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ODPOWIEDZIALNO ŚĆ A AUTONOMIA JEDNOSTKI  
W GRACH SPOŁECZNYCH O TO ŻSAMOŚĆ I WŁADZ Ę 

 
 
 

„Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.” 
Antonie de Saint-Exupery 

Wprowadzenie 
Odpowiedzialność w potocznym rozumieniu jest składnikiem życia społecznego wiązanym albo z relacjami 

moralnymi lub ze zobowiązaniami prawnymi. Są to dwa podstawowe aspekty w jakich przywołuje się pojęcie 
odpowiedzialności, ale czy wiążą się one ze sobą czyniąc odpowiedzialność kategorią zarazem etyczną i instrumentalną.  

Odpowiedzialność nie istnieje w naturze w czysto przyrodniczej relacji pomiędzy kamieniem, kwiatem, owocem, 
zwierzęciem, lecz pojawia się zawsze kiedy są one objęte relacją społeczną. Każda jednostka ludzka użytkowane obiekty 
przyrodnicze i techniczne włącza w sieć kulturowych wartości a wymiana dóbr objętych naszym działaniem odbywa się 
zawsze w sieci społecznych styczności. Zatem etyczność zawarta jest w regułach odpowiedzialności jednostki za 
aktywność w sięganiu po dobra i za konsekwencje ich wymiany. W ten sposób wskazujemy, że pierwotnym źródłem 
odpowiedzialności jest zawsze relacja pomiędzy jednostkami. Wytwarzają one określone kulturowo definicje reguł 
odpowiedzialności i jako ich użytkownicy stają się osobnikami społecznymi o określonej etyczności. Maria Szyszkowska 
(w nurcie klasycznej filozofii moralnej) podobnie jak Zygmunt Bauman (opisujący etykę ponowoczesności) głoszą 
podobnie, że odpowiedzialność konstytuuje człowieka jako byt moralny a w odpowiedzialności za "Innego" postrzegają 
powszechny rdzeń moralności (Bauman 1996 : 350). M. Szyszkowska obszernie argumentuje, że poszczucie 
odpowiedzialności prowadzi jednostkę do osadzenia w życiu społecznym, dostarcza jej stałych kryteriów moralnych i 
zakorzenia w poczuciu prawa (Szyszkowska 2000 : R.1.5).  

Z postawy etycznej wynikać powinna treść pragmatyczna, odpowiedzialność wskazuje na aktywne działanie (w tym 
świadome zaniechanie) na rzecz zobowiązań jakie uczestnik społeczeństwa przyjmuje do wypełnienia. Odpowiedzialność 
ma zatem charakter zadaniowy, powinna się przejawiać w świadomie podejmowanemu działaniu w określonych 
warunkach społecznych (etyka domowa, etyka stanowa, etyka zawodowa, etyka korporacyjna). Takie podejście zakłada 
jednak mechaniczne rozumienie zobowiązań, które nakłada na jednostkę jej grupa społeczna (grup izm - reguły wpływu w 
psychologii społecznej) lub organiczne jeśli powiążemy je ze społeczeństwem, jako całościowym układem socjo-
kulturowym (perspektywa socjologizmu lub kolektywizmu).  

Tymczasem motto tego tekstu zwraca naszą uwagę na źródła antropologiczne odpowiedzialności – bowiem jak chce 
nas przekonać Saint-Exupery to ona określa ludzką istotę. Jeśli tak by było, to należałoby znaleźć jakieś swoiste źródła 
odpowiedzialności zakorzenione w samej jednostce. Ich wskazania religijne na nie są dość wyraźne – w chrześcijaństwie 
jest to sumienie a w religiach dalekiego wschodu współodczuwanie z każdym żywym istnieniem i nie naruszanie jego 
karmy. Odpowiedzialność jest w tych ujęciach zobowiązaniem normatywnym wobec Boga lub samego życia i zakłada 
podporządkowanie się osoby ludzkiej transcendentnym zasadom. Od wąskiej perspektywy grupowego egoizmu (interesu 
zbiorowego) dojść możemy do idei wyrzeczenia się własnej tożsamości w obliczu transcendentnego uniwersum, którego 
jednostka jest czasowym ucieleśnieniem. Odpowiedzialność tak rozumiana będzie to maksymalistyczna postawa poczucia 
zobowiązań wobec innych za własne istnienie – stanie się egzystencjalną zasadą współistnienia, współodczuwania i 
współodpowiadania za los zbiorowy.  

 
Odpowiedzialność jako wyraz wolności czynu i jako gra społeczna 
 
Czy maksymalistyczny etycznie model odpowiedzialności znosi naszą indywidualną wolność czynu i nakłada na 

każde jednostkowe zachowanie moralny przymus troski o jego skutki dla otoczenia? Jak spontaniczna ludzką gotowość 
ponoszenia konsekwencji swoich zachowań za pomocą idei odpowiedzialności prawnej zamienienia etyczność w 
instytucjonalne egzekwowanie narzuconych kulturowo wymagań, a w razie ich niespełnienia sankcje moralne zastępuje 
przez procedury administracyjno-karne? Jednoznacznych odpowiedzi na pytania o sens i sposoby ustanawiania 
odpowiedzialności udzielić się nie da.  

Z jednej strony maksymalizm etyczny często nie trafia w realnie funkcjonujące pola odpowiedzialności. Z drugiej 
strony odpowiedzialność jest dynamiczna (to obszar wolności i determinacji) i złożona z różnych form zobowiązań 
(indywidualna etyka i normatywy instytucjonalne) tworzy więc sieć skomplikowanych socjo-kulturowych powiązań 
między ludźmi.  

Odpowiedzialność jako kategoria zakorzeniona w filozofii etycznej jest pojęciem pośredniczącym pomiędzy 
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 7 
ideałami etycznymi a wolą jednostki skłaniającej się do ich realizowania. Odpowiedzialność jako operat praktyki moralnej 
zakłada trzy rodzaje skłonności:  

- naturalna etycznie postawa afirmująca wartości, wobec których jednostka czuje się odpowiedzialna 
(samorealizacja);  

- presja moralna, wytworzona przez filozofie społecznego zobowiązania i etosy zobowiązań wobec zewnętrznych 
autorytetów (konformizm); 

- przymus społeczny, obligujący do zachowań narzucających etyczne i prawne reguły przez autorytarne instancje 
władzy społecznej i organizacyjnej (rytualizm).  

Bez wątpienia to społeczeństwo ustanawia wymagania nakłaniające jednostkę do ponoszenia konsekwencji 
podejmowanych działań. Wymagania te powinny wzmacniać spójność normatywną grup i zbiorowości, w jakich ona 
uczestniczy jako osoba zachowująca prawo autonomii i określony zasób wolności. Bez owej wolności odpowiedzialność 
podmiotu nie istnieje. A zatem im większy jest zakres wolności działania, tym silniejsze moralnie wezwanie do 
odpowiedzialności osoby, której się wymaga współuczestnictwa w określonym porządku społecznym. Równocześnie 
dysponujący swoją wolnością podmiot (jednostka lub grupa) powinien chcieć z niej korzystać, czyli mieć wewnętrzne i 
zewnętrzne warunki do odpowiedzialnej samorealizacji. Samorealizacja oznacza, że jednostka wybiera formy swojego 
obcowania z innymi ludźmi w tym konformizm, rytualizm lub autonomię moralną. Przymus instytucjonalny jest często 
reakcją na swobodę moralnego wyboru i wolnościowe preferencje podmiotu w sieci zinstytucjonalizowanych działań. 

Osoby działające w tych sieciach kształtują swoje zobowiązania nie tylko przy pomocy wysokiej aksjologii lecz 
również za pomocą uzasadnień egoistycznych i ideologii interesu grupowego. Złożoność relacji i sprzeczności 
podtrzymujących je reguł prowadzą do prób ich uporządkowania, które otwiera nam perspektywy odpowiedzi na pytanie o 
dynamikę kształtowania się odpowiedzialności. Poszukując antropologicznych – zakorzenionych w ludzkim i kulturowym 
wyposażeniu jednostki – źródeł aktywizujących odpowiedzialność jednostki, jako formę jej samorealizacji społecznej, 
zwróćmy uwagę na dwie siły organizujące nasze zachowania. Otóż są to czynniki zakorzenione w  

a) indywidualnej tożsamości podmiotu;  
b) w społecznym polu władzy nad sobą i innymi, jaką ten podmiot uzyskuje. 
Odpowiedzialność zostaje tu powiązana z egoistycznymi potrzebami i interesami jednostki (wyznaczanymi przez 

cechy jej tożsamości osobowej) oraz z jej walką (rozumianą jako gra a pełniej jako zbiór gier z innymi podmiotami) o 
własną tożsamość i władczy wpływ na tożsamości społeczne innych. Tak rozumiana odpowiedzialność to swoista gra 
społeczna między podmiotami o przyjmowanie ale i nakładanie zobowiązań, na siebie oraz na innych uczestników, w 
ramach reguł wspólnego im socjo-kulturowego środowiska.  

Dwa zatem są zakorzenienia odpowiedzialności w działaniu człowieka – pierwszym są dyspozycje jego 
podmiotowej natury, która wyraża własną tożsamość i o nią się troszczy; a drugim jest rywalizacja o władzę na innymi i 
związanym z tą władzą prawem do nakładania odpowiedzialności na innych. W obydwu przypadkach wolność podmiotu 
definiującego własną i cudzą odpowiedzialność, staje się równocześnie granicą zdolności do tworzenia własnych kryteriów 
porządkowania aksjologii społecznej w opanowanym środowisku. W tym sensie władza nad sobą i wolnością innych 
określa pole gry społecznej, oraz uzurpację do definiowania reguł moralnych i instytucjonalnych tej gry. Kodeksy moralne, 
ich religijne oraz filozoficzne podstawy, zostają arbitralnie powiązane z pragmatyką życia i interesów aktywnego w danej 
grze społecznej podmiotu. Człowiek sięga po uzasadnienia etyczne swoich działań przed, albo w trakcie lub nawet po ich 
dokonaniu. Z tego względu odpowiedzialność staje się kategorią dynamiczną i obecną zarówno wewnątrz jego osobowych 
struktur (etyka przeżywana) ale i występuje w sferze zewnętrznej, jako deklarowana i egzekwowana w praktycznym 
postępowaniu (etyka realizowana). Odpowiedzialność jest jednak zawsze jednostkowa, każda osoba jako człowiek ponosi 
ją zarówno jako uczestnik grup społecznych, jak i aktor samodzielnie konstruujący swoją duchową relację z 
egzystencjalnymi wartościami.  

 
Odpowiedzialność jako cecha natury ludzkiej  
 
W tym miejscu naszych rozważań konieczne jest odwołanie się do sposobów rozumienia cech natury człowieka, 

ujmowanego jako jednostka ludzka i jako jednostka moralna – tj. osoba społeczna. Problem cech tożsamości jednostkowej i 
źródeł tożsamości społecznej jest czytelnie wyróżniany w literaturze, chociaż i tu nie brakuje opozycyjnych stanowisk 
(Kaufmann 2004 : 214-222). Jakie można przyjąć rozwiązania, jeżeli odrzucamy zarówno redukcjonizm psychologiczny 
jak i kulturalistyczny? Natura ludzka, to nie zestaw uniwersalnych i niezmiennych dyspozycji psycho-biologicznych, ale 
efekt socjalizacyjnych, interakcyjnych, aktywistycznych odniesień jednostki do innych i do samej siebie. Rozważając spory 
o ludzką naturę w socjologii najczęściej spotykamy adaptację filozoficznego, kartezjańskiego „Cogito ergo sum” a więc 
model istoty racjonalnej, opanowującej za pomocą rozumu przestrzeń swoich życiowych praktyk i zobowiązań 
społecznych. Konkurujące wyjaśnienia operują silniej modelami deterministycznymi cech natury jednostki jako: popędu 
(Freud z neopsychoanalizą i socjobiologia), plastycznego tworzywa (warunkowanie behawioralne Skinera i socjalizacja), 
wytwórcy uwarunkowanego interesem ekonomicznym (materializm Marksa i utylitaryzm etyczny) (Bartoszek 1994: 85). 
Przywoływane są również modele indeterministyczne i woluntarystyczne – gdzie wolny wybór i moralne zobowiązania 
kreują zasady odpowiedzialności przez jej determinację etyką wysoką (religijną, humanistyczną, lub metafizyczną). 
Komplementarne poglądy na naturę ludzką w nowoczesnej filozofii zawarte są w sporze modelu człowieka w stanie natury 
u Hobbesa z jego obrazowaniem w rozważaniach J.J. Rouseau.  

Fundament wszystkich tych sporów stanowią dwa konkurencyjne założenia o cechach ludzkiej natury rozumianej 
albo jako „istota plastyczna” albo „istota autonomiczna”. Pierwszy, to model człowieka tabula rasa, czyli bytu otwartego 
na zapis kulturowy, gdzie cechy jednostki w pełni poddającej się socjalizacji, oznaczają jej ścisłe przystosowanie się do 
socjo-kulturowych reguł. Drugi model człowieka wskazuje na istnienie wewnętrznych sił aktywizujących zachowania 
podmiotu (Holis 1977: 4-5), różnicujących jego naturalne predyspozycje i preferencje, które zderzają się z kulturowymi 
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regułami kształtując dynamiczne powiązania ze środowiskiem kulturowym i wywołując dylematy moralne prowadzące do 
niejednorodnych społecznie zachowań. Modele te są bardzo istotne w dostarczaniu uzasadnień dla obligowania jednostki 
do odpowiedzialności w procesach jej wychowywania. Tu odpowiedzialność staje się kategoria wiążącą filozofię etyczną z 
teorią pedagogiczną.  

W przypadku przesocjalizowanej koncepcji człowieka zakłada się jego naturalną i pełną zdolność do racjonalnego 
działania zgodnego z rytuałami i standardami kulturowymi zastanego środowiska, co zdecydowanie kwestionuje Denis H. 
Wrong (Wrong 1984: 47-49 i 68-70) Dla teorii pedagogiki odwołującej się do absolutyzmu moralnego i tez o otwartości 
ludzkiej natury na internalizację norm kulturowych, charakterystyczne jest postulatywne formułowanie norm etycznych i 
odwołanie się do woluntaryzmu, czyli dobrej woli jednostki uwarunkowanej jej wewnętrzną wysoką etyką. Przykładem 
takiej interpretacji mogą być rozważania nad odpowiedzialnością Stanisława Gałkowskiego (2003) w bogatym treściowo 
tomie pt. „Rozwój i odpowiedzialność: antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego”. Autor pisze tam 
„Działanie odpowiedzialne to świadome i celowe nastawienie na czynienie dobra, staranie się według własnych sił o 
wprowadzenie dobra w życie i eliminowanie zła. /…/ Odpowiedzialne działanie zależy i od nas samych, bo przecież my 
sami działamy i to jest nasze działanie. Działanie jest sposobem przejawiania się nas samych, ukazuje, jacy jesteśmy. A 
więc działanie odpowiedzialne, musimy być odpowiedzialni. Być, to znaczy czynić się ludźmi odpowiedzialnymi”. 
(Gałkowski 2003: )  

Taka filozofia i pedagogika odpowiedzialność traktuje jako kategorię regulatywną, która służy do socjalizacyjnej 
presji i społecznego obligowania jednostki w sferze moralności. Model plastyczny jest pasywistyczny w opisywaniu 
antropologicznej genezy cech osobowości jednostki, czyni ją w pełni wytworem procesu społecznego kształtowania. Jego 
użyteczność była znacznie większa w tradycyjnych, stabilnych strukturach społecznych, wyznaczających trwale status 
jednostki, jako przypisany jej zespół ról i wymagań kulturowych. Model autonomiczny człowieka zyskuje wraz ze 
zmiennością warunków kulturowych i indywidualizacją reguł zachowań, które jednostka wybiera w realizowaniu swoich 
programów osiągania pożądanego statusu społecznego. Równocześnie zyskujemy coraz więcej wiedzy o granicach 
elastyczności jednostki w jej adaptacji społecznej, którą uzupełniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie genetyki i 
zróżnicowań związanych z dziedziczeniem reaktywności organizmu ludzkiego oraz indywidualnych predyspozycji do 
przejawiania określonych cech behawioralnych uwarunkowanych fenotypem (np. Midro, Midro 2006 : 951 i 967). 

 
Odpowiedzialność zinstrumentalizowana jako rdzeń funkcji społecznych  
 
Nowoczesna filozofia moralna rozważała użyteczność kryteriów etycznych i ukazywała odpowiedzialność podmiotu 

za ich wybór nawet na gruncie utylitarnym. Szczególnie znaczącą teorię formowania odpowiedzialności moralnej, z 
założeniem determinizmu aktów woli jednostki przez jej podmiotowe wewnętrzne predyspozycje, zawiera koncepcja Johna 
Stuarta Milla. Jego model wolności człowieka w warunkach determinacji woli przez czynniki kształtujące charakter 
jednostki możemy uznać za punkt wyjścia dojrzałego definiowania źródeł odpowiedzialności podmiotu. Model ten 
zobrazujemy na rys.1., gdzie wyraźnie widać jak z wielu zewnętrznych motywów kształtują się w aktach woli jednostki 
determinanty wewnętrznej postawy wobec wartości moralnych. Akt woli dziania zostaje uwarunkowany wytworzoną w 
procesie socjalizacji i wychowania strukturą nazywaną charakterem moralnym. U J.S. Milla idea zdeterminowania 
wolności ludzkiej woli opiera się na odróżnieniu negatywnej wolności (jako stanu braku przymusu zewnętrznego) od stanu 
przymusu wewnętrznego (determinacji moralnej jako przyczyny poprzedzającej akt woli). Zasada determinacji woli przez 
najsilniej odczuwany motyw działania wynika z idei przyczynowości J.S. Milla. Pojmuje on ją, jako proces przechodzenia 
od przyczyny (poprzednika) do skutku (następnika), który staje się przyczyną (poprzednikiem) następnego skutku. (zasada 
P > N > (P’) > (N’) > P’’ > N).  

 
Rys. 1. Obraz aktu determinowania ludzkiej woli w koncepcji J.S. Milla. 
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Rozwój charakteru jednostki, to kształtowanie u niej zdolności do dawania przewagi szlachetnym motywom we 
własnej działalności. Dzielność moralną zapewnia silny charakter, pozwalający człowiekowi na wybór dobra szerszej 
społeczności i aktywne tworzenie warunków do zabezpieczania wolności własnej ale i poszanowania wolności innych 
ludzi. Odpowiedzialność ponosi się jedynie za szkody wyrządzane interesom innych lub całemu społeczeństwu. Jak pisze 
J.S. Mill „Każdy jest odpowiedzialny przed społeczeństwem jedynie za tę część swego postępowania, która dotyczy 
innych. W tej części, która dotyczy wyłącznie jego samego, jest absolutnie niezależny; ma suwerenną władzę nad sobą, nad 
swoim ciałem i umysłem” (Mill 2006 : 133). Zasada wolności działania jednostki jest tu zatem eksponowana jako 
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podstawowa wartość a zarazem klucz do jej odpowiedzialności za swoje czyny  

Podejście akcentujące wymogi kształtowania charakteru moralnego jednostki cechowało różne autorytarne 
pedagogiki o konserwatywnym obliczu. Surowość represji i dyscyplina moralna narzucana wychowankom przez 
autorytarne struktury rodzinne, religijne, klasowe i polityczne zderzały się z ich wewnętrznym oporem wynikającym z 
poczucia tłumienia podmiotowej wolności oraz negowania wewnętrznych psychobiologicznych sił egzystencjalnych. 
Zidentyfikowane przez Zygmunta Freuda („Kultura jako źródło cierpień” – 1930 r.) i innych badaczy psychodynamiki 
popędów i jaźni, wraz z mechanizmami wyparcia odpowiedzialności (Fromm – „Ucieczka od wolności” 1941) wykazały 
nam autorytaryzm kulturowego przymusu, jako fundament leku przed odpowiedzialnością i utraty kryteriów moralnej 
słuszności w warunkach zbiorowej niemoralności. Kwestionowanie autonomii moralnej jednostki i jej prawa do 
charakterologicznej odmienności od dominujących wzorców kulturowych jest doświadczeniem historycznie bezcennym i 
należy je uwzględniać w roszczeniach do odpowiedzialności w kontrolowaniu zachowań innych ludzi. Totalizacja kontroli 
nad ludzkim zachowaniem, jako substrat jej odpowiedzialności, uaktywnia praktyki tę odpowiedzialność kwestionujące i 
zastępujące ją lękiem wobec narzuconych sankcji oraz moralnym paraliżem i rytualizmem.  

Współcześnie wyraźnie neguje się doświadczenia autorytarnych praktyk pedagogicznych, ale ich demokratyzacja 
rodzi nowe trudności w międzypokoleniowym przekazie i pogłębia procesy relatywizacji reguł zachowań. Rzutują na to 
zarówno osłabienie władzy nad jednostką (wychowankiem) tradycyjnych autorytetów ale w zasadniczym stopniu jest to 
wynikiem zmiennych konstelacji interpersonalnych w słabo ustrukturyzowanych sieciach społecznych (płynna 
nowoczesność – Bauman 2006, 2004). Już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku socjologowie 
amerykańscy wskazywali na rosnącą zmienność wzorców i komplikowanie się sieci relacji interpersonalnych osłabiających 
zakorzenienie kulturowe jednostki. Margaret Mead analizuje trzy układy transmisji norm od kultur postfiguratywnych, 
kofiguratywnych do prefiguratywnych (Mead 1970). Talcot Parsons wskazuje izolację strukturalną małej rodziny, 
osłabienie autorytetu szkoły i wzrost zależności dzieci od młodzieżowych grup rówieśniczych i kultury masowej (Parsons 
1969 : 213-221) Komentuje on również koncepcję Davida Reismana przejścia od człowieka typu wewnątrzsterownego do 
modelu człowieka zewnątrzsterownego, jako typów konformizmu wymuszanego przez społeczeństwa o różnym stopniu 
regulacji przez mechanizmy tradycji, osobowości własnej jednostki i wpływu na nią innych ludzi. Człowiek sterowany 
normami tradycji, zamienił się w osobę podlegającą zindywidualizowanym wewnętrznym nakazom a współcześnie 
podlega zewnętrznym wzorcom samorealizacji, zapośredniczonej przez standardy narzucane w grupach i instytucjach 
organizujących pracę i konsumpcję. Zmienność więzi międzyludzkich oraz wzorców konsumowania, powoduje „przymus 
naśladowania ciągle rosnącej liczby „innych” – i przy pracy i przy zabawie – oraz przymus szukania ich aprobaty” (Parsons 
1969 : 243) T. Parsons stwierdził przemieszczanie się kryteriów, które w ramach nowoczesnej zewnątrz-sterowności, 
kształtują charaktery uczestników mikro sieci społecznych (nuklearnych rodzin i grup rówieśniczych) i środowisk 
profesjonalnych (organizacji i instytucji promujących rywalizację według korporacyjnych standardów). Jego zdaniem 
osobowość społeczną jednostki charakteryzuje nie tyle poszukiwanie instrumentalnych reguł postępowania (redukcja zasad 
klasycznego utylitaryzmu), co czysto ekspresyjne kreowanie się w poszukiwaniu zmiennych satysfakcji życiowych, 
zdobywanych przez zindywidualizowaną osobowość (Parsons 1969: 294-295).  

Jednostka od odpowiedzialnego pełnienia roli w ramach zinternalizowanej funkcji społecznej (człowiek 
zewnątrzsterowny) przechodzi do odpowiedzialności za swoją autokreację i aktywne dążenie do konsumpcyjnych sukcesów, 
realizowaną według modnych i zmiennych standardów (człowiek zewnątrzsterowny). W takim modelu funkcjonowania, 
aktywny, konsumujący podmiot posługuje się autokreacją i autopromocją w definiowaniu granic swojej 
(nie)odpowiedzialności. Pierwotną jego tożsamością (przedmiotem szczególnej troski) staje się rozbudowywana według 
zewnętrznych wymagań tożsamość konsumenta. Rdzeń odpowiedzialności tkwi tutaj w reakcji na oczekiwania innych ale 
treść tych oczekiwań nie ma wymiaru moralnego lecz wymiar ekspresyjny, zadaniowy. Jak pisze T. Parsons „Najważniejszym 
elementem zasobów społecznych są umiejętności i chęć osiągania sukcesów ze strony członków społeczeństwa /..../ Ze 
wzrostem zróżnicowania społecznego i poziomu kulturalnego stopniowo zdobywa znaczenie zupełnie inny zespół 
umiejętności: nagromadzona i uporządkowana wiedza, kompetencje specjalistyczne i wiedza praktyczna, umiejętność 
planowania i wykonywania podjętych obowiązków oraz rozwaga sądów” (Parsons 1969 : 301 i 305-306). 

  
Odpowiedzialność za siebie a charakter i relacje społeczne jednostki 
 
Jak wynika z naszych rozważań pragmatyka ponowoczesnych praktyk społecznych znacząco osłabia moralny 

wymiar odpowiedzialności podmiotów za swoje działania. Jednak odpowiedzialność za siebie jest również 
odpowiedzialnością wobec siebie samego. Nie można przyjąć modelu kultury ponowoczesnej, jako formy uspołecznienia 
generującej model plastyczny człowieka, wytwarzającej powszechne postawy zewnątrz-sterowności. Uniwersalność 
mechanizmów konsumpcji, regulujących stosunki międzyludzkie w ponowoczesnym kapitalizmie, nie musi oznaczać 
jednostronnej dominacji mentalności ekonomicznej rywalizacji. To, jak funkcjonuje kategoria odpowiedzialności w 
postępowaniu jednostki zależy od jej wewnętrznych standardów działania. Akcentowaliśmy wcześniej koncepcje 
uspołecznienia, oraz teorię moralnego rozwoju charakterów, które sugerowały zdolność jednostki do wytworzenia 
autonomicznych etycznie osobowości. Podane w ostatnim podpunkcie argumenty zdają się takie nadzieje kwestionować. 
Otóż można znaleźć jeszcze jeden rodzaj oparcia dla aksjologii etycznej w działaniu człowieka, jako jednostki 
dysponującej wewnętrznymi standardami regulującymi jej zachowanie. Taki autonomiczny model człowieka zawarty jest 
w koncepcji polskiego cybernetyka Mariana Mazura definiującej zasady funkcjonowania autonomicznej jednostki, jako 
zespołu dynamicznych cech charakteru. Charakter definiuje on jako zespół sztywnych właściwości sterowniczych, czyli 
takich parametrów, które nie podlegają woli działającej osoby a kształtują dynamikę jej zachowań w wymiarze 
energetycznym i w zakresie zdolności do przetwarzania informacji (Mazur 1976 : 272 i n.). Mechanizm regulacyjny 
tworzony przez zespół dyspozycji autonomicznego organizmu jednostki przedstawia Rys. 2. 
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Podmiot, jako układ działający we własnym interesie, pozyskuje I – informacje z otoczenia, poprzez Rec – receptory 
jako sygnały S (korelowane przez poznawcze własności charakteru: inteligencję, pojętność i talent do tworzenia oryginalnych 
skojarzeń) zamieniane są w procesach kodowania znaczeń (Korelator) na reakcje informacyjne, kierowane emocjami do 
Homeostatu i w sprzężeniach zwrotnych od organizmu do otoczenia jako efektywne komunikaty i czynności fizyczne. 
Współokreślają je równocześnie parametry E – reagowania organizmu na bodźce energetyczne z otoczenia a organy Al 
(alimentacyjne) pozyskują energię fizyczną i psychiczną – która pobierana jako P zostaje zagospodarowana w Akumulatorze – 
przez siły określające kluczowy parametr charakteru Pd - jego moc roboczą (obciążoną procesami obniżającymi sprawność 
organizmu przez Po - moc jałową). Procesy przetwarzania energii, sprzężone zwrotnie z dostarczaniem informacji o stanach 
wewnętrznych (emocje) oraz zewnętrznych organizmu (wartościowane informacje) kształtują trzy kolejne sztywne 
właściwości autonomicznego charakteru jednostki (podatność na bodźce, tolerancję na zakłócenia oraz dynamizm działania 
względem określonych stanami równowagi wewnętrznej zasobów dostępnych w otoczeniu). Dynamizm charakteru wyraża 
pragmatyczną sprawność organizmu w osiąganiu równowagi z otoczeniem, w zależności od preferowanych a zmiennych w 
ciągu życia jednostki typów wartości. Autor wyróżnia trzy podstawowe klasy charakterów oraz dwie klasy pośrednie. Są to w 
kolejności cyklu życiowego fazy przekształcania się organizmu od młodości (egzodynamizm z twórczym czerpaniem z 
nadmiaru energii i poszukiwaniem atrakcyjnych modeli samorealizacji poznawczej) po dojrzałość i normatywną równowagę 
(statyzm) a następnie fazę (endodynamizmu). Ta oznaczą utratę dynamiki mocy dyspozycyjnej (przewaga katabolizmu 
osłabiająca indywidualną sprawność energetyczną) prowadząc do wyższego stopnia zorganizowania zdobytego doświadczenia 
i skutecznego korzystania z posiadanych informacji dla zapewniania sobie władzy i bezpieczeństwa w zorganizowanym 
otoczeniu (Mazur 1976 i Bartoszek 1994 : 110-113). Pośrednie typy charakterologiczne - egzostatyk i endostatyk – częściowo 
są skłonne manipulować informacją lub zasobami społecznymi w imię egoistycznych korzyści, ale i po części respektują 
normy sprawiedliwego nagradzania osiągnięć i uznawania społecznych kryteriów słuszności nagród względem zasług. 
Normatywizm statyków (warunkowany zrównoważonym metabolizmem energetyczno-informacyjnym) wytwarza pozytywne 
sprzężenia pomiędzy ich koncepcją rygoryzmu moralnego i legalizmu a wymaganiami i poczuciem sprawiedliwości oraz 
kulturowo adekwatnej odpowiedzialności. Egzodynamik i egzostatyk są odpowiedzialni przed sobą w zakresie preferowanych 
wartości, które to oni sami narzucają otoczeniu społecznemu, albo jako twórcy kultury lub jako wodzowie, organizatorzy i 
liderzy organizacji (Mazur 1976 : 300 i n.).  

Dynamika zachowań tak opisywanych typów charakterologicznych wskazuje, że zawsze dochodzi do mniejszego lub 
większego naruszania standardowych norm społecznych, bowiem jednostki poszukują autonomicznych i twórczych rozwiązań 
swoich tożsamościowych dylematów. Tylko część społeczeństwa (nawet jeśli jest to wyraźna większość populacji) tkwi 
konformistycznie w kanonach normatywnych swojej kultury. Jednak i oni zmieniają swoje życiowe wartościowania wraz z 
transformacją dyspozycji swojego organizmu (przesuwaniem się cech charakterologicznych ku poziomowi osłabiania mocy 
dyspozycyjnej) oraz rosnącą wraz z doświadczeniem zdolnością do manipulowania modelami informacyjnymi i 
aksjologicznymi, w zależnej od ich wpływu przestrzeni społecznej. Wraz z wiekiem rośnie internalizacja norm i statyczne ich 
egzekwowanie od partnerów społecznych, jednak w późniejszej fazie życia ujawniają się skłonności (endodynamików) do 
makiawelizmu i rytualizmu. Charakterologicznie warunkowany statyzm prowadzi jednostkę do nakładania normatywnych 
zobowiązań, wynikających z zasad systemu kulturowego, na samą siebie jak i na swoich partnerów.  

Stwierdzamy na tej podstawie, że odpowiedzialność jest kategorią głównie egzekucyjną, rodzi się z poczucia 
zobowiązań społecznych. Jednostki poczuwając się do odpowiedzialności obligują do niej również innych, jako partnerów 
zależnych od siebie w relacjach społecznych. Z drugiej strony odpowiedzialność jest kulturową formą regulowania wolności 
autonomicznych podmiotów. Jak dowodzi M. Mazur, determinacja charakterologiczna zachowań podmiotu nie zwalnia go z 
ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie. „Odpowiedzialność nie jest abstrakcją – żądanie odpowiedzialności, 
zagrożenie represjami, pociąganie do odpowiedzialności itd., są to wszystko bodźce oddziałujące na korelator człowieka i 
wywołujące w nim rejestry. Dla homeostatu jest to już inny stan niż przed pojawieniem się takich bodźców, inne więc będzie 
działanie homeostatu a wskutek tego inne będzie zachowanie człowieka. Zwolnienie się od odpowiedzialności byłoby takim 
samym cudem jak oświadczenie przyczynom, że są zwolnione od wywoływania skutków” Mazur 1976 : 267). 
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Tak zdefiniowane obrazowanie procesów aktywizujących zachowania autonomicznych podmiotów prowadza je do 

konfliktowych interakcji ze względu na podobieństwa i różnice charakterologicznych preferencji. Obligowanie partnerów 
do realizowania scenariuszy zachowań zgodnych z naszym własnym kodem charakterologicznym (tożsamością osobową) 
wywołuje albo pozytywny rezonans lub silny opór i konflikt wynikające ze sprzeczności wewnętrznych motywacji oraz 
sposobów wartościowania tej samej sytuacji egzystencjalnej. Teoria M. Mazura definiuje warunki owych konfliktów i 
podobieństw charakterologicznych. Autor dowodzi, że dobrane interakcyjne są charaktery uzupełniające się (egzodynamik 
– endostatyk; egzostatyk-endostatyk oraz równoważące się w normatywizmie statyk ze statykiem). Natomiast najsilniejsze 
konflikty tożsamości charakterologicznych zachodzą między statykami a egzodynamikami i endodynamikami. Dla naszych 
rozważań kwestie te są szczególnie ważne, ponieważ kategoria odpowiedzialności zostaje tutaj oświetlona w nowy sposób. 
Jednostki egzekwują od partnerów normy jakie uznają za korzystne dla programów swoich działań społecznych. Różnią je 
jednak zasady wartościowania stanów atrakcyjnych społecznie oraz kryteriów klasyfikowania egzystencjalnych korzyści i 
reguł moralnych jakie służą ich uzyskiwaniu. Zewnętrzne kodeksy społeczne i religijne są wskazaniami normatywnymi 
odczytywanymi w różnorodny sposób i przeżywanymi na różnym poziomie intensywności przez dane typy 
charakterologiczne. Tożsamość jednostki, jako bytu autonomicznego (wolnego wolitywnie a zarazem zdeterminowanego 
charakterologicznie i warunkowanego kulturowo) wyłania się w trakcie interakcji społecznych. Tożsamość każdej osoby 
społecznej posiada rysy indywidualizmu, wyznaczane przez dynamizm jej charakteru. Florian Znaniecki trafnie 
identyfikował tę indywidualizację dążeń, jako źródło oporu a niekiedy odrzucania dominujących zasad odpowiedzialności 
przez społecznością, określając takie osoby mianem „zboczeńców-kulturowych”. Owi indywidualiści budują własne reguły 
pełnienia ról społecznych, w przeciwieństwie do typów osobowych ludzi „pracy”, „zabawy” i „dobrze wychowanych” jako 
„biograficznie normalnych”. Ci dobrze uspołecznieni realizują odpowiedzialnie różne zastane wzorce i ideały kulturowe 
(Znaniecki 1974 : 344 i n). W tej oryginalnej koncepcji polskiego socjologa, wciąż słabo rozpoznanej w szerszym 
dyskursie, tkwi duża wartość analityczna. Otóż Znaniecki wskazuje na ograniczenia postaw społecznych ludzi 
przywiązanych do konwenansów oraz środowiskowych autorytetów, dążących do materialnego i socjalnego powodzenia, 
do zabawy i zdobycia pozycji społecznej. Natomiast twórcza postawa indywidualistów o pozytywnej społecznie motywacji 
- tak zwanych „nadnormalnych zboczeńców kulturowych” czyni z nich innowatorów, twórców nowych form kultury i 
kreatorów postępu cywilizacyjnego ludzkości. Jednostka taka kieruje się nie odpowiedzialnością wobec norm i ludzi 
przystosowanych do środowiska kulturowego, lecz dążeniem do dobra, czy piękna lub użyteczności społecznej, poprzez 
tworzenie własnych idei i rozwiązań kulturalnych. Zwraca na to uwagę Marek Ziółkowski omawiając koncepcję 
Znanieckiego, jako model osobowości twórczej.. „Dla Znanieckiego ideałem nowej osobowości odpowiadającej warunkom 
i wymaganiom przyszłej cywilizacji są ludzie mądrzy i dobrzy, którzy są jednocześnie osobowościami 
zindywidualizowanymi i twórczymi” (Ziółkowski 2010 : 177-178) 

Twórcza społecznie indywidualność (podobnie jak przestępczy typ „podnormalnego zboczeńca”) kwestionuje 
zastane reguły kulturowe, staje wobec nich w opozycji a więc zawiesza swoją odpowiedzialność i w jakimś stopniu 
odrzuca wymagania dominujących konwenansów etycznych. Źródłem tego oporu jest jej osobowa autonomia, czyli 
warunkowana indywidualizmem charakteru oraz przyjętą świadomie koncepcją swojej roli, społeczna tożsamość. Gry 
podmiotu z otoczeniem społecznym o ekspresję własnej indywidualności budują tożsamość jednostki i stają się 
fundamentem dla uzyskiwania autonomii etycznej oraz statusu społecznego. Również wchodzenie w rolę zagrażającego 
innym dewianta lub podziwianego twórcy, to swoiste przyjmowanie określonego typu nonkonformistycznej roli społecznej.  

