 року до наших днів.  

Спробуємо тепер детальніше розглянути медіа-ситуацію Англії в історичній ретроспективі у межах кожного, 
означеного вище, етапу. Так, перший етап, окреслений від найдавніших часів до 1588 року, охоплює події, які 
стали важливими передумовами виникнення друкованої періодики, а саме: поява писемності (клинопису) у VI тис. 
до н.е.; винахід папірусу, пергаменту, а потім і паперу; винайдення друкарського пресу німецьким винахідником 
Йоганном Гутенбергом; видавнича діяльність першого англійського друкаря Вільяма Кекстона, відкриття ним 
друкарні у Вестмінстері в 1476 р.; поширення рукописних листків новин у XVI ст. 

Другий етап у розвитку преси Англії почався з виходу у світ 23 червня  1588 року першого номера “English 
Mercury”, яким інформовано читачів про важливі міжнародні події. Хоча історики протягом XIX–XX ст. 
дискутують з приводу того, чи можна цю публікацію вважати газетою: адже вона не відповідає нинішнім 
уявленням про такого типу періодичні видання. Відповідно деякі науковці появу періодичних органів в Англії 
пов’язують з лондонською газетою “Weekly news from Italy, Germany, etc.” (1622). Її видавцями були Ніколас Борн 
і Томас Арчер. На сторінках “Weekly news” друкувалися лише зарубіжні новини, так як у 1637 р. рішенням Зоряної 
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палати заборонено розповсюджувати інформацію про внутрішньополітичне життя країни і діяльність парламенту. 
Крім свідчень про події міжнародного характеру, шпальти англійської газети містили відомості про нещасні 
випадки, злочини, “утки” (вигадані історії про незвичайні факти, небесні явища, морські страховиська, диких звірів 
і т. п.). Інформаційні лакуни інколи доводилося заповнювати фрагментами з Біблії. При цьому варто зауважити, що 
формат перших англійських газет нагадував або розмір голландських коранте (2–4 шпальти), або німецьких 
щотижневиків–брошур (8–24 сторінки). Матеріали майбутніх публікацій не підлягали редакторській правці.  

Революція 1640–1660 років, що стала важливою віхою в розвої англійської преси, поклала початок 
третьому етапу, визначальною рисою якого стало поширення памфлетної публіцистики, репрезентованою цілою 
плеядою імен: Генрі Паркер, Марчмонт Нідхем, Джерард Уінстенлі, Джон Лільберн, Джон Мільтон. Вартий уваги 
той факт, що памфлети були основною формою журналістської творчості в епоху англійської буржуазної 
революції і за двадцять років між 1640–1660 рр. у країні опубліковано 30 тис. цих сатиричних творів. 

Однією із засадничих характеристик названого часового проміжку є широке розповсюдження так званих 
меркуріїв – лондонських газет, у латинських назвах яких було слово “mercurius” (від лат. “вісник”), – “Mercurius 
Politicus”, “Mercurius Britanicus”, “Mercurius Civicus”, “Mercurius Pragmaticus”. Меркурії являли собою невеликі 
брошури невисокої поліграфічної якості, на титульному листі яких поміщались вихідні дані (місце і рік видання). 
Вони продукують інформацію про політичне життя Англії, особливо детально на їх сторінках висвітлюються події 
громадянської війни, публікуються звіти про бойові дії.  

Іншим еволюційним зрушенням у медійній сфері Англії належить назвати появу оголошень у пресі. 
Зазначимо, що “перше оголошення з’явилося     1649 року в газеті “Impartial Intelligencer”: джентльмен із Кендіша 
пропонував винагороду за вкрадених у нього коней” [10, с. 324]. Проте пройшов час, поки оголошення зайняли 
належне їм місце у інформаційному британському просторі. Перші об’яви писалися стосовно книг і ліків. У 1657 
році заповзятливий продавець книг Ньюкомб зрозумів спекулятивну функцію оголошень і почав видавати газету 
“Public Advertiser”, майже виключно побудовану на оголошеннях. “16 червня 1657 р. у “Public Advertiser” вміщено 
перше оголошення про продаж шоколаду” [3, с. 305].  

