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СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПТОСФЕРА В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА: ОЗНАЧНИКИ 
СТРАТИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ І СИМВОЛИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
У статті досліджено лінгвістичні засоби репрезентації соціального конфлікту у мас-медіа, проаналізовано зміни в 

соціальних сценаріях упродовж епохи незалежності, а також номінативні елементи, назви соціальних груп і категорій, які 
відтворюють особливості стратифікаційних процесів у період становлення ринкової економіки. 

Ключові слова: соціальні концепти, хронофакти, неологізми, стратифікаційні процеси,, бізнес-еліта, критичні і 
легітимаційні стратегії дискурсу 

 

В статье рассмотрены лингвистические средства репрезентации социального конфликта в масс-медиа, 
проанализированы изменения в социальных сценариях на протяжении эпохи независимости, а также номинативные 
элементы, названия социальных групп и категорий, которые отражают особенности стратификационных процессов в 
период формирования рыночной экономики. 

Ключевые слова: социальные концепты, хронофакты, неологизмы, стратификационные процессы, рыночные 
отношения, бизнес-элита, критические и легитимационные стратегии дискурса 

 

The article analyses linguistic means of representation of social conflict in mass media, examines changes in social scenarios 
during the period of independence, and also nominative elements, names of groups and categories, which reflect specifics of 
stratification processes in the conditions of market economy.  

Key words: social sphere, conceptual sphere, chronological symbols, neologisms, stratification processes, business elite, critical 
and legitimating strategies of discourse. 
 

Упродовж усього періоду незалежності українські медіа сумлінно провадили моніторинг соціального 
добробуту громадян й економічної життєздатності суспільства. Терміни соціосфера, соціальна журналістика, 
соціальний дискурс віддзеркалюють значущість, а для деяких напрямів інформаційної роботи – пріоритетність 
соціальної проблематики. 

Соціальний дискурс ранньої пострадянської пори, насичений емотивно драматичними означниками нових 
ролей, процесів і стосунків власності, фіксував спрямованість і динаміку змін на початках епохи капіталізації. 
Постання нового зразка соціально-економічних відносин у перше десятиліття незалежності означили слова 
приватизація, роздержавлення, ринок, власники, буржуазія, нові українці, бізнес-еліта. Ці лексеми і 
словосполучення – типові хронофакти, тобто слова-символи, за якими упізнають епоху чи історичний період [15].  

Слово капіталізм в офіційних дискурсах пострадянського періоду не поспішали вживати у доктринальному, 
програмовому сенсі. Воно не належало до експліцитно артикульованих концептів-стратегем. Позитивні значення 
усього, що асоціювалося з капіталістичним порядком, реалізовували через евфемізм “ ринкова економіка”.  А 
негативні – чекали свого часу, щоб вийти на поверхню у парі з експресивними знаками пейоративної оцінки, на 
зразок “ дикий капіталізм” .  
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Для соціального дискурсу мас-медіа, особливо у перехідний, трансформаційний період, характерні 

однаковою мірою і процеси нагромадження хронофактів, і зворотні до них явища лексичної анахронізації. Мас-
медіа послідовно документували, як цілі групи назв соціальних реалій виходили з ужитку чи радикально 
змінювали конотативну ауру. Зміна генерацій концептів, розпочата у дев’яностих роках двадцятого століття, у 
наступному десятилітті виявилася особливо помітною у тій частині термінологічного тезаурусу, який нагромаджує 
та організовує інформацію про стратифікаційні процеси.  

Зокрема, набули завершеності різні форми семантично-конотативної й лексичної анахронізації колишніх 
соціономінативів: перетворення слова колгоспник на історизм, у зв’язку зі зникненням відповідної “реалії”; 
деідеологізація терміна робітник, звуження семантичного спектру цього слова до стратифікаційних і професійних 
значень; десакралізація назви інтелігент, посилення прагматичного наголосу на економічній 
(дис)функціональності представників групи, розмивання компонента “носії високих морально-етичних якостей” та 
відшаровування “обслуговувальних” щодо “системи” значень, поряд із певною реабсорбцією ідеологічних 
компонентів у нових контекстах. 

Отже, буттєві контексти активно відсівали відпрацьований лексичний матеріал і пристосовували старі поняття 
до нових реалій. Окрім того, публічний дискурс швидко формував реєстр нових соціальних звань. Адже у суспільстві, 
відкритому до перетворень, з’являлися нові соціальні типажі – фермери, кооператори, приватні підприємці, 
акціонери, трудові мігранти, – які узяли на себе ризики освоєння простору нових економічних можливостей.  