 
Tożsamość i władza w procesie formalizacji odpowiedzialności społecznych 
  
Dynamiczne (interakcyjne) kształtowanie tożsamości społecznej jednostki stało się naturalnym następstwem 

wielości ujęć kultury i kontekstowości wzorców społecznych. Tożsamość jednostki jest bowiem zależna od przyjmowanej 
interpretacji kultury (Olbrycht 1999: 280; Strzyczkowski 2012 : 55 i n.). W dyskursie socjologicznym pojęcie tożsamości 
społecznej pojawiało się jako wygodna kategoria analityczna, zastępując wcześniej stosowaną kategorię osobowości, która 
wymaga ściślejszego definiowania cech podmiotu. Termin „osobowość społeczna” służył badaczom do łączenia struktur 
społecznych i wewnętrznych cech, które kształtują zachowania ludzkie według normatywnych wzorców i wymogów 
kultury różnych grup i klas do których dane jednostki należą (Bartoszek 1994 : 40). Natomiast „tożsamość” pojawia się 
jako otwarta kategoria interpretatywna i jest budowana przez aktywne konstruowanie cech podmiotu (jednostki i 
zbiorowości) w podmiotowo-przedmiotowym obcowaniu z różnymi systemami kulturowych znaczeń. 

Podstawowe ustalenie z poprzedniego punktu rozważań wskazuje zakorzenienie procesów odpowiedzialności w 
autonomicznym doświadczaniu i reagowaniu jednostki na wyzwania środowiska kulturowego. Pozycja społeczna określa 
zespół norm, jakie zajmująca ją osoba ma do spełnienia, po to aby zachować swój status. Względna trwałość struktur 
społecznych w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach umacniała koncepcję odpowiedzialności moralnej. 
Dominuje ona w relacjach osób, które podtrzymują zobowiązania jednostki wobec nieformalnych autorytetów oraz 
wspólnotowych wartości, wytwarzających poczucie naturalnego ładu zbiorowego.  

Nie ulega wątpliwości, że klasycznie pojmowana odpowiedzialność, jako dyscyplina moralna jednostki, 
uwarunkowana jej trwałą pozycją klasową i stanową została we współczesnej rzeczywistości zanegowana. Nie można 
zaprzeczyć, że heterogeniczność i płynność wzorców normatywnych oraz relatywizacja wartości osłabiają tradycyjne 
autorytety oraz struktur władzy duchowej i ideologicznej. Roszczenia do odpowiedzialności jednostki wobec uniwersum 
symbolicznego tradycji, to paternalistyczna forma władzy odwołująca się do sztywnych kodeksów. Tymczasem władczy 
status i autorytet, jako wyznacznik kanonów moralnych, staje się dzisiaj jedna z form kostiumu społecznego, 
kwestionowany jest bowiem zasięg jego roszczeń wobec innych uczestników otwartych kulturowo zbiorowości.  

Wraz z tym jak jednostki uzyskują rosnąca swobodę w wyborze swoich zakorzenień społecznych, zmieniają się 
podstawy ich zobowiązań i kryteria odpowiedzialności w działaniu. Porządkujący charakter interakcyjności działań 
jednostkowych, prowadzącej do dynamicznego ładu społecznego opisywał już Max Weber w teorii działań społecznych i 
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prawomocności władzy. Chaos świata społecznego proponował on rozpoznawać przez typologię racjonalności ludzkich 
działań i źródeł ich uprawomocnienia, w strukturach panowania nad wolą innych ludzi. Działanie społeczne, definiowane 
w sensie weberowskim, może być ujęte jako określona gra miedzy podmiotami (jednostkami i zbiorowościami) o 
nakłonienie partnera interakcji do przyjęcia wartości i reguł działania zgodnych z wolą podmiotu kierującego swoje środki 
oddziaływania na inną osobę. Motywacje działających osób zakorzenione są w czterech „idealnych typach” kulturowych 
standardów racjonalności (emocjonalnej, tradycjonalnych norm, wartościowo racjonalne lub celowo-racjonalnych 
zachowań) – których weberowskie rozumienie dobrze precyzuje Dirk Kaesler (2010 : 203-208). Wyłaniający się, z tak 
różnie motywowanych działań społecznych, układ wzajemnych roszczeń i zobowiązań jednostek zostaje utrwalony w 
instytucjonalnych formach panowania nad cudzą wolą. Odpowiedzialność nakładana jest na innych ludzi, zależnych od 
autorytetu panującego nad ich wolą moralnie, emocjonalnie lub instytucjonalnie. W tej socjologicznej interpretacji 
odpowiedzialność, jako zobowiązanie powstające pomiędzy ludźmi, jest swoistym narzędziem władzy jednych wobec 
innych osób. Roszczenia wobec innej osoby skłaniające ją do posłuszeństwa, przy odwołaniu się do określonej podstawy 
normatywnej, oznaczają szansę na jej odpowiedzialne podporządkowanie się woli rządzącego. Autorytet taki – zdaniem M. 
Webera - jest uprawomocniany przez trzy różne formy legitymizacji jego panowania: panowanie tradycjonalne, wpływ 
emocji i osobistej charyzmy, lub przez zasady legalizmu prawnego. Według D. Kaeslera Weber stosował trójbiegunowy 
system pojęć określających panowanie nad wolą jednostki: władzę jako zdolność przeprowadzenia swych roszczeń wbrew 
jej woli; panowanie jako szansę uzyskania posłuszeństwa od pewnych osób dla wydanych poleceń; oraz dyscyplinę 
oznaczającą szansę natychmiastowego, automatycznego i schematycznego posłuszeństwa wobec rozkazu lub zasady 
wynikającego z wyćwiczonego kulturowo nastawienia (Kaesler 2010 : 213).  

Max Weber przedstawił model racjonalności nowoczesnego społeczeństwa, w którym stanowienie 
sformalizowanych reguł i ich uprawomocnione stosowanie staje się stopniowo główną podstawą stosunków 
międzyludzkich. W tym ujęciu proces racjonalizacji życia społecznego kształtuje odpowiedzialność jednostki przez objecie 
jej działań sformalizowanymi prawnie regułami postępowania. Odpowiedzialność jednostki wobec prawnie ustanowionego 
autorytetu, nie funkcjonuje jednak poza konkretną biurokratyczną instytucją. Sieć zbiurokratyzowanych reguł tworzy 
bezosobowo działające struktury, w ramach których odpowiedzialność zostaje prawnie podzielona i rozproszona na zespoły 
specjalistów oraz aparat kierowniczy. Kategorie celowej racjonalności i władcze rozstrzygnięcia aparatu rządzenia i 
zarządzania miały porządkować emocjonalne i aksjologiczne orientacje personelu.  

Stwierdzić można, że preferowanie sformalizowanych reguł odpowiedzialności i rozrost instrumentalnie 
zorganizowanych struktur organizacyjnych osłabia regulację moralną i autonomizuje prawne uzasadnienia jako 
legitymizację działań ludzkich. Osoby funkcjonujące z strukturach produkcji i zarządzania dobrami ekonomicznymi oraz 
usługami dystrybuowanymi na kapitalistycznym rynku, oceniają swoje zobowiązania głównie poprzez ich materialną 
racjonalność. Nastąpiła jednak zmiana modelu kapitalizmu. Przejście z systemu regulującego zobowiązania w ramach 
kulturowo oddzielonych od siebie klas społecznych do modelu ponowoczesnej kultury masowej konsumpcji zdominowanej 
gustami klas średnich, prowadzi do ukształtowania płynnego środowiska nakładających się na siebie struktur formalnych i 
nieformalnych mikrostruktur pracowniczo-towarzyskich, które stają się głównymi ośrodkami aktywności życiowej 
jednostki, jako pracownika korporacyjnych sieci. Więzi pierwotne z rodziną i środowiskiem lokalnym ulegają znaczącej 
redukcji a nawet zerwaniu. Awans edukacyjny i zawodowy oraz ruchliwość społeczna wprowadzają jednostkę do nowych 
kręgów normatywnych zobowiązań. Dostęp do środków masowej komunikacji zwiększa elastyczność działania oraz 
inspiruje do imitacji cudzych stylów życia i wartości.  

Tak wyłaniania nowy układ zobowiązań, które są mniej sztywne w sferze zawodowej i prawnej a równocześnie 
silniej są sprywatyzowane w sferze osobistej. Jednostka pracując w określonej sieci organizacyjnej, może zestawiać jej 
reguły z wymaganiami innych organizacji, zawieszać ich prawomocność do obszaru działań zinstrumentalizowanych a 
swoje osobiste wartości realizować poza kręgiem kontaktów zawodowych. Równocześnie stawać się ona może 
indywidualnością dostosowującą własną tożsamość (kreującą się) do wymagań pracodawcy lub partnera interakcyjnego. 
Celem jednostki będzie wyznaczanie granic pomiędzy swoim „prywatnym” mikroświatem a roszczeniami „innych 
światów” i reprezentantów ich sformalizowanych aksjologii. 

Jeśli zatem dokonała się historyczna zmiana reguł kapitalizmu rynkowego i struktur zarządzania kompetencjami 
społecznymi, w kierunku płynności wzorców konsumpcji i instrumentalizacji cech zasobów ludzkich, to jak zmienia się 
dynamika stosunków międzyludzkich? W ponowoczesnym kapitalizmie kreacje kultur organizacyjnych są zestawami 
zinstrumentalizowanych strategii i regulujących zachowania personelu kodów. Korporacje prowadzą aktywny marketing w 
celu budowania ekspresyjnych tożsamości konsumenta, tożsamości pracowników i klientów są kreowane i 
wykorzystywane do generowania zysków. Kapitalizm ponowoczesny włączył grę tożsamości i dyscypliny, dostosowując 
ludzi do płynnych reguł kontroli i władzy pieniądza nad motywacją pracowników i konsumentów. To korporacje promują 
style życia i modele tożsamości konsumentów w zglobalizowanym systemie kultury popularnej. Standaryzacja 
narzucanych zachowań ma charakter zinstrumentalizowany. Ludzie realizujący swoje działania wyrażają wzajemne 
zobowiązania normatywne w języku zdominowanym zracjonalizowanymi wartościami, oferowanymi przez 
„macdonaldyzację” i „ żelazną klatką biurokratyzacji” (kategorie analityczne Georga Ritzera i Jurgena Habermasa). Z 
drugiej strony psychologizacja stosunków społecznych w przestrzeni prywatnej i konsumpcyjnej tworzy syndrom wolności 
kreowania indywidualnego stylu życia. Tożsamość osobowa pracownika i członka organizacji zostaje 
zinstrumentalizowana. Natomiast reklama i mass media prezentują „konsumpcję i kulturę popularną jako środek 
komodyfikacji, społecznej integracji i dominacji” (Strzyczkowski : 2012 : 165) dostępnych każdemu poprzez imitację form 
oraz wszechobecną manipulację innymi ludźmi dla zaspokajania osobistych pragnień. 
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Gra z ograniczoną odpowiedzialnością w świecie ekspansywnej konsumpcji 
 
Współczesne społeczeństwo masowej konsumpcji narzuca jednostkom zasady uprzedmiotawiające interpretacje 

swojej indywidualności a głównym obiektem ich uwagi staje się manipulowanie swoją zewnętrznością. Potwierdzanie 
własnej wartości w świecie medialnej komunikacji staje się ważniejsze od pierwotnego statusu. Niepewność statusów, 
płynność rzeczywistości dynamizowanej wciąż nowymi przedmiotami prestiżowej konsumpcji włącza gry społeczne, jako 
formy budowania symbolicznej dominacji i autoekspresji. W warunkach multikulturowej przestrzeni znaczeń jednostki 
określają swoją tożsamość, czerpiąc dość swobodnie z symboli funkcjonujących w środowiskowym obiegu a 
propagowanych przez środki masowej komunikacji. Media elektronicznej komunikacji dostarczają jednostkom środków do 
„multiplikowania” swej tożsamości i sięgania ponad granicami przestrzeni i czasu do różnych kontekstów kulturowych 
oraz wytwarzania wirtualnych sieci społecznych (Strzyczkowski 2012 :132).  

Można wnioskować, że w warunkach społeczeństwa ponowoczesnego, oferującego płynne statusy i funkcjonalnie 
zinstrumentalizowane tożsamości, jednostka podlega procesom normatywnej anomii. Koncepcja odpowiedzialności 
moralnej realizuje się znacznie trudniej w warunkach braku spójności pomiędzy propagowanymi społecznie wartościami a 
dostępnymi instytucjonalnie środkami ich realizacji. Ten właśnie stan więzi społecznych został przez Roberta Kinga 
Mertona określony jako anomia społeczna, której przejawami są mechanistyczny konformizm, rytualizm, wycofanie, bunt i 
innowacja. Pojawia się więc cały repertuar zachowań, jako form dostosowań jednostkowych do złożonego i niespójnego 
normatywnie systemu kulturowego w określonym społeczeństwie. (Merton 1982 :2003 i n.) Dezintegracja normatywna nie 
jest zatem efektem braku odpowiedzialności moralnej jednostek, lecz rozbieżności miedzy standardami kulturowymi a 
praktykami instytucji tworzonych przez jednostki o złożonych wewnętrzne motywacjach (warunkowanych 
charakterologicznie) oraz skonfliktowanych normatywie formach realizowania swoich grupowych interesów. 
Odpowiedzialność funkcjonalna oznacza władcze egzekwowanie ładu normatywnego od osób o podporządkowanych 
statusach. Odpowiedzialność moralna będzie ulegać redukcji wraz z rozszerzaniem się dezintegracji normatywnej grup 
wspólnotowych i instrumentalizacją więzi międzyludzkich.  

W kulturze ponowoczesności stajemy się nosicielami funkcji społecznych, które są osiągane przez zwielokrotnianie, 
multiplikowanie tożsamości, jako osobowości zmerkantylizowanych, służących do zawodowej i społecznej rywalizacji o 
konsumpcyjne korzyści. Co szczególnie interesujące, uczestnicy tej rywalizacji za pomocą własnej tożsamości grają o 
dominację nad innymi a uzyskaną władzę wymieniają również na takie korzyści. Zwyciężają osoby realizujące strategie 
zamieniające lojalność i zobowiązania na „”pogoń za rzeczami i chwytanie ich w pełnym biegu, gdy wciąż jeszcze pachną 
świeżością, jest „cool” i „trendy”. Zwłoka zadowalanie sie tym co jest – to „obciach” (Bauman 2004 :169)  

 Z. Bauman dostrzega w tym dążeniu zasadniczą nieodpowiedzialność w stosunku do nowoczesnego człowieka 
kalkulującego racjonalnie swoje wydatki w stosunku do ekonomicznych możliwości. Komentując brak równowagi między 
chęcią korzystania z dóbr a odpowiedzialnością w ich nabywaniu możemy zacytować wyniki badań świadczących że „trzy 
na pięć osób ankietowanych przez Publicis przyznały, że zadłużyły się, ponieważ kupiły rzeczy, których kupna później 
żałowały„ (za Bauman 2004a : 171). Dzisiejsze praktyki konsumowania na kredyt świadczą o tym, że dla przedstawicieli 
klas średnich dług staje się normą a karta kredytowa sposobem na natychmiastową poprawę swojego losu, a w efekcie 
tkwienie w długach przestało wywoływać jakiekolwiek moralne obiekcje. (Bauman 2004a : 171-172). Tak wiec 
odpowiedzialność za ekonomiczne zobowiązania przestaje byc kategoria moralną a staje się wyłącznie relacją prawną, 
egzekwowaną na drodze władczych uprawnień administracyjnych.  

Jednostka, która zdobywa nowe możliwości kredytowania i prolongowania swoich zobowiązań nie zostaje 
wyłączana z kręgu konsumpcji. Instytucje kredytujące i formalizujące jej zobowiązania często świadomie umożliwiają jej 
przedłużanie takiej gry – bowiem zyskują w niej konsumenta swoich ofert oraz zdobywają władzę nad jej położeniem 
ekonomicznym i zasobami środków jej życiowych partnerów. Mechanizm przenoszenia odpowiedzialności na inne osoby, 
od których jako można egzekwować zobowiązania przenoszone z dłużnika tworzą funkcjonalne sprzężenia całego systemu 
władzy nieodpowiedzialnego kapitału nad konsumentem. Przy czym owa „nieodpowiedzialność” jest często celową 
manipulacją w ramach formalnych umów obligującą „nieracjonalnego” (nieświadomego w pełni prawnych zobowiązań) 
wolą konsumenta. 

 
Negatywne gry społeczne o tożsamość jako źródło władzy (sądzenia) 
 
W świecie zelektronizowanej i anonimowej komunikacji pojawiają się zachowania i gesty społeczne kwestionujące 

często podstawowe wartości i wzorce etyczne. Nie należy ich traktować, jako zjawisk świadczących o degradacji i 
rozpadzie systemów wartości jako takich. To jest raczej przejaw swobody ekspresji kulturowej i następstwo żywiołowej 
rywalizacji w dążeniu indywiduów do zdobywania poczucia ważności własnej osoby na rynku tożsamościowych gier 
społecznych. W szczególnym stopniu intensyfikacja takich gier następuje w sieci Internetu, gdzie komunikują się ze sobą 
względnie anonimowi interlokutorzy. Kreowanie mediatyzowanej elektronicznie własnej tożsamości stanowi znakomite 
pole do autoekspresji, uwolnionej od statusowej kontroli normatywnej. W tym obszarze w szczególny sposób można 
zaobserwować dynamikę działań nazywanych „społeczną grą o tożsamość”. Według Aleksandra Barda i Jana Södergvista 
obserwujemy tworzenie się tożsamości dywidualnych, które nieustanie się dzielą i funkcjonują równolegle u jednostki 
komunikującej się na różnych poziomach realnej i wirtualnej interakcji (Bard, Södergvist 2006 : 190). Otóż należy 
zauważyć, zę owe dywidualne tożsamości ułatwiają anonimowym interlokutorom, kreującym swoje wirtualne „ja” gry 
społeczne o negatywnym charakterze. Występuje w nich swoiste operowanie odpowiedzialnością, ale definiowaną tak, że 
narzuca się ją innym jako roszczenie a samego siebie ustanawia się arbitralnym sędzią cudzych motywacji i wyrazicielem 
ocen zwykle deprecjonujących oceniany podmiot.  

Refleksja nad dynamiką komunikacji w sieci Internetowej wskazuje że, jakikolwiek akt wątpliwości we własne „ja” 
bywa często zamieniany w agresywne wypowiedzi, których treść służy kwestionowaniu godności i wiarygodności innych 



 14 
osób. Takie kwestionowanie cech Innego, przez nadawcę komunikatu, wydobywającego lub przypisującego „ocenianemu” 
negatywne cechy lub wprost podważające etykę oponenta nazwiemy „negatywną grą społeczną o tożsamość”. Prowadzący 
takie gry uczestnicy sieciowego i medialnego dyskursu, narzucają innym, jako „obcym” sobie ludziom, wymagania, reguły 
i cechy służące do deprecjonowania ich zdolności, dobrej woli, bądź kompetencji. W taki sposób manipulatorzy opinii - 
często anonimowi komunikatorzy sieciowi - żywią się potencjałami uwagi skupianej na ludziach medialnie znanych i 
celebrowanych. Celem ich negatywnych gier społecznych jest to, aby negując osiągnięcia, pozycję, znaczenie społeczne 
powszechnie znanych osobowości, dowartościowywać własne racje i swoją podmiotowość. Ten mechanizm gry 
znaczeniami, godzenie w podmiotowość lub tożsamość innych, definiuję jako „negatywne gry społeczne o tożsamość” 
(Bartoszek 2007). Autor takich zachowań komunikacyjnych deprecjonuje wartości reprezentowane przez kogoś medialnie 
celebrowanego – pomimo, że sam nie ma osiągnięć ani nie praktykuje wartości wymaganych przez siebie od ocenianego 
podmiotu.  

W takich grach odpowiedzialność staje się motywem symbolicznego wywyższenia i degradowania innych. 
Natomiast piętnowana „obcość” nie jest współcześnie kategorią trwałą, lecz staje się dyspozycją wyznaczaną przez układ 
odniesienia i kreowanie zindywidualizowanego świata wartości, poprzez akty agresywnego komunikowania podmiot 
uzurpuje sobie władzę sądzenia i pociągania do ”odpowiedzialności” przed otoczeniem osób o nieakceptowanych w 
określonej konwencji kulturowej „właściwościach” ”Obcość” taka jako efekt przypisywanej innym „negatywnej 
tożsamości” i pociągania ich do „odpowiedzialności” przed modelowanym arbitrem, staje się fenomenologiczną 
dyspozycją, odkrywaną u innych w trakcie przejściowej konfrontacją z cudzą odmiennością. „Negatywne gry społeczne o 
tożsamość” posługują się w gruncie rzeczy swoistym mechanizmem „piętna” o jakim pisał Ervin .Goffman. Jest to dążenie 
do pozyskiwania znaczenia (symbolicznej władzy piętnowania) poprzez wywoływanie efektu zranienia tożsamości 
obiektów stygmatyzacji. Jest to równocześnie gra o uznanie w oczach tych, którzy podzielają symboliczne kody nadające 
pozory „odpowiedzialności” postawie lub argumentacji autora negatywnego komunikatu. Prowadząc takie gry jednostka 
zyskuje się symboliczną władzę definiowania treści opinii i narzucania innym swoich gustów. Negatywne gry o tożsamość 
stały się formą rywalizacji ludzi o akceptację wirtualnego otocznia, gdzie wartością nie jest moralna odpowiedzialność, ale 
efektownie prezentowana werbalna i emocjonalna ekspresja.  

 
Uwagi sumujące 
 
W warunkach zmian wzorców, narastającego indywidualizmu i pragmatyzmu etycznego, moralizatorzy 

rozpowszechniają obawy o to, że swoboda etyczna niszczy więzi moralne i zagraża trwałości społeczeństwa. W świetle 
zaprezentowanych rozważań przyznać można, że realnie zachodzi proces przemian w strukturach społecznego reagowania 
na naruszanie norm wspólnotowych. Jednak ich różnicowanie się i indywidualizacja są esencjalnym efektem procesów 
zmian w strukturach wytwarzania ładu zbiorowego. Model charakterologicznych cech ludzkiej natury zapewnia jednak 
przewagę opinii unormowanych i statycznie odpowiedzialnych wobec struktur kulturowych. Same instytucje 
ponowoczesnego społeczeństwa formalizując i psychologizując stosunki międzyludzkie tworzą przestrzenie do wielo-
tożsmaościowych  identyfikacji. Konsumpcjonizm i instrumentalna motywacja ogniskują uwagę na wartościach 
utylitarnych, realizowanych w warunkach regulacji prawno-ekonomicznych. Strategie korzystania z dóbr nie mają granic 
stanowych, lecz zależą od dostępu do uprawnień i środków ekspresji. Imitowanie tożsamości w grach społecznych z 
innymi, to proces czerpiący z indywidualizacji odpowiedzialności i zdolności do komunikowania wzajemnych oczekiwań. 

Komunikacja generalizująca może być tak samo piętnującą dla jednostki – wskazywanej jako „obca” - jak i dla 
całych układów kulturowych. Dziś często wieszczony jest kryzys wartości a nawet moralna zapaść w świecie 
pozbawionym odpowiedzialności za duchowe wartości, kierującym się permisywnym konsumpcjonizmem w ramach tak 
zwanej „cywilizacji śmierci”. Tego typu piętna społeczne wyrażają raczej bezradność moralizujących autorytetów wobec 
różnorodności motywacji i zindywidualizowanych wzorców osiągania równowagi pomiędzy własną autonomią a presją 
struktur kulturowych i sformalizowanych relacji .na dysponujący coraz pełniejszą samowiedzą o swojej indywidualności 
podmiot.  

Ludzie w świecie ponowoczesnym wcale nie rezygnują z dążenia do wartości i nie tracą poczucia moralnej 
sprawiedliwości swoich czynów. Jedynie co się im realnie przytrafia, to podejmowanie w większym stopniu 
autonomicznego poszukiwania zindywidualizowanych form ekspresji swojej zindywidualizowanej tożsamości. Poczucie 
odpowiedzialności za innych staje się słabsze strukturalnie, ale nie koniecznie słabsze moralnie. Zmienia się przede 
wszystkim zasięg relacji moralnych, które są wypierane ze struktur sformalizowanych instytucji, gdzie międzyludzkie 
zaufanie i wzajemność moralnych zobowiązań zastępują procedury i przepisy organizacyjne. Natomiast skurczona do 
mikro-więzi społecznych moralna aktywność pozostawia jednostkom, jako nosicielom własnej charakterologicznej 
dynamiki, dążenie do aksjologicznego dopełniania się w zobowiązaniach osobowy z drugim bliskim nam człowiekiem. To, 
że w wielu działaniach i grach społecznych występuje negatywny komponent piętnowania, naruszania wartości lub 
godności innych „obcych” ludzi jest przypadłością związaną ze złożonością ludzkich światów oraz psychologicznych 
motywacji do korzystania ze słabości rywali w ubieganiu się o instrumentalne korzyści lub prawo wyznaczania im miejsca 
w hierarchii prestiżu.  

Odpowiedzialność pozostanie zawsze formą obecną w systemie wzajemnych zobowiązań i będzie służyć do 
weryfikowania prawdziwości więzi tworzonych przez osobę (o określonej wewnętrznej tożsamości) z wartościami 
oferowanymi przez nią innym uczestnikom sieci działań społecznych. Odpowiedzialność wobec samego siebie będzie 
zawsze weryfikowane na poziomie struktur charakteru jednostki, określających wewnętrzną równowagę dążeń i 
kulturowych osiągnięć zyskiwanych przez kontakt z inną osobą społeczną. Te dwie osobowe tożsamości zawsze mediują 
ze sobą na poziomie moralnym – jako głęboko zanurzone w systemach kulturowym znaczeń.  
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ДЕМАСИФІКАЦІЯ МАС-МЕДІА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
(до проблеми дихотомії «елітарне-масове» як комунікаційного парадоксу) 

 
У статті досліджується парадокс розвитку медіа у кінці ХХ – початку ХХІ століття, який полягає у фактичній 

демасифікації ЗМК на тлі глобалізаційних процесів уніфікації та стандартизації і змісту існування одновимірної людини у 
досягненні ідентичності з іншими. 

Ключові слова: маси, одновимірна людина, медіа, масофікація, глобалізація, ідентичність, уніфікація. 
 
В статье исследуется парадокс развития медиа в конце ХХ - начале XXI века, который заключается в фактической 

демассификации СМК на фоне глобализационных процессов унификации, стандартизации и смысла существования 
«одномерного» человека в достижении идентичности с другими.  

Ключевые слова: массы, одномерный человек, медиа, массофикация, глобализация, идентичность, унификация. 
 
The paradox of media development in the late XX – early XXI centuries dealing with mass media ole demasswidening 

phenomenon against global unification processes, stardartigation and the specificity of a «One-dimention» person’s existence towards 
identifications with other. 

Key words: masses, «One-dimention» person, media, masswidening, globalization, identity, unification. 
 

Вступ 
Розподіл преси на «масову» та «якісну» став закономірним завершенням процесу її формування як 

громадсько-політичного феномену, пов’язаного з утвердженням у західних суспільствах демократичних інституцій 
та ринкових відносин. Реформи Жірардена у Франції у першій половині ХІХ століття, продовжені у США вже 
наприкінці його Пулітцером та Херстом не лише сформували масове видання за символічну плату, орієнтоване на 
невибагливі смаки «паризьких зеленщиць», але й сприяли виділенню медіа, розрахованих на вузьке коло еліти (про 
що, вже неодноразово писали як зарубіжні (С.І. Бєглов [2], Г.Ф. Вороненкова [5], Е.А. Іванян [8] та інші), так і 
українські (А.З. Москаленко [12], О.М. Гриценко та В.І. Шкляр [7]) дослідники. 

Однак еволюція масової комунікації та її засобів впродовж століття, поява радіо, а потім і телебачення, які в 
силу своєї природи орієнтувались на всю масу слухачів та глядачів як таких, поступово призводить до зближення 
                                                      
* © С.В. Демченко, 2013 
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цих колись полярних полюсів у розвитку медіа. С.І. Бєглова, посилаючись на західних фахівців, пише про 
поступову їх конвергенцію аж до виникнення синтетичного виду так званих «квалоїдів» (від «quality» (якісний) та 
«tabloid» ( масовий, бульварний) [2, с. 186]. 

Ця еволюція преси виявляється пов’язаною і з тими глибокими трансформаційними процесами, що 
відбуваються у самому суспільстві. Якщо в ХІХ столітті поняття «маси» пов’язувалось з виключно найнижчими 
прошарками суспільства, з люмпенізованим натовпом, а «масове суспільство» асоціювалось виключно з 
уявленнями про ірраціональність колективної свідомості та масових рухів (Е. Шілз [16], Г. Лебон [10]), то у ХХ 
столітті ці поняття втрачають соціальне навантаження, закріпленість за певним класом суспільства. В етапному 
ессеї знаменитого іспанського теоретика Х. Ортеги-і-Гассета «Повстання мас» суспільство представлене як 
поєднання «меншості» та «маси», різниця між якими полягає вже не у соціальному статусі, а у внутрішніх 
характеристиках людей, які до них відносяться. «Меншість» перетворюється на носія внутрішнього достоїнства, 
вона відштовхується від більшості завдяки своїм етичним та соціальним принципам. «Маса» ж являє собою не 
лише більшість, але, що особливо важливо з огляду на обрану нами тему, особливий тип людини. Приналежність 
до «маси» віднині стає психологічною характеристикою, а це означає появу нового соціального типу «людину 
маси», який породжено самим суспільним розвитком Західної Європи [14, с. 89]. 

«Людина маси» не обмежена ніякими заборонами у світі, де відійшли у минуле станові обмеження, вона 
тримає у своїх руках всі економічні та політичні важелі, що і формує її основні психологічні характеристики: 
інфантильність, нездатність до творчості. Преса у цій ситуації все більше перетворюється на товар, а потоки 
однорідної інформації, що проливають на масу, робить її причетною до чогось єдиного, перетворюючись на 
«форму організації повсякденної свідомості» [1]. У свою чергу і маса ставить перед пресою одні і тіж вимоги, що 
дало привід Ж. Бодрійяру уточнити відомий постулат М. Маклюена про «засіб як повідомлення» у такій формі: 
«Маса сама по собі є повідомлення» («mass(age) is the message») [3, с. 93]. 

Постановка проблеми 
Метою розвідки є аналіз процесу поступового зникнення в інформаційній сфері дихотомії «елітарне-масове» 

і створення демасифікованого, інформаційного, сценарного, віртуального світу. 
Основна частина 
Характеризуючи масу у суспільстві другої половини ХХ століття, більшість фахівців схиляється до 

висновку, що вона може розглядатись як самостійна соціальна істота, якій притаманні риси та властивості, яких не 
має кожен окремий індивід, що її утворює. Але оскільки ці індивіди лише «велика кількість людей без особливих 
достоїнств» [14, с. 75], то сукупна маса і наділяє їх спільними рисами, адже основне бажання «масової людини» - 
бути такою, як всі, ідентифікувати себе через спільні уподобання, бажання, устремління. 

Послідовна трансформація громадянського суспільства у світ масового споживання, на яку, як на найбільш 
характерну ознаку порубіжжя ХХ-ХІХ століть, вказує російський фахівець А.І. Неклесса [13, с. 5], знімає проблему 
маніпуляції масою з боку ЗМК. Вони знаходяться у спільному процесі перетворення реальності у її медійний 
«симулякр», що здатен задовольнити нехитрі бажання « людини маси». 

Організатори телевізійних «ток-шоу» запозичують з газет ідеї, на яких потім будується сюжет програм, та 
людей, яких слід на них запросити. Але при цьому всі - і газетярі, і телеведучі і радіожурналісти, і представники 
масової культури залежать від нової техніки і технологій, які давно перетворили мас-медіа на складну, але більш-
менш єдину систему. 

Однак ця система лише взаємодіє з масами – мовчазною більшістю, що давно втратила соціальні ознаки, 
тяжіє до фізичної і статичної форми, яка виглядає зверх соціальною. Нинішня маса починає існувати і 
функціонувати всупереч і поза демократичною репрезентацією, бо парадоксальним чином поєднує в собі зверх 
керованість та катастрофічну загрозу тотальної дерегуляції. Масу (єдину і однорідну за своєю сутністю) вже не 
можна змусити зійти з обраного нею шляху, або замінити його містифікацією. Адже ця маса нічого не створює, 
нікуди не рухається і нічим не зайнята [див.: 6, с.84]. 

Саме виходячи з таких характеристик сучасної маси ( «мовчазної більшості») Е. Тоффлер і приходить до 
парадоксального висновку про початок «демасифікації» як самих ЗМК, так і маси, яка давно вийшла з під їх 
тотального впливу, бо з усього інформаційного різноманіття залишила собі «безкрайній океан індустрії розваг та 
артефактів масової культури» [15, с. 345]. 

Мільйони людей завдяки мас-медіа дізнаються про мільйони фактів, але, як правило, одних і тих же, 
спільних для всіх. І саме це визначає і психологію маси в цілому, і кожного конкретного її представника: бути 
таким, як всі, знати, що знають всі. Тобто сама по собі така маса це – «сукупність роз’єднаних та атомізованих 
суб’єктів», проте їх скріпляє в однорідне ціле масова комунікація, яка перетворюється для мовчазної маси у єдино 
можливу спільну мову, завдяки якій її члени досягають взаємодії і відчувають себе індивідуальностями, хоча і 
такими ж, як і інші. 

Парадокс полягає в тому, що наділені завдяки масовій комунікації однією мовою та однією формою 
свідомості, маса, з одного боку, являє собою «безособистісний колектив», а з іншого, – об’єднує особливого роду 
індивідуальності – «людей без властивостей», як колись назвав свій роман австрійський письменник Р. Музіль 
(див.: [9, с. 21]). 

Цю нову спільноту людей вже цитований А.І. Неклесса назвав «стратою ефірократів», а сама книга про них 
виразно названа «Люди повітря» [13, с. 3]. Йдеться про те, що нинішня цивілізація базується в основному на 
нематеріальному виробництві, в якій значне місце займає індустрія дозвілля і розваг. Створювані нею образи та 
іміджі ніби спрямовані на виділення та збереження індивідуальності, проте це лише хитрощі, пов’язані з 
активізацією попиту на віртуальний товар. Масова комунікація активно створює ілюзію вибору, що повинно 
сприяти реалізації індивіда як неповторної вільної особистості. Насправді репертуар можливостей виявляється 
заздалегідь визначений та обмежений. Завдяки створенню декількох, чітко окреслених образів насправді 
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формуються особистості, об’єднані спільним переживанням та визначеним набором рис. 

У зв’язку з цим підкреслено і особливості соціалізації маси на нинішньому етапі. Колись саме масова 
комунікація, преса як «четверта влада» сприяла не просто утвердженню у суспільстві громадянського начала, але й 
перетворенню, за словами французького соціолога А. Моля, «людини економічної» (homo economicus) в «людину 
соціальну» (homo socialis) у зв’язку з виходом на першорядні ролі «нематеріальних чинників, як сила ідей, влада 
культури, ціна геніальності» [11, с. 87]. 

Нині, на думку О.Л. Вартанової, мова може йти вже не про «людину соціальну», а про «людину медійну» 
(homo mediates) [4, с. 13]. Єдність таких людей полягає у споживанні майже виключно масмедійного та 
маскультурного контенту, ЗМК формують «порядок денний» та зміст інтересів і висновків сучасної людини, а 
нинішня присутність людини у медіапросторі одночасно означає і задоволення її духовних потреб, і залучення її до 
процесу споживання, за рахунок освоєння «повітряних просторів» цифрового космосу. 

Висновки 
Таким чином зняття протистояння «елітарне-масове» в сучасній сфері масової комунікації тісно пов’язане з 

формуванням особливого типу індивіда постіндустріального суспільства «людини маси». Така людина звикла 
лише споживати, тож нездатність творити нові форми змушує її звертатись до минулого. Проте вже створені 
зразки і форми використовуються вибірково. Розповсюдженню підлягають лише такі елементи, що легко 
сприймаються, впізнаються з першого погляду, а відтак і користуються попитом. Завдяки пізнаванню, а також 
своєму універсальному і поставленому на потік відтворенню такий контент стає не лише товаром, але й формою 
організації масової свідомості. Зведення її до певних елементів і породжує особливу «людину без властивостей», 
яка й зменшує «демасифікацію» медіа і маси. 

Подальші перспективи дослідження можуть бути пов’язані з особливостями утвердження індивідуального 
начала комунікатора в Інтернеті. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАС-МЕДІА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕДІА ПРАВА 
 

У статті розглядається історія розвитку норм, що в різний час встановлювали відповідальність за порушення режиму 
розповсюдження інформації, а також виокремлюються підстави для відповідальності. 