Після реставрації монархії і повернення до влади Стюартів у 1660 році в Англії починається четвертий 
етап медійної еволюції (1660–1689), відзначений спадом у розвитку преси. В 1662 р. Карл ІІ підписав “Акт про 
ліцензування преси” (“Licensing Act”), що посилював контроль за періодикою та забороняв видання “бунтівливих, 
зрадницьких книг і памфлетів, які не пройшли цензуру”. Жодну книгу, газету, брошуру не можна було 
опублікувати без попереднього дозволу влади. Кількість друкарів у королівстві обмежувалася двадцятьма. 
Друкарні знаходилися головним чином у столиці. Крім Лондона, центрами книговидання залишалися 
університетські осередки – Оксфорд і Кембридж. Головним цензором преси призначено переконливого рояліста 
Рожера Лестранжа (1616–1704), котрий заборонив усі газети, які критикували владу. Лестранж у своєму есе 
“Регулювання преси” (1663) доводив необхідність суворого централізованого контролю над друкованою 
продукцією. У роки його владарювання преса перебувала в жалюгідному становищі: тиражі газет падали; 
журналісти піддавалися постійним переслідуванням і суворим покаранням (шибениця, батіг, стовп позору, 
каторжні роботи тощо). Про нелюдську жорстокість цензора свідчить наступний приклад: Рожеру донесли на 
друкаря Твіна, котрий опублікував політичний памфлет без попереднього дозволу інспектора. На допиті нещасний 
зізнався у скоєному, виправдовуючись крайнім убозтвом. Суд визнав його винним і присудив смертну кару, 
здійснену найжорстокішим способом – четвертуванням. Роки правління Лестранжа можна назвати “часом терору” 
для англійської журналістики.  

Проте в цих несприятливих умовах у 1665 р. народилася “London gazette”, яка отримає реноме найкращого 
інформаційного офіційного періодичного органу Англії часів Відродження. Засновником цієї газети був відомий 
публіцист, журналіст Генрі Маддіман. Видання стало першою регулярною лондонською газетою, яка виходила 
двічі на тиждень; мала офіційний характер і публікувала матеріали про засідання парламенту, документи та 
замітки церковно-релігійної проблематики. 

У 1688 році в Англії відбулася так звана “Славна революція”, унаслідок якої повалена влада Стюартів, 
встановлена конституційна монархія, у якій король практично ізольований від прийняття політичних рішень. Ця 
революція сформувала ліберальну теорію преси або теорію свободи волі (libertarian), яка характеризується 
забороною наклепу, непристойності, антиурядової пропаганди у воєнний час, здійснює контроль за урядом та ін. 

Наголосимо принагідно, що для Англії кінця XVII ст. характерні чотири типи періодичних видань: 
інформаційні, аналітичні, сатиричні та рекламні. Поєднання аналітичних й інформаційних жанрів на сторінках 
газет у ці часи – явище рідкісне. Макет часописів був досить примітивний: видрукувані на одному аркуші малого 
формату; текст поданий у дві колонки. Структурування газетного змісту завдяки виокремленню заголовками 
використовувалося рідко. Газети у XVII ст. коштували дорого, що обумовлено дорожнечею паперу. Відповідно 
тиражі були невеликими: декілька сотень екземплярів. Преса розраховувалась на вузьке коло заможних та 
освічених читачів. Часописи вважалися і були рупором влади, трибуною для висловлення поглядів громадських 
діячів, політиків, інтелектуалів. 

Англійська преса п’ятого етапу розвитку – епохи Просвітництва – розвивається швидкими темпами. 
Здобутками журналістики означеного періоду стали: відміна цензури (1695); формування основних типів 
періодичних видань, а саме: заснування першої провінційної газети “Lincoln Rutland and Stamford Mercury” (1695), 
першої щоденної газети “Daily Сourant” (1702), першої вечірньої газети “Evening post” (1706), першого тижневика 
“The British Gazette and Sunday Monitor” (1781); зародження так званих моральних щотижневиків “The Tattler”, 
“The Spectator” і “The Guardian”, які мали чітко окреслені ознаки: оригінальна назва, фіктивне авторство, тісний 
контакт із читачем, використання певних дидактичних форм; поява перших журнальних видань (журнал для 
вчених “Philosophical Transactions”, жіночий журнал “Lady’s mercury”).  