На початок другого десятиліття незалежності приватне підприємництво значно подорослішало – аж до стадії 
вибудовування ієрархії статусів у легальному, законодавчо регламентованому змагальному полі. Суспільство 
почало вирізняти тих, кого система приватного підприємництва винесла на вершину, і тих, кого вона відкинула на 
маргінес. Символом успіху і соціальною моделлю ринкового суспільства стала нова буржуазія – нові українці. 

Термін нові українці увійшов у соціальний дискурс початку тисячоліття як виразно інтертекстуальне явище, 
лінгвістичний факт міжкультурних впливів, причому із декількома “кроскультурними” конотативними 
“прибудовами” і “надбудовами” у семантичній програмі. Головні лінгвістичні пласти і сліди міжкультурних 
взаємодій, які утворюють денотативний обсяг цієї лексичної одиниці, віддзеркалюють 1) інерцію 
односпрямованого розгортання багатьох соціальних процесів на пострадянському просторі; 2) традиційну 
публічну увагу в суспільствах різних часів до фактів фортуни у здобуванні нового багатства, зокрема тривкість та 
глобальну поширеність архетипу скоробагатька. 

В українському публічному просторі кліше нові українці почало функціювати як версія-запозичення, 
адаптований переклад фразеологічного виразу нові росіяни – назви на означення тих мешканців Росії, що нажили 
великі статки у період трансформаційної економіки дев’яностих років двадцятого століття [16]. Поширенню цієї 
словосполуки серед російськомовної публіки, спочатку в англомовній формі нью рашенз, посприяла публікація 
книги американського політолога й журналіста Хедрика Сміта “Нові росіяни” [17]. Книга була результатом 
спілкування автора із громадянами колишнього Союзу протягом кількох перебудовних років. Хедрик Сміт, котрий 
працював у Східній Європі ще з початку шістдесятих і став володарем премії Пулітцера за висвітлення подій у 
цьому регіоні, точно спостеріг конденсацію критичної маси “нового” в усіх сферах – від економіки до ідеології й 
медіа – у державі, що поступово відторгала стару тоталітарну оболонку.  

Автор “Нових росіян” використав символічну “хронофактну” назву на означення зламу свідомості загалом, 
та масова культура згодом почала тиражувати кліше із доданим значенням “представники новопосталої 
економічної еліти” й іронічним конотативним доважком до нього. Окрім того, семантична програма терміна нові 
українці є цілком симетричною до давно запозиченого із французької мови і освоєного у слов’янських культурах 
поняття нувориш (nouveau riche – фр.; new rich – англ.). 

Мас-культурне трактування нового соціального персонажа в серіях анекдотів про нових українців/нових 
росіян ґрунтувалося на принципові етичної й семантичної амбівалентності. Класичні зразки жанру змальовують 
гротескний яскравий портрет, до обов’язкових зовнішніх атрибутів якого належать малиновий піджак і “мерс” 
найновішої моделі. Бурхливу діяльність “нового українця” супроводжують етично прикрі речі, він із легкістю 
втрачає й отримує гроші, обходить закон, а точніше, діє у просторі ним самим створених регулятивів. І власне 
остільки, оскільки цьому героєві вдається, долаючи заборони, освоювати й утримувати домінантні ролі, він стає 
втіленням соціальної спокуси. 

Емоційний ажіотаж навколо віртуальної персони нового українця у мас-культурних жанрах сприяв 
психологічному освоєнню типажу в громадській думці, а також лінгвістичній адаптації відповідного концепту в 
мовленні. Врешті-решт дискурс відтворення соціальних реалій використовує кліше у референтній функції, як 
звичний елемент “фактологічного” опису повсякденних деталей будівництва капіталізму в Україні: “ Так, вже 
з’явилися “ нові українці”, які хочуть бачити на території своєї садиби не звичні кущі малини чи аґрусу, а 
підстрижені кипариси, квітучу магнолію та сакуру...” [6]. 