Ключові слова: журналіст, соціальна відповідальність, право на свободу слова, підстави відповідальності. 
 

В статье рассматривается история развития норм, что вразное время устанавливали ответственность за нарушение 
режима распространения информации, а также выделяются основания для ответственности. 

Ключевые слова: журналист, социальная ответственность, право на свободу слова, основания ответственности. 
 

In article reviews the history of development of rules at various times established liability for violations of the dissemination of 
information, and singles out the grounds for responsibility. 

Keywords: journalist, social responsibility, the right to free speech, the grounds responsibility. 
 

 
Аналіз питання соціальної відповідальності є досить важливим і актуальним у теоретичному і прикладному 

плані. Разом з тим, окремі аспекти цієї проблеми залишаються досі недостатньо дослідженими і мало 
застосовуються при аналізі діяльності журналістів. Історія розвитку аспектів, пов’язаних із соціальною 
відповідальністю, свідчить про те, що ця категорія не завжди мала коректне і повноцінне право на існування. 

Завданням даної статті є через вивчення історії питання виокремити види порушень в діяльності 
журналістів, які найчастіше призводять до соціальної відповідальності. 

Теоретичне обґрунтування категорія відповідальності отримала у середині XIX ст., зокрема, у праці Л. 
Феєрбаха «Про спіритуалізм і матеріалізм». Поняття соціальної відповідальності досліджувалось також вченими-
юристами, такими як, наприклад, А. Плахотний, А. Шабуров, В. Хомич та іншими. Проблеми моральної і 
соціальної відповідальності масової комунікації в умовах транзитивної економіки піднімають у своїх працях 
суспільствознавці А. Ермоленко, І. Ершова, А. Ауер. Специфіку медіа етики в католицькому суспільстві розглядає 
Е. Бараглі. Питання про соціальну відповідальність журналіста, про свободу і відповідальність сучасних 
російських ЗМІ ставлять А. Венгеров, А.К. Симонов, В. Смага. О.П. Чернега вивчає свободу і відповідальність 
релігійних засобів масової інформації. Л. Світіч, розглядаючи питання аксіології журналізму, як орієнтир, 
позитивної системи цінностей призводить цінності російської цивілізації. Так, цікаві функціональні контексти 
певних дифамаційних чинників журналістикознавства розробляли і українські вчені – зокрема, В. Владимиров, 
В. Демченко, В. Іванов, Н. Костенко, Б. Потятиник, Г. Почепцов, В. Різун, Т. Приступенко, К. Серажим, В. Сердюк, 
О. Холод, А. Чічановський, В. Шкляр. 

Разом з формуванням і розвитком Давньоруської держави складалися і розвивалися соціальні взаємини 
всередині Київської Русі. Виникнувши на основі звичаєвих принципів, що мали місце у східних слов'ян ще у 
додержавний період, соціальні взаємини були поставлені на службу державі, послідовно відстоювали і захищали 
інтереси князів, бояр та інших категорій заможного населення.  

Основним джерелом комунікаційних взаємин і оцінок цих взаємин в українських землях Литовсько-Руської 
держави був Судебник Казимира IV (1468 р.). Він регламентував взаємини між людьми в межах держави [1, с. 324 
]. Найважливішими пам'ятками соціальної відповідальності масовокомунікаційних акторів XVI ст. були Литовські 
Статути (1529, 1566 і 1588 рр.). У вступі до Литовського Статуту 1588 р. зазначалося, що метою правової держави 
є охорона прав і свобод громадян. 

З формуванням козацького республіканського ладу складається своєрідна система соціальної 
відповідальності у Запорізькій Січі. Козаки не визнавали дії Статутів та магдебурзького права на своїй території. 
Правосуддя, яке оцінювало стан соціальних взаємин у Запорізькій Січі, відбувалося відповідно до стародавніх 
звичаїв, «словесного права і здорового глузду». Гордість української нації — запорізьке козацтво честь та гідність 
інколи шанували набагато більше життя. Вільний дух козака зводився до принципу «життя віддати, а честь не 
посоромити». Перший державницький нормативний акт України — конституція Пилипа Орлика (1710 р.) суттєве 
місце відвела захисту честі та гідності від різних порушень [2, с. 224]. Можна констатувати, що конституцією 
впроваджувався порядок розгляду суперечок з приводу захисту честі та гідності. І це свідчило про високий рівень 
державності того періоду [3, с. 125]. 

У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) містяться норми, пов'язані із захистом 
моральних засад суспільства. Збезчещення або «безчестя» кодекс поділяє на три категорії: зневага словесна, пись-
мова та діями. Зокрема, у главі 20 були норми, якими відокремлювалась відповідальність за словесне збезчещення, 
докір словами, який вчинений вперше, вдруге та заочно, тощо. [4, с. 321]. 

Щодо західноукраїнських земель, то до 1918 р. вони перебували у складі Австро-Угорської імперії, і тому 
правовий режим тут регулювався Загальним цивільним уложенієм Австрійської імперії 1811 року. Про це дуже 
детально пише Л.В. Сніцарчук [5, 32 с.]. Одним із законодавчих актів першої половини XIX ст. був Статут про 
покарання кримінальні та виправні. Він містив і таку норму, як відповідальність за образу посадовою особою кого-
небудь словом або дією, де образа, вчинена посадовою особою, вважалася посадовим злочином і на цю особу 
поширювався особливий порядок судочинства. 
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У 1905 р. було розроблено проект нового Цивільного кодексу, однак він залишився тільки на папері. Після 

1917 р. правова система СРСР зазнала багатьох змін. За часів радянської влади відносини між державою і особою 
будувалися згідно з марксистською доктриною — від держави до людини, у якій держава мала необмежену владу. 
Особа за своїм правовим становищем у такому суспільстві не могла бути рівноправним суб'єктом права нарівні з 
державою. Цивільний кодекс УСРР 1922 р. регулював відносини, пов'язані з непом, містив норми, які 
забезпечували привілейоване становище державної власності, її охорону, охорону державних інтересів, контроль 
над приватно-підприємницькою діяльністю, державну монополію на зовнішню торгівлю тощо [6, с. 110]. 

Ідея цивільно-правового врегулювання питань захисту честі, гідності та ділової репутації була законодавчо 
закріплена у ст. 7 Основ цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік 1961 р., пізніше — у статті 7 
Цивільного кодексу України 1963 року та в аналогічних кодексах інших союзних республік. Правове регулювання 
відшкодування шкоди і поновлення прав фізичних осіб того періоду було вкрай фрагментарним. Окремі норми 
містилися у різних правових актах, регулювали не всі питання, пов'язані з відшкодуванням. 

Одним з перших законів нашої держави, який проголосив принцип відповідальності держави перед особою, 
був Закон «Про порядок відшкодування шкоди громадянину, завданої незаконними діями органів дізнання, 
попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року. Важливим є те, що цей принцип закріплено у 
Конституції України, а саме: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність» (ст. 3) та «... Кожен має 
право на відшкодування за рахунок держави або органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень» (ст. 56). 

Отже, по суті відбулася ціннісна переорієнтація у відносинах всередині суспільства. Відтепер про-
голошувався новий підхід: пріоритет надається людині, а держава зобов'язана забезпечувати її права і свободи. 
Регулювання правовідносин щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними діями, передбачалося як 
окремим законодавчим актом, так і нормами цивільного законодавства, а їх характер досліджувався пред-
ставниками цивільно-правової науки і публічних галузей права. Звідси випливало те, що правову природу 
відшкодування шкоди одні науковці тлумачили як відповідальність держави, інші – як заходи захисту прав та 
інтересів громадян. 

Істотно розширився порядок захисту честі та гідності з прийняттям законів від 16 листопада 1992 р. № 2782-
ХІІ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ «Про 
телебачення і радіомовлення». У них, зокрема, закріплено право на спростування неправдивої інформації та 
відповідь як способи захисту честі, гідності й ділової репутації, а також детально виписано порядок такого 
спростування. 

Згідно із Законом від 6 травня 1993 р. № 3188-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до положень 
законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій» до 
цивільного кодексу 1963 р. було внесено зміни. Зокрема, у ст. 440 вперше закріплено порядок компенсації 
моральної шкоди, у ст. 6 введено компенсацію моральної шкоди як спосіб захисту цивільних прав, а ст. 7 
викладено в новій редакції, відповідно до якої судовий захист поширено на ділову репутацію. Завдяки цьому стало 
можливим відшкодування моральної та майнової шкоди у випадку поширення відомостей, що не відповідають 
дійсності чи викладені неправдиво, порочать честь, гідність і ділову репутацію фізичної або юридичної особи. Із 
прийняттям у 1996 р. Конституції України процес законодавчого врегулювання зазначених питань набув логічного 
завершення. 

Таким чином, за роки незалежності в нашій державі було прийнято низку нормативно-правових актів, у яких 
визначено основні засади захисту честі, гідності та ділової репутації. Але з прийняттям у 2003 р. нового цивільного 
кодексу виникла потреба в додаткових дослідженнях тих проблем, які складають сутність соціальної 
відповідальності мас-медіа.  

 Виходитимемо з того, що мас-медіа виконують такі соціальні функції, як несуть у свідомість людей різні 
знання про навколишній світ, події, що в ньому відбуваються; впливають на емоції, почуття людей, створюючи 
тим самим найрізноманітніший спектр настроїв, бажань, прагнень; визначають емоційний тонус, спонукаючи до 
відповідних дій; виконують певні «замовлення» тих або інших соціальних інститутів — освітнього, виховного, 
культурологічного, політичного, економічного, і нарешті, правового характеру. Виконуючи такі соціальні функції, 
мас-медіа знаходяться в правовому полі і, відповідно, у визначених випадках несуть не лише моральну, але й 
юридичну відповідальність. Зокрема, як вже зазначалось вище, найчастішими випадками притягнення мас-медіа та 
їх творчих працівників до відповідальності є зловживання свободою масової інформації. Аналізуючи дану 
проблематику, А.А. Смірнова доходить висновку, що спроби розкрити природу відповідальності журналістів 
шляхом використання категорій і конструкцій, вироблених в рамках галузевих юридичних наук, слід визнати 
малоефективними, оскільки прирівнювання соціальної відповідальності до окремого цивільно-правового злочину, 
так само як і визначення її через сукупність таких протиправних діянь, не дозволяє виявити унікальні сутнісні 
характеристики даного явища, що ускладнює юридичну кваліфікацію відповідної поведінки і фактично веде до 
неможливості необхідного правового протидії дифамації. Авторка вважає, що, хоча основною метою соціальної 
відповідальності журналістів виступає мета применшення гідності, зганьблена честі і доброго імені особи, у ряді 
випадків така поведінка може мати й інші цілі, в тому числі конституційні. Зокрема, мова йде про поширення 
інформації про особисті і ділові якості, приватне життя політичних діячів і посадових осіб, що ганьбить їх честь та 
добре ім’я, проте має безпосередній громадський інтерес щодо того, як ці публічні фігури виконують свої функції.  

У подібних ситуаціях журналіст має на меті оповіщення суспільства про факти, які є або значущими, або 
ймовірно значущими для громадського добробуту та життєдіяльності, однак вибирає для цього некоректні способи 
комунікації (наприклад, використовує образливу форму представлення фактів). В подібних випадках розв'язання 
суперечності між конституційними інтересами (громадським та приватним) та кваліфікація дій журналіста як 
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образливих можливі тільки за умови забезпечення справедливого балансу між конкуруючими конституційними 
цінностями – свободами слова та інформації, з одного боку, і гідністю людини, з іншого боку.  

Головна проблема визначення суб'єкта соціальної відповільності полягає в тому, що журналіст і редакція як 
розповсюджувач і автор компрометуючих відомостей можуть не збігатися в одній особі. Особливу значимість ця 
обставина набуває у тих випадках, коли мас-медіа поширюють тексти, які вони не мають права редагувати, а також 
при дослівному відтворенні повідомлень і матеріалів або їх фрагментів, поширених іншими мас-медіа – як, 
наприклад, відомостей, що містяться в агітаційних матеріалах, представлених зареєстрованими кандидатами, 
виборчими об'єднаннями, в рамках використання ними відповідно до виборчого законодавства безкоштовного 
ефірного часу і безкоштовною друкованої площі, в тому числі, якщо ці матеріали містять відомості, що порочать 
честь і добре ім'я інших кандидатів чи інших осіб. Моральна (суб'єктивна) сторона соціальної відповідальності 
мас-медіа у більшості випадків характеризується виною у формі прямого умислу. Однак об’єктивна 
(конституційно-правова) сторона соціальної відповідальності може характеризуватися і іншими формами 
журналістських вад.  

У цих випадках при вирішенні питання про вину (провину) журналіста повинен враховуватися такий 
чинник, як сумлінність. У міжнародних принципах щодо соціальної відповідальності журналіста, зокрема, сказано: 
«Все більше і більше держав визнають необхідність захисту «справедливих публікацій» або захисту аналогічних 
публікацій, підготовлених за «належним ретельністю» або «сумлінно». Найбільш адекватний баланс між свободою 
вираження поглядів та правом на захист репутації може бути встановлений шляхом захисту тих, хто вів себе 
сумлінно, і наданням позивачам права порушувати справи щодо тих, хто вів себе безвідповідально. Таким чином, 
ЗМІ, які працюють у відповідність до встановлених професійних норм, як правило, повинні задовольняти вимогам 
принципу про справедливість» ( переклад мій – З.Г.) [7 ]. 

Замість висновків можемо зазначити, що залежно від відповідності розповсюджуваних відомостей дійсності 
і суб'єктивного ставлення розповсюджувача до своїх дій А.М. Ерделевський виділяє такі види можливих порушень 
з боку журналістів:  

а) поширення завідомо неправдивих ганебних відомостей або наклеп;  
б) ненавмисне поширення неправдивих ганебних відомостей; 
 в) поширення правдивих компрометуючих відомостей [8, с. 14].  
У принципі, порушення стандартів соціальної відповідальності журналістами може призвести до 

позбавлення їх волі в невеликій кількості країн – зокрема, у деяких пострадянських країнах, країнах Балкан та 
Східної Європи. Абсолютно відокремлено стоїть Велика Британія, в межах традицій якої навіть виникло досить 
масове явище: туризм з наклепу – libel tourism. До Британії їдуть багато заможних і впливових з усього світу, щоб 
покарати своїх «наклепників». Там це зробити найлегше, оскільки британське законодавство ставить позивача у 
досить вигідне становище, а обов'язок доведення правдивості поширеної інформації лежить на відповідачеві. Наша 
держава відмовилась від поняття «наклеп», вилучивши його з кримінального законодавства. Досить часто 
конфлікти переростають у елемент політичної боротьби, коли, наприклад, представники певних політичних сил 
хочуть повернути кримінальність за порушення журналістами певних соціальних стандартів (наприклад, 
законопроект «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за наклеп» був зареєстрований у парламенті 17 травня 2010 року за № 
6398). Втім, на наше переконання, такий крок був би щонайменше нелогічним у зв’язку з невідповідністю його тим 
зобов’язанням, що взяла на себе Україна перед світовою спільнотою [9]. 
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У статті розглядаються наукові погляди одного з основних теоретиків інформаційного суспільства Даніеля Белла. 
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The article is devoted the scientific views of one of the main theorists of the information society Daniel Bell. 
Key words: information society, theory of information society, Daniel Bell. 

 
Дэниел Белл был одним из первых теоретиков информационного общества. За время своей деятельности он 

постепенно перешел от формулировки «постиндустриальное» к «информационному обществу». По его словам, к 
этому подталкивала динамика изменений, которые происходили в сфере коммуникаций.  

Д. Белл разделял различные системы градации общества. Так, термины феодализм, капитализм и социализм 
признавались наследием концептуальных схем в марксистской системе взглядов и формировались по оси 
отношений собственности [1, с. 199] и далее. Термины доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 
общество расположены вдоль оси производства и типов использованного в нем знания.  

Вообще, Д. Белл распределял аналитическое общество на три части: социальную структуру, политику и 
культуру. Социальная структура охватывает экономику, технологию и системы занятости. Политика регулирует 
системы власти и принятие решений относительно конфликтов требований и запросов отдельных индивидов и 
групп. Культура занимается изобразительным символизмом и значениями. Каждый аспект находится под 
руководством своего осевого принципа. Осевой принцип социальной структуры в западном обществе – это 
принцип экономии, т.е. ресурсы размещаются по принципу наименьших трат, заменяемости, оптимизации, 
максимизации и т.д. Осевой принцип современной политики – это соучастие, т.е. оно может инициироваться и 
сверху, и снизу. Что касается культуры, то тут осевым принципом является стремление человека к самореализации 
и поднятии собственной значимости. При постиндустриальном обществе происходят изменения в социальной 
структуре, особенно, в области экономики, системы занятости, соотношения между теорией и практикой, между 
наукой и технологией. Но Д.Белл считал, что изменения в социальной структуре не означают соответствующих 
изменений в политике и культуре. Скорее, они ставят вопросы для общества тремя способами. Во-первых, 
социальная структура – это структура ролей, призванная согласовывать действия индивидов для достижения 
определенных целей. Но индивиды далеко не всегда добровольно соглашаются с требованиями ролей. Во-вторых, 
изменения в социальной структуре ставят перед политической системой общества проблемы управления. Значение 
политического порядка усиливается при осознании обществом путей развития и стремлением контролировать 
факторы развития. Постиндустриальное общество увеличивает важность технической составляющей знания и 
подталкивает новую элиту, состоящую из ученых, инженеров, технократов или к соперничеству с политиками, или 
к соглашению с ними. Т.е. отношения между социальной структурой и политикой является одной из основных 
проблем власти в постиндустриальном обществе. В-третьих, новые способы жизни бросают вызов тенденциям 
культуры, которые направлены на поднятие значимости человеческой личности и оборачиваются все большей 
антиномичностью и антиинституализациею.  

Д.Белл установил пять компонентов или измерений термина «постиндустриальное общество»: 1) экономика 
– переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 2) распределение населения по роду занятий – 
преимущество профессионально-техническому классу; 3) осевой принцип – ведущая общественная роль 
теоретического знания как источника нововведений и политических формулировок; 4) ориентация на будущее – 
контроль технологий и технологической оценки; 5) принятие решений – сознание новой «интеллектуальной 
технологии».  

Превалирование экономики услуг не означает исчезновения аграрного и индустриального секторов, но 
большинство рабочей силы будет занято именно в сфере обслуживания: торговле, финансах, транспорте, охране 
здоровья, отдыхе, научно-исследовательской работе, образовании и управлении. Преимущество перейдет к 
профессионально-техническому классу. Д.Белл считал, что постиндустриальное общество можно определять не 
только через то, где работают люди, но и по типу их труда. Постиндустриальное общество привело к росту 
профессионально-технической занятости, т.е. работы, которая требует высокой квалификации и образования на 
уровне колледжа. Ученые и инженеры составляют ведущую группу постиндустриального общества.  

Если индустриальное общество было объединением машин и людей для производства товаров, то 
постиндустриальное организовывается вокруг знаний с целью общественного контроля и направления 
нововведений и изменений. Причем, приоритет получает именно теоретическое знание. Конечно, знание 
необходимо при функционировании любого типа общества, но при индустриальном оно меняет свой характер. 
Центральное место занимает теоретическое знание, оно превалирует над практикой и кодифицируется в 
абстрактную систему символов, которая может использоваться для освещения разнообразных участков опыта. 
Произошли изменения во взаимоотношениях науки и технологии. Если раннее новые технологии часто возникали 
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без связи с теоретической наукой, то теперь теория ведет к возникновению технологий. В связи с этим, Д. Белл 
вспоминает кантовское выражение о том, что нет ничего практичнее хорошей теории.  

Соединение науки, технологии и экономики символизируется словами «исследования и развитие». На базе 
науки возникают целые отрасли производства, например, компьютеры, электроника, оптика, полимеры. Теперь 
успех в любой области познания зависит от теоретической работы, которая кодифицирует познание и показывает 
пути его эмпирического подтверждения. Теперь теоретическое знание становится стратегическим ресурсом 
общества, его осевым принципом. А университеты, исследовательские организации и интеллектуальные 
институции, где теоретическое знание кодифицируется и обогащается, становятся осевыми структурами общества. 

Д. Белл считал, что постиндустриальное общество может достичь нового измерения социальных изменений 
– планирования технологий и контроля технологического роста. Также возникает новая интеллектуальная 
технология. Методологической перспективой развития общества Д. Белл назвал управление организованной 
сложностью (большими организациями и системами, теориями с большим количеством переменных), распознание 
и осуществление стратегий рационального выбора в играх против природы и между личностями, развитие новой 
интеллектуальной технологии, которая должна стать такой же важной в людских делах, как машинная технология 
в индустриальном обществе. Именно вопросы организованной сложности Д. Белл считал главными 
интеллектуальными и социологическими проблемами постиндустриального общества. Интеллектуальная 
технология пользуется не интуитивными суждениями, а алгоритмами, то есть правилами разрешения проблем. 
Еще одной ее чертой являются усилия определить рациональное действие и установить способы его достижения. 
Все ситуации содержат в себе ограничения и возможные альтернативы, а все действия осуществляются в условиях 
уверенности, риска или неуверенности. Во всех ситуациях желаемое действие является стратегией, которая ведет к 
оптимальному или лучшему решению, т.е. максимизирует результат и минимизирует потери. Важную роль тут 
играет рациональность, которая помогает определиться между различными альтернативами. 

Д. Белл критикует подходы американского политолога З.Бжезинского, который выдвинул идею 
технотронного общества, т.е. общества, которое культурно, психологически, социально и экономически 
сформировано при влиянии технологий и электроники, в частности компьютеров и средств связи. Д.Белл видит тут 
два недостатка. Во-первых, упор перемещается из сферы теоретического знания на практическое использование 
технологий. Во-вторых, идеи формирования природы и превалирования «технотронных» условий предусматривает 
технологический детерминизм, что опровергается подчинением экономики политической системе.  

По Д. Беллу значение постиндустриального общества состоит в том, что: 1) оно усиливает роль науки и 
когнитивных ценностей как основной институциональной необходимости общества; 2) превращая принятие 
решений в более техническую процедуру, оно непосредственней вводит в политический процесс ученого или 
экономиста; 3) благодаря углублению существующих тенденций по бюрократизации интеллектуального труда оно 
создает комплекс напряжения для существующих определений интеллектуальных поисков и ценностей; 
4) создавая техническую интеллигенцию и расширяя ее численность, оно инициирует важные вопросы отношения 
технического интеллектуала к литературному. В итоге, появление этого нового типа общества ставит вопросы об 
перераспределении богатства, власти и статуса, чрезвычайно важные в любом типе общества. Теперь они являются 
не измерениями класса, а ценностями, которые классы стремятся достичь. Сами классы создаются по 
фундаментальным осям стратификации. В западном обществе – это собственность и знания. Наряду с этим 
существует политическая система, которая все больше руководит и тем, и другим, а также зарождает временные 
элиты (временные в смысле того, что они могут меняться). 

Позже Д. Белл указывал, что решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов 
производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового 
социального уклада, который основывается на телекоммуникациях. Революция в организации и обработке 
информации и знаний, в которой центральную роль играет компьютер, развертывается одновременно со 
становлением постиндустриального общества. Он выделяет три аспекта постиндустриального общества особенно 
важных для понимания телекоммуникационной революции: 1) переход от постиндустриального общества к 
сервисному обществу; 2) решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления 
технологических инноваций; 3) превращение новой "интеллектуальной технологии" в ключевой инструмент 
системного анализа и теории принятия решений [2, с. 330] и далее.  

При этом он вырабатывает информационную теорию стоимости. Согласно ей, когда знание в своей 
систематической форме вовлекается в практическую переработку (в виде изобретения или организационного 
усовершенствования), то можно сказать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости. 
Экономисты в своих концепциях, объясняющих производство и обмен, используют в качестве основных 
переменных "землю, капитал и труд". Однако с сокращением рабочего времени и с уменьшением роли 
производственного рабочего становится ясно, что знания и способы их практического применения замещают труд 
в качестве источника прибавочной стоимости. В этом смысле, как труд и капитал были центральными 
переменными в индустриальном обществе, так информация и знания становятся решающими переменными 
постиндустриального общества.  

Кроме того, происходит слияние технологий. В XIX и вплоть до середины XX века коммуникации 
существовали в двух различных формах. Первая – это почта, газеты, журналы и книги, т.е. средства, которые 
печатались на бумаге и распространялись методом физической транспортации или хранились в библиотеках. 
Вторая - это телеграф, телефон, радио и телевидение; здесь закодированные сообщения или речь передавались 
средствами радиосигналов или по кабельной связи от человека к человеку. Сейчас технологии, некогда 
существовавшие в разных областях применения, стирают эти различия, так что потребители информации 
получают в свое распоряжение множество альтернативных средств, что, по мнению Д. Белла, порождает и ряд 
сложных проблем с точки зрения законодательства.  
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Тут выделяется пять основных проблем. Слияние телефонных и компьютерных систем, телекоммуникаций и 

обработки информации в одну модель. С этим связан вопрос, будет ли передача информации осуществляться 
преимущественно через телефонную связь или возникнет какая-либо иная независимая система передачи данных; 
какова будет относительная доля микроволновых станций, спутников связи и коаксиального кабеля в качестве 
каналов передачи. Замена бумаги электронными средствами, включая электронные банковские услуги вместо 
использования чеков, электронную почту, передачу газетной и журнальной информации факсимильными 
средствами и дистанционное копирование документов. Расширение телевизионной службы через кабельные 
системы с множеством каналов и специализированными услугами, что позволит осуществлять прямую связь с 
домашними терминалами потребителей. Д. Белл считал, что транспорт будет заменен телекоммуникациями с 
использованием видеофонов и систем внутреннего телевидения, что будет происходить реорганизация хранения 
информации и систем ее запроса на базе компьютеров в интерактивную информационную сеть, доступную для 
исследовательских групп; прямое получение информации из банков данных через библиотечные и домашние 
терминалы, что будут расширяться системы образования на базе компьютерного обучения, использование 
спутниковой связи для сельских местностей, особенно в слаборазвитых странах; использование видеодисков как 
для развлечений, так и для домашнего образования. Технологически телекоммуникации и обработка информации 
сольются в единую модель, получившую название "компьюникация". По мере того как компьютеры все шире 
используются в коммуникационных сетях в качестве коммутирующих систем, а средства электронной 
коммуникации становятся неотъемлемыми элементами в компьютерной обработке данных, различия между 
обработкой информации и коммуникацией исчезают. Основные проблемы тут, по Д. Беллу, правовые и 
экономические, и основной вопрос - должна ли эта новая область подлежать государственному регулированию или 
ей лучше развиваться в условиях свободной конкуренции.  

Но наиболее важным аспектом признается политический. Информация - это власть. Доступ к информации 
является условием свободы. Из этого прямо вытекают проблемы законодательного характера. Такие электронные 
средства информации, как телевидение, регулируются юридическими нормами "честности" и права дать ответ. 
Телефонная индустрия также регулируется в том, что касается тарифов и условий предоставления услуг. 
Компьютерная отрасль пока не подлежит государственному регулированию и развивается в условиях свободного 
рынка. Не регулируются и печатные средства информации; их права на свободу слова гарантированы в США 
Первой поправкой к конституции и охраняются судами. Библиотеки преимущественно контролируются частными 
лицами или местной властью. Сейчас правительственные агентства и частные корпорации создают гигантские 
банки данных. Должны ли эти банки данных быть под правительственным наблюдением или им лучше 
развиваться без правительственного контроля? Это, как считает Д. Белл, важнейший для будущего свободного 
общества вопрос.  

Знания и информация становятся стратегическими ресурсами и агентом трансформации 
постиндустриального общества. Появляется новая инфраструктура. Каждое общество внутренне связано 
различными каналами, позволяющими его членам осуществлять материальный и духовный обмен. Организация, 
финансирование, поддержание и управление этими каналами, или инфраструктурой, обычно находились в 
компетенции правительства. Первой инфраструктурой был транспорт - дороги, каналы, железнодорожные и 
воздушные магистрали; все это позволяло связывать воедино различные локалитеты общества и осуществлять 
перемещение товаров и людей. Второй инфраструктурой были средства передачи энергии - водяное колесо, 
паровые машины, газ, электричество, нефтепроводы. Мобилизуя не столько природные, сколько технологические 
источники энергии и связывая их в единые энергетические сети, человечество не только радикально изменило 
городскую жизнь, но и обеспечило себя энергией для производства товаров в массовом масштабе и применения 
разнообразной бытовой техники. Третьей инфраструктурой были коммуникации - вначале почта и газеты, затем 
телеграф и телефон, сейчас радио и телевидение; все это сыграло роль каналов колоссального информационного 
взрыва, своего рода бомбардировки сенсорного аппарата человека, расширения социального и психологического 
взаимодействия людей, которое сейчас растет экспоненциально. В ближайшее время Д. Белл не видел перспектив 
для радикального изменения в первой инфраструктуре. Но во второй - энергетической - есть некоторые новые 
тенденции. Они, считал Д. Белл, требуют больших капиталовложений в такие области, как консервация энергии, 
усовершенствование техники добычи угля и его газификации, использование ядерной энергетики, более 
эффективная передача электричества по проводникам, освоение солнечной энергии. Но такие изменения, сколь бы 
велики они ни были, лишь заменят существующие энергические источники и способы ее передачи, но отнюдь не 
произведут переворота в энергообеспечении общества, не изменят принципиально роль энергии в нем. Д. Белл 
предрекал, что по-настоящему важные социальные изменения произойдут в третьей инфраструктуре по мере того, 
как слияние воедино технологий телефона, компьютера, факсимиле, кабельного телевидения и видеодисков будет 
вести к все более глубокой реорганизации способов коммуникации между людьми, к сокращению, если не к 
полной ликвидации бумаги в качестве материального носителя информации, к новым способам проведения досуга, 
к реорганизации образования на основе компьютерного обучения и широкого распространения видеодисков.  

Д. Белл поднимал вопрос, какой будет инфраструктура, возникающая вследствие слияния компьютерной и 
коммуникационной технологий. Он рассмотрел пять центральных проблем в этой области. Это расположение 
городов. Исторически города формировались на скрещении сухопутных торговых линий, удобно расположенных 
на местах слияния рек или у больших, хорошо защищенных гаваней на морских и океанских путях. По мере 
перехода к сервисной экономике столичные города становились центрами финансов и управления комплексами 
предприятий. А когда все более развитые и дешевые телекоммуникации подрывают значение прежней экономики, 
основанной на факторе географической близости к той или иной ресурсной базе, он наблюдал перемещение 
корпоративных штаб-квартир и сервисных компаний из больших городов, охваченных кризисом, в пригороды. 
Д. Белл приводил мнение специалистов, которые считают, что в перспективе нынешние громадные и плохо 



 24 
управляемые города уступят место сетям небольших городов. Сам Д. Белл наблюдал процесс стремительной 
урбанизации мира при децентрализации в географическом отношении.  

Д. Белл предлагал также проводить национальное планирование в случае следующих вариантов. 
Координация в области информации, разработка предприятиями, а возможно и на национальном уровне пяти-, 
десятилетних планов по таким показателям, как продукция, капиталовложения, потребности в рабочей силе, новых 
помещениях и т.д. Моделирование, т.е. использование экономических матриц входа-выхода (по примеру 
В. Леонтьева) для того, чтобы выверить различные альтернативы экономической политики и прогнозировать 
влияние политических решений на сектора экономики. Индикативное планирование, при котором отраслевые 
комитеты координируют свои экономические планы, и это становится основой для принятия правительственных 
решений. Национальные цели – тут предусмотрено повышенное внимание правительства к приоритетным 
стратегическим задачам. Директивное планирование, под которым понималась экономика в период войны и 
которое предусматривало не столько планирование, сколько жесткий контроль экономики.  

Д. Белл анализировал угрозы, которые создают новые технологии для частной жизни. Это и угроза 
полицейского и политического наблюдения за индивидами при помощи совершенной аппаратуры, и сбор 
правительственными и коммерческими учреждениями банков данных. При этом Д. Белл вспоминал один из 
трюизмов политики: когда какое-либо агентство, обладающее властью, устанавливает бюрократические нормы и 
стремится во чтобы то ни стало насаждать их, возникает угроза злоупотреблений. При контроле за информацией 
злоупотребления могут быть и при сокрытии, и при незаконном обнародовании информации.  

Что касается вопроса элит и масс, то Д. Белл считал, что современные общества можно считать открытыми, 
так как для вхождение в элиту нужны не заслуги предков, а образование, знания и техническая компетентность. То 
есть устанавливается элита знающих людей. Что касается политики, то она не имеет ни власти, ни перспективы 
обретения власти, но может ставить вопросы и предлагать политикам варианты решений. При этом наблюдается 
рост эгалитаризма, чему содействуют различные элиты знаний, особенно молодежные. 

По мнению Д. Белла, информация и теоретическое знание как стратегические ресурсы постиндустриального 
общества представляют собой два поворотных пункта современной истории. Первый – это изменение характера 
науки, которая стала основной производительной силой современного общества. Второй – превращение 
технологии в послушный инструмент достижения цели. 

Взгляды Д.Белла в свое время легли в основу представлений о том, каким будет общество при переходе от 
ХХ в ХХI век. Во многом его прогнозы оказались верными. Необходимо отметить, что Д.Белл не был ортодоксом, 
его взгляды на перспективы развития информационного общества неоднократно корректировались в зависимости 
от изменения эмпирических данных. 
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У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформаційному суспільстві. 
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В статье исследуется эволюция научных теорий системной трансформации медіа в информационном обществе. 
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The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society 
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Проблема, що досліджується 
Трансформаційні процеси суспільного життя зумовлюють якісно новий стан суспільного устрою, 

охоплюючи економіку, політику, культуру. У сучасних умовах системна трансформація виявляється в орієнтації на 
ринкові відносини, в гуманізації суспільних відносин, демократизації політичної системи. Ці чинники зумовили 
необхідність модернізації системи інформаційної взаємодії між суб’єктами економіки, політики, засобів масової 
комунікації.  

Тенденції трансформації, глобалізації системи масової комунікації є об’єктом ґрунтовних наукових 
досліджень українських вчених В.В. Різуна, О.В. Зернецької, які наголошують передусім на комплексному, 
системному характері трансформаційних змін в соціальних комунікаціях. Вагомим для українського 
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журналістикознавства є дослідження і окремих аспектів функціювання модерних масс-медіа, зокрема І. 
Артамонова, К. Пилипенко розглядають блог-записи як жанр інтернет-комунікації, аудиторію інтернет-ЗМІ, М. 
Яцимірська – ефективність гіпертексту в масовому комунікуванні,   О. Колісник – теретико-методологічні засади 
типологічного моделювання інтернетної періодики, А. Захарченко – інтерактивні комунікаційні стратегії в Україні. 

Серед російських вчених функціювання інформації в сучасному суспільстві досліджує Р.С. Гіляревський, 
явища соціальної трансформації суспільства, трансформаційні процеси та конвергенцію ЗМІ вивчають       О.Л. 
Вартанова, Б.А. Іграєв, В.А. Караєва, В.Ю. Рожков, типологічні моделі нових медіа пропонує до наукового 
обговорення К.А. Карякіна, пріоритети комунікативістики та їхню модернізацію, сучасні технології представлення 
новин, зокрема феймування новин, досліджує Л.М. Землянова. 

Мета дослідження: дослідити еволюцію наукових теорій щодо трансформаційних процесів в 
медіасередовищі. Об’єкт дослідження: медіа в інформаційному суспільстві. Предмет дослідження: наукові теорії 
трансформації медіасередовища в інформаційному суспільстві. 

Хід дослідження 
На кожному етапі розвитку соціуму трансформаційні процеси набувають особливих характерних ознак, 

однак вони, трансформаційні процеси, є органічною і невід’ємною частиною еволюційного розвитку суспільства, 
будучи продуктом поступового розвитку суспільних явищ в минулому і базою для подальшого накопичення та 
розвитку якісних змін.  

Сутність і спрямованість розвитку суспільства 50-60-х рр. виявилася у поширенні теорій про 
постіндустріальне чи інформаційне суспільство. Введений і поширений Ю. Хаяши та Е. Тоффлером, іншими 
науковцями термін «інформаційне суспільство» номінував наукову дефініцію, в якій ключовим словом була 
інформація. За У. Дайзарду, в інформаційному суспільстві основним видом економічної діяльності є виробництво, 
зберігання і поширення інформації [1]. На думку Ю. Хаяши, в інформаційному суспільстві виробництво та його 
продукти стають інформаційно ємними, а до головних цінностей належить культурне дозвілля і час. Новий 
соціальний устрій (економіка послуг, серцевина теоретичних знань) ґрунтується на телекомунікаціях. 
Технологічно комунікації та опрацювання інформації стають компонентами єдиної моделі. У міру розширення 
використання комп’ютерів в комунікаційних мережах як комутаційних засобів засоби електронної комунікації 
будуть ставати невід’ємним елементом в комп’ютерному опрацюванні даних, відмінності між опрацюванням 
інформації і комунікації зникнуть [2].  