Проте XVIII ст. знаменується не лише позитивними досягненнями у сфері журналістики. 1700–1770 роки 
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відомі як період введення так званого “податку на знання” (“Taxes on Knowledge”), що постає головним 
гальмівним чинником повноцінного розвою преси Англії. У 1712 р. прийнято закон про штемпельний збір (“Stamp 
Act”), який обкладав кожне періодичне видання податком (розмір залежав від об’єму часопису), що серйозно 
впливало на масштаби газетярської справи. Цей факт послугував причиною подорожчання газет у два рази, але на 
попит це суттєво не вплинуло: читачами преси в Англії були заможні люди. Однак багато газет змушені закритися. 
Не зважаючи на численні податкові витрати, преса продовжувала розвиватися: збільшилась кількість видань, 
розширився об’єм продаж. “Якщо в 1753 р. продавалося 7 млн. екземплярів друкованої періодики, то через чверть 
століття ця цифра подвоїлась ” [11, с. 30].  

1760–ті роки в англійській журналістиці відзначені боротьбою за “відкриття парламенту” для преси, тобто за 
право газет і журналів сповіщати про його діяльність. Парламент завзято протидіяв висвітленню своїх дій у пресі. 
Кожне повідомлення про парламентські засідання, надруковане у періодичних виданнях, вважалося прямим 
порушенням прерогатив законодавчого органу. В 1729 р. видано постанову, яка забороняла друк навіть 
віддаленого натяку на функціонування цієї правлінської організації. Вперше роботу парламентаріїв починає 
висвітлювати лондонський видавець Едуард Кейв (1691–1754) у щомісячнику “The Gentleman’s Magazine”. 
Лідером боротьби за доступ преси в парламент у 60-ті роки був Джон Уілкс (1727–1797). Він видавав газету “North 
Briton” (1762), у якій друкував репортажі про парламентські дебати і критикував уряд за його антипатріотичну 
поведінку, при цьому повністю, а не скорочено (як було прийнято) зазначав імена політиків. За рішенням 
парламенту, 45–й номер газети визнано пасквілем (містить грубі напади на короля й міністрів) і приговорено до 
публічного спалення, але виконанню цього вердикту завадили робочі маси Уопінга – кварталу трудящих бідняків 
Лондона. В результаті з 1771 року фактично дозволено друкувати парламентські звіти про події як в палаті лордів, 
так і в палаті громад.  

Важливим фактором виникнення і подальшої еволюції преси був розвиток поштового зв’язку. У 1784 р. в 
Англії з’явився перший поштовий екіпаж маршрутом Лондон – Брістоль. Невдовзі налагоджено транспортне 
сполучення між різними частинами країни, що прискорило розповсюдження періодики, збільшився кількісний 
показник газет.  

Шостий етап становлення преси Англії припадає на кінець XVIII – першу половину XIX ст. і вирізняється 
безсумнівним якісним ростом газетно-журнальних видань, підвищенням попиту на друковану інформацію та 
відповідно збільшенням кількості періодичних видань. Якщо в 1784 р. на території Великобританії виходило 79 
газет, то у 1834 р. – 400. В останню третину XVIII ст. засновано такі газети як “Morning chronicle” (1769), “Morning 
post” (1772), “The Times” (1788), “Morning herald” (1780), з яких складалося ядро лондонської щоденної преси до 
середини XIX ст. Беззаперечним лідером британської журналістики XIX ст. виступала лондонська газета “The 
Times”, яка мала прізвисько “The Thunderer” (“Громовержець”). У ній поєдналися ті функції, які тривалий час 
існували розрізнено, а саме: передавання новин (інформація), висловлювання думок (коментування), публікація 
розважального матеріалу і реклама шляхом розміщення оголошень. У 1854 р. щоденний тираж “The Times” сягнув 
50 тисяч екземплярів, у той час як солідна “Morning post” мала наклад 3 тисячі примірників. 