Семантична амбівалентність є характерною рисою багатьох форм мас-культурної репрезентації типажу 
бізнесмена. Дискурс мас-медіа ставив знак рівності не лише між концептами “ новий українець”  і “ успішний 
бізнесмен”,  а й між поняттями “ новий українець”  і “ бандит”.  Популярна культура реалістично нагадувала про 
злиття бізнесу і традиційних мафіозних структур, нелегальні методи й гібридні форми нового “тіньового 
підприємництва”. Отож у мас-медійному образі “нового українця” змішані, семантично інтегровані значення 
“підприємець” і “представник кримінального світу”. Термін “ розпальцьовка”  у словнику жаргонної лексики Л. 
Ставицької пояснено як “ специфічна жестикуляція членів кримінальних структур та процвітаючих бізнесменів”.  
“ Період малинових піджаків”[9]  – таке інтертекстуальне відлуння особливостей ранньої ринкової епохи в 
публіцистиці 2010 року.  

Історія розвитку бізнесових структур на українських теренах фіксує, що бізнесові й злочинні групи 
переживали почасти дивергентні, а почасти симбіотичні процеси. Зі скаламучених вод первіснокапіталістичного 
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нагромадження вийшли, з одного боку, підприємці, загартовані досвідом опору представникам кримінального 
світу, а з іншого боку, – групи, яким власне кримінальні методи суттєво допомогли громадити стартовий капітал.  

Поняття рекет нагадує про той складний період в історії українського підприємництва, коли з’ясування 
стосунків між малим бізнесом і злочинними групами набирало крайньо брутальних форм, і рекетирській мафії 
вдавалося завойовувати чималі шматки територій легального підприємництва: “ Банальне “ вибивання готівки” 
змінили вимоги про укладення договорів на “ охорону” торгових об’єктів, складів, представництв фірм. У 
комерсантів силоміць вимагають боргові розписки під величезні відсотки, нерухомість, автомобілі. Погрожуючи 
знищенням майна, ба навіть і “ ліквідацією” самого власника бізнесу, рекетири стають співвласниками фірм” 
[10]. Асоціативний ряд слова рекет, яке означило етап організованого опору запровадженню легальних правил гри 
у ринковій економіці, у мас-медійних оповідях включав кілерство, снайперство, рекетирські бригади, бандитські 
формування. 

Слово “рекет” – яскравий символ, хронофактний неологічний означник насамперед “буремних дев’яностих”. 
Згодом це явище поменшило масштаб. Частина колишніх рекетирів із неприховано бандитськими звичками таки 
потрапила за ґрати. Виживали ті, що знайшли спосіб вписатися у законні чи законоподібні стосунки. Дискурсні 
ретроспективи 2000-х років засвідчують добре збережену пам’ять про первинний субстрат сучасного 
підприємництва: “ Часи змінюються – “круті розбірки” змінилися на ділові переговори, “ авторитети” стали 
респектабельними мільярдерами…” [12]. 

Але цілковито явище не зникло, і відповідно, лексема не вибула з ужитку. По-перше, оказіональні 
використання цього слова стосуються конкретних фактів, документальних описів злочинного минулого у 
біографіях окремих бізнесменів і політиків. По-друге, за його властивим видовим значенням “вимагання данини, 
незаконні побори бізнесу” стійко закріпилося “родове” алюзійно-символічне значення “бандитизму”. Родо-видову 
семантичну зв’язку “бандитизм-рекет” у мас-медійному наративі конотативно посилює цілий ряд споріднених 
означників. Наприклад, у розповіді про діяльність міжнародного бандитського угруповання в Неаполі, ця пара 
резонує і з традиційними означниками західної кримінальної культури – мафія, мафіозі, “ спрут”,  і з 
пострадянською кримінальною міфологією “ братків” : “ Окрім рекету, львівські “ братки” контролюють 
контрабанду товарів з Італії та постачання в італійські борделі “ живого товару” з України” [13]. 

Окрім варварських і стихійних форм рекетирських поборів функція збирання данини під виглядом протекції 
бізнесу проявилася в організованих та інституціалізованих формах “міліцейського рекету”, а у 2000-х роках – 
“партійного рекету”. Набувало поширеності “ дахування” – прикриття нелегальних операцій і незаконних способів 
отримання прибутку, яке забезпечували представники державних структур, зокрема структур охорони порядку. 
Мас-медіа пишуть про “дахування” секс-індустрії, наркобізнесу, браконьєрства, контрабанди, зокрема про привілеї 
для великих потоків товарів на міжнародних маршрутах, наприклад, контрабандні операції на митниці на користь 
фірм, що обслуговували фінансові інтереси представників влади [14]. 