В умовах соціальної трансформації суспільства контрастно виявляються властивості інформації: інформація 
– це дія, яка займає час, а не стан буття, яке займає фізичний простір, що характерно для звичних матеріальних 
предметів [3]. Із появою мережі Інтернет інформація (цифрова) не обмежується жодною матеріальною основою і 
стає неперервним процесом. Вона перетворюється в головну категорію економічного життя, робить докорінні 
перетворення в формах масової комунікації та інших формах соціальних відносин. 

Однак семантична структура поняття «інформаційне суспільство» недостатньо повно охоплює ознаку 
«аналіз соціальної структури суспільства». Тому сформульована М. Кастельсом концепція мережевого суспільства 
(віртуального суспільства, за А. Балем) передбачає, що ядром нового суспільства стає нова комунікаційна 
організація, в основі якої буде не сама лише інформація, а мережева логіка його базисної структури. Таким чином 
формується новий тип суспільного устрою – мережевий, в якому провідну роль відіграють комп’ютеризовані 
інформацій лінії зв’язку, що пронизують усі сфери соціуму [4, с. 293]. На думку М. Кастельса, соціальна структура, 
що формується в глобальному масштабі, набуває рис суспільства, в якому найважливішою рисою є навіть не 
домінування інформації або знання, а зміна напрямку їхнього використання. Внаслідок цього головну роль в житті 
людей і суспільства загалом набувають глобальні, мережеві структури, що витісняють колишні форми особистої та 
речової залежності [4, с. 293]. У трансформаційному суспільстві відбуваються докорінні структурні зміни 
соціальної комунікації: 

– домінування функцій і процесів, організованих за принципом мереж; 
– жорсткі, вертикально орієнтовані соціальні структури змінюються гнучкими, горизонтальними мережами, 

через які здійснюється обмін інформаційними ресурсами. 
Сучасний соціальний розвиток прогнозовано в низці наукових теорій у 1950-1960-х рр. у суто спеціальній 

сфері: у сфері інформатики, комунікативістики [5; 6; 7]. Концепції у сфері комунікації: ідеї американського 
політолога і соціолога Г. Д. Лассуелла (H.D. Lasswell) і П.Ф. Лазарфельда (P.F. Lazarfeld) лягли в основу теорії 
політичних комунікацій, зокрема, зв’язку медіа тексту з мистецтвом пропаганди. Новаторський підхід до розвитку 
теорії комунікації сповідував П.Ф. Лазарфельд, який, зокрема, застосував соціологічне дослідження як науковий 
метод у сферу комунікації [8]. 

Широкою популярністю в 1950-1960-ті роки користувалася кібернетична модель математика Н. Вінера (N. 
Wiener), математична модель американських дослідників К. Е. Шеннона (C. E. Shannon), У. Уівера (W. Weaver), 
теорія культивації Г. Гербнера (G. Gerbner). Зокрема, за теорією культивації Г. Гербнера, глядачі, які впродовж 
тривалого часу дивляться телевізор, «культивують» певну модель суспільства, суспільної поведінки, яку їм навіює 
телебачення, тобто такі люди існують у псевдореальності. Культиваційний аналіз (cultivation analysis) дає підстави 
визначити вплив телебачення на сприйняття глядачем реальної дійсності [9]. У цей же період дослідження 
комунікації проводили філософи і культурологи, засновники французької школи семіотики Р. Бард (R. Barthes) та 
Ж. Бодрийяр (J. Baudrillard), американський постіндустріаліст Д. Белл (D. Bell). 

На тлі численних математичних, кібернетичних, філософських концепцій у сфері комунікації новаторськи 
прозвучали ідеї М. Маклюєна (M.McLuhan) щодо теорії трансформації комунікації (theory of transformation), теорії 
технологічного детермінізму, згідно з якими нові засоби комунікації слугують основою прогресу [10-12]. У теорії 
тетрад М. Маклюєн запропонував схему вивчення впливу медіа і технологій на суспільство, що охоплює чотири 
взаємозумовлених і взаємопов’язаних аспектів: 
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– засіб комунікації або технологія володіє здатністю виконувати функцію збільшення, посилення 

(enhancement) характеристик явищ, що беруть участь в комунікаційних актах, наприклад, радіо передає на відстані 
і посилює звук; 

– новий засіб комунікації виводить із використання старий засіб, що існував раніше (obsolesces), наприклад, 
на зміну ксилографічній книзі поширилася друкована книга; 

– новий засіб комунікації повертає втрачені раніше характеристики, але в новій формі і на новому рівні 
(retrieves), наприклад, радіо повертає (retrieval) усну комунікацію, телебачення повертає можливість колективного 
сприйняття інформації у формі перегляду передач; 

– засіб комунікації, який досяг свого повного і вичерпного розвитку, зазнає повної зміни, перетворюється в 
нове медійне явище і, можливо, в повну протилежність тому, що існувало раніше (reversal), наприклад, радіо, 
засноване на акустиці, переходить в телебачення, аудіовізуальну сферу. 

У сучасних умовах інтеграції, взаємопроникнення галузевих технологій, глобальної дигіталізації усіх сфер 
суспільної діяльності і, зокрема, нових медіа особливої актуальності набувають ідеї Маклюена щодо 
синкретичності наукових досліджень. Він довів можливість і необхідність об’єднання досліджень масових 
комунікацій та інших дисциплін (біології, літератури, риторики, психології, інформаційних технологій). Маршалл 
та Ерік Маклюени стверджували, що сформульовані ними закони, що роз’яснюють історію і сутність медіа, можна 
застосувати не тільки в сфері масової комунікації, але й в інших сферах: «будь-яка процедура, будь-який стиль, 
будь-який артефакт, будь-який вірш, пісня, технологічна новинка, теорія, технологія – будь-який продукт людської 
думки демонструє ці ж чотири виміри» [13]. Так, канадський дослідник ще у 1940-1950-х рр. в листуванні з 
американським поетом-модерністом Е. Паундом, обговорюючи проблеми та мистецтва, дійшов до висновку, що у 
вивченні мас-медіа слід використовувати лінгвістичний та літературознавчий аналіз [14]. М. Маклюен висловив 
ідею використання біології і психології для вивчення усних та письмових комунікацій, мови, літератури. 
Розвиваючи біологічну тему вчений стверджував, що різні засоби комунікації є продовженням людини. Його 
фундаментальна праця з теорії комунікації вийшла в світ під красномовною назвою «Розуміння засобів 
комунікації: Продовження людини» [15]. На думку М. Маклюена, перо і авторучка є продовженням руки людини, 
телебачення – його очима, комп’ютер – продовженням мозку і всієї психічної системи. 

У своїх працях М. Маклюену вдалося створити струнку теорію комунікації, згідно з якою нові комунікаційні 
технології відіграють головну роль в формуванні суспільної формації і прогресу. «Закони медіа» Маклюена – 
теорія тетрад – стала моделлю для аналізу медійних процесів, на яких ґрунтуються сучасні дослідження. 

Ключовою ознакою трансформації засобів масової комунікації є системний, всеосяжний характер змін в 
життєдіяльності соціуму. Так, на думку українського науковця В.В. Різуна, «трансформація й глобалізація системи 
мас-медіа породжує зміну, в свою чергу, суспільно-політичної й економічної систем, які теж трансформуються. 
Трансформація й глобалізація системи масової комунікації, однак, не є першопричиною соціально-економічних 
змін: модернізація технологій, розвиток науки і техніки, а також суспільно-економічний розвиток сприяли 
розвитку системи масової комунікації» [16].  

Розглядаючи трансформаційні, глобалізаційні процеси у сфері соціальних комунікацій і віддаючи 
незаперечну першість технічній революції в утворенні глобальних масовокомунікаційних систем, О.В. Зернецька, 
аналізуючи причини відставання України від Заходу в цьому аспекті, до ключових чинників утворення глобальних 
трансформованих систем комунікації зараховує також економічний розвиток, соціальнопсихологічну готовність 
комунікаторів до утворення глобальної системи комунікації й активного входження у світові інформаційні 
системи. Тобто, дослідниця розглядає трансформацію соціальних комунікацій як наслідок дії системи соціальних, 
економічних, технологічних, культурних, етнічних чинників [17, с. 44].  

В умовах системної трансформації засобів масової комунікації вагомою проблемою є необхідність 
дотримання відповідності комунікаційного процесу суспільним інформаційним потребам. У працях 
Е.Л. Вартанової, Я.Н. Засурського, С.Г. Світіча, М.В. Шкондіна досліджується рівень адекватності діяльності ЗМІ і 
суспільних потреб в таких аспектах, як роль ЗМІ в новому інформаційному просторі, системні зв’язки в 
інформаційній структурі, закономірності функціювання ЗМІ як інформаційної системи економічного 
співтовариства і політичної організації суспільства [18−22]. Системні трансформаційні процеси в медіасередовищі 
є наслідком як глобальних, загальних економічних змін, так і змін в економіці самих медіасистем.  

Процеси системної трансформації медіа породжуються впливом технологічного та економічного 
середовища, в якому функціонують сучасні ЗМІ.  

Трансформаційні зміни медіа знаходять свій вияв у формі структурно-функціональної модернізації ЗМІ, 
коли розвиток ринкових відносин, різноманітних видів ринку (споживацького, фінансового, промислового, 
міжнародного, ринку великих посередницьких організацій) зумовлює зростання потреб в актуальній, об’єктивній і 
своєчасній інформації. У контексті структурно-функціональної розбудови медіасистеми розгортаються 
конвергенційні процеси, які є виявом зрощення традиційних медійних технологій і технологій менеджменту та 
інформатики.  

Структурно-функціональна модернізація ЗМІ охоплює систему технологічних та економічних чинників, 
пов’язаних між собою тісними причинно-наслідковими зв’язками:  

– розширення спектру традиційних функцій журналістики (інформаційна, освітня, розважальна), поява 
нових функцій ЗМІ: рекламної функції, функції менеджменту (PR), функції «третейського судді» для розв’язання 
внутрішньо- та міжкорпоративних конфліктів [23]; функції медіатора політичних поглядів з орієнтацією на 
зовнішню аудиторію (клієнтуру, суб’єктів економічного середовища); функції корпоративного видання щодо 
декларації суспільно-політичних поглядів окремих осіб чи групової аудиторії; функції корпоративного видання як 
політичного організатора колективу самої корпорації під час виборчої компанії, вирішення суспільно важливих 
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питань; функції корпоративного видання як учасника процесу самокерування, самоорганізації ЗМІ в умовах 
демасифікації медіасистеми; 

– розбудова типологічної структури ЗМІ, появу нових типів видань – ділової преси, корпоративних 
(клієнтських і галузевих) видань, які є конкурентноздатними на медіаринку ЗМІ; ділова преса виникла як наслідок 
формування в країні фінансової та промислової еліти; моделі корпоративних видань ґрунтуються переважно на 
інтересах суб’єктів державного і корпоративного управління; корпоративні медіа як відносно новий тип преси 
становлять вагомий сегмент в економічній системі ЗМІ; ділова преса, корпоративні видання формуються як медіа, 
залежні від інвестиційних бюджетів; стратегії їхнього розвитку націлені передусім на задоволення потреб 
інвесторів та рекламодавців, в меншій мірі – на задоволення інформаційних потреб соціальних груп; 

– усталення тренду розвитку і функціонування ЗМІ: серед друкованих мас-медіа – переважання 
регіональних над загальнонаціональними; серед електронних (теле-, радіопрограм) ЗМІ – переважання 
загальнонаціональних над регіональними, що зумовлено необхідністю значного первісного капіталу, обмеженістю 
частот; такі тенденції зумовлені зміною структури інформаційних потреб споживацької аудиторії, зростання 
інтересу до регіональних підприємницьких, соціальних, політичних, культурних проблем; 

– бурхливий розвиток медіабізнесу, самоідентифікація медіа галузі, що відбувається внаслідок концентрації 
ЗМІ в руках великого бізнесу і виникнення медіамонополій; водночас домінування в медіасередовищі зарубіжних 
транснаціональних корпорацій, що зумовлене поширенням світових глобальних процесів, спричиняє ущемлення 
вітчизняних інтересів щодо реалізації національної інформаційної політики, формування національного 
інформаційного середовища.  

Висновки 
На сучасному етапі розвиток ЗМІ відбувається за трансформаційною моделлю. У медіасистемі провідні 

позиції займають корпоративні і ділові видання, які формуються і розвиваються за рахунок інвестиційних 
бюджетів суб’єктів господарювання (банків, владних структур, великих компаній, організацій), а також 
міжнародні ЗМІ. У системі пріоритетів трансформаційної моделі домінантні позиції займає вплив на аудиторію в 
руслі корпоративних інтересів своїх інвесторів, які часто суперечать громадським інтересам. Периферійні позиції 
моделі займає задоволення інформаційних потреб загальнонаціональної аудиторії, забезпечення обміну 
інформацією між членами суспільства, створення загальнонаціональної ідентичності. Сучасна економічна 
підсистема ЗМІ часто сприяє функціонуванню маніпульованих засобів масової інформації, не створює передумови 
для формування такого типу мас-медіа, який би забезпечував повноцінну, своєчасну інформаційну взаємодію в 
масштабу всього соціуму. Перспективним аспектом подальших наукових досліджень трансформаційних процесів 
мас-медіа є вивчення впливу конвергенції на формування нових медіа, розбудову їхньої типологічної структури. 
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ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ СТРАН ЕС 

 
В условиях глобализации все большее значение приобретает распространение сетевых форм организации деятельности 

в самых различных сферах, в образовании в том числе. В последние годы сетевые формы организации и коммуникации стали 
весьма популярны в образовании стран ЕС. Однако основные формы сетевого взаимодействия, а также теоретические 
основы сетевой организации пока еще мало изучены. В статье делается попытка восполнить этот пробел. 

Ключевые слова: инновации в образовании, сетевая организация, сетевое взаимодействие (коллаборация), сетевое 
сообщество, теория сети. 

 
В умовах глобалізації все більше значення набуває поширення мережевих форм організації діяльності в 

найрізноманітніших сферах, в освіті у тому числі. Останніми роками мережеві форми організації і комунікації стали дуже 
популярні в освіті країн ЄС. Проте основні форми мережевої взаємодії, а також теоретичні основи мережевої організації 
доки ще маловивчені. У статті робиться спроба заповнити цей пробіл. 

Ключові  слова:  інновації  в  освіті,  мережева  організація, мережева  взаємодія (колаборація),  мережеве 
співтовариство,  теорія  мережі. 

 
The globalization era is noted by an expansion of network organization in different areas including education. Lately network 

communication and organization have become quite popular in EU education systems. But basic forms of such interaction and 
theoretical foundations of networking are still under study. The report is an attempt to contribute to this problem.  

Key words: Innovation networks in education, network organization, network society, network collaboration, network theory. 
 

Усиленное внимание к инновациям в общественном секторе стран ЕС обусловлено поиском продуктивности 
в условиях сжимающегося бюджета, вызовов по целому ряду социальных проблем и проблем окружающей среды, 
возрастающими требованиями общества по поводу появления более доступных, ответственных и гибких систем 
обслуживания. Почти все организации рассматривают инновации как потенциальную возможность усиления 
эффективности, политического развития, стимулирования внутренних административных процессов, а также 
коммуникации с пользователями, подготовки персонала, распределении служб и меняющегося поведения граждан.  

В 90-е годы в странах ЕС по мере сближения политики в отношении научных и технологических проектов, 
развития более глубокого аналитического подхода к социальным аспектам развития технологий и появления так 
называемых «альтернативных» технологий (в образовании в том числе) развивалось и движение за внедрение 
разного рода организационных инноваций. Зашла речь о развитии так называемых «секторальных» исследований 
(sectoral research), политически ориентированных, как правило, прикладных исследований, направленных на 
принятие тех или иных решений в разных областях и на разных уровнях функционирования общества. Базой 
проведения таких исследований в разных странах становятся всевозможные независимые агентства, 
кооперирующиеся с Министерствами и различными местными и региональными органами, а также с 
исследовательскими центрами. 

К числу новых проблем в образовании [1,7], стоящих перед развитыми странами, относятся:  
- эффективное использование новых информационных и коммуникационных технологий в качестве важных 

инструментов модернизации существующих научных и образовательных институтов; 
- обеспечение базового профессионального образования для замещения уходящих по возрасту рабочих и в 

то же время подготовка высококвалифицированных кадров для быстро развивающихся секторов экономики; 
- расширение и интернационализация рынка труда и соответствующая базовая подготовка для носителей 

другой культуры;  
- дальнейшее совершенствование деятельности образовательных и научных институтов в условиях 

экстенсивного развития новых информационных и коммуникативных технологий.  
Таким образом, идет речь о формировании общества, в котором существующие структуры и органы, 

дающие знания и проводящие исследования, радикально изменятся. Процесс учения выходит из привычных 
институциональных границ и становится деятельностью, продолжающейся в течение всей жизни. То же можно 
сказать и относительно научной деятельности, все больше интегрирующейся с социальной активностью людей. 

В условиях глобализации все большее значение приобретает распространение сетевых форм организации. 
Одним из важных аспектов глобализации является технологическое сотрудничество – большая часть инноваций 
возможна на базе множества сотрудничающих организаций. Один из исследователей этой проблемы, Р. Райкрофт 
подчеркивает, что сам процесс формирования и эволюции меж- организационных инновационных сетей 
неразрывно связан с процессом инновационной деятельности [18]. К особенностям сетевой организации относится 
«свободное объединение», участники которого сами выбирают степень интеграции в форме совместных компаний, 
лицензионных соглашений, сотрудничества в той или иной сфере. 

 Причины возникновения инновационных сетей в том, что поступающие на рынок новые технологии 
требуют «постоянного организационного обучения» и синтеза самого широкого спектра знаний, умений и 
способностей [18]. Многие технологии стали настолько комплексными, что инновации здесь возможны лишь на 
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базе «комплексных инновационных сетей». Инновационные сети могут также использоваться как источники 
глобальной информации и стимуляторы научно-технических инноваций в условиях глобализации. Особое 
значение имеют бурно развивающиеся сети в условиях распространения Интернет- технологий в образовании.  

В странах Европы, как и по всему миру, возникли как национальные, так и наднациональные организации, 
обеспечивающие связь через Интернет и другие сетевые коммуникации для исследовательского сообщества и для 
сферы образования. Для того, чтобы совершенствовать международные достижения, эти организации должны 
работать вместе, а также искать партнеров в сфере управления, промышленности и в других сферах. «В создании 
электронных сетей, как и во многих других областях, мы, европейцы, ничего не можем сделать одни в своих 
странах. Мы должны работать вместе со своими соседями, даже если они говорят на других языках, или на том же 
языке, но с другим акцентом»[1]. 

Теоретические аспекты сетевых форм в образовании. За пределами сферы образования существует 
достаточно солидная теоретическая база для сетевых образований, которая может расширить понимание 
образовательных сетей и процессов взаимодействия в них. Теоретические основы сетей заимствованы из 
социологии, психологии, теории бизнеса. Можно назвать следующие теории: конструктивизм, теория социального 
капитала, сетевая теория Дюркгейма. Все они, так или иначе, способны пролить свет на формы организации и 
эффективность сетей.  

 Понятие сети применимо ко всем дисциплинам социальной сферы. Сетевые структуры рассматриваются как 
типичная характеристика современного общества и обычно подразделяются на горизонтальные и открытые сети. 
Термин «сетевое общество» (network society) [5] был предложен для того, чтобы отразить новые координационные 
и управленческие механизмы, выходящие за рамки бюрократической иерархии и рынка. Сам термин «сеть» 
произошел из технических дисциплин, был связан с путями сообщения; современные информационные и 
коммуникационные технологии, такие как Интернет, дали новое звучание этому термину. По контрасту с этими 
сетями, социальные сети понимаются как социальные связи между индивидами.  

Реальностью становится и некая смесь информационно-технических и социальных сетей. В социальных 
сетях не действуют ни монетаристский, ни иерархический статус, они предлагают иной (третий) тип 
регулирующего механизма, который зависит от таких моментов, как доверие, признание и общие интересы. В 
основе сетевого анализа лежит рассмотрение взаимосвязей. Такие сети представляют общие интересы, ориентацию 
на человека, на принцип независимости и добровольного участия, а также взаимного обмена. Сети могут 
рассматриваться как основа общения профессионального сообщества. 

Следует отметить, что сети могут быть по- разному эффективны при достижении разных образовательных 
целей. Опыт показывает, что сети могут оказать значительное воздействие в расширении возможностей и помощи 
уязвимым группам учащихся, в меньшей степени они пригодны для немедленного решения проблем и еще менее – 
для повышения эффективности деятельности учащихся. Для достижения последней цели – совершенствования 
деятельности учащихся – наибольший эффект достигается, когда наиболее эффективные школы объединяются со 
слабыми, и общее число школ невелико[14]. 

Построение исследовательской и практической деятельности на более солидной теоретической базе может 
помочь лучше понимать источник различных воздействий сети, понимать, когда их стоит использовать и даже как 
их создавать. 

Конструктивистская теория и теория социального капитала как основа сети. Согласно 
конструктивистской теории, организации являются чувствительными системами, создающими разделенное 
восприятие и интерпретацию реальности. Это означает, что каждая организация до некоторой степени имеет свое 
уникальное восприятие реальности, которое, тем не менее, привязано к контексту. Эта функция важна для 
организаций, функционирующих эффективно, но есть риск приобрести своего рода близорукость. Она может быть 
скорректирована в союзе с другими организациями или партнерами, которые могут обеспечить дополнительное 
познание [17]. 

Конструктивистский подход к организациям связан со взглядами Выготского на учение. Согласно 
Выготскому, кооперация лежит в основе учения, и в ходе взаимодействия участники достигают большего, чем они 
бы достигли, действуя индивидуально [19]. В этом смысле организации оказываются более эффективными 
учениками, если они образуют сообщества практиков в сетевой форме или в другой форме коллаборации и 
вовлечены в процесс социального воздействия. Этот взгляд на коллаборативные совместные предприятия как на 
общины практики (сommunities of practice) предполагает, что новое знание возникает, когда группы работают 
вместе для достижения объединенных целей [2].  

Коммуникация и коллаборация между организациями ведет к тому, что организации становятся похожи друг 
на друга. Конструктивистская организационная теория может быть связана с движением к созданию школ как 
учебных сообществ, и, с конструктивистской позиции, их усилия более успешны, если школы сотрудничают в 
сети, а не действуют по одному. Школьные сети попадают в такую модель, они формируются с целью создания 
знаний и сконструированы таким образом, что могут себе позволить оптимальную открытость и коллаборацию. 
Регулярные контакты между персоналом школ и на всех уровнях школьной иерархии, а также взаимосвязи, 
основанные на взгляде на то, что все школы в сети вносят ценный вклад в функционирование сети, характеризуют 
этот тип сети [13]. 

Теория социального капитала была создана такими социологами, как Пьер Бурдъе, Джеймс Колеман и 
Роберт Путнам (Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putnam) [3]. Пьер Бурдье подчеркнул специфику этой 
формы капитала, его отличие от экономического и культурного капитала. Социальный капитал включает в себя 
связи, которые не могут быть возвращены назад, которые не материальны и символичны. Социальный капитал – 
это многостороннее понятие (концепт), которое означает, что отдельные виды связей могут принести пользу 
акторам. Бурдье определяет социальный капитал как сеть связей, которые осуществляются, помимо всего, как 
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конечный результат долгосрочных решений. Сеть связей является продуктом индивидуальных или коллективных 
инвестиционных стратегий, которые сознательно или бессознательно устанавливаются для создания и поддержки 
таких социальных связей, которые рано или поздно обещают принести прибыли [3, p.192]. Джеймс Колеман 
интегрирует термин социальный капитал в свою теоретическую модель; согласно его позиции, социальный 
капитал связан со структурой связей, основывается на них и дезинтегрируется при их изменении. В то же время, 
социальный капитал может быть продуктивен только для достижения специфических целей в определенном 
специфическом контексте. Существует также теория, которая связывает возможности действия социального 
капитала не с отдельными личностями, а с социальными аспектами, выделяет продуктивные аспекты социального 
капитала в связи с социальным развитием [3]. 

Социальный капитал содержит cледующие элементы: ресурсы, заключенные в социальный контекст, 
которые мобилизованы в ходе целенаправленного действия [12]. Ценность сети в этой перспективе заключается в 
ее способности использовать ресурсы других партнеров и увеличивать информационный поток в сети. Более того, 
сеть может оказать больше влияния на социальное и политическое окружение, чем отдельное лицо. Социальный 
капитал также может помочь распространять инновации, что согласно одной из позиций [8], лучше делать 
посредством сетей «снизу вверх», которые могут быстро связать школы с инноваторами и сами могут привести к 
инновациям, которые более открыты изменениям, чем стратегии, идущие сверху вниз. 

Социальный капитал может заключаться в степени, в которой организации имеют опыт работы друг с 
другом. Есть свидетельства из сферы бизнеса о том, что более опытные в этом смысле организации быстрее 
организуют меж- организационные сети [4]. С этой позиции цель сетевой деятельности лежит в области переноса 
знаний (knowledge transfer) или признание усиления влияния внутри школьного сообщества. 

Сетевая теория Дюркгейма связана с образованием в том смысле, что она сфокусирована на моральной 
цели (moral purpose) [6]. В образовательных теориях и в исследованиях в значительной мере моральная цель 
является ключевым фактором успешной деятельности образовательной организации [9]. В своей теории сети 
Дюркгейм видит моральную цель как «моральную плотность», когда принимается во внимание воздействие на 
общество работы индивидов. Это можно связать с позицией многих исследователей, стремящихся улучшить 
работу школ, отмечающих, что эффективные лидеры в образовании имеют сильную моральную мотивацию, цель, 
которая может вдохновить организацию и вести ее к совершенствованию [15].  

Таким образом, эта теория применима к процессам коллаборации в сетях, в которых хотя бы часть 
мотивации для сотрудничества основана на разделенных ценностях и моральной цели, зачастую с перспективой 
достижения равенства, а не на более инструментальных целях как в теории социального капитала. 

Стоит отметить, что конструктивизм и теория социального капитала описывают значительное количество 
видов сетевой деятельности в образовании, таких, как создание разделенных процессов учения и обучения, 
развитие единых подходов к учебным планам и программам. Менее применима в образовании теория Дюркгейма. 

Школьные сети могут быть классифицированы и по ряду других позиций, таких, как плотность сети, степень 
свободы и сдерживания, временные рамки распространения, которые также являются важными для понимания 
функционирования сетей [13]. 

 Монополистская природа существующих образовательных систем и организаций, те трудности, с 
которыми они встречаются при адаптации к новым обстоятельствам или при самообновлении, заставляют сделать 
вывод о необходимости изобретения новых социальных инструментов, помогающих создавать нечто новое (новые 
процедуры, законы, механизмы и пр.). Одним из таких инструментов, используемых в странах Европы с целью 
переноса новых знаний, а также инноваций в образовании, является сетевая форма организации. Заимствованная 
из сферы социальных наук, она приобретает некоторые особенности в процессе использования на горизонтальном 
уровне в сфере образования, а также служит своего рода альтернативой чрезмерно централизованным, 
забюрократизированным формам управленческой вертикали. 
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ДИСИДЕНТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

У статті досліджено дисидентську комунікацію Радянської України, її причини виникнення та наслідки. Дослідження 
проводилися на широкій базі архівних джерел та наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених. Творча спадщина дисидентів 
використовується науковцями з різних галузей знань, зокрема соціології, літературознавства, історії.  

Ключові слова: дисидент, комунікація, інакомислення. 
 
Статья посвящена исследованию диссидентской коммуникации Советской Украины, ее причинам и последствиям. 

Исследования проводились на широкой базе архивных источников и научных трудов зарубежных и отечественных ученых. 
Творческое наследие диссидентов используется в различных областях науки, в частности, в социологии, литературоведении, 
истории. 

Ключевые слова: диссидент, коммуникация, инакомыслие.  
 
The article deals with communication dissident Soviet Ukraine, its causes and consequences. The studies were conducted on a 

broad basis of archival sources and scientific works of foreign and domestic scientists. The artistic heritage of dissidents used in various 
fields, particularly in sociology, literary criticism, and history. 

Key words: dissident, communication, dissent. 
 

Дисидентська комунікація в Радянській Україні розвивалася в контексті радянського дисидентського руху. 
Відповідно до історичних передумов, соціальної, культурної, інформаційної політики в СРСР дисидентська 
комунікація як форма інакомислення пройшла шлях розвитку від так званої «хрущовської відлиги» до 
«перебудови». Проте існує необхідність розглянути причини зародження та наслідки дисидентської комунікації в 
суспільстві на прикладі Української РСР. Об'єктом виступають самвидавні матеріали (інформаційні повідомлення, 
публіцистичні виступи, художні твори, правозахисні документи) з приватного архіву В. Чорновола та архівні 
джерела ГДА СБУ. Відповідно предметом дослідження є причини виникнення та наслідки дисидентської 
комунікації в Радянській Україні (1960-1980-і рр.). 

За мету поставимо визначити роль та результативність дисидентської комунікації у публічній сфері 
тоталітарного суспільства. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

- дослідити умови створення та функціонування дисидентської комунікації; 
- розглянути дисидентську комунікацію у соціокультурному аспекті; 
- проаналізувати наслідки інформаційно-комунікаційної діяльності дисидентів. 
Причини, які вплинули на зародження дисидентського руху в СРСР, формувалися за допомогою: внутрішніх 

переконань, які з'являлися в результаті сімейних або дружніх переконань, західної підтримки, тиску радянської 
системи, роботи КДБ по створенню власних агентів в цьому середовищі [1, с. 385]. Обговорення соціально-
політичних проблем перейшло у приватно-публічну сферу, де і зародилося дисидентство як соціальне і культурне 
явище. Як вважає С. Кара-Мурза, дисидентський рух з’явився в 1960-і, а в 1970-і рр. став важливим явищем 
суспільного життя, представники якого стали альтернативною стороною тоталітарної системи, працювали в нових 
течіях, як «творча меншість», при цьому використовували інфраструктуру офіційної системи, цитували ідеологів 
комунізму. Вплив дисидентів очевидний з урахуванням спіралі мовчання (Е. Ноель-Нойман), адже інформація 
самвидаву поширювалася не тільки за допомогою «голосів» нелегальних радіо, але й серед представників 
інтелігенції, які продовжували нести ідеї в маси [2]. 

 Дисидентську комунікацію як форму інакомислення досліджували вчені з різних галузей знань: історії, 
соціології, філософії, літературознавства, мовознавства, психології, суспільствознавства, політології, 
культурології, журналістикознавства. Зокрема, проблему інакомислення розглядали А. Грамші, Г. Лукач, 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Р. Барт, Г. Моска, М. Фуко, Р. Мертон, А. Турен, Е. Ноель-Нойман, 
Х. Арендт, Ю. Габермас, А. Гоулднер, С. Давидов, І. Суслов. Історики також приділяли увагу комунікації в 
контексті дисидентського руху: Л. Алексєєва, І.Майстренко, І. Клейнер, Б. Кравченко, І. Лисяк-Рудницький, 
В. Баран, Г. Касьянов, А. Русначенко, О. Бажан, Б. Захаров, В. Деревінський. Самвидавну активність досліджували 
А. Блюм, А. Струкова, С. Ушакін, О. Обертас, вплив іноземних радіопередач і їх «глушіння» – Т. Горяєва, 
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І. Утєхін, Є. Фінкельштейн, особливості альтернативних медіа – Л. Тимофєєва, А. Струкова, І. Брага. Соціологи 
С. Тероу і Г. Кітчелт розглядали критику соціального порядку як форму колективної дії або політичного акта у 
вигляді громадських рухів, що були направлені не перебудову суспільства.  

А. Грамші писав про втрату державної гегемонії як процесу зміни громадської думки та свідомості кожного 
громадянина, трансформації його світу символів, культурної основи суспільства, на чому заснована колективна 
воля до збереження порядку. Тому інтелігенція є головним чинником у встановленні і підриві гегемонії, адже саме 
її представники створюють і поширюють в суспільстві ідеології [3]. 

У 1960-80-х рр. в Радянській Україні набуло популярності поширення художньої літератури, альманахів, 
журналів, антологій дисидентського руху, звернень, заяв та інших документів. Український нелегальна преса, яка 
не мала чіткої періодичності, поширювалася стихійно і повідомляла українській громадськості, як на території 
СРСР, так і за кордоном про порушення прав людини в Радянському Союзі, створенні національно-визвольного та 
правозахисного руху, репресії творчої та наукової інтелігенції і т. д. Серед дисидентських комунікацій також були 
самвидав, нелегальне радіомовлення станцій «Свобода», «Голос Америки», організація заборонених арт-виставок, 
театральних вистав, клубів (Клуб творчої молоді в Києві), «кухонні» розмови. Поширення художньої літератури, 
публіцистики, документалістики відбувалося без контролю авторів-дисидентів. Проте у 1970-х рр. набули 
популярності листи-протести, документи програмно-політичного характеру. Замість анонімних листівок у 1960-х 
рр. дисиденти писали відкриті листи до керівництва держави, що мали «підписантів», коли люди не приховували 
своїх прізвищ і підтримували ідеї дисидентів. Після «кухонно-побутового» протесту української інтелігенції 
настав час мітингів, демонстрацій, створення правозахисних організацій та фондів фінансової допомоги 
політв’язням.  

Заборонені твори українських дисидентів функціонували як альтернатива домінуючої моделі радянської 
культури. Вони реалізували контркультуру. Влада в тоталітарних країнах завжди боролася з такими 
альтернативними потоками за допомогою цензури, репресій, щоб стримати заборонені типи текстів, творів 
мистецтва від поширення. 

Активно дисидентів публікували тамвидав і офіційна преса Західної Європи та США. Резонанс міг бути двох 
типів: резонанс із західними ЗМІ, що в результаті давало ретрансляцію цих повідомлень назад в СРСР, а також 
резонанс з масовою свідомістю всередині держави. Останній тип резонансу міг виникати автоматично, оскільки 
конструктори публічного простору не мали тих можливостей за змістом достовірності, які були в дисидентських 
потоках, де не було жорстких системних вимог. Те, що піддавалося цензурі в офіційних ЗМІ, ставало головною 
темою в самвидаві [1, с. 216]. 

Дисидентські комунікативні потоки базувалися на інших подіях, героях, інтерпретаціях. Тому вони повинні 
були вступати в конфлікт з офіційними подіями, героями, інтерпретаціями. Але ці дві моделі (альтернативна та 
домінантна) доповнювали одна одну, оскільки розповідали про різні аспекти одного світу. Наприклад, публічні 
герої віддавали своє життя за вітчизну на війні, то дисиденти жертвували собою заради ідеї в мирний період 
(випадок самоспалення Василя Макуха у Києві). 

Публічні та дисидентські комунікативні потоки не збігаються, в результаті чого виникли «кухонні розмови» 
та ритуалізація публічних комунікацій. Вони, у свою чергу, породжують феномен застою, оскільки комунікації у 
багатьох випадках починають не відповідати дійсності. 

А. Юрчак розглядає в рамках радянської культури «авторитетний дискурс» (ритуали, революційний мову, 
візуальна пропаганда) і строгу догму, яка стає звичайним явищем в повсякденному житті і, таким чином, втрачає 
свою первісну конструктивну сутність. Але в радянській культурі, на думку вченого, не існувало єдиного 
альтернативного дискурсу, тому що суспільство відволікалася від авторитетного дискурсу у літературних, 
культурологічних клубах, туристичних походах, на кухнях і т.д. Причому дискурс розглядається як система фреймів і 
смислів, за допомогою яких відбувається делегітимізація громадського порядку. Дисидентський дискурс яскраво 
виражається в публіцистиці дисидентів, яка циркулювала в самвидаві, публічних виступах, відкритих листах, заявах, 
радіовиступах, художніх творах. Однак І. Суслов вважає, що фреймінг відображає певний альтернативний дискурс, 
певні смисли і значення та розгортається на тлі репрезентації масової культури. Тому інтерпретації реальності 
дисидентів в більшості випадків не призводило до масових дій, громадських рухів [4, с. 55]. 

Самвидав також відображає методи інформаційної боротьби між українськими дисидентами та працівниками 
КДБ. Для протистояння автори самвидаву (І. Дзюба, В. Чорновіл, Є. Сверстюк, В. Мороз, М. Плахотнюк та ін.) 
виступали у дискусіях з марксистсько-ленінських позицій на сторінках самвидавного журналу «Український вісник» 
(1970-1972, 1987-1989). У КДБ УРСР дисидентів переслідували по справі «Блок». Відома російська дослідниця 
дисидентського руху Л. Алексєєва писала, що у другій половині минулого століття більшість політв’язнів в СРСР 
складали українці, зокрема у 1976 році з 20 осіб – 13 були українськими політв’язнями [5, с. 114]. 