Визначальною рисою початку XIX ст. є зростання інтересу до преси представників різних верств населення 
країни. “Кількість читачів газет часто перевищувала об’єм продаж друкованих видань. У кафетеріях, тавернах, 
клубах, на мітингах читалися газети. З одним номером газети, таким чином, ознайомлювались, як правило, шість-
вісім, а інколи і тридцять чоловік” [11,   с. 38]. В Англії починаються спроби створити масово-радикальну пресу, 
але уряд у 1819 р. приймає ряд законопроектів, так званих “шість актів” або біль проти преси бідних (pauper press), 
якими визначено суворі покарання виданням антиурядового спрямування. Такими заходами уряд намагався 
стримати розвиток легальної преси для верств трудового народу. Але натомість з’являються нелегальні періодичні 
органи, які, як правило, розповсюджувалися без червоного штампу на першій шпальті газети чи журналу – 
позначки про сплату казенного мита, що давало можливість продавати подібні видання за набагато нижчими 
цінами, ніж пресу, санкціоновану владою. Це такі радикальні часописи як “Black Dwarf”, “Republican”, “Gauntlet”, 
“Political Register”, “Poor Man’s Guardian”, “Destructive” тощо.  

Значним явищем в англійській журналістиці першої половини XIX ст. була чартистська преса – виразниця 
ідей чартизму (з англ. “charter” –  хартія) – першого масового робітничого руху Великобританії в 30–50-х рр. за 
політичні права й поліпшення економічного становища. Провідними періодичними органами чартистів виступали 
газети “The Northern Star”, “The People’s Paper”, “National Reformer”, “Red Republican”, журнал “Laborer”. До 
основних жанрів чартистської публіцистики належать звернення, промови, політичні коментарі, відкриті листи, 
адресовані політичним діячам і видавцям газет, есе, літературні огляди.  

Сьомий етап періодизації преси Англії (60-ті роки XIX – перше десятиліття XX ст.) можна визначити як 
“золотий вік” у розвої англійської журналістики, адже знищено перешкоди, що гальмували процес якісного росту 
часописних видань: відмінено податки на оголошення в пресі (1853), анульовано податкові збори з газет (1855), 
ліквідовано данину на папір (1861). Ці заходи посприяли подальшому становленню періодики у країні. В 
економічному відношенні газетна справа стала індустрією, почала давати прибутки. На думку В. О. Матвєєва, “із 
скасуванням “податків на знання” підведена межа під одним етапом розвитку англійської преси і розпочато 
наступний її етап – становлення сучасної преси Англії” [8, с. 42]. 

Істотний внесок у становлення сучасної преси зробив технічний прогрес, що прискореними темпами почав 
розвиватися у XIX ст. Вибухоподібний розвиток періодики розпочався з винаходом у 1870-ті роки, у розпал 
науково-технічної революції, механічного набору літер одразу цілим рядом (лінотип) і, пізніше, ротаційного друку. 
Ці новації підвищили швидкість друкарських процесів у сотні разів й зумовили появу стотисячних і мільйонних 
тиражів щоденних видань. Потребу у матеріалі для друку вдалося задовольнити завдяки винайденню в 1816 р. 
машини для виробництва паперу та у 1844 р. деревної маси. Вирішальні нововведення, які прискорили 
передавання інформації, з’явилися у транспортній галузі (залізниця почала функціонувати в 1835 р.) та передусім у 
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техніці зв’язку – спочатку електричний, а потім бездротовий телеграф. У 1850 р. в Англії відбулася перша 
систематична передача інформації телеграфом. Винайдення телефону в 1876 р. спричинило виникнення 
спеціалізації серед лондонських журналістів: одні з них (“legmen”) ходили містом у пошуках новин і передавали їх 
по телефону, інші (“rewrite men”) відповідали на телефонні дзвінки, занотовуючи інформацію, яку потім 
переглядав редактор.  

Ключова подія розвитку англійської журналістики стається у 70-ті роки  XIX ст. із запровадженням реформи 
прем’єр-міністра Великобританії Вільяма Гладстона про обов’язкову початкову освіту для дітей віком від п’яти до 
тринадцяти років (Закон про освіту від 1870 року). Це нововведення суттєво розширило і якісно змінило читацьку 
аудиторію. З’являється велика кількість освічених людей (грамотність дорослого населення зросла від 69% у 1850 
році до 97% у 1900 році), які вміють читати і писати, прагнуть отримувати нові відомості. В результаті у кінці 
століття відбулася диференціація англійської преси на якісну (елітарну) і популярну (масову). Якісні газети 
зорієнтовані на реципієнтів, які воліють отримувати докладнішу інформацію з різних сфер суспільної 
проблематики, тобто розрахована на аристократію і вищі верстви суспільства. Популярні видання, зазвичай, 
приваблюють тих читачів, яких цікавлять новини швидше розважального характеру (часом незвичайні й сенсаційні 
історії), котрі незмінно супроводжуються чималою кількістю ілюстрацій.  