Одним із дещо пізніших видимих проявів “дикого капіталізму” за лаштунками легалізованого 
підприємництва стало явище рейдерства (англ. raider – учасник нападу, набігу). Таку назву отримало 
привласнення майна структур і організацій під фіктивним, сумнівним приводом. Атаки рейдерів спрямовані на 
об’єкти культурного, зокрема історичного й мистецького значення, які не змогла і не захотіла захистити держава 
[8]. До типових деталей сценарію рейдерства в Україні належать непрозорі з правового погляду мотиви захоплення 
власності і застосування сили й погроз до власників: “.. .Приміщення майстерень Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України на вул. Костянтинівській, 44 А продали на таємному аукціоні. Митцям-
керамістам напередодні погрожували силовим виселенням із майстерні…” [5].  

Перші серйозні українські капітали могли мати різне походження, але вони обов’язково потребували 
високих рівнів захисту. Найефективнішою формою самозахисту для представників новопосталого 
капіталістичного класу виявилась участь у політичній діяльності, що означало можливість диктувати правила гри, 
які би гарантували захист власності від законних і незаконних претензій та спроб ревізії, а водночас і створювали 
можливості для експансії бізнесу. Формування клану олігархів проходило у міру того, як у влади й бізнесу ставало 
все більше спільних інтересів, а водночас збільшувалося їхнє дистанціювання від тих, кого називають народом.  

Подвійна семантична програма слова “ олігарх”  настільки ж виразна, як і амбівалентність поняття “ нові 
українці” в соціальному дискурсі “ранньоринкової” пори. Стереотипний образ олігарха – це образ людини з 
великими можливостями й сумнівною репутацією. Не випадково одна з публіцистичних дефініцій цього слова 
побудована на лінгвістичній фігурі антиметаболи – підкреслює внутрішню єдність і взаємне віддзеркалювання 
зовнішньо протилежних характеристик: “ У нас же його (слово “ олігарх” – Авт.) використовують для означення 
людини, в якої є досить грошей, щоб купити владу, і досить влади, щоб не думати про способи здобуття грошей” 
[3]. 

Непрозорість бізнесової діяльності, прихованість від громадського ока тих механізмів, які вивели учасників 
творення ринку на найвищі щаблі соціального успіху, залишали середнього громадянина із сумнівом щодо 
законності методів збагачення найуспішніших соціальних гравців. Ставлення до особи “олігарха”, яке поєднує 
критичну настанову із визнанням ринкових заслуг та фінансового потенціалу, є показовим щодо формування в 
“низах” іміджу бізнес-еліти, а також симптоматичним щодо амбівалентної публічної оцінки процесів становлення 
капіталізму. Загальне концeптуально-оцінне поле, пов’язане із концептом олігарх, можна описати як сукупність 
легітимаційних, тобто виправдальних, і критичних стратегій.  

Концепт “олігарх” у мас-медійному дискурсі – це маркер можливості і соціальних, і політичних конфліктів, 
а найчастіше – соціальної мотивації політичних конфліктів. Тому виразною, драматизовано і патетично 
підкресленою завжди була опозиція понять “олігархи” й “народ” в політичних, зокрема електоральних дискурсах. 
Від початків залучення негативнооцінного потенціалу цього слова воно автоматично актуалізувало архетипні Ми-
Вони контрасти: “ Олігархи чи народ обиратимуть президента України?”(День, 6.04.99); “Учасники громадського 
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руху “ Вільний простір” організували автопробіг зі Львова і Луганська до Києва під гаслом “ Відбери в олігархів 
Україну, поверни її громадянам” [1]. 

Амбівалентні значення властиві не лише іміджам учасників соціального сценарію, а і його технічним, 
безособистісним елементам. До прикладу, концепт “ гроші”, що є важливою частиною соціального фрейму “бізнес, 
ринкова економіка”, реалізований і у позитивнооцінних, і в негативних конотативних варіантах. Серйозні, навіть 
патетичні значення генерують ті контексти, у яких назва національної грошової одиниці використана як елемент 
мережі означників національної ідентичності.  