У Радянському Союзі не всі виступи дисидентів заборонялися, хоча відбувалися масові арешти української 
інтелігенції. У роки активної діяльності самвидаву (1965-1972) як провідної форми альтернативної культури 
почалися арешти авторів, видавців, організаторів, розповсюджувачів самвидавних видань. Всі отримали терміни 
позбавлення волі за ст. 62 ч.1 КК УРСР (антирадянська агітація і пропаганда). Після «хрущовської відлиги» з 
приходом до влади Л. Брежнєва частина української інтелігенції стала співпрацювати з владними структурами, а 
інша – продовжувала протистояти тоталітарному режимові. У цей час набирають обертів національно-визвольний 
та правозахисний рухи. Дисиденти Радянської України створювали свої осередки (наприклад, Клуб Творчої 
Молоді), де функціонував свій інформаційний простір. На їх заходах акцентувалося на проблемах, які не 
висвітлювалися офіційною пресою, і героях самвидавних творів (політв'язні, заборонені автори). 

Під час «застою» в СРСР увага населення переводилася на особливості економіки, тому радянську людину 
не цікавила проблематика дисидентських медіатекстів та виступів. На початку 1970-х рр. масові петиційні кампанії 
змінилися на одиничні правозахисні протести. З боку влади в цей час було поширено використання 
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пропагандистської інформаційної кампанії проти окремих українських дисидентів (В. Чорновола, І. Дзюби, І. 
Світличного) в офіційній пресі та на телебаченні. Авторитет держави та праця спецагентів проти дисидентів 
досягли свого апогею. «Одночасно, тиражуючи «правильні» тексти, можна досягати того самого результату, 
оскільки мізерні наклади інших ні на що не впливатимуть, не будуть вивчатись в школах і університетах», – пише 
Г. Почепцов [6, с. 121].  

Проте під час перебудови у другій половині 1980-х рр. в епоху гласності та плюралізму думок дисидентська 
комунікація набула поширення, популярності, ефективності, адже «…соціосистема зацікавлена в нових видах 
повідомлень, коли йдеться про трансформацію соціосистеми, то в нормі, навпаки, типовим для соціосистеми є 
повідомлення, що спрямовані на утримання ситуації, на стабілізацію її» [6, с. 32].  

На думку Г. Маркузе, у комуністичному суспільстві технічний прогрес впливав на рівень економічних 
показників, а отже, відносно стабільний розвиток соціуму. Помірне покращення рівня життя виключило 
можливість перемін у соціально-політичному житті держави. Тому ідеї та нові цінності дисидентів здавалися 
абстрактними та нереальними. Маркузе вважав, якщо свобода від потреб стає реальною, то необхідність у правах і 
свободах втрачає сенс [7].  

У другій половині вісімдесятих років радянське суспільство стало готовим до змін в економіці, соціальній і 
духовній сферах республік, що прискорило процес розвалу СРСР. Політика М. Горбачова проголосила, що в країні 
повинна бути лібералізація суспільно-політичного життя. Гласність дала поштовх розвитку свободи слова. Влада 
була змушена скасувати цензуру, після чого в республіках з'явилося багато нелегальних видань, газет, журналів, 
які за законом не переслідувалися. Припинили «глушіння» зарубіжних радіостанцій. Таким чином, населення 
отримало більше інформації. Тому в кінці вісімдесятих років минулого століття з'являлися політичні сили, які 
стали опонентами правлячої партії. З січня 1988 р. різні неформальні організації почали поширювати ідею 
створення громадського об'єднання на зразок народного фронту. За законом громадяни мали право на об'єднання. 
Так, в 1987 році почали свою діяльність Український культурологічний клуб (УКК), Товариство Лева, Українська 
студентська спілка, Українська Гельсінська Спілка (УГС), які мали друковані органи. Так, на основі Української 
Гельсінської Групи була створена Українська Гельсінська Спілка, на чолі якої стояв політв'язень Л. Лук'яненко, і 
яка згодом розпалася на кілька політичних партій. В. Чорновіл та інші члени редколегії «Українського вісника» 
були активними учасниками УГС. 

Дисиденти крім нових підходів у літературі, мистецтві, критиці, несли і нові знання. Період перебудови 
розуміється як інформаційний потік раніше заборонених знань, особливо, по національній тематиці. Заборонялася 
негативна інформація про СРСР і його базові цінності. «Заборона йде завжди поруч з тиражуванням потрібної 
інформації, яка стає обов'язковою за допомогою всіх інститутів суспільства. Джерелами тиражування стають 
освіта, наука, мистецтво» [6, с. 119]. 

Незважаючи на контроль з боку КДБ за діяльністю неформальній преси, громадських організацій, 
публічними виступами шістдесятників, дисидентські медіа у часи перебудови збільшили кількість своїх 
прихильників серед радянської аудиторії. Деякі ознаки цієї комунікації присутні і в сучасних інтернет-ЗМІ 
(анонімність коментарів, повідомлень, альтернативні потоки інформації). У ієрархічному тоталітарному 
суспільстві не користуються альтернативними інформаційними потоками. Найчастіше альтернативна усна 
інформація, яка поширювалася конкретними людьми, блокувалася разом з її носіями. Тому що в Радянському 
Союзі підтримувалися однорідні інформаційні потоки. У свою чергу, це посилювало дію джерел, які підтримували 
в масовій свідомості домінуючу модель суспільства.  

З середини 1950-х рр. крім приватної сфери виокремлюється приватно-публічна сфера, де зароджується 
громадська думка незалежно від держави. Публічні та дисидентські комунікативні потоки не збігаються, в 
результаті чого виникли «кухонні розмови». Вона, у свою чергу, породжує феномен застою, оскільки комунікації у 
багатьох випадках починають не відповідати дійсності. Х. Арендт і Ю. Габермас дослідили, що у закритому 
суспільстві дисидентський або опозиційний рух приводить до репресій з боку влади у публічному просторі. 
Найчастіше комунікація велася з боку дисидентів в інформаційному просторі, а влада або відповідала наклепами в 
офіційній пресі, або репресіями у фізичному полі. Проте дисидентський рух створювався у приватно-публічній 
сфері. Ю. Габермас в комунікативній теорії називає такі рухи феноменом політичного відродження. Під час 
перебудови, коли відбувалися переміни у соціально-політичних процесах, публічна сфера замінила приватно-
публічну, адже можна було дискутувати на заборонені теми. Проте збереглися деякі пережитки радянського 
комунікативного простору, як приватна сфера особистого життя. 

Дисиденти використовували слова-смисли, щоб дискутувати, інакше інтерпретувати інформацію пануючої 
влади. Вони руйнували слова-міфи, які були базовими для радянського суспільства [1, с. 379]. Активно 
використовували цитування офіційних документів, історичні приклади з метою боротьби (хоча і на вербальному 
рівні) за нові альтернативні ідеї та цінності (національне відродження, самостійність республіки т.д.). Цікаво й те, 
що серед них не було противників соціалізму як політичної ідеології, вони виступали за ідею «соціалізму з 
людським обличчям». Дисиденти несли не нові смисли, а ті, які система замовчувала як негативні. 

Захист національної мови та культури, боротьба за громадянські свободи і права, національна політика 
СРСР були основними темами засобів дисидентської комунікації. Усні виступи, промови, доповіді дисидентів 
з'являлися в рукописах, роздруківках, магнітофонних записах. Також стали популярні протестні звернення, заяви, 
відкриті листи як «усний» самвидав. 

 Дисидентська комунікація як альтернативне джерело інформації в СРСР, незважаючи на перешкоди, 
«глушіння», репресії, зіткнення з домінуючою моделлю інформації, впливала на радянське інформаційний простір. 
Методи і прийоми інформаційного протистояння дисидентства офіційним ЗМІ тоталітарної держави виявилися 
результативними (створення громадських, правозахисних рухів, політичних організацій, популяризація 
альтернативних медіа). 
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Отже, медіатексти українських дисидентів несли альтернативні знання, зокрема з історії, літератури, 

мистецтва, філософії, релігії. Дисидентська комунікація як відображення інакомислення в тоталітарному 
суспільстві отримала вплив на масову аудиторії під час переходу з приватно-публічної до публічної сфери. Проте 
за тридцять років існування дисидентського руху в СРСР було збагачено інформаційну мережу та закріплено 
зв’язки з міжнародними інформаційними агентствами, пресою, різноманітними фондами, міжнародними 
організаціями по правам і свободам людини тощо. Під час перебудови в Радянській Україні мітинги, демонстрації 
та інші форми волевиявлення народу було організовано дисидентами, колишніми політв’язнями (В. Чорновіл, М. 
Горинь, Л. Лук’яненко та ін.). Тому дисидентський рух, зокрема, засоби, канали дисидентської комунікації та нові 
тексти для того часу, мали неабиякий вплив на розвал СРСР та створення незалежних держав.  
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НОВА ФОРМА МАРГІНАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ – ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОГО ВИКЛЮЧЕННЯ 
БЕЗРОБІТНИХ ОСІБ У ТЕОРІЇ І У СВІТЛІ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті подано теоретичний і емпіричний аналіз, що ілюструє ознаки нової форми маргіналізації на ринку праці, якою 

є цифрове виключення. Подано результати досліджень (комплексний тест), з вибіркою 6 000 безробітних осіб, що мешкають у 
Силезькій Руді. Дослідження виявило три чіткі залежності: чим нижче освіта, чим нижче доход, чим вище вік, тим нижче 
рівень доступу до Інтернету. 

Відсутність доступу до мережі Інтернет (чи обмежений доступ) поглиблює проблеми працевлаштування безробітних, 
тому що зараз все більше і більше працедавці шукають працівників через віртуальний простір. 

 
W artykule – o charakterze teoretycznym i empirycznym – przedstawiono przejawy nowej formy marginalizacji na rynku pracy 

jakim jest wykluczenie cyfrowe.  
Przedstawiono wyniki badań, które zostały zrealizowane na populacji 6 000 osób bezrobotnych (badanie całościowe) z Rudy 

Śląskiej. Badania wykazały trzy bardzo czytelne zależności: im niższe wykształcenie, im niższy dochód i im wyższy wiek, tym mniejszy 
poziom dostępności do Internetu. 

Brak dostępu do Internetu (bądź dostęp ograniczony) pogłębia problemy związane ze znalezieniem pracy przez osoby bezrobotne 
– gdyż obecnie coraz częściej pracodawcy poszukują pracowników za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni. 

 
В статье подан теоретический и эмпирический анализ, который иллюстрирует признаки новой формы маргинализации 

на рынке труда, которым является цифровое исключение. Поданы результаты исследований (комплексный тест), с выборкой 
6 000 безработные лица, которые проживают в Силезской Руде. Исследование выявило три четких зависимости: чем ниже 
образование, чем ниже доход, чем выше возраст, тем ниже уровень доступа к Интернету. 

Отсутствие доступа к сети Интернет (или ограниченный доступ) углубляет проблемы трудоустройства 
безработных, потому что сейчас все больше и больше работодатели ищут работников через виртуальное пространство. 
 

The article - a theoretical and empirical - shows signs of new forms of marginalization in the labor market which is the digital 
divide. The results of studies that have been carried out on a population of 6 000 people unemployed (comprehensive study) from Ruda 
Śląska. The study found three very clear relationship: the lower the education, the lower the income, and the higher the age, the lower 
the level of access to the Internet. Lack of access to the Internet (or limited access) deepens the problems of finding a job by the 
unemployed - because now more and more employers are looking for workers through virtual space. 
 
 

1. Вступ 
 
Ринок роботи все частіше переноситься в мережу. У добу прогресуючих процесів глобалізації, у період 

динамічного розвитку інтернету все більше пропозицій щодо наявності робочих місць з'являтимуться у 
віртуальному просторі. Особи, що мають проблеми з користуванням інтернету, серйозно обмежують свої шанси на 
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знаходження роботи. Вже сьогодні всі пропозиції роботи в адміністративному секторі (кожної ієрархічної 
сходинки) в Польщі розміщуються при посередництві «Бюлетеня публічної інформації в інтернеті» на сторінках 
електронних ресурсів публічної адміністрації. 

Окремим питанням слід розглядати сектор послуг, де у багатьох випадках брак вміння справного 
користування комп'ютером, а також інтернетом взагалі не дозволить виконувати роботу. З іншого боку, можна 
також зустрітися із заявою про те, що одним із наслідків розвитку інформаційних технологій є зростання 
показників безробіття. Це має зв'язок із зменшенням потреби в людській роботі у зв'язку з процесом 
удосконалення інформаційних технологій (пор. [3, с. 246–258]).  

В останні роки динамічно розвиваються електронні відповідники адміністративних, освітніх, фінансових і 
суспільних послуг (відповідно – eGoverment, eLearning, eCommerce, eHealth). Особи, що не мають доступу до 
інтернету або з різних причин ним не користуються, цілком позбавлені користі, яка випливає з динамічного 
розвитку цього простору [2, с. 330–331]. 

Від початку січня 2007 року до кінця березня 2008 року Районний відділ праці в Силезькій Руді реалізовував 
дослідний проект: "Діагноз напрямів розвитку ринку роботи в Силезькій Руді". Проект був спільно фінансований із 
ресурсів Європейського союзу у межах Європейського суспільного фонду. Методологія, підготовлена спеціально 
для проекту, передбачала аналіз опитування чотирьох різних груп респондентів. Окрім досліджень безробітних 
осіб було анкетовано також учнів старших класів гімназій, місцевих роботодавців, а також працюючих осіб. 
Аналізи серед безробітних осіб, а також учнів, що завершують навчання в гімназії, мали цілісний характер, 
натомість дослідження, що проводилися серед роботодавців і працюючих, реалізовувалися на репрезентативних 
спробах. Принципова частина дослідного зібраного матеріалу спиралася на методику інтерв'ю або анкетуванні 20 
осіб, які працюють у Районному відділі праці. 

Безсумнівною цінністю запропонованого проекту було надбання молодими особами першого професійного 
досвіду, що у багатьох випадках впливало на продуктивність їхньої роботи (пор. [7, с. 481–482]. 

 
2. Методологія дослідження безробітних осіб 
 
На етапі формулювання концепції проекту (травень 2006 року) було передбачено, що емпіричні дослідження 

будуть проведені на популяції 6 000 безробітних мешканців Силезької Руди. Було анкетовано не тільки 
безробітних, що фігурують в обліку і з’являються до Районного відділу праці (зокрема для отримання інформації 
про пропозиції робочих місць, додаткове навчання, зустрічі з професійним радником чи з метою підтвердження 
готовності до виконання роботи), але також особи, які на момент проведення досліджень реєструвалися як 
безробітні (так званий наплив безробітних). Тим самим емпіричний матеріал був збагачений надзвичайно цінною 
інформацією, яка була подана особами, що реєструються як безробітні. 

Головною метою досліджень була спроба отримати відповіді на питання про те, скільки безробітних є 
фактично зацікавлених у виконанні роботи, а також – у чому вони вбачають реальні проблеми під час 
працевлаштування. Дослідний колектив крім того хотів дізнатися про те, якою є мотивація і готовність до праці, чи 
можлива зміна професійної кваліфікації, що залишаються поза сферою працевлаштування мешканців Силезької 
Руди. Істотним складником досліджень був діагноз ступеня наявності цивілізаційних компетенцій у безробітних 
осіб. До таких компетенцій можна зарахувати зокрема: водійське посвідчення і мобільність на ринку роботи, 
знання іноземної мови – найкраще англійської, вміння роботи з комп'ютером, а також пошуку інформації в 
інтернеті (пор. [6, с. 43]). Зокрема діагностовано те, який відсоток безробітних користується інтернетом, що вони 
шукають у віртуальному просторі, а також – які соціально-демографічні ознаки впливають на користування 
інтернету. Окрім того докладно проаналізовано, який відсоток безробітних, що мешкають в окремих дільницях 
Силезької Руди, має доступ до інтернету. Тим самим ми прагнули показати також, який вплив потенційно може 
мати високі показники безробіття (на рівні окремих дільниць) користування віртуальним простором. 

У дослідженнях залучено стандартизований опитувальник, який складався з 24 питань і метричих даних. 
Більшість питань мали закритий або напіввідкритий (з варіантами відповіді) характер і подавалися у вигляді 
таблиць. Лише декілька питань були відкритими, без варіантів відповіді. В емпіричному аналізі застосовано 
дослідження цілісного характеру, до участі в дослідженнях були запрошені особи, які, являючись до Районного 
відділу праці, мали, або набували статус безробітного. Інтерв'ю з безробітними були проведені із стажистами, які 
перебували на обліку в Районному відділі роботи в Силезькій Руді у межах реалізованого проекту "Діагноз 
напрямів розвитку в Силезькій Руді". У статті продемонстровано також новаторське рішення у галузі 
функціонування інфокіосків, які все більше з'являються на місцевих ринках праці, збільшуючи тим самим 
доступність до інтернету зокрема безробітних осіб. 

 
3. Теоретичні аспекти цифрового виключення 
 
Цифрове виключення як нова форма суспільної маргіналізації все частіше описується в науковій літературі. 
Можна вирізнити декілька бар'єрів принципового характеру, що утруднюють, чи навіть взагалі 

унеможливлюють, користування інтернетом. 
Перше місце посідає найчастіше згадуваний бар'єр фізичного доступу до інформаційної інфраструктури 

(phisical access), тобто брак доступу до комп'ютера з інтернетівським каналом. Наступний бар'єр пов'язаний із 
коштами такого доступу (financial access) – у цьому місці можна згадати не тільки фінансове обтяження 
домашнього господарства із можливістю користування віртуальним простором, але слід згадати також про кошти, 
пов'язані з покупкою відповідного устаткування. Третім бар'єром є брак інтелектуальної компетенції потенційних 
користувачів (cognitive access), які повинні знати якими технологіями слід скористатися, щоб вирішити дану 
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проблему. Наступний істотний бар'єр пов'язується з поганим проектуванням окремих сервісів (desing access), що 
унеможливлює користування ними. Наступне утруднення для потенційних одержувачів є результатом культурної 
недоступності змісту, що вміщається на інтернетівських (coccent access) порталах. Як приклад можна подати 
відсутність перекладу мови сайту для можливості сприймати його зміст. Наступним бар'єром слід вважати брак 
юридичних рішень, що дозволяють користування цифровими засобами (institutional access). Останній із бар'єрів, 
що найчастіше відчуваються і який не дозволяє гарно розвивати інформаційне суспільство, виникає з браку 
формально-інституційних структур, сприяючих усуненню вищеперелічених бар’єрів (пор. [1, с. 209–210].  

Виявляється, що для більшості мешканців країн Євросоюзу причиною недоступності до мережі є брак 
сполучення, що декларує 58,3 %, для 40 % за змістом віртуального простору, але 27 % досліджуваних 
відповідають, що взагалі не зацікавлені приєднанням до мережі. Такі результати, як ми читаємо в літературі, 
дотичної до проблеми, що вивчається, відрізняються від польських досліджень, де відсоток осіб, "виключених за 
власним бажанням", сягає аж 40 % [2, с. 331–332]. 

Для визначення популяції осіб, що мають компетенції обслуговування комп'ютера, а також справно 
користуються віртуальним простором, вживається часом поняття покоління N. Назва походить від англійського 
слова Network, тобто мережа. N-ки мають бути ефектом інформаційної революції, розвитку інфострад (infostrad) та 
інформаційних мереж. Найчастіше добре освічені мають повне усвідомлення того, що інформація і знання є 
сьогодні найвищою цінністю, яку долучають до достатку і престижу, а комп'ютер нині символізує технічний 
накопичувач таких цінностей [8, с. 7]. Хто цими компетенціями розпоряджається, має шанси на те, що не випаде зі 
шляхів сучасності, що мчаться світлопроводами [4, с. 30]. Можна також зустрітися з терміном, який віддзеркалює 
інтенсивність окреслених поділів на тих, які мають доступ до Інтернету і з нього користуються, та тих, які є поза 
віртуальним простором. Мова тут про цифрову розпадину (digital gap), яка (...)повинна відділяти світ людей, що 
користуються найновішими технологіями, від тих, які позбавлені тих можливостей. Пам'ятати слід однак про те, 
що згадане явище може бути дуже небезпечним з точки зору потенційних проявів суспільного незадоволення [5]. 
Тим більш, що його суспільно зростаючу вартість ми всі відчуємо. Тому що згідно із сформульованим Ernesta J. 
Wilsona правом, суспільна вартість виключення росте пропорційно до інтенсивності користування Мережі через 
включених до неї. Це означає, що чим більша цифрова прогалина, тим більше ми платимо за неї як ціле 
суспільство. Тому проблема цифрової розпадини не має чисто технічного характеру, але міститься в суспільно-
політичних категоріях [1, с. 210]. 

Аби зменшувати проблему цифрового виключення і безробітних осіб, можна рекомендувати декілька 
рішень. Безумовно слід згадати про необхідність збільшення доступності до інфострад (infostrad), а також про 
обмежування коштів, пов'язаних із користуванням віртуальним простором. Допомогу можуть надати так звані 
інфокіоски (Infokioski), що все частіше з'являється на окремих місцевих ринках праці (будуть детальніше описані в 
подальшій частині статті). Наступний постулат пов'язаний з організацією підготовок для тих, кому бракує 
компетенції користування комп'ютером та Інтернетом. Таку підготовку можна фінансувати з ресурсів 
Європейського Союзу в межах Операційної програми людського капіталу 2007−2013. Крім того варто проводити 
суспільні кампанії, заохочуючи до ідеї зворотної соціалізації, коли молодше покоління навчає старших осіб, а 
також намагається їх переконати користуватися сучасними технологіями пересилання інформації (пор. з: [9, с. 
400–401]. Можна зазначити також, що зміст окремих порталів варто піддавати пілотажу, аби виключити проблему 
браку розуміння повідомлення для цільових груп. 

 
4. Суспільно-демографічні ознаки досліджуваних осіб  
 
Аналіз суспільно-демографічних ознак респондентів, що взяли участь у дослідженнях, ми зробили, 

спираючись на такі змінні, як: стать, вік, рівень освіти, чисті доходи (dochody netto – прим. перекл. О.Х.), що 
припадають на члена сім'ї безробітної особи. Усього в дослідженнях, проведених від травня до вересня 2007 року, 
брало участь (як зазначено раніше) 6 000 осіб, які в моменті звернення до Районного відділу праці мали, або 
придбавали статус безробітної особи. Суспільно-демографічна структура респондентів у повній мірі відповідає 
реальній структурі безробіття на місцевому ринку праці в Силезькій Руді. Зазначеного вдалося досягти завдяки 
анкетуванню такої великої кількості безробітних. У популяції досліджуваних домінували жінки, які становили 
62,6% від числа всіх анкетованих (див.: табл. 1). 

Taблиця 1 
Стать анкетованих 

 
Стать N % 
Жінки 3 753 62,5 

Чоловіки 2 045 34,1 
Не повідомлено 202 3,3 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Аналіз даних за критерієм «Вік» дозволив занотувати, що 28,3 % респондентів репрезентовано молодими 
особами, яким не виповнилося 24 роки, а 24 % респондентів були старші 45 років. Щочетвертий респондент був 
віком від 25 до 34 років, а 17 % − віком від 35 до 44 років. Отже, майже 72 % опитуваних-безробітних є особами 
так званого віку фахової мобільності (18-44 роки). 
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Taлиця 2 

Вік анкетованих  
 

Вік (у роках) N % 
18 - 24 1 698 28,3 
25 - 34 1 580 26,3 
35 - 44 1 022 17,0 
45 - 54 1 160 19,3 

55 i старше 301 5,1 
Не повідомлено 239 4,0 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Дуже важливою є «метрична» змінна «рівень освіти», яка описує структуру респондентів. Аналіз зібраного 
емпіричного матеріалу виявив: на кожні 100 досліджуваних 61 має документи про законну освіту, що є найвищою 
фаховою засадою. Натомість 5,5 % респондентів становили особи, які мають вищу освіту (див. табл. 3). 
 

Taблиця 3 
Рівень освіти респондентів 

 

Освіта N % 
Неповна початкова/неповна гімназична 166 2,8 

початкова/гімназична 1 423 23,7 
Базова фахова 2 090 34,7 

Середня загальна 521 8,7 
Середня фахова 928 15,5 

Ліцейна  281 4,7 
Вища фахова 152 2,5 

Вища магістреська 180 3,0 
Інша  27 0,5 

Не повідомлено  232 3,9 
Разом 6 000 100,0 

 
Джерело: власні розрахунки 

 
Безробітні особи в метриковій частині опитувальника також зазначили вулицю, на якій мешкають. На цій 

підставі зроблено узагальнення даних на рівні окремих дільниць. Тим самим була створена своєрідна мапа 
безробіття на місцевому ринку праці; у подальшій частині статті показано, який відсоток безробітних осіб, 
заселених в окремих дільницях, користується Інтернетом. Найбільше безробітних осіб проживає в Силезькій Руді 1 
(дільниця «Руда» репрезентована 17,5 % досліджуваних), і відповідно – Силезька Руда 9 (дільниця "Новий Битом" 
10,8 %, також Силезька Руда (10,3 %). Анкетованих питали також про «чисті» доходи (доходи нетто), які 
припадають на члена сім'ї безробітного (табл. 4). 

Taблиця 4 
«Чисті» доходи (доходи нетто) на члена родини безробітного 

 
Чистий доход N % 

дo 400 зл 1453 24,2 
401-800 зл 748 12,4 
801-1200 зл 191 3,2 
1201-1600 зл 65 1,1 
1601-2000 зл 39 0,7 

powyżej 2000 зл 28 0,5 
Не повідомлено 3476 57,9 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Виявилося, що для майже щочетвертого респондента (24,2 %) такі доходи наднизькі – не перебільшують 400 
зл на особу в сім'ї. Усього лише 2,2 % досліджуваних живуть у сім'ях, у яких доходи на одну особу перевищують 
1200 зл. "на руки". Значущий відсоток досліджуваних (понад 60 % серед усіх анкетованих) не вказали на рівень 
доходів власної сім'ї. 
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5. Аналіз зібраного емпіричного матеріалу: Безробітні особи у віртуальному просторі 
 
Ідентифікація проблеми користування Інтернетом безробітними мешканцями Силезької Руди, дала 

можливість стверджувати, що лише кожний третій досліджуваний (33,3 %) є користувачем віртуального простору. 
У більшості випадків (66,7 %) анкетовані-безробітні із Силезької Руди під час опитування не користувалися 
Інтернетом. 

До осіб, які вказали на те, що користуються Інтернетом, спрямоване питання з проханням про вказування 
галузі користування віртуальною мережею. Аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив, що безробітні особи, 
які є користувачами віртуальної мережі, перш за все користуються Інтернетом під час пошуку пропозицій роботи 
(17,9 %). Двічі менше осіб (8,7 %) вказали на те, що переглядають повідомлення, що подаються в поточній 
інформації. Трохи понад 2 % респондентів-безробітних звернули увагу на те, що інтернетівську мережу 
використовують, реалізовуючи тим самим власну зацікавленість (хобі). Натомість, усього лише 0,5 % 
використовує віртуальний простір у контексті підтримування контактів зі знайомими. Дослідження були проведені 
на декілька місяців раніше до виникнення соціального порталу "Nasza-klasa", чи перед ерою Facebook. Мабуть, 
якщо б описаний аналіз реалізувався тепер, відсоткові показники контактів безробітних, які користуються 
Інтернетом з метою підтримування стосунків зі знайомими, були б на вищому рівні. Але дуже малий відсоток 
безробітних, які підтримують контакти зі знайомими завдяки віртуальному простору, може також свідчити про 
відмову згаданих осіб від участі в соціальних контактах. 

Докладно проаналізовано те, чи такі змінні, як: вік безробітних, їхня стать, рівень освіти, користування 
послугами осередків суспільної допомоги, отримувані доходи, чи, нарешті, час, проведений без роботи, мають 
вплив на користування віртуальним простором. Аналізуючи емпіричні дані, наведені в табл. 5, можна дійти 
висновку про те, що вік безробітних осіб є однією з істотніших обумовлюючих чинників, що впливають на 
користування мережею. 

Taблиця 5 
Вік безробітних та користування Інтернетом 

 

Ті, які користуються Інтернетом Вік Усього 
досліджуваних 

(N) 
(N) % 

18 – 24 1698 942 55,5 
25 – 34 1580 578 35,6 
35 – 44 1022 235 23,0 
45 – 54 1160 133 11,5 

55 i старші 301 25 8,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Докладний аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив дуже чітку залежність: чим вищий вік 
досліджуваних, тим менший відсоток із них користується Інтернетом. Отже, у випадку найстаршої вікової 
категорії 55,5 % досліджуваних послуговуються Інтернетом. Потім такий показник припадає на респондентів до 
35,6 % безробітних осіб, що враховує вік від 25 до 34 років, щоб знизитися до рівня 23 % осіб віком 35−44 роки. 
Такий показник досяг лише 11,5 % безробітних віком 45−54 роки, та також 8,3 % тих, які перетнули 55 рік життя. 
Отже, як можна було очікувати, проблема цифрового виключення дуже виразно кореспондує з віком безробітних. 

Крім того, дослідження в Силезькій Руді виявили те, що трохи частіше віртуальним простором 
користуються жінки (34,2 %), аніж чоловіки (31,6 %) (див. табл. 6). Здається, що можна таку ситуацію тлумачити 
вищим рівнем освіти жінок у порівнянні з рівнем освіти чоловіків, тому що саме рівень освіти виявився одним з 
істотних чинників, що обумовлюють користування Інтернетом. 

Taблиця 6 
Стать безробітних і користування Інтернетом 

Ті, які користуються Інтернетом Стать Усього 
досліджуваних 

(N) 
(N) % 

Жінки 3753 1283 34,2 

Чоловіки 2045 646 31,6 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Однією з найважливіших змінних, що дуже яскраво зумовлюють користування Інтернетом, як можна було 
здогадуватися, виявилася формальна освіта безробітних респондентів. У випадку осіб, які подали інформацію про 
власну освіту, відсоток безробітних мешканців Силезької Руди з числа тих, хто користується Інтернетом, 
перебільшує рівень 80 % (було уточнено, що 81,6 % тих, які мали вищу фахову освіту і 84,4 % випускників, що 
мали вищу магістерську освіту). У свою чергу, у безробітних, які надали дані про наявність документів про 
ліцейну, середню фахову і загальну освіту, відсоток тих, хто користується Інтернетом, була репрезентована на 
рівні 60 %. Такий показник різко падає в тих безробітних, документи про освіту яких перевіряються на предмет 
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принципової наявності фахової освіти. Детальний аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив, що лише кожний 
п'ятий безробітний (19,3 %), що принципово має фахову освіту, користується Інтернетом. Натомість в осіб із 
гімназичною початковою/освітою участь тих, хто користується Інтернетом, впала на 5,1 %, досягаючи рівня 14,2 % 
(див. табл. 7). 

Taблиця 7 
Освіта безробітних і користування Інтернетом 

 
Ті, які користуються Інтернетом Освіта Усього досліджуваних 

(N) (N) % 
Вища магістреська 180 152 84,4 

Вища фахова 152 124 81,6 

Ліцейна 281 183 65,1 

Середня фахова 928 511 55,1 

Загальна 521 303 58,4 

Спеціальна фахова 2090 403 19,3 

Початкова/гімназична 1423 202 14,2 

Неповна початкова/ неповна гімназична 166 23 13,9 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Змінними, що мають принципове значення та істотно впливають на користування Інтернетом, безсумнівно, є 
фінансові питання. «Чисті» доходи (доходи нетто) на члена домашнього (табл. 8) господарства, а також одержання 
допомоги від осередків суспільної (табл. 9) допомоги, зіставлено з користуванням Інтернетом. Чим нижчі доходи 
на особу в домашньому господарстві безробітних, тим нижчі показники тих, хто користується віртуальним 
простором. Виявилося, що в групі безробітних, які проживають у домашніх господарствах із «чистими» доходами 
(доходами нетто) на особу вище 2000 зл, участь тих, які користуються Інтернетом, складає майже на рівні 80 %. 
Також виявлено, що зі зменшенням рівня доходів систематично падає участь тих, хто користується Інтернетом. У 
домашніх господарствах про рівень «чистих» доходів на особу нижче 400 зл відсоток користувачів віртуальним 
простором дорівнює лише 23,3 %. Набагато частіше Інтернетом користуються також безробітні, які не отримують 
допомоги з осередків суспільної допомоги. Отже, Інтернетом користувалося 41,4 % безробітних, які не отримували 
підтримки з осередків суспільної допомоги, а також лише 16 % серед одержуючих цей тип підтримки. 
 

Taблиця 8 
«Чисті» доходи (доходи нетто) на особу в домашньому господарстві  

безробітних і користування Інтернетом 
 

Ті, які користуються Інтернетом Вказано Усього досліджуваних 
(N) (N) % 

Більше 2000 зл 28 22 78,6 

Від 1601 дo 2000 зл 39 24 61,5 

Від 1201 дo 1600 зл 65 28 43,1 

Від 801 дo 1200 зл 191 82 42,9 

Від 401 дo 800 зл 748 303 40,5 

Від 400 зл 1453 339 23,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Taблиця 9 
 

Одержання безробітними допомоги з осередків суспільної допомоги 
і користування Інтернетом 

 
Ті, які користуються Інтернетом Реакція-

відповідь 
Усього досліджуваних 

(N) (N) % 
Ні 4107 1701 41,4 

Так 1748 279 16,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Нами було піддано аналізу те, як час перебування без роботи впливає на користування безробітними 
Інтернетом (див. табл. 10). Як і передбачалося, підтверджено залежність щодо тези про те, що разом з плином часу, 
коли люди залишалися без роботи, зменшується відсоток тих, хто користується Інтернетом. 
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Taблиця 10 

Час перебування без роботи і користування Інтернетом 
 

Ті, які користуються Інтернетом 
Вказано 

Усього досліджуваних 
(N) (N) % 

Менше 6 міс. 1986 1029 51,8 
Від 6 до 12 міс. 574 239 41,6 

Від 1 дo 2 років 680 214 31,5 

Від 3 дo 4 років 473 112 23,7 

Більше 4 років 2083 339 16,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Виявилося, що кількість безробітних, які залишаються без роботи менше 6 місяців, і які користуються 
Інтернетом, складає 51,8 %. Разом із зростанням часу незайнятості істотно зменшується участь тих, хто 
користується Інтернетом. Натомість серед осіб, які у безробітті перебувають довше ніж 4 роки, відсоток тих, хто 
користується віртуальним простором, був майже втричі нижчий і складав лише 16,3 %. 
 

6. Інфокіоски – спроба обмеження цифрового виключення безробітних 
 

Впродовж останніх років на місцевих ринках праці все частіше можна зустріти так звані інфокіоски, які 
ззовні схожі на банкомати (див. світлини 1 далі). Всі інфокіоски під'єднані до Інтернету і надають можливість 
зацікавленим особам безкоштовно переглядати інтернет-сайти, що пов'язані з пошуком місця роботи. За 
допомогою інфокіосків, перш за все, можна шукати пропозиції роботи, що відкриті для доступу не тільки у 
відділах праці по всій країні, але також Європейського економічного простору (за допомогою міжнародної мережі 
посередництва у пошуку роботи – EURES). Користуючись цими пристроями, можна крім того отримати 
інформацію про фах чи на тему обов'язкових і формуючих юридичних актів, що стосуються проблематики ринку 
праці. 

Рисунок 1 
Приклад інфокіоску в одному з районних відділів праці 

 
Джерело: PUP Wąbrzeźno  

 
Як повідомляє сайт одного з районних відділів праці – інфокіоск є комп'ютером ергономічної будови і 

спеціалізованого програмного забезпечення, що керується завдяки дотику до екрану (...). Його обслуговування 
просте й інтуїтивне. Програмне забезпечення, що інсталюється в інфокіоску, так розраховане, щоб уможливити 
безпроблемне отримання інформації навіть особам, що не мають справи щоденно з комп'ютером і можуть мати із 
цього приводу природні бар’єри перед користуванням новими технологіями (PUP Góra – матеріали он-лайн). 
Цікавим прикладом, якщо йдеться про доступність до інфокіосків на рівні місцевого ринку роботи, є рішення, 
застосоване в Яворжні (Jaworznie). Зараз функціонує на цьому місцевому ринку праці мережа, що складається з 16 
інфокіосків, які розміщені в таких публічних установах: районний відділ праці (2 інфокіоски), Міський осередок 
суспільної допомоги – разом із місцевими секціями (3 інфокіоски), Центр суспільної інтеграції (1 інфокіоск), 
Міський колектив у справах визначення неповноцінності (1 інфокіоск), Адміністрація міста (2 інфокіоски), 
бібліотеки (7 інфокіосків). 