За короткий період феномен “нової журналістики” у вигляді бульварно-сенсаційних газет типу “Pall-Mall 
gazette” (1865), “Tit-bits” (1881), “Answers” (1888), “Star” (1888), “Daily Mail” (1896) отримав великий читацький 
попит. “У цих виданнях з’явилися колонки слухів і пліток, жіноча і спортивна сторінки, друкувалися сенсаційні 
викриття, широко використовувалися ілюстративні матеріали. Виклад міжнародних новин був дуже стислий” [12, 
с. 173].  

Масовій пресі протиставлялася якісна, яскравими зразками якої були “Daily news” (1846) і “Daily Telegraph” 
(1855). Вони виходили, як правило, “на восьми сторінках великого формату in-folio. На першій і останній сторінках 
друкувалися оголошення. Друга і третя сторінки відведено під стенограми парламентських дебатів. На четвертій 
сторінці друкувалися політичні статті, короткі звіти про засідання парламенту, оголошення про театральні вистави. 
Шоста сторінка відводилася в основному інформації з-за кордону і біржовим новинам. Сьому сторінку займала 
судова хроніка” [12, с. 161]. Конститутивними атрибутами загальнонаціональної якісної преси Англії є 
об’єктивність та незаангажованість, всебічне подання різноманітної інформації, фактологічність, наявність 
міжнародної інформації, політичних та економічних рубрик.  

Крім того, XIX століття – час остаточного формування основних типів англійських газет: 
• національні щоденні ранкові; 
• лондонські вечірні; 
• ранкові та вечірні регіональні; 
• недільні; 
• щотижневі регіональні [9, с. 68]. Така класифікація газетних видань існує донині.  
XIX ст. принесло англійцям таку специфічну інновацію в новинній індустрії як інформаційні агентства – 

посередницькі засоби масової комунікації, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних 
засадах в інші засоби масової інформації, інформагентства для її поширення. Ці установи відіграють величезну 
роль у створенні глобального інформаційного простору. Перше британське інформаційне агентство Reuters 
засновано 14 жовтня 1851 р. у Лондоні німцем Паулем Юліусом Рейтером (1816–1899). Це одне з найбільших і 
найстаріших інформаційних агентств Європи, заслуга якого полягає у систематичному новинному освоєнні інших 
континентів, воно спеціалізується на розповсюдженні іноземної інформації. В 1868 р. власники провінційних газет 
створили національне агентство Press Association, що займається збором та поширенням новин про події всередині 
Британії. Місцезнаходження керівництва організації – Лондон. У 1872 р. близько 130 акціонерів заснували 
англійське акціонерне інформаційне агентство Exchange Telegraph, яке передає економічні, фінансові, статистичні 
й спортивні повідомлення.  

Восьмий етап (20–50-ті роки XX ст.) характеризується активізацією процесів концентрації та монополізації 
власності на періодичні видання. Серед магнатів газетно-журнального бізнесу цих років виділяються лорди 
Норткліф, Ротермір, Бівербрук, Кемроз, Кемслі, Сесіль Кінг.  

Варто зазначити, що у XX ст. періодична преса зростає як кількісно, так і якісно. Інформаційний простір 
Англії репрезентують численні газети та журнали, кількість яких невпинно зростає зі стрімким розвитком техніки і 
новітніх технологій. З’являються такі впливові газети: “Sun” (1964), “Daily mirror” (1903), “Daily Star” (1978), 
“Daily Mail” (1986), “Daily Express” (1900), “Independent” (1986), “Sunday Mirror” (1963), “The Mail on Sunday” 
(1982), “Sunday Express” (1918), “Sunday Telegraph” (1961), “The Business” (1998). Перша половина XX ст. 
ознаменована виходом у світ значної кількості літературної, дитячої і наукової періодики: “Music and letters” 
(1920), “Geographical Magazine” (1935), “World Revue” (1936), “Everybody” (1927), “Children’s newspaper” (1919). 
На читацький ринок країни щоденно випускається біля 30 мільйонів примірників різноманітної газетно-
журнальної продукції. “На кожну тисячу населення Англії припадає приблизно 611 екземплярів газет і інших 
періодичних видань проти 353 у США” [163, 18]. В 1906 р. у Сполученому Королівстві “виходе 2461 газета і 
журнал. На частку Англії припадає 1881 газета, 430 видається в Лондоні і 1445 у провінціях, в Уельсі виходе 111 
газет, в Шотландії 261, в Ірландії 191, на островах 17. Денних газет в Англії 184, в Уельсі 8, в Шотландії 18, в 
Ірландії 18 і на островах 4” [3, с. 132]. 