На розширенні асоціативних рядів, пов’язаних із концептом “гроші”, позначилися впливи глобалізації, 
інтернетизації та інших чинників економічно й технологічно зумовленої інтертекстуальності світового масштабу. 
Із англомовної масової культури в українську соціальну концептосферу прийшов фразеологічний вираз “ робити 
гроші”, і, як свідчать використання цього звороту в національному інтернет-дискурсі, більшість розумінь формули 
“робити гроші” ґрунтуються на уявленні про можливість отримувати прибуток із мінімальним початковим 
внеском, невеликими фінансовими, фізичними, інтелектуальними і психологічними затратами. Отож, це 
словосполучення імплікує полегшений (чи на позір полегшений) спосіб отримання прибутку (як робити гроші з 
повітря, робити гроші зі сміття, робити гроші на воді, як робити гроші на фондовому ринку тощо).  

Та найбільше варіантів сполучуваності слова “гроші” і фразеологічних зворотів із цим компонентом 
традиційно виникає на етичній осі, при характеристиці основного обігового засобу за етичним принципом: 
“легітимні гроші” – зароблені гроші, чесні прибутки; “нелегітимні гроші”  – відмивання грошей, тіньові гроші, легкі 
гроші, надприбутки, зарплата в конвертах. Концепти позитивного означального ряду формують імідж поважного 
бізнесмена, який працює у правовому полі, негативно ж конотовані означники слугують симптомами процесів 
тінізації економіки, є частиною історій про порушення правил легального ринку. 

До важливих складників драматургії українського соціального конфлікту в глобальному контексті належать 
означники залученості українських учасників ринку до міжнародних форм економічної співпраці. Серед термінів, 
якими оперує дискурс соціально-економічного аналізу, – назви міжнародних фінансових інституцій, економічних 
операцій, процедур і діагнозів: прямі іноземні інвестиції, інвестиції в Україну, офшорні зони, МВФ, моніторинг, 
міжнародний аудит, дефолт. Один із типових прикладів аналізу конфліктних станів, пов’язаних із міжнародним 
простором підприємництва, – публікації про тіньові значення українсько-кіпрської угоди, підписаної ще за 
радянських часів, яка дозволяє олігархам виводити кошти поза межі України і на загал свідчить про 
неврегульованість законодавчої бази макроекономічних операцій. Іронічно-оксиморональні звороти критичних 
розглядів цієї теми підкреслюють хронічну нездатність еліти поступитись хоча би часткою егоїзму на користь 
національних інтересів: “ Позаторік український парламент двічі намагався скасувати цей “ порівняно чесний засіб 
відбирання грошей” [7]. 

Дискурс мас-медіа узагальнює досвід соціальної трансформації протягом епохи незалежності у термінах 
гібридного ладу – “дикий капіталізм”, “ печерний капіталізм”, “ олігархічний капіталізм”:  “ соціалізм агресивно 
мутував у дикий капіталізм” [2]; “…до “ дикого капіталізму”: прихватизації, внутрішньої колонізації та 
безпрецедентного у новітній історії соціального розшарування на купку олігархів і люмпенізовану масу 
суспільства” [11]. 

В аналітичних оглядах сучасних соціально-економічних тенденцій політологи використовують поняття 
сrony-капіталізму (crony – англ. наближений до керівної особи, приятель) та поліцай-економіки, щоби в образі 
олігархічного капіталізму увиразнити такі риси, як регламентована владою експлуатація економіки в інтересах 
обмежених груп і тенденція до “цільового” фінансового обслуговування силових структур: “...Впроваджується 
політичний проект вертикально-інтегрованої економіки в рамках системи кронізму – сrony-капіталізму або 
капіталізму сім’ ї, родичів і друзів”; “ Що характерно: ресурси використовуються для адміністративної перебудови 
“допоміжних” систем – судів, прокуратури, податкової адміністрації, митної служби, МВС, тобто для створення 
українського варіанту поліцай-економіки” [4]. 

Засоби масової інформації, фіксуючи фактаж стихійного “приватновласницького” соціотворення, а також 
аналізуючи форми регулювання ринку із боку держави, слугували важливим чинником змін у реальності і 
свідомості. Моніторинг соціальної результативності вільного підприємництва у мас-медіа великою мірою 
ґрунтується на критичних модальностях зображення ситуації в олігархічній економіці, яка, перевершивши 
сподівання стосовно можливостей бізнес-еліти, не виправдала надій на соціальний захист великих груп рядових 
громадян. Цей критицизм медіа є легальною й необхідною формою контролю громадянського суспільства над 
спрямованістю соціальних трансформацій у державі.  
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ЖАНРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ  
 

В оглядовій статті проведено структурний аналіз документообігу повідомлень в інформаційному радіомовленні, 
визначено структурно-композиційні характеристики та систематизовано сучасні підходи до класифікації повідомлень, 
репортажів, формалізація інформаційно-аналітичних випусків, типологічні ознаки виробництва медіа продукту 
інформаційного жанру підвищеної складності. 