Покупка інфокіосків фінансована з джерел Євросоюзу у межах Європейського суспільного фонду. Хоча слід 
особливо підкреслити, сама фізична доступність до інфокіосків на місцевому рівні не достатня. Дуже важливу роль 
відіграє доступ до допомоги когось, хто міг би дати настанови стосовно користування інфокіосками, особливо в 
контексті орієнтування у віртуальному просторі. 
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Висновки 
 
Із упевненістю можна говорити про ринкову недорозвиненість безробітних, особливо тих, які міцно 

залишаються поза сферою працевлаштування. У такому контексті згадані особи, які набувають статусу, що 
стосується меншості, не можуть у повній мірі брати участь у громадському житті. Для великої частини 
безробітних осіб, що виявило емпіричне дослідження, Інтернет не є місцем ведення впорядкованого дискурсу, що 
здійснюється згідно визначеним правилам, але не є також простором безперешкодного обміну думками. І, на жаль, 
багато хто з них ніколи в цьому просторі не з’явиться. Брак доступу до віртуального простору, або дефіцит 
компетенції користування Інтернетом є тепер основним чинником утворення нового типу маргіналізації, що 
визначається назвою «цифрове виключення». У перспектиі пришвидшення темпів прогресуючої технологічної 
революції, що впливає також на динамічний розвиток інтернетівських послуг (зокрема, у сфері електроннгого 
навчання (e-learningu), електронного адміністрування (e-administracji)), можна робити висновок про поглиблення 
проблеми цифрового виключення тих, хто є тривало виключеними з ринку праці. Така цифрова маргіналізація 
зокрема стосується безробітних старшого віку, а також осіб, які гірше освічені. Проблема ще більше 
поглиблюється тим, що все частіше інформація про вільні робочі місця подається роботодавцями у віртуальному 
просторі, які очікують надсилання підготовлених документів від потенційних кандидатів на посади електронними 
шляхами. 

Проблема маргіналізації, цифрового виключення тих, хто залишається поза сферою працевлаштування, є 
одним із проявів наявності суспільної нерівностей. Імплікацією цифрового виключення безробітних буде 
прогресуюче обмеження їхнього доступу до пропозиції роботи. Тим самим реальні шанси на отримання роботи 
істотно зменшуються: індивід втрачає доступ до важливого джерела доступу до пропозиції місця роботи. 
Чинниками, які істотно впливають на менший доступ до Інтернету, виявилися у безробітних осіб такі: їхній вік, 
рівень освіти або отримувані доходи на члена сім'ї. Проведені емпіричні дослідження виявили три дуже чіткі 
залежності: чим нижча освіта, чим нижчий дохід на члена сім'ї і чим вищий вік, тим доступність до Інтернету 
менша. 

На полегшення доступу до віртуального простору для безробітних осіб можуть вплинути відповідна 
підготовка при використанні не тільки фінансових ресурсів Фонду праці, але також із зовнішніх джерел (напр. із 
Європейського суспільного фонду). Цікавим рішенням, що може позитивно вплинути на стимуляцію процесів 
обмежування цифрового виключення, буде ліквідація бар'єру фізичного доступу до Інтернету. Можна в цьому 
місці згадати про інфокіоски, які все частіше з'являються на місцевих ринках праці. Однак, щоб інфокіоски 
виконували свою належну роль бути не тільки поширеними на окремих місцевих ринках праці, слід також 
здійснити акцію, що буде сприяти перевагам користування цими пристроями. Слід також дбати про те, щоб 
потенційні користувачі інфокіосків мали доступ до осіб, які можуть надати технічні поради щодо правил 
користування пристроями. Такого типу діяльність повинна здійснюватися також у напрямку усування 
психологічних бар’єрів, що виникають у віртуальному просторі. 
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ZAUFANIE I RYZYKO W KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ 
 

Стаття присвячена аналізу довіри і ризику в контексті комунікації в Інтернеті. Основна проблема полягає в питанні 
достовірності, естимація (оцінка) якої в контактах у мережі трудніша, ніж у безпосередніх особистих контактах. 

 
Artykuł niniejszy poświęcony jest relacji zaufania i ryzyka w kontekście komunikacji w Internecie. Podstawowy problem wokół 

którego koncentrować się będą rozważania to kwestia wiarygodności, której estymacja w kontaktach w sieci jest trudniejsza niż w 
bezpośrednich relacjach osobistych. 

 
This article is devoted report of trust and risk in the context ofcommunication in the Internet. Basic problem round 

thatconcentrated there will be reflections then there is aquestion of authenticity, what estymacja in contacts in anetwork more difficult 
than in the direct personal reports. 
 

Zaufanie a ryzyko 
Z pewnością korzystanie z Internetu przynosi wiele korzyści takich jak natychmiastowy dostęp do wielu danych, 

możliwość błyskawicznej komunikacji z osobami z dowolnego zakątka świata, załatwienie wielu spraw w dogodnym dla 
nas czasie, bez konieczności wychodzenia z domu i wiele, wiele innych. Jednakże tym pozytywnym aspektom od samego 
początku towarzyszą pewne zagrożenia. Do najpoważniejszych z nich należą: kradzież tożsamości, phishing, kradzież 
danych lub użycie ich w sposób dla nas szkodliwy, infekcja komputera, różnego typu oszustwa w sieci (np. oszustwo 
domenowe, oszustwa handlowe, oszustwo rekrutacyjne) oraz wiele innych. Nie trzeba jednak przywoływać 
najpoważniejszych zagrożeń. Także w zwykłych, codziennych relacjach komunikacyjnych, polegających na wymianie 
maili czy korzystaniu z portali społecznościowych czai się ryzyko nadużycia, bycia zmanipulowanym czy obrażonym 
przez innych użytkowników.  

Czym jest ryzyko? Sztompka definiuje je jako prawdopodobieństwo niepowodzenia związane z naszymi działaniami, 
wynikające z naszego zaangażowania (wyrażania przekonań lub uczuć w praktyce) [8, s. 82]. Ryzyko jest bezpośrednio 
związane z uświadomieniem sobie faktu, że nieoczekiwane zdarzenia mogą być skutkiem naszych działań. Giddens twierdzi, 
iż w nowoczesności ryzyko zastępuje znane z przednowoczesności określenie losu (fortuny) [4, s. 124 i nast.]. Ryzyko jest 
więc wpisane w sferę aktywności, wynika z naszych działań i jest zorientowane na przyszłość. Zdaniem Luhmanna, jeśli 
„powstrzymasz się od działania, nie ponosisz żadnego ryzyka” [6, s. 100]. Ze względu na komunikacyjny charakter Internetu 
oznaczać to musi powstrzymanie się od jej wykorzystywania, od obecności w sieci. Innymi słowy, każda aktywność w sieci 
internetowej wiąże się z ryzykiem. Najistotniejsze dla argumentacji prowadzonej w tym artykule są te formy ryzyka, które 
wiążą się z działaniami innych osób. Można więc podsumować, że to nasza aktywność w sieci w połączeniu z niekorzystnymi 
dla nas działaniami innych tworzą główny obszar ryzyka związanego z komunikacją internetową. 

Zaufanie to, zdaniem Sztompki, zakład dotyczący przyszłych, niepewnych działań innych [8, s. 69 – 70]. Już pobieżna 
analiza tej definicji pozwala na dostrzeżenie podobieństw między ryzykiem i zaufaniem. Podobnie jak ryzyko, zaufanie 
zorientowane jest na przyszłość, odnosi się do działań innych ludzi i wpisane jest w dziedzinę aktywności. Wpisanie zaufania 
w dziedzinę aktywności jest powszechne wśród teoretyków zajmujących się tym problemem. Koncepcja Luhmanna opiera się 
na pojęciowym rozróżnieniu między zaufaniem, a przekonaniem. Kiedy decydujemy się zaufać, rozważamy jaki sposób 
postępowania wybrać i tym różni się zaufanie od przekonania. W przypadku tego ostatniego nie rozważamy alternatyw, 
jesteśmy przekonani, że rzeczy pozostaną takimi, jakie są. Tak więc w przypadku zaufania ponosimy, częściową 
przynajmniej, odpowiedzialność  w przypadku niepowodzenia, gdyż jest ono skutkiem naszej decyzji.  

Zorientowanie na przyszłość przyjmuje w definicji Sztompki probabilistyczny charakter, co czyni ją podobną do 
definicji powstałych na gruncie teorii racjonalnego wyboru. Zaufanie wiąże się z niepewnością odniesioną do działań innych. 
Zaufania nie należy traktować normatywnie, jako czegoś immanentnie dobrego. De facto z definicji Sztompki wynika, że 
zaufanie i nieufność to lustrzane odbicia. Możemy zakładać, że ktoś dotrzyma słowa, lub że będzie wiarołomny. W pierwszym 
przypadku racjonalne jest zaufanie w drugim – nieufność. Nieufność jest więc tylko zaufaniem ze znakiem minus.  

Giddens uważa, że zaufanie i ryzyko się przeplatają [4, s. 35] i jak wielu autorów, traktuje zaufanie jako mechanizm 
redukcji ryzyka. „Zaufanie zakłada świadomość ryzyka w świetle niepewnych skutków i przez to służy minimalizacji troski 
dotyczącej potencjalnego ryzyka” [7, s. 78] Sztompka mówi o paradoksie zaufania. „Doprawdy zakrawa na paradoks, że 
zaufanie, to znaczy zachowanie się ‘jakby’ ryzyko było małe albo nie istniało, w rzeczywistości naraża nas a dodatkowe 
ryzyko: ryzyko ufności. Zaufanie pozwala poradzić sobie z jednym rodzajem ryzyka, zastępując go innym” [8, s. 83] 
związanym z samym aktem zaufania. 

Jeśli doprawdy zaufanie pozwala nam radzić sobie z ryzykiem, to problem zaufania staje się kluczowy dla 
zrozumienia faktu, że tak wielu ludzi wchodzi w sieci w kontakty z osobami, o których wie niewiele lub nic. Zaufanie 
okazuje się być niezbędne w komunikacji internetowej. 

 
Podstawy zaufania 
Zdaniem Sztompki nasze decyzje dotyczące zaufania/nieufności bazują na trzech głównych filarach: relacji, 

osobowości i kultury [8, s. 153]. 
Ufność może być cechą osobowości. Hardin twierdzi, że zdolność do zaufania jest produktem ubocznym 
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pozytywnych doświadczeń [5, s. 524]. Również Giddens podkreśla znaczenie socjalizacji, zwłaszcza w początkowym 
okresie socjalizacji dla wykształcenia się poczucia bezpieczeństwa ontologicznego bazującego na podstawowym zaufaniu. 
[3, s. 52 – 60] Jedną z hipotez stawianych w tym artykule jest przekonanie, iż intuicja w zaufaniu, oparta na 
skumulowanych doświadczeniach (niekoniecznie udyskursowionych) musi często w dużym stopniu wpływać na nasze 
decyzje dotyczące zaufania w kontaktach internetowych, kiedy kalkulacja wiarygodności jest utrudniona, a informacje o 
partnerze interakcji niewielkie.  

Kultura zaufania jest produktem doświadczeń zbiorowości i jej członków przez długi czas. „Jest systemem reguł – 
norm i wartości – regulujących obdarzanie zaufaniem oraz spełnianie oczekiwań i odwzajemnianie zaufania” [8, s. 223]. 
Państwa post-socjalistyczne cechuje niski poziom zaufania uogólnionego (które roboczo, przyjęte jest za wskaźnik kultury 
zaufania przy pełnej świadomości jego niedoskonałości). Zbiorowe doświadczenia obywateli tych państw dotyczące 
dotrzymywania i odwzajemniania zaufania przypominają momentami opisywane przez Banfielda reguły obowiązujące w 
społeczeństwie południowych Włoch [1]. Można więc postawić założenie, iż zarówno Ukrainę jak i Polskę cechuje kultura 
nieufności. Tu konieczne jest jednak podanie kilku wyjaśnień. Założenie to dla przeprowadzanej analizy ma charakter 
ceteris paribus, trzeba jednak pamiętać, że państwa, które były częścią Związku Radzieckiego dotknęła głębsza atrofia 
zaufania niż kraje, które zachowały niepodległość. Kultura jest też produktem doświadczeń historycznych, który to wymiar 
w niniejszej analizie nie jest pogłębiony.  

 
Kryteria szacowania wiarygodności 
Zarówno impuls zaufania jak i kultura zaufania dostarczają podstaw zaufania niezależnych od ocen wiarygodności, 

mogą więc być taktowane jako pozaracjonalne kryteria. Jednakże to relacyjne kalkulacje wiarygodności są decydującym o 
zaufaniu czynnikiem. W typowych relacjach twarzą w twarz nawet osoby, które cechuje duża ufność i funkcjonujące w 
kulturze zaufania opierają swoje decyzje dotyczące zaufania na ocenie wiarygodności partnera. To przyjęte i 
wykorzystywane kryteria szacowania wiarygodności są najpewniejszym filarem zaufania. W przypadku Internetu mamy 
jednak do czynienia z niebezpiecznym zachwianiem tych proporcji. By tej tezy dowieść trzeba przeanalizować 
poszczególne kryteria oceny wiarygodności w kontekście komunikacji internetowej.  

Kryteria szacowania wiarygodności można podzielić na dwie grupy w zależności od tego czy mamy na myśli 
immanentne cechy partnera czy kontekst w którym odbywa się relacja. 

Kryteria immanentnej wiarygodności: 
Reputacja to „zapis przeszłych uczynków oraz cech jednostki, które można na postawie tych uczynków 

wywnioskować” [8, s. 166]. Budowa reputacji wymaga czasu. Owa reputacja potencjalnego partnera może być oparta o 
nasze wcześniejsze doświadczenia we wspólnych relacjach jak i zapośredniczona. W biznesie internetowym reputacja 
przekłada się na pieniądze – domeny z dobrą reputacją solidnego partnera, na którego można liczyć przyciągają 
internautów i w rezultacie osiągają bardzo wysokie ceny. Wszelkie działania, które psują ową reputację natychmiast 
powodują odpływ internautów. Reputacja instytucji, które funkcjonują przede wszystkim poza siecią ale także są w sieci 
obecne może być z kolei wykorzystywana do budowy własnej reputacji (np. reputacja naukowca bazująca na bibliotece 
kongresu). Budowa reputacji ze względu na swoją czasochłonność jest w Internecie mocno utrudniona. 

Rekomendacje i referencje są związane z zaufaniem zapośredniczonym, o którym będzie jeszcze mowa.  
Prezentacja w działaniu jest w świecie wirtualnym daleko łatwiejsza niż budowa reputacji. „Składają się na nią 

aktualne czyny i zachowania oraz bieżące wyniki [8, s. 178].” Jest ona mniej pewnym kryterium niż reputacja, gdyż 
długotrwałe działanie w określony sposób z większym prawdopodobieństwem przełoży się na podobne zachowanie w 
przyszłości. W sytuacji braku informacji na temat reputacji wielu partnerów, jest to kryterium powszechniejsze w 
komunikacji internetowej, ale wciąż ograniczone przez ulotność i sporadyczność kontaktów internetowych. Prezentacja w 
działaniu wymaga już zaistnienia komunikacji. Wymiana szeregu informacji pozwala już na ocenienie wiarygodności 
partnera. Jednakże w relacjach internetowych powszechnym problemem jest szacowanie wiarygodności nowopoznanych 
osób. Nim wejdziemy w interakcję z nieznajomym z sieci jego wiarygodność jest trudna do oszacowania. Pozostaje tylko 
wizerunek i to też w ograniczonym stopniu. 

Wizerunek to najsłabsze z kryteriów immanentnych. Obejmuje cechy partnera dostępne w bezpośredniej obserwacji 
[8, s. 181]. W komunikacji internetowej ów wizerunek najczęściej jest nie w pełni obserwowalny: nie widzimy jak nasz 
partner interakcji jest ubrany, jaki jest jego kolor skóry, jaka jest jego fizjonomia, nawet jego płeć jest kwestią zawierzenia. 
Manipulacja wizerunkiem jest więc pod wieloma względami łatwiejsza w relacjach internetowych. Nie zawsze oznacza to 
negatywne zjawisko. Możliwe jest bowiem uniknięcie stereotypowych uprzedzeń. Informacje składające się na wizerunek 
partnera (czasem tak ubogie w znaczenie jak tylko login) tworzą razem to co można nazwać wizerunkiem sieciowym, a 
więc mniej lub bardziej świadomie skonstruowanym i mniej lub bardziej bogatym obrazem siebie, który prezentowany jest 
innym partnerom komunikacji.  

Wizerunek sieciowy, który użytkownik konstruuje jest często jedynym kryterium immanentnym nam dostępnym. 
Zwłaszcza w przypadku nowo-nawiązywanych relacji. Nic w owym wizerunku nie jest jednak tak oczywiste jak w świecie 
rzeczywistym. 

Kryteria kontekstowe w komunikacji internetowej są często równie niedostępne jak immanentne: 
Egzekwowanie wiarygodności przez partnera lub agendy zewnętrzne wiąże się z możliwością nałożenia sankcji albo 

zagrożenia ich użyciem. W przypadku Internetu jest ono ograniczone do obszarów regulowanych prawem (sami 
niezmiernie rzadko możemy takich sankcji użyć). Osoba nadużywająca zaufania najczęściej jednak pozostaje bezkarna ze 
względu na brak lub nieskuteczność istniejących regulacji prawnych. Kryterium te jest więc stosunkowo mało użyteczne w 
komunikacji internetowej. 

Samoograniczenie możliwości działania, to sytuacja kiedy partner sam dobrowolnie zmniejsza elastyczność swoich 
działań i podnosi tym samym potencjalne koszty jego złamania. Kryterium to jest niezwykle rzadkie i wiąże się często z 
sytuacją, kiedy sam nie jestem pewien swojego zaufania więc dodatkowo, niejako wiążę sobie ręce. Z całą pewnością 
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obszar Internetu, który cechuje się szczególną wolnością od wszelkich obostrzeń i ścisłych reguł, nie sprzyja tego typu 
ograniczeniom. Jednostki niechętnie ograniczają swoją swobodę w Internecie, który jawi się jako medium szczególnie 
otwarte. Łatwość zrywania relacji w Internecie jest duża, a często wręcz traktowana jako jedna z zalet tego medium, więc 
kryterium to jest raczej nieobecne w komunikacji internetowej. 

Zaufanie może być wspomagane przez okoliczności kontekstowe sprzyjające zaufaniu takie jak: jasne zdefiniowanie 
sytuacji, ograniczenie relacji do małej wspólnoty (ze względu na gęstość i zażyłość relacji), uświęcony charakter miejsca w 
którym odbywa się relacja czy autodestrukcyjność wiarołomności (np. jazda pod prąd samochodem). W komunikacji 
internetowej okoliczności sprzyjających zaufaniu zwykle brak. Ich pojawienie się wiąże się najczęściej z przeniesieniem 
bezpośrednich relacji w sferę Internetu (np. społeczność lokalna czy mała grupa wyznaniowa, która tworzy własną witrynę 
lub forum). Jedynie jasne zdefiniowanie sytuacji może występować dość powszechnie, choć zwykle ma komercyjny 
charakter. 

Dla Colemana szacowanie wiarygodności wiąże się z oceną prawdopodobieństwa uzyskania zysków w relacji 
zaufania. Dodaje jednak, że stosunek prawdopodobieństwa powodzenia (osoba obdarzana zaufaniem okaże się 
wiarygodna) do prawdopodobieństwa porażki (osoba ta okaże się wiarołomna) jest rozpatrywana w stosunku do proporcji 
potencjalnych strat (wielkość potencjalnych szkód) do zysków (wielkość potencjalnych korzyści).  

Matematycznie można to wyrazić następująco [2, s. 99]:  
 
Kiedy: p/1-p > L/G, wtedy warto zaufać; 
  p/1-p = L/G, wtedy sytuacja jest indyferentna; 
  p/1-p < L/G, wtedy nie warto ufać; 
gdzie: 
p = szanse uzyskania zysku (prawdopodobieństwo wiarygodności partnera) 
1 – p = szanse poniesienia porażki (prawdopodobieństwo, że partner jest niewiarygodny) 
L = potencjalna strata 
G = potencjalny zysk 
 
Na ile znane są poszczególne parametry w komunikacji internetowej? Korzyści płynące z korzystania z Internetu są 

określone i dość łatwe do rozpoznania. Potencjalne straty, które wiążą się z komunikacją internetową nie są jednak tak 
łatwe do określenia i przewidzenia, najczęściej mamy mgliste pojęcie o tym co może nam grozić w przypadku danej relacji. 
W sytuacji niedostępności informacji na temat wielu kryteriów szacowania wiarygodności oraz relatywnej słabości tych, 
które w ogóle są dostępne stosunek prawdopodobieństwa powodzenia do prawdopodobieństwa niepowodzenia jest 
najsłabiej rozpoznaną zmienną. 

Czy w sytuacji braku informacji, racjonalna jednostka powinna powstrzymać się od zaufania partnerowi? 
Niekoniecznie. Kiedy stosunek potencjalnych strat do potencjalnych zysków jest niski to znaczenie poprawności decyzji 
opartej na szacunku wiarygodności jest niewielkie. Innymi słowy, większość relacji w Internecie generuje niewielki 
stosunek strat do zysków (niewielkie i słabo rozpoznane straty do wymiernych i często cennych korzyści) a to oznacza, że 
zaufanie może być racjonalnie pokładane nawet w oparciu o niewiele dostępnych informacji bazujących na słabszych 
kryteriach oceny wiarygodności.  

W przypadku nowopoznanych osób, kiedy nie dysponujemy żadnymi informacjami odnoszącymi się do 
któregokolwiek z kryteriów szacowania wiarygodności racjonalne wyjaśnienie zaufania może być trudniejsze.  

Równanie Colemana może zostać uzupełnione o omówiony już impuls zaufania. W tym przypadku 
prawdopodobieństwo, w odniesieniu do nowopoznanych osób, bazuje na intuicji. Kiedy brak jest odpowiedniej informacji 
dotyczącej wiarygodności partnera można ją oszacować w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Brak informacji na temat 
wiarygodności partnera rekompensowany jest przez pozaracjonalne kryterium oceny wiarygodności.  

Moja hipoteza jest taka, że stosunek L/G jest w przypadku komunikacji internetowej jest tak niski, że jest niższy niż 
przeciętny w społeczeństwie stosunek prawdopodobieństwa wiarygodności do prawdopodobieństwa wiarołomności. W ten 
sposób można tłumaczyć popularność portali społecznościowych i chat-roomów, gdzie setki ludzi wchodzą w kontakty z 
kompletnie nieznanymi sobie osobami nie posiadając żadnych lub bardzo skąpe dane potwierdzające ich wiarygodność. 

Przywołując wspomniany wcześniej paradoks ryzyka – to właśnie ta dysproporcja potencjalnych zysków 
przewyższających znacznie potencjalne straty otwiera pole dla wszelkiej maści oszustów. 

Dotychczasowe rozważania odnoszące się do relacji jednostkowych muszą zostać uzupełnione o sytuacje zaufania 
zapośredniczonego, które jest oparte na łańcuchu zaufania. Coleman wyróżnił 3 typy zaufania zapośredniczonego. 

Pośrednik (B) w roli doradcy pokłada zaufanie (p) w osobie obdarzanej zaufaniem (C). Osoba A, która chce zaufać 
C, ufa (j), że B dokonał słusznej oceny C i dlatego również obdarza zaufaniem C. 

 
Wykres 1 Pośrednik jako doradca [2, s. 182] 

 

A B C 
j p 

p 
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Jeśli osoba obdarzana zaufaniem je zawiedzie, to pośrednik traci twarz (wiarygodność) jednak nie ponosi 

konsekwencji bezpośrednich. A wciąż musi zainwestować swoje zaufanie w C i dlatego on ponosi bezpośrednie skutki 
wiarołomności C. 

Tego typu zaufanie zapośredniczone jest rozpowszechnione w Internecie np. w postaci referencji udzielanych przez 
jednego użytkownika innemu potencjalnemu. Np. jedna z domen udostępniających teksty w wersji elektronicznej (co jest 
nielegalne) umożliwia rejestrację tylko po zarekomendowaniu przez innego użytkownika.  

Pośrednik (B) w roli gwaranta również ufa osobie docelowo obdarzanej zaufaniem (C), podczas gdy osoba jego 
obdarzająca zaufaniem (A), wcale nie musi podzielać jego ufności wobec C.  

 
Wykres 2 Pośrednik jako gwarant [2, s. 182] 

 
Jeśli osoba docelowo obdarzana zaufaniem (C), nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wtedy to gwarant traci 

zasoby (pokrywa straty), natomiast zaufanie jakim się cieszy nie zostaje naruszone. 
Ta forma zaufania zapośredniczonego w Internecie pojawia się głównie w relacjach biznesowych, np.: portal 

aukcyjny zwróci mi pieniądze z transakcji, kiedy nierzetelny partner nie wywiąże się i nie dostarczy towaru.  
Pośrednik w roli przedsiębiorcy (B) skupia zaufanie, jakie pokładają w nim liczni docelowi ufający (A, A’, A”) i 

„inwestuje” to zaufanie w osoby, którym sam ufa (C, C’, C”) 
 
Wykres 3 Pośrednik jako przedsiębiorca [2, s. 182] 

 
Zagwarantowanie wiarygodności wszystkich partnerów byłoby trudne. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za 

każdego z obdarzanych z osobna ale raczej za skuteczność działań. Oczekuje się od niego, że działania, które podejmie 
będą skuteczne, niezależnie od tego czy wszyscy obdarzani zaufaniem zachowają się zgodnie z oczekiwaniami.  

Pośrednicy tacy to osoby rzadziej instytucje powszechnie cieszące się dużym autorytetem. W komunikacji 
internetowej nie jest to powszechny typ pośrednictwa, gdyż zdobycie pozycji tego typu jest trudne: konieczne 
zmobilizowanie grupy osób do określonych działań w nadziei, że zostanie ono odwzajemnione. 

 
Podsumowując krótko powyższe rozważania, można stwierdzić, że w przypadku komunikacji internetowej zaufanie 

bazuje na mniej pewnych podstawach niż w relacjach bezpośrednich. Ocena wiarygodności bazująca na kryteriach 
relacyjnych jest utrudniona z powodu braku lub ograniczonego zakresu informacji na temat potencjalnego partnera 
informacji. Nie można jednak mówić o braku zaufania czy czystym ryzyku komunikacji internetowej, gdyż ze względu na 
bardzo niski stosunek potencjalnych strat do potencjalnych zysków błąd w szacunku wiarygodności nie niesie dalekich 
konsekwencji. Hipoteza, będąca wynikiem rozważań wskazuje, iż stosunek strat do zysków na tyle niski, że nawet 
zaniżone przez ostrożność szacunki prawdopodobieństwa bazujące na impulsie zaufania nawet w społeczeństwach 
cechujących się kulturą nieufności są i tak wyższe niż ta proporcja. Zaufanie zapośredniczone w Internecie odgrywa ważną, 
choć drugoplanową rolę. 
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СУСПІЛЬСТВО ГІПЕРМАРКЕТІВ 
І ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІДОМОСТІ  

 
Автор пропонує розглядати сучасне суспільство як суспільство гіпермаркетів. Визначає основні принципи 

трансформованої свідомості. Вважає соціальну мімікрію кроком до трансформації свідомості особистості в суспільстві 
гіпермаркетів. 

Ключові слова: трансформація свідомості, гіпермаркет, мімікрія. 
 
Автор предлагает рассматривать современное общество как общество гипермаркетов. Определяет основные 

принципы трансформированого сознания. Считает социальную мимикрию шагом до трансформации сознания личности в 
обществе гипермаркетов. 

Ключевые слова: трансформация сознания, гипермаркет, мимикрия. 
 
An author suggests to examine modern society as society ofгіпермаркетів. Determines basic principles of thetransformed 

consciousness. Considers social mimicry astep to transformation of consciousness of personality insociety of гіпермаркетів. 
Keywords: transformation of consciousness, гіпермаркет,mimicry. 

 
 

1. Основні принципи організації трансформованої свідомості 
 

Свідомістю будемо вважати результативну психофізіологічну взаємодію системного характеру, утворену 
внаслідок синтетично-синергетичного функціонування, з однієї сторони, психіки (сприйняття, уява, пам’ять, 
мислення, увага, мовлення, емоції, воля, почуття, темперамент, характер, здібності), з другої сторони, фізіології 
(«механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин, 
використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики» 
[18]). 

Виходячи з дефініції «свідомість», запропонованої нами, варто вважати трансформованою свідомістю (далі – 
ТС) таку, зміни якої мотивуються впливом на неї з боку внутрішніх організмених процесів та зовнішніх природних 
явищ і соціальних процесів.  

Категорії-критерії аналізу ТС: 
1) суть природи ТС с позицій синергетичного підходу; 
2) структура ТС; 
3) етапи дії ТС; 
4) час дії ТС; 
5) підлеглість ТС системному характеру дії природи і суспільства; 
6) інші. 
Необхідно з’ясувати те, якими принципами (основними положеннями, твердженнями, що приймаються як 

головні там, де вони застосовуються) слід послуговуватися для вивчення процесу організації і функціонування 
трансформації свідомості. 

Серед таких принципів ми нараховуємо дванадцять. 
1. Свідомість є результатом активного відображення дійсності. 
2. Відображення дійсності свідомістю – складна психофізіологічна система, що організована за 

синергетичним принципом. 
3. Суть синергетичної організації свідомості полягає в тому, що результат функціонування психічних і 

фізіологічних складників утворює новий, більш ефективний, продукт діяльності.  
4. Свідомість як відображення дійсності є частиною системи життєдіяльності людини в різних її проявах і 

формах. 
5. Прояви і форми життєдіяльності людини утворюють складний конгломерат факторів, які у своїй 

мозаїчності формують різні «візерунки» уявлень про соціальне і природне. Такі «візерунки» є казуальними (від 
лат. casu – випадок). Кожний випадок у житті людини формує конкретний мозаїчний рисунок, що й утворює 
досвід. 

6. Негативні випадки формують негативний досвід, Позитивні – позитивний досвід.  
7. Усвідомлення негативного відбувається завдяки порівнянню з позитивним, і навпаки. Постійне 

порівняння й усвідомлення об’єктивності оптимального формує норму психічного відображення. 
8. Регулярне перебільшення негативного у досвіді людини порушує норму, баланс її свідомості і тягне за 

собою зміни системи цінностей, моделей поведінки, сприйняття реальності. 
9. Регулярне перебільшення позитивного у досвіді людини тягне ті зміни, які описані в п. 8, але з 

позитивним забарвленням. 
10. Як позитивні зміни, так і негативні зміни свідомості є її трансформацією.  
11. З метою розрізнення позитивної трансформації і негативної пропонується ввести поняття «мутаційна 

трансформація» (внесення позитивних змін) та «інмутаційна трансформація» (внесення негативних змін). 
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12. У випадку, коли не відбувається ніяких змін у свідомості людини, варто фіксувати абмутацію 

(відсутність будь-яких змін). 
Основним передбаченням подальшого дослідження є твердження про те, що синтез мутації, інмутації та 

абмутації утворюють синергетичну трансформацію свідомості у сприйнятті й рефлексії реальності. 
У подальшому ми приймаємо основні принципи синергетичного підходу в природознавстві й переносимо їх 

на розуміння процесів формування та функціонування трансформованої свідомості. Наше розуміння 
синергетичного підходу [14] до аналізу трансформованої свідомості спирається на декілька провідних принципів. 

1. Трансформована свідомість (ТС) є продуктом взаємодії нелінійних систем, що означає: ТС формується 
як продукт взаємодії стабільних, адаптивних та еволюційних систем. 

2. Згадана взаємодія виникає внаслідок хаотичного і неврівноваженого стану систем сусідніх рівнів. 
3.  Формування ТС можливе за умови неврівноваженості систем, яка стимулює появу розвитку. 
4. ТС не є продуктом суми тенденцій різних рівнів. ТС є утворенням системи нової організації. 
5. ТС як система нової організації характеризується спонтанністю, утворенням нових станів, етапів 

самоорганізації і нових якостей. 
6. ТС завжди відкрита до подальших трансформацій, оскільки здатна обмінюватися досвідом й енергією. 

Такий обмін тягне за собою ефект самоорганізації і впорядкованості на іншому якісному рівні функціонування ТС.  
7. ТС буває сильно неврівноважена і саме тому набуває здатності сприймати такі зовнішні фактори, які не 

могла сприймати в стані рівноваги. 
8. Здатність сприймати більше у неврівноваженому стані збільшує діапазон здібностей ТС до бачення 

загального візерунку змін всієї системи, частиною якої вона є. 
9. ТС завдяки біфуркації здатна дислокуватися в атракційні системи, сама не будучи атракційною. 
10. ТС є складною системою, яка повинна бути відкритою. 
11. Трансформації свідомості як процесу зміни стану передує ентропія, або «міра невизначеності випадкової 

величини», або «відхилення у поведінці значної частини людей; форма соціальної патології, яка обумовлює 
світогляд, менталітет, ідеологему поведінки і державотворення» [Ентропія]. Таке відхилення від норми повинно 
мати свої межі. Перетинання межі ентропії тягне за собою руйнування або припинення існування. 

12. ТС не може бути поруч із центром рівноваги, оскільки така близькість «заспокоює» ентропію і робить 
відкриту систему закритою.  

13. Максимальний рівень активності ентропії дезорганізує систему і веде до припинення її функцій. 
14. Зниження ентропії є причиною наближення системи до місця рівноваги (норми).  
15. Із наближенням системи до центру рівноваги зникає здатність системи бути відкритою, а значить – 

здатність приймати зміни ззовні, мати ознаку самоорганізації. Така система костеніє.  
16.  ТС здатна до самоорганізації у випадку наявності флуктуацій (випадкових відхилень). 
17. Флуктуації ТС як складної системи приречені на притиснення з боку центру рівноваги (норми).  
18. Накопичення флуктуацій у межах складної системи ТС тягне за собою руйнацію попередньої системи й 

формування нової, більш динамічної, системи. 
19. Оскільки флуктуації ТС нерегулярні, зміна складної старої системи на нову здійснюється завдяки 

сумарній силі випадкових флуктуальних випадків. 
20. Зміни, що виникають внаслідок появи ТС, можуть бути самоорганізованими тільки у випадку їхнього 

позитивного впливу на умови формування нової складної системи.  
Перераховані принципи синергетичного підходу до аналізу трасформації свідомості утворили підгрунтя для 

подальшого розмислу щодо сучасного формування дисипативної соціальної системи під назвою «гіпермаркет 
свідомості». Дисипативною ми називаємо соціальну систему, яка втрачає колективну енергію, частина якої через 
деякий час перетвориться в інші види енергії.  
 

2. Суспільство гіпермаркетів 
 

Нинішнє суспільство – це суспільство гіпермаркетів. 
Свідомість сучасної людини організована і структурована за принципом великого магазину – гіпермаркету. 

За визначенням електронної енциклопедії «Вікіпедія», гепермаркетом слід називати "тип магазину 
самообслуговування, що за розмірами торгової площі перевищує 2500 кв.м. та містить понад 5000 асортиментних 
позицій продовольчих та непродовольчих товарів» [1]. На жаль, енциклопедія не пояснює принципи і функції 
діяльності гіпермаркету. Варто нагадати, що гіпермаркет має специфічну внутрішню маркетингову організацію 
процесу пропозиції товару. Кожний із нас, заходячи до великого ангару гіпермаркету, починаючи огляд товарів від 
першого стелажу (або вітрини), зіштовхується з тим, що дбайливі маркетологи детально продумали напрямок 
погляду покупця. Наприклад, господарці потрібний ліхтарик. Вона звертає увагу не на високо розміщені таблички, 
на одній із яких є запис «Електроприлади». Жінка бачить те, що одразу «виникає» на прилавку перед її очима. Це 
може бути батарейка до ліхтарика. Жінка мислить: «Батарейка потрібна для ліхтарика. Придбаю». Далі погляд 
жінки спрямовується на сірники: «Треба купити, - думає жінка, - якщо не буде світла в ліхтарику, запалю свічку. 
О... Потрібно купити й свічку. Знадобиться». Погляд жінки ковзає на сусідні стелажі, де лежать товари для 
вихідного дня: намети, вудки, тринога для чавунного казанку, волосінь, упаковки дров, сухий спирт, рідина для 
розжигу вогнища тощо. Господарка думає: «Гарний казанок: знадобиться у господарстві» і автоматично бере з 
полиці приладдя для вилазки. Дійшовши до каси і викладаючи перед касиром предмети, які зібрала для купівлі, 
жінка-господарка дивується: «Для чого я набрала ці предмети?». Але відмовлятися не хоче від їх купівлі. Отже, 
маркетинговий принцип організації розташування товарів на поличках і вітринах стимулює покупця до придбання 
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товарів, функціональність яких є високою, але актуальність придбання яких викликає сумнів у покупців, які 
повертаються додому. 

Нинішнє суспільство – це суспільство, що живе за законами гіпермаркету. Люди купують ті речі і продукти, 
замовляють послуги й виконують ті дії, які не властиві їм, але які купують їхні сусіди, знайомі, співпрацівники, 
однокурсники, однокласники, випадкові перехожі на вулицях міста. Здається, що у такому твердженні порушена 
логіка. Це не так. Доведемо. 

Гіпермаркет нав’язує покупцям свою філософію і перебіг думок. Покупці, придбавши майже непотрібну річ, 
змушені її носити, виказуючи тим самим «модний» погляд на речі. Покупці на касі відчувають себе не зовсім 
впевнено, коли позаду – черга, попереду – касир із вимогою визначитися з тим, чи потрібний певний товар. 
Покупка здійснюється не з розрахунку доцільності, а під тиском ситуації гіпермаркету, ситуації «на касі». Рішення 
про придбання малопотрібної покупки приймається на поспіх. Після придбання покупець змушений носити річ. А 
сусідам і знайомими покупець логічно пояснює необхідність і актуальність придбаної речі. Не зовсім 
розбираючись у тому, чи пасує річ, сусід чи одногрупник у виші прагне купити тау саму річ. На вулиці з’являються 
не один дивак, а декілька. Річ набуває популярності, її купують, її не вистачає в гіпермаркетах. З’являється нова 
тенденція в сучасній моді. 