Картину газетно-журнального світу Англії дев’ятого етапу розвитку (60-ті роки XX ст. – 1994 рік) можна 
атестувати як період стрімкого розквіту медійної індустрії. Зокрема, англійська преса на рубежі 60-х років досягає 
апогею свого розвою, вона позиціонує себе провідним засобом масової інформації в системі мас-медіа. У 60-ті 
роки Великобританія займала перше місце на Заході з розповсюдження газет. “Англійці купують в два рази більше 
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газет, ніж американці, в три рази більше, ніж французи. Майже половина населення Англії регулярно купує газету” 
[11, с. 86]. В. О. Матвєєв з цього приводу зазначає: “У всіх країнах Південно-Східної Азії щоденно 
розповсюджується менше екземплярів газет, ніж щоденний тираж однієї газети в Лондоні. За даними ООН, в 
середньому на 1000 чоловік населення земної кулі в 1956 р. розповсюджувалось щоденно тільки 88 екземплярів 
газет. У той час в Англії на 1000 людей припадало 611 екземплярів” [8, с. 5– 6]. 

На початку 70-х років XX ст. в Англії з’являється конкурент традиційної, платної преси – безкоштовні 
газети. Як правило, лише третя частина об’єму подібних видань зайнята журналістськими матеріалами, решта 
площі відводиться під рекламу. “Статистика свідчить про стрімкий ріст популярності і економічної ефективності 
таких видань: з 1974 по 1981 р. їх кількість зросла з 194 до 512 (сукупний разовий тираж перевищує 19 млн. екз.), 
прибуток від реклами збільшився з 15 млн. до 105 млн. ф. ст. За цей час число провінційних газет скоротилося з 
1300 до 800. Вважається, що аудиторія безкоштовних  газет – 95% населення країни, в той час як провінційні 
газети читають менше 47% жителів Британських островів” [6, с. 38]. Виникнення і стрімкий ріст числа 
безкоштовних видань пояснюється виключно зацікавленістю в них рекламодавців.  

У середині 70-х років XX ст. здають свої позиції “газетні королі” старшого покоління. На початку 80-х років 
на перше місце в сфері мас-медіа Великобританії висуваються Руперт Мердок і Роберт Максвелл.  

У 80-ті роки Англія мала широко розгалужену мережу періодичної преси. Так, у 1979 р. нараховується 16 
національних ранкових щоденних і недільних буржуазних газет. “Всього в Англії видається близько 22,5 млн. екз. 
газет. Населення країни наближається до 56 млн. чоловік, тому на кожну сім’ю припадає більше 1 екз. газети. За 
рівнем розповсюдження газет на 1 тис. чоловік Англія займає 2-е місце в капіталістичному світі. Грамотність 
населення становить 98%” [5, с. 41].   

Нині преса Англії перебуває на десятому етапі розвитку, який розпочався в 1994 році і триває до сих пір. У 
цей час Інтернет стає новою інформаційною альтернативою традиційним медіа: з’являються мережеві копії 
друкованих видань, модифіковані онлайн-версії паперових часописів й власне інтернет-видання. Піонером в 
освоєнні всесвітньої мережі серед англійських часописів була “Daily Telegraph”: у 1994 році засновано її 
електронний  варіант – www.telegraph.co.uk. Слідом виникають інтернет-версії друкованих газет “Guardian” і 
“Observer”. “Сьогодні британський сектор онлайнових ЗМІ досить різноманітний: більшість – близько 90% 
британських друкованих ЗМІ – представлені в мережі” [13, с. 51]. 

Узагальнюючи, доходимо до висновку, що преса Англії пройшла довгий шлях еволюції: від поширюваних у 
XVI ст. рукописних листків “news” до появи у 1994 році оформлених за останніми вимогами цифрових 
інформаційно-комп’ютерних технологій інтернет-видань, сферою розповсюдження яких стала всесвітня павутина. 
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