Ключові слова: структурно-композиційні характеристики, повідомлення, види новин і репортажів, інформаційний 
випуск. 

 

В обзорной статье проведен структурный анализ документооборота сообщений в информационном радиовещании, 
определены структурно-композиционные характеристики и систематизированы современные подходы к классификации 
сообщений, репортажей, формализация информационно-аналитических выпусков, типологические признаки производства 
медиа продукта информационного жанра повышенной сложности. 

Ключевые слова: структурно-композиционные характеристики, сообщения, виды новостей и репортажей, 
информационный выпуск. 

 

Іn a review article conducted a structural analysis of workflow documents, messages in information broadcasting, defined 
structural and compositional characteristics and systematized modern approaches to classifying messages, reports, formalizing 
information-analytical bulletins, the typological characteristics of the complex information media product genre. 

Keywords: structural and compositional characteristics, messages, types of newsreports, information release. 
 

Постановка проблеми. В основних документах радіомовлення (прес-релізах, новинах, новинному та 
презентаційному листах, годинниковому кермі програми та ін.) найбільш повно відображається структура 
сучасних інформаційних випусків, що транслюються різними радіокомпаніями України. Їх аналіз дозволяє 
виділити два цілком різних підходи до застосування елементів інформаційного продукту і послуг, що надається 
українськимрадіомовленням: комплексний і системний. При застосуванні комплексного підходу у виробництві 
інформаційної програми як спрощеної та підвищеної складності всі її елементи структури, що входять до її складу, 
включаються до переліку основних документів обов’язкових до трансляції без права на заміну або виключення. 
Системний підхід до інформаційного радіомовлення дозволяє відобразити той жеконтент програмибез втрати суті 
повідомлення, застосовуючи меншу кількість елементів в документованій структурі її виробництва, або 
замінюючи одні її елементи іншимита зв’язки між ними.Комплексний і системний підходи найбільш широко 
застосовується в радіомовленні при застосуванні блочного методу структуризації інформаційних повідомлень за 
відповідними принципами: міжнародні, регіональні, місцеві; надзвичайні, рейтингові, розважальні, оголошення; 
політика, спорт, фінанси, погода; актуальні, важливі, принагідні до будь-якої дати; реальні, опосередковані, 
оркестровані, або псевдо новини і т.д. Кожна радіокомпанія відповідно до існуючих стандартів і потреб аудиторії 
обирає власний підхід до формування випуску новин, який затверджується редакційними інструкціями і є 
обов’язковим до виконання всіма працівниками станції: дикторами, редакторами, продюсерами, ньюсрайтерами, 
операторами,стрингерами, кореспондентами, фрілендсами, контрибюторами та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційні повідомлення за своєю структурою поділяються на 
лідові, повні та підвищеної складності (комплексні), кожен з якихз одного боку, стає поширеним засобом 
отримання членами суспільства соціально значущої інформації, а з іншого – об’єктом пильної уваги дослідників у 
сфері радіожурналістики та суміжних з нею галузей науки. Інтерес до інформаційних повідомлень пояснюється 
тим, що їхня спрямованість на масову аудиторію повно відображає соціальний комунікативний потенціал 
інформації та прагматику мовлення [1; 2; 3].  

Випуск лідових новин-це сукупність коротких, оперативних повідомлень, в яких міститься суспільно 
важлива та актуальна інформація, що поступає в редакцію на протязі доби і відображає подію, яка стосується 
певної сфери життя громадянського суспільства і окремих індивідів та визначається за формулою: ВИПУСК 
НОВИН = Σ ЛІД(t,n), де: t- час надходження ліду; n – рейтинг лідової новини. Лідова новина представляє собою 
окремий інформаційний жанр, який переважно використовується комерційними радіостанціями для стислого 
викладу ключової інформації мовою фактів, відповідаючи на п’ять W питань: що, хто, де, коли, чому. За звичай, 
весь випуск лідових новин оприлюднюється диктором у двох формах: по-перше у формі бюлетеню, підготованого 
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