Маркетингова політика гіпермаркету поступово трансформується в філософію життя. Люди живуть на 
поспіх: робота – дім – робота. У такому «двокутнику» може з’явитися третій кут, наприклад, кохана людина, яка 
змусить на певний час змінити звичний уклад і стереотипи поведінки. Але невдовзі все повернеться на «круги 
своя» і знову трикутник «звузиться» до «двокутника». Маркетинговість філософії життя пересічної людини у 
суспільстві гіпермаркетів полягає у тому, що підсвідоме прагнення людини утворити (хоча і штучно) третій кут, 
шукає види і форми реалізації такого утворення у великих магазинах (чи то харчових, чи то промислових товарів). 
П’ять–шість дів на тиждень людина працює, втомлюється і прагне походу в супермаркет (гіпермаркет), на ринок. 
Не стільки за продуктами, скільки за зміною вражень, за новими «картинками» життя, за спілкуванням, за 
різномаїттям відчуттів. Витративши півдня на ринкові та гіпермаркетові походи, людина заспокоюється на 
тиждень-два. Потім дії повторюються. Наше життя нині слід називати життям в очікуванні походу в гіпермаркет. 

З іншого боку, життя суспільства слід називати гіпермаркетом, тому що майже все, що необхідно людині 
сучасній пропонується в повному наборі у закладах, що розташовано поруч із житлом і місцем роботи людини. 
Якщо чоловіку хочеться звернутися до юриста, він знаходить його у найближчому офісі. Жінці необхідно зробити 
манікюр: не варто далеко ходити, оскільки салони краси знаходяться завжди поруч. Придбати авіаквиток чи знайти 
магазин приладдя для дайвінгу завжди можна завдяки інтернет-технологіям. Замовити піцу в ввечері або таксі на 
дачу – не проблема: треба прослідкувати тільки за тим, щоб не був розряджений мобільний телефон. Отже, життя 
суспільства перетворилося на набір послуг і товарів, які як у гіпермаркеті товари на полицях, розташовані за 
комплексним принципом: потягнувся за ліхтариком, супутно придбав намет, казанок, сірники і ласти з маскою та 
москітною сіткою і сухим спиртом для розпалювання багаття, дрова для якого також супутно придбав разом із 
штормівкою і капелюхом та рідиною від комах.  

Життя суспільства – гіпермаркет. 
 

3. Соціальна мімікрія як крок до трансформації свідомості 
 

Мімікрією електронна енциклопедія «Вікіпедія» називає «властивість деяких організмів імітувати зовнішній 
вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів» [7]. Термін «мімікрія» у перекладі з 
англійської мови означає «наслідую» [8]. Слово «мімікрія» має свій синонім у латинській мові – «imitationis», що 
перекладається як «імітація». У свою чергу, імітацією «Словник іншомовних слів» називає «1) наслідування; 2) 
підроблення; 3) повторення музичної теми або мелодії одним з голосів безпосередньо за іншим голосом» [3].  

За повідомленням електронної енциклопедії «Вікіпедія», термін «мімікрія» був вперше введений у зоології 
Генрі Бейтсом для позначення випадків надзвичайної зовнішньої схожості між різними видами тварин («моделі» та 
«отримувача сигналу») різних родів або родин» [7]. Дві форми мімікрії у тварин відкрили англійський ентомолог 
Г. Бейтс та німецький зоолог Ф. Мюллер. З біологічної точки зору, «мімікрія ефективна під час захисту від хижаків 
лише тоді, коли вид, що наслідує (імітатор), та вид якого наслідують (модель), мешкають на одній території, 
причому чисельність імітатора істотно нижча, ніж моделі (інакше у хижака не виробиться умовного рефлексу на 
певний подразник, пов'язаний з неїстівністю жертви)» [7]. Автори статті про мімікрію вважають, що «у разі 
бейтсівської мімікрії гірше захищений вид наслідує забарвлення або форму добре захищеного». Далі автори 
енциклопедії наводять приклад: «Деякі тропічні метелики-білани подібні до неїстівних для птахів метеликів інших 
родин. Суть мюллерівської мімікрії полягає в тому, що кілька захищених видів нагадують один одного за 
забарвленням і формою, утворюючи так зване "кільце"; їхні вороги, виробивши рефлекс відрази до одного з видів 
"кільця", не чіпають також і інших». Аналізуючи мімікрію в живій природі, дослідники помітили, що «такі кільця 
утворюють, наприклад, отруйні комахи, що мають попереджувальне червоне з чорними плямами (сонечка, клоп-
солдатик) або жовто-чорне (різні види ос, деякі павуки) забарвлення» [7]. Досліджуючи мімікрію у суспільстві, ми 
звертаємося до соціальної мімікрії, яку детально описала в свої докторській дисертації «Соціальна мімікрія як 
адаптивний спосіб життєдіяльності» А.С. Лобанова [5].  

На думку А.С. Лобанової, соціальною мімікрією слід називати для людини «іманентну властиву розумову 
здатність відшукувати різноманітні шляхи для пристосування в природному та соціальному (як у небезпечних, так 
і цілком сприятливих) середовищах» [5]. Автор вважає, що соціальна мімікрія – явище історично і об’єктивно 
зумовлене «дією загальних і часткових законів суспільного відтворення, пристосування та наслідування». Цікавим 
є те, що дослідниця називає соціальну мімікрію ситуативною (історичною) «модифікацією хитрості розуму». 
Причому така хитрість розуму яскраво фіксується не тільки в певних історичних умовах (ми вважаємо, в епістемі 
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як системі знань певної історичної епохи), а й «в критичних, складних, небезпечних для людини умовах або в 
ситуаціях, що уможливлюють досягнення нею успіху, гараздування». Варто зауважити туту про те, що не кожна 
людина має хитрість як властивість або ознаку поведінки в критичних ситуаціях. Тому навряд чи можна поняття 
про соціальну мімікрію розповсюджувати чи переносити (екстраполювати) на всіх без виключення індивідів. Наше 
зауваження підтверджує подальша думка А.С. Лобанової, яка пише про те, що «здатність людини до 
мімікріювання лише побічно, опосередковано, модифіковано пов’язується з її сутністю» [5]. Отже, соціальна 
мімікрія може певною мірою свідчити про трансформацію свідомості тих індивідів, які схильні до неї. Оскільки 
неможливо практично підрахувати кількість схильних до соціальної мімікрії індивідів, остільки ми не можемо 
стверджувати, що суспільство в цілому здатне до мімікріювання. 

Висновок про те, що зарано всьому суспільству наклеювати ярлик «мімікріювальне», ґрунтується також і на 
тій диференціації соціальної мімікрії на різні форми. А.С. Лобанова пропонує виокремлювати такі три форми 
соціальної мімікрії за цільовою ознакою: 

1) мімікрії-захисту; 
2) мімікрії-гараздування; 
3) соціального міметизму. 
Дослідниця подає детальний опис кожної із згаданих форм соціальної мімікрії. «Сутнісною особливістю 

мімікрії-захисту, − пише А.С. Лобанова, − є тактика виживання людей за несприятливих (або нестерпних для них) 
зовнішніх умов». Автор пояснює, що мімікрія-гараздування використовує стратегію «реалізації своїх егоїстичних 
інтересів під маскою дотримання й виконання найвищих за суспільною значущістю та соціальною схвальністю 
ролей і функцій». Після аналізу соціального міметизму як форми соціальної мімікрії стає зрозумілим, що у 
індивідів, які схильні до її прояву, фіксуються ознака, яку автор умовно назвала життєвим кредо на кшталт “стати і 
бути чужим Я”. Отже, форми соціальної мімікрії свідчать про те, що якнайменше певна кількість індивідів, певна 
частина суспільства думають і діють, мають моделі поведінки такими, які слід називати мімікрійованими. Звідси, 
оскільки зміна моделей поведінки у наших дослідженнях названа мутацією, можемо сміливо стверджувати, що 
мімікріанти (ті, хто мімікріює) мають змінену свідомість, яка налаштована на досягнення певних цілей. 

Продовжуючи аналіз теорії соціальної мімікрії, запропонованої А.С. Лобановою, ми доходимо висновку про 
те, що необхідно згадати про різну спрямованість мутації-мімікрії: позитивну, негативну і відсутність будь-яких 
змін. Іншими термінами згадані різні напрямки можливих змін у поведінці індивідів і суспільства, яке з них 
складається, повідомляє дослідниця, згадуючи про деструктивний (дисфункціональний) і конструктивний 
(функціональний) характери соціальної мімікрії. Визначення якості змін моделей поведінки здійснюється в 
урахуванні «мети і наслідків застосування мімікрійної поведінки» [5]. Цікавим є те, що автор пропонує групи 
поведінки (те, що ми називаємо комунікаційними технологіями) соціальної мімікрії означати у таких способах: 

1) імітація (підробка);  
2) лицедійство; 
3) містифікації.  
Слід зазначити, що А.С. Лобанова стверджує про те, що способи соціальної мімікрії запроваждуються 

(реалізуються) «шляхом обманних вербальних кодів і відповідного одягу, жестів, рухів, міміки» [5], із чим не 
можна не погодитися. Разом із тим, слід додати, що соціальна мімікрія не обмежується переліченими шляхами 
реалізації. Варто додати ще великий перелік технологій (у термінах А.С. Лобанової – «шляхів»), які згадуються і 
детально описуються нами в попередніх працях [21–23], мають власну специфіку. 

Наприклад, А.С. Лобанова вважає «базовим обманним вербальним кодом» неправду, або брехню. Саме вона 
«становить основу вигадок, лестощів, фальсифікацій, жартів тощо, які використовуються людьми під час 
мімікріювання, спрямованого на досягнення адаптивних переваг» [5]. Можна передбачити, що брехня у 
суспільстві, яка є базовим вербальним кодом, підштовхує до думки про визнання її базовим елементом 
трансформації свдіомості. Уточнимо: трансформацією (за визначенням генетиків, від яких пішло використання 
терміна «трансформація») слід вважати «генетичну модифікацію клітини шляхом введення і подальшої експресії в 
ній чужорідного генетичного матеріалу (ДНК)» [16]. Оскільки генетична, тобто спадкова, модифікація (зміна) 
клітини можлива завдяки штучному введенню в неї чужорідного генетичного (спадкового) матеріалу, остільки, 
слідуючи логіці розмислів А.С. Лобанової, варто зважити на те, що брехня і є чужерідним матеріалом у 
спадковому інформаційному коді особистості, у його стрижні – системі оцінок особистості. Отже, брехня як вид 
соціальної мімікрії трансформує свідомість особистості й надає системі її оцінок нового розвитку, нового 
«зафарбування». Брехня не тільки трансформує, але й викривлює систему оцінок особистості: остання перестає 
оцінювати з позицій «власних» істин-цінностей. Особистість трансформується завдяки брехні, яка девальвує 
(обезцінює) її цінності. 

Погоджуємося з думкою А.С. Лобанової про те, що серед політиків брехня, а й отже, мімікрія є 
найрозповсюдженішою. Дослідниця стверджує: «Ґрунтуючись на отриманих концептуальних засадах соціальної 
мімікрії, вважаємо, що сфера політики є особливо привабливою для реалізації здатності політичних акторів до 
майстерності маскування, імітацій, насамперед тому, що вона сприяє завойовуванню та використанню влади, що, у 
свою чергу, задовольняє їх амбітні особистісні або вузькокланові (групові) егоїстичні інтереси» [6]. Лише 
зауважимо, що мімікрія політиків є не тільки трансформацією їхньої свідомості, але яскраво відбиває процеси 
їхньої інмутації (зміни моделей поведінки на гірше). Ефект, який варто деталізувати, ми називаємо інмутаційна 
трансформація – зміна на негативне моделей поведяінки політиків у результаті внесення чужерідних елементів 
мислення. Наприклад, С. як товариш представника політичного суб’єкту діяльності (партії чи об’єднання), який 
проповідує ідеологію українського націоналізма чи націократії, не віддає собі звіту в тому, що проповідувана 
товаришем ідеологія не відповідає його, С., внутрішній системі оцінок і вподобань. С. не може чесно зізнатися 
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своєму націократичному товаришеві у тому, що його висловлення та думки не подобаються С. Година за годиною, 
день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем продовжуються товариські стосунки між С. та його 
товаришем-націократом. С. не помічає, як поступово мириться з тими націократичними ідеями, які пропагує його 
політично заангажований товариш. Поступово С. сприймає раніше «чужі» для нього ідей як звичні, близькі для 
нього. Такі «чужі» ідеї націократизму стають власними. Особистість С. «переходить» на позиції націократа-
товариша і приймає його ідеї, зростаючись із ними. Трансформація свідомості С. як прояв інмутації суб’єкта 
суспільства відбувається вдало: ефект інмутаційної трансформації фіксується як успішний. Виникає питання: чому 
слід вважати інмутаційну трансформаці. С. інмутаційною. Відповідь, на нашу думку логічна: оскільки націократія 
передбачає, за визначенням ідеолога націократії Миколи Сціборського (праця «Націократія», 1935 рік), 
«альтернативну суспільно-політичну доктрину і концепцію державного режиму, за якого управління здійснюється 
через представницькі органи державної влади, організовані на основі солідарної праці всіх соціально-корисних 
верств нації як найбільш оптимальної форми людського соціуму» [9]. До основних принципів майбутнього 
соціального устрою М. Сціборський відносив встановлення націократії шляхом національної революції та 
національної диктатури.  

Микола Сціборський вважав, що, націократія – це «режим панування нації у власній державі, здійснюваний 
владою всіх її соціально-корисних верств» [15]. До основних засад націократії автор відносив такі: 

− національна солідарність (надкласовість і антипартійність); 
− авторитарність (особиста відповідальність керівників всіх рівнів за свої дії); 
− якісна суспільна ієрархія і дисципліна; 
− самоорганізація та самоврядність [15]. 
М. Сциборський декларує основну думку: «Держава трактується націократами як найбільш оптимальна 

форма існування нації. «Тільки через власну державу нація стає творчим чинником історії й повноправним 
господарем своєї власної долі. Без цього нація завжди й неминуче стає предметом поневолення й визиску інших 
державних націй» [15]. Задля доведення думки про те, що націократія нині виступає як інмутація суспільства, 
варто звернутися до порівняння основних постулатів та цінностей обох суспільних організацій (див. табл. 1 далі). 

 
Таблиця 1 

Порівняння  
націократії та деморкатії як можливих факторів інмутації суспільства 

 
 Націократія 

(влада нації) 
Критерії 

порівняння 
Демократія 

(влада народу) 
1. Демократія Ідейно-ціннісний 

опонет 
Націократія 

2. Нація Основна цінність Людина 

3. Нація як самодостатня кровноспоріднена 
ієрархічна спільнота 

Джерело влади Народ як неструктурована 
математична сукупність 

населення певної території 
4. Нації через її найбільш талановитих, 

ідеалістичних та національно-
альтруїстичних представників, що здатні 
забезпечити належний розвиток нації та її 

конкурентоспроможність 

Влада належить будь-якій людині – громадянину 
держави, якій виповнилося 18 

років 

5. Права нації є превалюючими над правами 
окремих осіб та соціальних інститутів 

Домінючі пріоритети Права людини будь-якої нації є 
домінуючими над правами 

соціальних інститутів 
 Завдяки представництву на основі 

державних синдикатів (професійних і їм 
подібних спілок), до яких мають 

долучатися тільки суспільно-корисні 
верстви населення 

Система формування 
влади 

Завдяки загальним та вільним 
виборам на основі 

територіального чи партійного 
представництва 

6. Здобуття прав відповідно до виконуваних 
обов'язків і взятої відповідальності 

Способи отримання 
прав 

Декларація природніх прав 
людини, які належать особі за 

фактом народження 
7. Необхідність державного існування нації, 

спрямована проти анархізму, який 
заперечує необхідність існування 

держави і розглядає її як суспільно-
політичний атавізм 

Державно-правове 
поле 

Необхідність забезпечення прав 
людини як основ державності 

8. Протистояня комунізму Світоглядна площина Протистояння комунізму 

9. За рахунок солідарної співпраці всіх 
корисних верств нації 

Бачення суспільно-
історичного розвитку 

За рахунок вільного вибору 
шляхів прогресу із повагою до 

прав людини 
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Аналіз десяти позицій порівняння (за подібністю і розбіжностями) дає право нам констатувати те, що тільки 

в одній (10 %) позиції демократія і націократія співпадають – у ставленні до комунізму. За іншими дев’ятьма (90%) 
позиціями згадані суспільно-політичні устрої кардинально відрізняються. Зазначені 90 % випадків відрізнення ми 
трактуємо як інмутаційні по відношенню до демократії, оскільки у дев’яти випадках із десяти націократія 
викривлює соновні положення і постулати демократії. Щоправда, заради об’єктивності, слід занотувати про те, 
якщо демократію порівнювати з націократією з позицій другої, інмутованим суспільно-політичним устроєм слід 
буде вважати демократію. Суть висновків залежить лише від куту зору та ідеологічної позиції заангажованих 
політиків. Для дослідника, який прагне залишатися об’єктивним (таким, що шукає причино-наслідкові зв’язки між 
явищами і процесами у суспільстві), і націократія, і демократія є частковими випадками інмутації суспільства.  

Повертаючись до теорії соціальної мімікрії А.С. Лобанової, слід погодитися з думкою автора про те, що 
політична мімікрія – це «мімікрія-гараздування, до якої вдаються певні особистості, соціальні групи, партії чи 
родові (олігархічні) клани з метою досягнення та утримання бажаної владної ієрархічної позиції в політично-
управлінській структурі суспільства шляхом найрізноманітніших імітаційних, маскувальних політичних дійств, 
ідеологічна спрямованість яких не відображає справжніх ідеологічних переконань її акторів, а є лише їх фікцією, 
вміло вибудованою бутафорією, яка вводить в оману суспільство» [5]. Остання частина твердження дослідниці 
підтверджує нашу пропозицію щодо політичної інмутації (зміни моделей поведінки на гірше). Політичні клани 
прагнуть досягти власної вигоди, користі, що входить у протиріччя з народом, який такі клани обрав під час 
виборів. І у такому випадку описаний процес слід вважати інмутацією не зважаючи на ідеологічну срямованість чи 
то демократії, чи то націократії, чи то фашизму, чи то комунізму.  

У будь-якому випадку, економічна, політична, культурна та світоглдядна криза розвитку подій, які може 
спричинити невдало обране керівництво демократичної чи націократичної влади, наслідки приведуть до інмутації 
суспільства. Такими інмутаційними наслідками, можуть бути ті, що М. Шульга назвала різними варіантами, а 
саме: «від оптимістичного до песимістичного і навіть трагічного» [24, c. 482]. Останній варіант розвитку подій на 
політичній арені М. Шульга називає деструкцією влади і дає таке визначення, на яке також посилається 
А. Лобанова: “руйнування існуючої системи влади самою владою шляхом нічим не обмеженого винищування 
одного державного інституту іншим. У результаті таких дій деформуються функції державних органів, настає їх 
безсилля й атрофія, втрачається керованість не тільки в державі, а й у суспільстві” [24, c. 466–467]. Саме 
найменування державної кризи як «деструкції влади» вже вочевіидь підтверджує нашу думку про інмутаційний 
характер явищ і процесів, що відбуваються нині в суспільстві України і Росії.  

Політику сьогоднішнього дня влучно можна назвати, слідом за А. Яценюком, політикою корпоративних 
інтересів. Задля досягнення вільного доступу до користування природним і людським капіталом політики 
послуговуються допомогою фахівців-іміджмейкерів, політологів, паблік рилейшнз, спічрайтерів, соціологів, 
психологів, комунікаційного маркетингу тощо. Нині навіть існує новий фах – політтехнологія. Сам факт 
виникнення фаху політтехнологів свідчить про інмутацію влади завдяки мімікрії.  

Разом із владною мімікрією, яка веде до внесення негативних змін в поведінку суспільства (інмутації), 
фіксуються і процеси укріплення трешіміджу (мотлохового, руйнівного образу) влади як інституту держави. На 
думку А.С. Лобанової, мімікрування представників влади відбувається двома шляхами псування «систем ціннісних 
орієнтацій і засобів досягнення цілей», а саме: 

1) «нелегітимної, або справжньої, – особистісно визнаної, проте такої, що не відповідає 
інституціоналізованим нормам; 

2) легітимної, тобто уявної (імітаційної, підробної), – особистісно не визнаної, але такої, що відповідає 
загальноприйнятим (легітимним) суспільним стандартам» [5]. 

На нашу думку, обидва шляхи є інмутаційними або такими, що тягнуть за собою інмутацію суспільста.  
Дослідниця Лобанова А.С. вважає політиків найяскравішим прикладом тих, кого слід називати мімікріантами. 

Автор повідомляє: «Політик-мімікріант, як правило, вдається до уявної (імітаційної, підробної) системи та 
намагається примусити соціальне оточення повірити в її “справжність”, однак за певних умов він може виявляти й 
особистісно визнану систему». І занотовує, що «моральною основою життєвої позиції політиків-мімікріантів є 
подвійна мораль, коли вони “думають одне, а говорять зовсім інше”; “ говорять одне, а роблять зовсім інше” замість 
“адекватності думки та слова”, “ єдності слова й справи”, які вони декларують під час виборчих перегонів, щоб 
завойовувати симпатії своїх виборців» [5]. На наш погляд, саме мислення політиків-мімікріантів є ілюстрацією кроку 
до виникнення трансформованої свідомості індивіда як ознаки суспільства гіпермаркетів. Свою тезу доводимо 
декількома фактами. По-перше, політик-мімікріант пристосовується до ситауації, коли постійно треба відповідати на 
соціальний запит суспільства, коли треба відповідати соціальному статусу, що наданий йому електоратом 
(суспільством). Постійно бути зразком, ідеалом-схемою не зможе будь-хто із людей: десь, із кимось, у певній ситуації 
політик-мімікріант «знімає» машкару із себе і стає самим собою. Необхідність бути не собою на людях поступово 
перетворює (трансформує) політикову поведінку і мислення. Політик починає думати так, як говорить, робити те, що 
слід робити, щоб його сприймали як політика. Насправді, політик лише «зростається» з машкарою, роллю, статусом, 
у той самий час не виконуючи до кінця соціальну роль. Таким чином, поступово політик мімікрією, пристосовується 
до умов соціального побутування. Отже, трансформована свідомість політика-мімікріанта характеризує перехід 
індивіда до стану інмутації, до стану, коли індивід змінює моделі своєї поведінки на гірше (у порівнянні з тима 
моделями, які були притаманні його поведінці до того, як політик став таким). По-друге, трансформована свідомість 
політика-мімікріанта із часом спотворює реальність навколо завдяки висловенням думок свого внутрішнього світу, 
завдяки передаванню своєї філософії оточуючим. Із часом думки політика-мімікріанта сприймаються соціальним 
оточенням як норма, як правило, як інструкція до дій. Отже, суспільство під впливом трансформованої свідомості 
політика-мімікріанта перетворюється на досить легко керовану масу, натовп, дезорганізвану спільноту, яку ми 
називаємо суспільством гіпермаркету. 



 52 
У тому, що свідомість суспільства перетворюється на гіпермаркетове, винні мас-медіа, оскільки саме засоби 

масової інформації і комунікації тиражують образ мислення політика-мімікріанта, нав’язують моделі поведінки, 
декларують норми і правила «суспільної гри» життя. Лобанова А.С. вважає, що «пересічному громадянину важко 
проникнути в сутність мімікрійної гри політиків, оскільки засобами масової інформації йому пропонується чітко 
визначена доза необхідної інформації для того, щоб він повірив у “чесність” намірів того чи іншого політика, тієї 
чи іншої політичної сили» [6]. Таким чином, мас-медіа є провідниками в світ трансформованої свідомості, 
провідниками в гіпермаркет свідомості.  

Трасформована свідомість політика-мімікріанта характеризується «флуктуаційністю» (термін А. Лобанової), 
суть якої полягає в тому, що постіної власної і сталої точки зору на події і тенденції розвитку іи занепаду 
суспільства у політика немає. Є тільки та позиція і точка зору, яка допомогає політикові «іти далі наміченим 
шляхом». Така точка зору політика-мімікріанта є пристосуванням до течії, до оточення і гарно відбивається в 
терміні «хамелеонократія» (влада хамелеона), яким ми пропонуємо називати пристосування політика-мімікріанта 
до розумової діяльності вигідної для нього.  

Отже, дослідження мімікрії Аллою Лобанововю як негативного соціального явища сучасного політикуму, а 
також аналіз прикладу мімікрії в ідеях націократії Миколи Сціборського дозволяють констатувати думку про те, 
що соціальна мімікрія є кроком до трансформації свідомості.  
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КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ В ІСТОРИКО-ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ВИМІРІ 
 

Исследуются формы презентации культуры повседневности в историко-журналистском процессе.  
Ключевые слова: повседневность, кофейня, публицистика Просвещения. 
 
Form of presentation of culture of daily occurrence are explored in historical and journalistic process. 
Keywords: daily occurrence, coffee shop, оpinion journalism of the Enlightenmen.  
 
Досліджуються форми презентації повсякденної культури в історико-журналістському процесі. 
Ключові слова: повсякденність, кав'ярня, публіцистика Просвітництва. 

 
 

Вступ 
Сучасний формат викладення  історико-журналістських дисциплін  спирається не лише на  усталені класичні 

методичні засади, а й зумовлений неабияким полем тяжінням у просторі методологічного пошуку 
загальноісторичної науки. Остання вже пройшла пік захоплення методиками міждисциплінарного синтезу, які 
бачилися новою антитезою історичному детермінізму і унікальною можливістю об’єднати дослідницькі програми 
гуманітарних, природознавчих та технічних наук. Але у ширшому, соціокультурному контексті, динаміка розвитку 
концепцій історичного пізнання свідчила про швидку зміну дослідницьких орієнтирів та наукових концептів. 
Карколомний процес новітньої історичної самоідентифікації  пов’язувався із поширенням постнекласичних 
концепцій та постмодерністських акцентуацій суб’єктивного в пізнанні.  

Останні десятиріччя свідчать про певну зміну наукової парадигми, предметом історичного аналізу все 
частіше стають феномени приватного життя людини, повсякденність. Російське видавництво НЛО випускає серію 
«Культура повседневности», видавництво «Молодая гвардия» – підбірку «Живая история. Жизнь человечества». 
Історична антропологія, відмовившись від лінійності подання фактів, все більше звертається до нових ідей, 
укорінених герменевтичними та феноменологічними філософськими розвідками (роботи Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, Б. 
Вальденфельса, Е. Гофмана, І. Гофмана, Е. Гуссерля, А. Шюца). 

Широке залучення методик соціоантропології та мікроісторії у масмедійний аналіз уточнює розуміння 
повсякденності як об’єкту комунікативних технологій. Нав’язлива «реальність мас-медіа» (Н. Луман) породжує 
нову естетику  сприйняття повсякденності, яке, з одного боку, є предметом аналізу ЗМК, з іншого – постійно 
повторює світ медіатизований. Принципове для класичної філософії протистояння публічного та приватного, як 
різних сфер буття, знімається. Розчахненість, фрагментарність світу конструюється за новими законами 
«симулякризованої» медійної дійсності. Як результат – укорінення в сучасній практиці комунікаційних досліджень 
звернення лише до новітніх систем медіа, формулювання ознак медіатизованого світу технологічною мовою 
виробництва масового інформаційного продукту. Про це свідчать розвідки як зарубіжних, так і вітчизняних 
комунікативістів. Так дослідниця Н. І. Зражевська, послідовно уводячи принципи аналізу повсякденності, 
унаочнює технології її репрезентації  дослідженням принципів енігматичного, ритуалізованого нарративу та 
«великого стилю» у конструюванні сучасних новин [5]. Складність уведення нелінійних методик у історико-
журналістський контекст пов’язана не тільки із дискретністю повсякденних практик, а і з укоріненням 
традиційного підходу у розумінні реалій об’єктивного історико-журналістського процесу, що закріплене у  
роботах з історії зарубіжної преси [4; 9; 13; 17].  

Метою роботи є спроба окреслити засоби втілення нової історичної методології до курсу історії зарубіжної 
журналістики. Завданнями визначимо наступне: проаналізувати методологію культури повсякдення по 
відношенню до історико-журналістського процесу; на прикладі просвітницької публіцистики Великої Британії 
з’ясувати дієвість конструктів повсякденної історії. 

Основна частина 
Вибір предметом дослідження дискурс Нового часу зумовлений появою у цей період нового виміру 

соціального простору. Епоха Просвітництва стала поворотним етапом в історії європейської цивілізації. 
Абсолютистські режими в ХVІІІ ст. почали змінюватися демократичними, феодальні економічні відносини 
поступилися місцем капіталістичним, у науці та філософії  запанував раціоналізм, у політичному й релігійному 
житті – принципи толерантності, укорінилися і одержали юридичне оформлення концепції «природних прав 
людини» і демократії. Ці явища пробивали собі дорогу важко – ХVІІІ ст. стало епохою кривавих революційних 
потрясінь і війн за незалежність. Початок європейського Просвітництва пов’язаний з ідеями англійських деїстів і 
філософів кінця ХVІІ ст. Прийняття в 1689 р. «Білля про права» стало знаменною подією не тільки для Англії, але і 
для всієї Європи. Філософським стрижнем Просвітництва стала доктрина Д. Локка. Висловлене ним положення 
про те, що ми народжуємося вільними, так само, як ми народжуємося і розумними («Про цивільне правління», 
1690), стало гаслом епохи.  
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 Фундаментальні зсуви у структурах сприйняття та оцінки свідчать про зміну «метрики та топіки свідомості» 

[8]. На прикладі становлення принципів відкритості громадянського суспільства та легітимізація дискурсу 
приватного розглянемо досвід культури повсякденності. 

В історії журналістики Просвітництво пов’язане з виникнення громадянської відкритості, що розуміється як 
«сфера згуртованих у публіку приватних осіб» [3, с. 71]. Відкритість резонерства, на думку Ю. Габермаса, 
породжена приватним досвідом, «походить з суб’єктивності родинної інтимної сфери у її віднесенні до публіки» 
[Там само, с. 72], а до громадських інституцій ранньої публіки дослідник включає королівський двір (Франція), 
салон (міська аристократія), застільні та таємні товариства, ложі (Німеччина), концерти, театр, мистецтво. Клубно-
салонна традиція широко представлена в сучасних історичних та культурологічних студіях. Цікавим є наслідки 
такої реабілітації повсякденності у розрізі феміністичної критики. Світ паризького салону, як частини публічної 
сфери та центру вільних дискусій, певною мірою знімає соціальні та гендерні протистояння, стає простором не 
тільки розповсюдження просвітницьких ідей, а й прокладає шлях для ідей рівності, практикує жіноче лідерство та 
жіночу солідарність [16]. Значення клубів та кав’ярень уточнює дослідник Б. В. Марков, об’єднуючи місця 
формування публіки наступними рисами: рівність у спілкуванні, відсутність ієрархії та церемоніалу; відкритість 
дискусії; зміна ролі творця. Втягнутий у ринкові відносини, «він створює культурні цінності, які, завдяки публіці, 
набувають комерційної вартості; публіка конституюється через громадську думку, аргументація набуває 
загальнодоступного та загальновизнаного характеру» [7, с. 125-126]. Разом з тим, на рівні академічних видань ще 
тільки починаються спроби використання досвіду аналізу повсякденності. Так, в узагальненій збірці робіт з питань 
просвітницького руху в Англії традиційно фіксується історіографія проблем політичного розвитку країни, 
докладно аналізується духовне життя суспільства, ґенеза англійського просвітництва [12]. Об’єднує традиційні та 
нові форми аналізу дослідниця Лабутіна Т. Л. [6]. Розглядаючи процес зародження «четвертої влади» в Англії 
початку ХVІІІ ст., вона логічно умотивовує появу преси, просвітницьких журналів перш за все з скасуванням 
закону про цензуру (1695) та гострою політичною полемікою партійної еліти, в яку стали втягуватися все більша 
кількість громадян. Власне цією полемікою, передвиборчими компаніями, бажанням обмежити можливості 
інакомислячих дослідниця пояснює введення економічних засобів тиску на пресу: гербовий («штемпельний» збір 
(1712)), привілеї. Роль неформальних об’єднань у становленні публічності як фактору відкритості лише 
констатується автором. 

Але ж довга історія  існування в Англії таких закладів як кав’ярня (перша  була відкрита вихідцем з Турції 
Паской Розі у 1652 році у Лондоні), їх кількість (у ХVІІІ ст. у Лондоні функціонували більше 3 тисяч)  свідчать про 
певні трансформації у цілях подібних закладів, які одночасно виконували функції побутового спілкування, 
політичного об’єднання та дискусій, навіть професійної спільноти. «Іонафану» та «У Джонатана» відвідували 
комерсанти, «Грецьку кав’ярню» – вчені та юристи, «У Лллойда» – страхові ділки, «У Чайлда» збиралися 
лондонські лікарі, «Кав’ярню Віля» відвідували літератори. Спілкування у торійському «Клуб Братів» 
Болінгброка, Свіфта О. Поупа та Джона Грея виллється у створення кружка «Мартінус Скрибблерус», з якого 
почнеться розвиток англійської сатири [2; 6, с. 36-37]. 

Попри чисельність закладів і високу їх популярність, звернімо увагу на показовий їх розподіл за 
соціальними ознаками відвідувачів (традиція створення закритих клубів та фешенебельних салонів, крім 
підтримання зрозумілої елітарності, спиралася на бажання обмежити клієнтуру і захистити її від кримінального 
елементу) та політичними уподобаннями. У кав’ярнях народилися головні британські партії: віги віддавали 
перевагу закладам «Сент-Джеймс», «Кавовий дім Св. Іакова», торі збиралися у «Дерево какао». За пенні (стільки 
коштувала чашка кави) бажаючі могли не тільки послухати політичні дискусії, а й, за словами Аддісона, 
«потішитися спокійним, буденним життям» (Spectator. – 1711. – №49) [1]. 

Формування публіки, що обговорює, тобто робить фактом публічного власні погляди, є базовою засадою 
процесу розвитку засобів масової комунікації. «Це вже не монологічна мова влади, заснована на розподілі об’єкта 
та суб’єкта, того, хто говорить та того, хто слухає, а комунікація частки та спільного, приватного та публічного» 
[8]. Нові ідеї поширювалися завдяки не тільки традиційним для Європи подорожам, міжнародній книжковій 
торгівлі, перекладацькій діяльності. Усе чіткіше окреслювалися принципи формування й укорінення категорій 
єдиного інформаційного та культурного простору. Оскільки в інформаційній системі Просвітництва був практично 
відсутній факт як такий, власне подія, то особливого значення набували журнальна публіцистика (яка, за Л.Є. 
Пінським, не зображувала, а резонувала), епістолярний жанр, літературні кореспонденції, памфлети, мемуари, 
численні чутки, етикет та мода. 

Епоха Просвітництва визначається як століття журналів. Особливість перших європейських журналів – 
переважно наукова орієнтація, але наукове переписування не могло залучити до комунікації досить велику 
кількість учасників (перший європейський журнал («Журнал учених», 1665–1828) був створений з ініціативи 
французького міністра фінансів Жан-Батіста Кольбера). Тому поява видань, орієнтованих на пересічного читача, 
не дуже глибоко зануреного в тонкощі політичних дискусій, сприймалася як певна культурна революція, а 
затребуваність моральних видань була актуальною протягом століття. Не випадково найбільш вдалі моральні 
тижневики перевидавалися неодноразово: так протягом ХVІІІ ст. «Глядач» (Spectator) витримав 55 перевидань, 
«Базіка» (Tattler) і «Опікун» (Guardian) – по 26. Завдання просвітницької журналістики – повчати розважаючи. 
Тому мова моральних тижневиків  відзначалася простотою і доступністю, а теми, що в них розглядалися, зазвичай 
були актуальні та цікаві пересічному читачеві. Заклик журналу «Глядач» «вивести філософію з кабінетів і 
бібліотек, шкіл і університетів та оселити її в клубах та зібраннях, у кав’ярнях та за читацьким столом» (Spectator. 
– 1711. – №10) ставить не тільки нові завдання популяризації культурних та філософських ідей, а й свідчить про 
впливовість  просвітницької преси, яка, наприклад, в Англії вважалася «четвертим станом», а щорічний тираж 
провідних газет зріс до 10 млн примірників. 
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Історія розповсюдження просвітницьких видань, які у тому числі спиралися й на клубну традицію, 

укорінену публічними закладами, починається з відкриття Джоном Дантоном та Річардом Су газети «Афінський 
меркурій », яка складалася із відповідей на запитання читачів. Примітним є створення однойменного клубу при 
газеті. Зміст тем для обговорень (Чому дурень може задати питання, на яке не відповість розумник? Чи повинен 
чоловік уникати дружби з чужою жінкою? Чи завжди зручно казати правду?) відповідав моральним та культурним 
запитам епохи і, в той же час, виводив діалог із читачем майже на «інтерактивний» рівень. Попри складність 
запропонованих газетою тематичних галузей (політика, тактика, економіка, апокаліптика, математики, софістика), 
до відповідей та запитань ставилися вимоги неординарності та цікавості, дотепності та невибагливості. Отже 
принциповим стає певна реабілітація, оприлюднення закритої сфери приватності та повсякдення. А неабияка 
популярність видання (з 3-го номера виходила газета двічі на тиждень) та неодноразове повернення до вдало 
віднайденої форми (жанр Answers повторюватиметься в англійській пресі  протягом трьох століть) дають 
розуміння типологічності явища. Д. Дефо, який співпрацював з «Афінським меркурієм», використовує досвід 
роботи с Д. Дантоном вже у власному журналі  «Огляд подій у Франції та іншій Європі» (1704–1713 рр.). Розділ 
«Скандальний клуб», з описом сенсаційно гучних світських та  громадських подій, велика кількість «позаштатних» 
кореспондентів, уведення регіональних новин, жанрові новації (репортаж з місця подій тощо) вивели журнал на 
загальнонаціональний рівень. 

Вихід журналу Р. Стиля (з 1710 р. видавничим проектом свого друга зацікавився Дж. Аддісон)  «Базіка 
Ісаака Бікерстафа» поклав початок не тільки англійській, але усій європейській просвітницькій журналістиці. 
Видання починалося зверненням Бікерстафа, який пропонував читачеві «повчальне і водночас цікаве читання», 
«добродійне і необхідне». Основою кожного номера було есе, що відповідало трьом вимогам: відсутність суворих 
канонів, повчання (життєвими прикладами та побутовими сценками) і стислість [14].  Крім есе в кожному номері 
містилися невеликі оголошення й замітки («Базіка» виходив тричі на тиждень). Літературознавці навіть угледіли 
колорит прози рококо у винятковій для класицистичної епохи  стилістиці журналу, в якому увага до приватних 
сфер життя, «сімейна тематика» умотивовується особливою добродушно-іронічною інтонацією та витонченістю 
мініатюрних замальовок [11]. Інтерес до людського «багатоголосся», пошук критеріїв моральної оцінки, намагання 
зблизити соціальні страти суспільства (аристократи та буржуа), унаочнити тезу «повчати  насолоджуючись» (to 
instruct and to delight) змушують Дж. Аддісона та Р. Стиля розширити проблематику нового журналу «Глядач», 
увести нових героїв – членів клубу. Найбільший за тиражем (3 тисячі примірників щоденно), за читацькою 
аудиторією (уся Європа та колонії) і найчисленніший за кількістю перевидань та епігонів (близько трьох десятків), 
«Глядач» проіснував два роки – усього вийшло 555 номерів, в останньому номері було оголошено про несподіване 
одруження одного з персонажів і раптову смерть іншого. Світ повсякденності стрімко уривається у журнальну 
тематику, даючи енциклопедичну картину англійського життя початку ХVІІІ сторіччя очима п’ятьох членів 
удаваного клубу. Не менш значна роль видання у розширенні читацької аудиторії, перш за все жіночої. 
Відреагувавши на формування нового укладу життя жінки у ХVІІІ ст. , просвітники, з їх базовим пріоритетом 
дієвості розуму, не тільки критикують вади сучасної освіти та виховання, а й пропонують поради та рекомендації 
щодо зміни ціннісних орієнтирів, життєвого укладу, побутової поведінки, домашнього господарювання «нових 
англійок» [6, с. 117]. На це ускладнення соціальної структури феномена повсякдення звертає увагу дослідниця І. 
М. Наливайко. Конкретизуючи сентенцію, що вічне живе у повсякденному, вона пише: «вечное дано нам только в 
повседневном, здесь и теперь в мимолетных событиях, мелочах, «паутинках быта», в пространстве дома» [10, с. 
232-233].  Актуалізація свого, родинного через публічне, загальне в епоху Просвітництва породжує незвичайні 
феномени: появу емблематичних фігур авантюриста, чепуруна, філософа; разом із становленням персонального 
журналізму створення проміжного інформаційного пласта у вигляді чуток, конфіденційної інформації, пліток [15]. 
Поляризація цих різноякісних інформаційних просторів у Лондоні набуває навіть топографічних ознак: Граб-стріт 
та Фліт-стріт [17]. У той же час раціоналістична свідомість просвітників базувалася на дослідному типі знання. 
Звідси – чисельні приклади авторських практичних пропозицій (довідник Р. Стиля «Дамська бібліотека» Дж. Локк 
«Досліди про людський розум», О. Поуп «Досвіди про людину», «Дослід про критику», Д. Дефо «Дослід про 
проекти»).  

Висновки 
Розум та Природа, як основа філософських і соціальних суджень епохи Просвітництва, актуалізували ідею 

«природної людини» й зумовили появу нового прогресивного героя, нових наукових, естетичних, моральних та 
інформаційних стандартів. «Розквіт індивідуальності» – визначальна прикмета досліджуваної епохи – змінює 
фокус приватності: буденність позбувається безальтернативних її ознак. Інституціоналізація та реабілітація 
приватності (за Ю. Габермасом) визначаються політикою відкритості Просвітництва, поступовою економічною 
автономією приватних осіб і становленням традицій резонерства та публічних дискусій. Клубна культура, 
кав’ярневі традиції, перші літературні об’єднання та політичні гуртки, просвітницька преса сприяли становленню 
громадянської відкритості, а співіснування різних інформаційних вимірів приватного та публічного актуалізували 
проблему їх співіснування у масовій свідомості, яка потребує подальшого дослідження.  
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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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До вивчення чоловічого сегменту періодичних видань звертається К. Ліпатнікова у своїй праці «Два вороги 

чоловічих журналів: мораль та Інтернет» і зазначає, що тема чоловічих журналів є маловивченою як в Україні, так 
і за її межами [5]. Дослідниця пояснює таку ситуацію тим, що, по-перше, періодика в такому напрямі почала 
розвиватися зовсім недавно і, по-друге, їх поява є результатом дуже специфічного історичного явища, а саме 
«сексуальної революції», яка стала не тільки причиною чоловічих журналів як таких, а й оселила на його сторінках 
секс як одну з головних тем, що й досі вважається непристойним. Цими твердженнями автор пояснює те, що 
чоловічі видання й досі залишаються за межами наукових досліджень. 

І. Дяченко у статті «Журнал «MAXIM» як презентант українського чоловічого часопису в національному 
медіа-просторі» визначає типологічні особливості, тематичні параметри, оформлення, рубрикацію, а також 
презентацію образу чоловіка в українському глянцевому виданні «MAXIM» як представникові гендерно 
маркованої преси [3]. 

Ринок журналів для чоловіків не настільки великий, порівняно з часописами для жінок, однак і він 
динамічно розвивається. Це відбувається переважно за рахунок впливу західного видавця, який, вбачаючи 
відсутність вітчизняних чоловічих часописів, вводить своїх представників видань. Саме так на вітчизняному терені 
з’явився журнал «MAXIM», який на сьогодні має найвищий споживчий рівень як в Росії, так і в Україні [3]. 

За визначенням редакції, журнал пропагує такий стиль думки – специфічний інтелігентно-філософськи-
бешкетний погляд на навколишній світ. Одним із пріоритетних напрямів є виняткова якість знімків, текстів та 
ілюстрацій. Оскільки основна мета журналу – розважально-пізнавальна, то й новини в журнал підбираються таким 
чином, щоб довший час залишатися актуальними. Стандартним для чоловічих видань є коло інтересів журналу: 
жінки, кар’єра, машини, спорт, секс, туризм, техніка тощо. Всі ці тематичні напрями розкриваються як у 
постійних, так і в періодичних рубриках, основні з них: «Письма читателей», «Кто эта девушка?», «Maxiмир», 
«Легко!», «К ответу!», «Стиль», «Турбо», «В курсе!» [10]. 

Журнал «MAXIM» – це журнал-приятель, який ненав’язливо щось радить і водночас сміється разом з 
читачем над усім, чим можна, а також пропонує найрізноманітніші види розваг. Стиль і мова журналу 
відзначаються гумором, іронічністю та, іноді, сарказмом.  

Український читач відкрив для себе глянцевий журнал «Men’s Health» вже у 2005 році. Видання одразу 
завоювало увагу чоловічої аудиторії і тримається в числі найпопулярніших і досі (наклад 70 000 примірників). 

Поділ інформаційного наповнення видання дозволяє варіювати теми для нового номера: кожна з рубрик, 
теми яких дещо загальні, вміщує певну кількість варійованих підрубрик. Сталим набором частин вирізняється 
рубрика «Men’s Health в каждом номере», яка складається з таких підрозділів: «Письмо редактора», «Обратная 
связь» – тут публікуються найцікавіші листи від читачів, «Мужские ответы», «Бюллетень» – короткі цікаві 
відомості на задану тематику (наприклад, Бюллетень. Досуг; Бюллетень. Нервы), «Мужской разговор», «Промо» – 
реклама, «Где купить?» – список адрес фірмових магазинів та салонів краси, «Х. З. (Хочу знать)» – цікава і корисна 
на думку редакції інформація, наприклад: «Ясен пень. Так выглядят листья самых распространенных у нас 
деревьев. Теперь, если девушка спросит тебя, что это там черненькое зеленеет, ты не будешь краснеть и мямлить, а 
ответишь со знанием дела: «Тополь дрожащий, дорогая» (Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 146). Крім 
постійних, журнал містить варійовану кількість публікацій без рубрик на довільні теми. 

Глянцевий часопис «Men’s Health», відповідно до назви, публікує багато пізнавальних матеріалів про 
здоров’я, продукти та спорт. Видання вирізняється цікавою тематикою, великою кількістю фотознімків та 
читабельною версткою, хоча більшість реклами розміщується на правому боці розвороту. У кожному номері 
журналу є кілька рецептів приготування корисних страв, а також цікава інформація про окремі продукти: 
«Недавние исследования, проведенные учеными Гарвардского университета, доказали, что у мужчин, пьющих 
кофе, увеличивается подвижность сперматозоидов, что положительно влияет на репродуктивную функцию, на 
60% снижает опасность простаты, поджелудочной железы и даже диабета 2-го типа» (Men’s Health. – 2011. – 
грудень. – С. 121). Журнал орієнтується на прихильників здорового способу життя, активних, спортивних та 
цікавих осіб. 

Засновники будь-якого видання перед тим, як створити журнал, обирають свого читача, визначають цільову 
аудиторію, на кого, власне, майбутній журнал буде орієнтуватися. Завоювавши увагу читачів, отримавши їхнє 
визнання, журнал формує на своїх сторінках образ сучасного, на думку редакції, чоловіка. Таким чином має місце 
двосторонній зв’язок: аудиторія моделює видання, яке у свою чергу впливає на аудиторію. 

Президент видавничого будинку Hachette Filipacchi Shkulev В. Шкулєв визначає аудиторію журналу 
«MAXIM» так: «енергійний чоловік віком від 20 до 35 років з середнім та вищим за середній прибуток, який 
стежить за собою і цікавиться оточуючими» [9]. 

Автомобільна реклама в глянці, а також постійна рубрика «Турбо» з підрубрикою «Авто» вказують на те, що 
читач «MAXIM», найімовірніше, має автомобіль, нехай і не найкращий. Публікуючи фото лише дорогих 
автомобілів, журнал створює ілюзію гарного життя. Цікаво те, що більшість читачів не зможуть собі дозволити 
купити таке авто, хоча вже знають про нього більше, ніж про власну автівку середнього класу. Відчуття легкого та 
безтурботного життя створюється також за допомогою рекламних слоганів типу: «Словарь Даля осторожно 
относится к слову «олдскул», так что даем свою трактовку: – это то, что носили в детстве заграничные сверстники, 
пока у тебя не было денег. Сейчас, когда регулярно приходят SMS о начислении зарплаты, ты уже можешь 
покупать легендарные вещи, которые вновь входят в моду» (MAXIM. – 2012. – травень. – С. 127). 

Читач глянцевого видання «MAXIM» стильний, сучасний і стежить за своїм гардеробом. Про це свідчить 
рубрика «Стиль» та численні фотосесії чоловічого одягу, а також огляд косметичних новинок для чоловіків, та 
поради щодо догляду за волоссям та шкірою: «Когда-то мужчины защищали лицо забралом, но после того, как 
выяснять отношения с помощью холодного оружия запретил Уголовный кодекс, на смену доспехам пришли 
защитные кремы» (MAXIM. – 2012. – березень. – С. 125). 
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Журнал позиціонує свого читача як людину, фінансовий достаток якої вище за середній. У кожному номері 

часопису є репортажний матеріал з певного екзотичного місця світу. Розповідь доповнюють яскраві фотографії й 
захоплюючі коментарі: «Рай ценен своей недосягаемостью. Поэтому максимально к нему приближенное место в 
земных пределах не может быть легкодоступным. Ведь если туда можно на выходные электричкой, то разве это 
рай? Нет, земной рай должен лежать далеко от привычных маршрутов соотечественников, должен быть сказочно 
красив и диковинен» – пише Олексій Дмитрієв про одну з провінцій Французької Полінезії (MAXIM. – 2010. – 
жовтень. – С. 98). Такий матеріал є в кожному номері видання, хоча дозволити собі відпустку на Маркізах чи в 
рекламованому журналом Папете може далеко не кожен читач. 

Образ мачо, секс-символу в журналі формує реклама. (Наприклад, реклама одягу, де на зображенні стильно 
одягнений чоловік в оточенні гарних жінок). Публікації глянцю «MAXIM» акцентують на бізнесі, успіхові, 
інтелекті, здоров’ ї, тут публікують матеріали, з порадами як кинути палити, як приймати пологи, як торгуватися на 
ринку, куди краще подорожувати та інші, проте немає порад типу як звабити дівчину, у що краще одягтися, щоб 
привернути більше уваги, і навпаки є публікації з порадами як обрати одяг, щоб зекономити гроші, одягнутися 
максимально зручно та функціонально. Реклама ж пропонує чоловікам дорогі годинники, автомобілі, парфуми, 
алкоголь та техніку. 

Глянцевий часопис «Men’s Health» позиціонує свого читача як здорового, сильного, активного, успішного 
чоловіка, із середнім і вищим за середній рівнем IQ, який може не тільки ґудзика пришити, а й вечерю 
приготувати. Це підтверджують численні статті про здоров’я, тренерські поради, щодо спорту, кулінарні рецепти 
та ін.: «Однажды жарким зимним вечером. Все мы помним, что пьяному в бане смерть. А что еще не нужно 
забывать, отправляясь зимой в парилку?» (Men’s Health. – 2011. – грудень. – С. 44.) 

Справжній чоловік за версією журналу «Men’s Health» – це перш за все здоровий чоловік: «… Ты 
просыпаешься помятый и невыспавшийся, еле продрав глаза, вяло идешь к холодильнику в поисках безвкусного 
пастеризованного молока, с мыслями о трудном и скучном, а может, и просто скучном очередном трудодне? 
Хватит! Лучше так: ты просыпаешься с первыми лучами солнца, свежий и выспавшийся, бодренько выходишь на 
улицу, вдыхаешь полные легкие деревенского воздуха и сразу наполняешься энергией (без никаких новомодных 
энергетиков). Начинаешь утреннюю пробежку, предварительно неспешно и хорошо размявшись (прошу заметить, 
все на свежем и чистом воздухе). Бежишь по дорожкам с разным покрытием: от асфальта до грязи и песка. 
Пробегаешь через кусты крапивы – и резко переходишь на спринт, заодно пройдя сеанс лечебно-оздоровительного 
массажа. Потом либо турничок, либо «дровосек» (а в селе «дровосек» – это не тяга блока, это колка дров)…» 
(Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 22). Часопис багато уваги приділяє фізичному розвитку і здоров’ю чоловіка, 
на другий план відходять кар’єра, жінки та культура. Такий акцент на фізичному розвитку пояснюється 
специфікою видання – «Men’s Health», тобто Чоловіче Здоров’я. 

Постійна рубрика «Экстра» має свій девіз «Правила жизни здорового мужчины». Тут чоловіки читають про 
правильне харчування, вітаміни, хвороби та їх лікування, спорт, часто публікують матеріали про «екзотичні» види 
спорту з коментарями тренерів чи спортсменів-професіоналів у цій сфері.  

Зупинившись на здоров’ ї, глянець не зображає чоловіка як батька та сім’янина. Навпаки, часопис «вчить» 
свого читача обходитися без жіночої допомоги в побуті – куховарити, прати, прасувати, шити, прибирати, 
складати речі. Наприклад: «Просто сложено. Сделай так, чтобы приехавшая с тобой в командировку свежая 
рубашка не была мятой, как знаменитая пионервожатая» (Men’s Health. – 2012. – травень. – С. 46); «Готовим 
отличные ужины формата «все в одном», используя простую чугунную кастрюлю» (Men’s Health. – 2010. – 
серпень. – С. 92). 

Образ «спортсмена» (або «підпільного Кличка»)  чітко простежується у виданні «Men’s Health», де на опис і 
демонстрацію фізичних вправ виділено кілька сторінок, а також більше однієї публікації в одному номері видання 
про спорт, здорове харчування та відомих спортсменів: «…ты по прежнему будешь тренироваться. Да еще как! В 
твоем арсенале сохранятся почти все сложные упражнения со штангой (они не дадут уйти силе), а количество 
кардио-тренировок мы тебе и вовсе увеличим – надо проявить те мышцы, что у тебя уже есть. Все-таки лето на 
носу» (Men’s Health. – 2011. – травень. – С. 111). 

Як набрати вагу чи позбутися зайвої, як правильно харчуватися під час тренувань, які силові вправи 
формують м’язи, відповіді спеціаліста на запитання читачів зі сфери спорту, графічне зображення описаних вправ 
– про це чоловіки читають в рубриці «Персональный тренер». 

«Меценат» – успішний бізнесмен, який майже не буває вдома. Дружина його завжди самотня. Зате оточена 
розкішшю грошей та подарунків, якими він відкуповується. Статей, у яких акцентується на кар’єрі, бізнесі та 
збільшенні власних статків небагато. Навпаки, автори публікацій говорять про свого уявного читача як про вже 
сформованого успішного бізнесмена, в якого достатньо грошей для подорожей, інтелектуального розвитку та 
вистачає часу для кулінарних експериментів. Цей образ легко виокремити у виданні «МАХІМ»: «Высокая 
американская кухня… Ты думаешь, это очередная неудачная шутка от редакции МАХІМ? А это объективная 
реальность, которую на наших глазах и по нашей просьбе создают лучшие шефы США (справедливости ради 
скажем – создают с использованием чужого опыта, ну так и саму Америку создали эмигранты). И как знать, к чему 
это приведет. Лет 20 назад так же глупо звучала фраза «высокая британская кухня», а сейчас Джейми Оливер – 
чуть ли не главный повар планеты. Но довольно философии – марш на кухню, готовить!» (МАХІМ. – липень. – 
2010. – С.78). 

«Superman» («Бетмен») – мужній красень, готовий прийти на допомогу милій. Любить перемагати та бути в 
центрі уваги. Має вольовий характер, отримує задоволення, коли його вихваляють та цінують нарівні із золотом. 
Таким бачать чоловіка глянцеві видання MAXIM та Men’s Health. Публікаціями типу «45 твоих тайных талантов» 
(MAXIM. – 2012. – листопад. – С. 48), «12 твоих хороших качеств, которые бесят женщин» (Men’s Health. – 2012. – 
травень. – С. 56) звеличують своїх читачів гламурні часописи.  
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Наповнення рубрики «Guide to Style» («Гид по стилю») у журналі Men’s Health варіюється кожного номеру. 

Тут є фотосесії чоловічого одягу, поради перукаря, стиліста, косметолога, жіночий коментар щодо чоловіків, їх 
поведінки та зовнішнього вигляду, як правильно обрати костюм, годинник чи косметику, які аксесуари доречні, а 
від яких краще відмовитися, як формувати гардероб, якщо фінансування обмежене та про інше мають можливість 
читати чоловіки в рубриці. 

Висновки. Тематичне наповнення українських глянцевих видань для чоловіків різноманітне. У результаті 
дослідження чоловічих глянців було виявлено, що видання уявляють свого читача активним, спортивним, 
молодим, мобільним, енергійним і таким, що прагне розвиватися та цікавиться новою інформацією. Глянцевий 
часопис «MAXIM» публікує матеріали на найрізноманітніші теми. У журналі «Men’s Health» більше уваги 
звертається на здоров’я, зокрема фізичний розвиток, тренування та фізкультуру, а також здорове харчування, 
екзотичні види спорту. У результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що видання пропагують 
здоровий спосіб життя, не акцентують на сімейних цінностях, а отже бачать свого читача самостійним, успішним, 
ерудованим, здоровим і стильним. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку будуть дослідження питань, пов’язаних із 
глянцевими гендерно орієнтованими виданнями та їхнім впливом на читацьку аудиторію, а також прогнозування і 
порівняння розвитку жіночих та чоловічих образів на сторінках видань.  
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН 
 

У статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються 
мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. 

Ключові слова: когнітивний дискурс, концепт, когніції, фрейм, рефреймінг, модель світу.  
 
В статье анализируется значение когнитивных конструкций в материалах СМИ. Исследуются языковые особенности 

СМИ, а также репрезентация реальности посредством журналистики. 
Ключевые слова: когнитивный дискурс, концепт, когниции, фрейм, рефрейминг, модель мира. 
 
This article еxamines the importance of cognitive structures in the mass media. There is a study of linguistic features of the 

media, representation of reality in journalism. 
Keywords: cognitive discourse, a concept, cognition, frame, reframing, a model of the world. 

 
Здебільшого, аудиторія ЗМІ формує уявлення про світ, ґрунтуючись на своєму досвіді «спілкування» з 

журналістськими матеріалами. Це ми називаємо когнітивним підходом до ЗМІ. Дане сформоване уявлення про світ 
має колосальний вплив на наше життя, адже засоби масової інформації, здебільшого телебачення та Інтернет, 
перетворюються з інформаторів про події на другу реальність, що стає для багатьох людей реальнішою за саме 
життя. Проблема, якій присвячено дослідження, полягає саме особливості мови ЗМІ, яка не тільки доносить до 
аудиторії інформацію, вона здійснює на неї емоційний вплив, «допомагаючи» зробити потрібні висновки, в 
матеріалі відчувається ставлення до об’єкта та прогнозується ставлення до нього аудиторії. До формування 
когнітивного контексту події долучаються фрейми (рамки), що спрямовують нашу увагу.  

                                                      
* © В.А. Карпиленко, 2013 
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Аналізуючи дослідження когнітивних структур новин ми спираємося, зокрема, на Дж. Лакоффа і Ф. Лунца в 

області вивчення фреймів; Шанто Айенгара та Дональда Кіндера, що зробили значний внесок у практичні 
дослідження теорії епізодичних і тематичних новин; Б. Рассела, Д. Девідсона, Роберта Ділтса, які вивчали теорію 
метафор; Р.Барта, Ю. Крістевої, М. Бахтіна, які значно просунулися у вивченні інтертекстуальності. 

Метою нашої статті є розкриття такого поняття, як рефреймінг, що змінює рамку, переміщуючи образ в 
інший фрейм. За допомогою рефреймінгу можна змінити ставлення до об’єкта. Іншими словами рефреймінг можна 
назвати зміною точки зору. 

Хід дослідження. Так, можна прослідкувати за інтерпретацією однієї події, переглядаючи ТОП-новини на 
сайті телеканалу «1+1». Протягом тижня ми бачимо зміну фрейма (рамки) у відношенні до ходу судової справи 
Юлії Тимошенко. За перший фрейм візьмемо залишений без змін вирок апеляційного суду: «Суд залишив у силі 7-
річне ув'язнення Тимошенко» (23.11.2012) → «Високий представник ЄС розкритикувала апеляційний процес щодо 
газової справи Тимошенко» (24.11.2012) → «За словами глави Європарламенту Єжи Бузека, випадок з Тимошенко 
дає найгірший з можливих прогнозів щодо співпраці з ЄС» (26.11.2012) → «Тимошенко у СІЗО не лікують» 
(26.11.2012) → «США закликали звільнити Тимошенко» (28.11.2012) → «Політолог: Тимошенко етапували в 
класичному радянському стилі» (30.11.2012) → «Прихильники Тимошенко взяли в облогу нове пристановище екс-
прем’єрки» (30.11.2012) → «ЄС терміново очікує на пояснення, як Тимошенко опинилась в колонії» (30.11.2012) 
[2]. Тобто, фрейм, в якому міститься саме хід судового процесу над українським політиком розширюється до 
міжнародних відносин, зміни ставлення до України ЄС. Тут же рамка переміщується з власне суду на умови 
знаходження Ю. Тимошенко у СІЗО, протести її прихильників та безпосередні натяки на політичні репресії в 
Україні. Себто, відношення до новини на початку, набуває кардинальних змін. 

Розглядаючи варіативність сприйняття ситуації суспільством, слід приділити увагу і формуванню 
стереотипного ставлення до неї через поширені стандарти у суспільстві. З позицій когнітивізму людина вивчається як 
система переробки інформації, а поведінка людини описується і пояснюється в термінах її внутрішніх станів. Ці 
стани фізично проявлені, досліджувані та інтерпретуються як отримання, переробка, зберігання, а потім і мобілізація 
інформації для раціонального вирішення завдань [3]. Саме за допомогою когнітології маємо змогу відмежувати 
особливості ознаки журналістики нашої епохи. Сфера когнітології виходить за межі психології та лінгвістики, вона 
певним чином охоплює галузь гуманітарних наук та, звичайно, стосується журналістики. Франк Лунц своєю теорією 
показує, що кожне слово несе в собі певну інформацію, що впливає на його сприйняття. Він створив невеликий 
словничок для республіканців – як можна і як не можна називати ті чи інші реалії американського життя. Що 
стосується «правильних» чи «неправильних» слів, то, наприклад, за його рекомендацією, не треба критикувати уряд, 
замість цього слід казати Вашингтон, бо американці люблять свої місцеві уряди. Американці не люблять слів 
«глобальна економіка», «глобалізація», «капіталізм», тому замість них слід казати «економіка вільного ринку» [4]. 
Його книжка «Слова, що спрацьовують» має цікавий підзаголовок: «Важливо не те, що ви кажете, а те, що люди 
почули» (Luntz F. Words that work. It's not what you say, it's what people hear).  

Людська свідомість сприймає один предмет на тлі іншого, тобто фігура орієнтована відносно фону. У будь-
якій ситуації мовець розрізняє рухомі і нерухомі об'єкти, які утворюють фон. Фігури мобільні в часі і просторі. 
Вони мають просторові межі, які задаються фоном – об'єкт на тлі простору, якийсь факт на тлі процесу [5]. Тобто, 
одне й те саме поняття може викликати залежно від контексту його застосування різні типи емоцій. Особливість 
сприйняття залежить від багатьох факторів. Але набуті характеристики часто стають такими, що 
використовуються постійно і представляють предмет постійно-позитивним чи постійно-негативним. Знаковим є 
випадок перевидання у США класичних романів Марка Твена «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі 
Фінна» з попереднім видаленням з них усі «неполіткоректних» висловів. Зокрема, мова йде про заміну таких слів 
як «негр», а також, наприклад, слова «раб», що позначало чорношкірих, які працювали на білих панів. Тим часом 
надходить безліч листів, зі звинуваченням у паплюженні творчості великого письменника. Критики стверджують, 
що мова Марка Твена відображає історію Америки, тому заміна будь-яких слів є недоцільною, і цензура з 
політичною коректністю зайшла занадто далеко. Раніше твори Твена були виключені з програм десятків шкіл 
США через використання слова «негр» [6].  

Уявлення американських когнітологів про структури і одиниці пам'яті оформлені в термінах-поняттях 
scheme, frame, scenario, script, scene. Також слід виділити поняття семантичної пам'яті. Це є особливий «розумовий 
тезаурус», який організовує знання людини про слова та інших вербальних символах, їх значеннях і референта. 
Семантична пам'ять – це пам'ять на слова, поняття, правила й абстрактні ідеї, вона необхідна, щоб користуватися 
мовою [7]. Когнітологи пропонують також репрезентації текстів, кодування яких відбувається за допомогою схем. 
Текст в кодовому поданні – це ієрархічна структура, з рівневою організацією: найважливіші висловлювання 
(вищий рівень) підтримуються другорядними (нижчий рівень) [8]. Всі оперативні одиниці пам'яті, фрейми, 
скрипти, сценарії, концепти, гештальти (цілісні допоняттєві образи фрагментів світу) і т.д., сходять до образу 
минулого сприйняття, який отримує в когнітології цілий ряд термінологічних позначень – внутрішнє уявлення, 
ментальна репрезентація, прототип. Прототип – це образ довгострокової пам'яті, в основу якого закладене перше 
сприйняття, а його вдосконалення пов'язано з безліччю поправок при наступних сприйняттях [9]. Когнітивісти 
намагаються описати когніції з позицій наївного сприйняття світу. Наївне знання добре тим, що воно не відчуває 
тиску традиційних уявлень.  

«Когнітивна модель світу» – це саме людська свідомість, людська пам'ять. Когнітивну модель, пише Р. 
Солсо, ми визначаємо як метафору про те, як виявляється, зберігається і використовується інформація [10]. 
Когнітологи замінюють ідеальну модель світу картиною світу, «втіленою» у мові, і будують модель внутрішнього 
світу людини, спираючись на мовні дані.  

Кожне відоме людству поняття, чи то просто слово містить у собі певну інформацію, таку собі змістову 
наповненість. Але ця інформація зазвичай є не властивою від «народження», а набутою вже під час життя. 
Відношення до того чи іншого об’єкту або ж явища формується не без впливу зовнішніх факторів. Зокрема, якщо 
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ми беремо за приклад відношення до певної країни, то конструювання поглядів на неї здійснюється не без 
допомоги ЗМІ.  

Якщо за теорією дослідника метафор Дж. Лакоффа, наша повсякденна поняттєва система, в рамках якої ми 
думаємо та діємо, за своєю суттю метафорична, то в основі метафоризації лежить процес взаємодії між 
структурами знань. Завдяки вже наявному досвіду людина структурує отриману інформацію та формує її 
розуміння, враховуючи вже наявну взаємодію з навколишнім середовищем. Концептуальні метафори безсумнівно 
пов’язані з культурою мовлення людини. Здебільшого з плином часу вони є настільки прийнятними і звичними, 
що вже не усвідомлюються як метафори. З мовою взагалі та мовою ЗМІ відбуваються значні зміни. Враховуючи й 
те, що з’являються нові слова та поняття, з’являються також слова, що здатні скоротити пояснення події, 
характеристики та ін. Все більше актуалізується інтертекст.  

Проаналізувавши періодичність та контекст згадування Російської Федерації у блоках новин таких 
телеканалів, як «1+1», «5 канал», «Інтер» та «ICTV» за період з 1.06.2011 по 30.06.2011, слід зазначити, що новини, 
стосовно даної країни містять інформацію про: заборгованості інших держав перед нею, зокрема, України, а також 
вирішення питань щодо цих заборгованостей («Стоимость российского газа к концу года составит 500 долларов за 
тысячу кубов» - Передача Подробности на «Інтер» за 06.06.2011; «Росія погрожує вимкнути для Білорусі 
електрорубильник» - Передача ТСН на «1+1» за 28.06.2011); про переговори між нашими країнами («Янукович 
призвал Азарова сохранить динамический рост товарооборота между Украиной и Россией» - Передача 
Подробности на «Інтер» за 06.06.2011); а також повідомлення здебільшого щодо кримінальних подій, стосовно 
громадян Росії («Головному підозрюваному у вбивстві російської журналістки Анни Політковської висунули 
звинувачення за чотирма статтями» - Передача Час новин на 5-й канал за 02.06.2011). З огляду на представлені 
громадянам нашої держави новини відносно Росії, можна охарактеризувати РФ як країну, від якої багато залежить 
в економічному плані і втрати співтовариства з нею слід остерігатися; як державу, з якою Україна намагається 
налагодити співробітництво; як державу з нестабільною кримінальною ситуацією. 

В Білорусії: економічна криза в країні («Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить кредит» - 
Передача Подробности на «Інтер» за 01.06.2011; «Обурені цінами на бензин водії у Мінську, заблокували центр 
білоруської столиці» - Передача ТСН на «1+1» за 12.06.2011); напружена атмосфера у відносинах за ЄС та 
всередині країни («Судом погрожує Євросоюзу президент Білорусі» - Передача "Час новин" на «5-й канал» за 
23.06.2011; «У Білорусії затримали 450 людей за участь у вчорашній акції "Революція через соціальні мережі"» - 
Передача Факти на «ICTV» за 23.06.2011). Білорусія показана як країна з нестабільним становищем в економічній 
та політичній сфері; протестами громадян та відсутністю можливості вільного вияву громадянської позиції; 
диктатурою влади.  

Що стосується ЄС, то це повідомлення про події відносно підготовки до Євро-2012 («Генсек УЄФА 
упевнений, що "Євро-2012" відбудеться успішно і в Україні, і в Польщі» - Передача Час новин на «5-й канал» за 
09.06.2011) та позиції Євросоюзу щодо перебігу судового процесу над Ю. Тимошенко («Європарламент 
занепокоєний вибірковим правосуддям в Україні» - Передача Факти на «ICTV»), а також випуски теленовин 
стосовно переговорів між урядом України та ЄС, а також визначення позиції Європи щодо реформ в Україні («У 
Європи – великий інтерес до реформ в Україні» - Передача Факти на «ICTV» за 15.06.2011). Отже, від Європи 
залежало, чи відбудеться в Україні Евро-2012; Євросоюз постійно намагався втрутитись у внутрішню політику 
України, зокрема стосовно здійснення суду над опозиціонерами; щодо провадження уряду України політики 
переговорів щодо співтовариства з ЄС [11].  

Слід зазначити, що серед української молоді (18-29 років) у відношенні до членства України в ЄС на Донбасі 
та в Криму, де в цілому домінує негативне ставлення до членства в Євросоюзі, в цій віковій групі підтримка 
євроінтеграції становить 51%. У той же час 32,9% опитаних не вважають, що Україні потрібно стати членом ЄС, 
21,1% не змогли відповісти на це питання. Прихильники членства України в ЄС переважають у західних регіонах 
країни (74,2%), в центрі і на півночі країни (49,7%). На півдні і південному сході за вступ до ЄС 36%, на Донбасі та 
в Криму – 26,4% [12]. Вступ в Європейський Союз – це, скоріше, вибір молоді. Та не останнім фактором є вплив на 
вибір спілкування в соціальних мережах, більш вільний доступ до інформації зарубіжних країн, ознайомлення з 
рівнем їх життя та перспективами відносно вступу у ЄС України. Отже, ситуативний фон, особливості висвітлення 
подій тієї чи іншої держави ЗМК, формують відношення до неї. Тоді як у кожне поняття вкладається окремий 
зміст, створюючи вже повний образ, формуючи ставлення світу до окремих держав. Інформація ж, подана 
журналістами, сприймається як беззаперечно-правдива. Дивлячись новини на ТБ, глядач відчуває себе очевидцем 
подій, сприймаючи мовні конструкції як безсумнівно істинні. 

Когнітологія особливо підкреслює значущість досвіду, засвідченого в мовній картині світу. Ментальна 
модель світу включає і ментальну мовну модель, яка входить в особливу область свідомості – ментальний 
лексикон. При моделюванні ментального лексикону і описі його пристрою дослідники знову звертаються до 
мовних формул природної мови. Людина – активний носій когніції, який виступає в подвійній ролі: як сторона, що 
пізнає і як центр перспективи. Поняття мовної когніції збігається з тим, що в останні роки, в рамках 
інтерпретаціонізму, називають інтерпретацією в широкому сенсі, охоплює фактично всі дії над мовою, коли для 
цих дій з'являється привід – мова. Якщо цю промову потрібно продукувати, внутрішній світ інтерпретується у 
вигляді мови. Коли ж мова задана як об'єкт сприйняття – інтерпретується вона. Вимальовується наступна картина. 
У загальнолюдській когніції закладені універсальні когнітивні стратегії. Людський досвід їх використання 
призводить до накопичення «об'єктних» знань і «оптимізування стратегій» [13]. Отже, звертаючись до 
когнітивістики, ми звертаємося до мови в цілому, аналізуючи особливості інтерпретації тих чи інших понять 
залежно від ситуації вжитку, залежно від ментальної складової, довгострокової пам’яті, особливості фону, у якому 
сприймається мовний предмет аналізу та ін. Звідси – формування через сучасні ЗМІ когнітивної моделі світу, 
створення враження від конкретних країн, людей, подій у тих, хто цю інформацію сприймає. 
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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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ЖУРНАЛ «ДУКЛЯ» В КОНТЕКСТІ ПЕРІОДИКИ СЛОВАЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У публікації виділено основні факти повоєнної української преси Східної Словаччини, окреслено їх домінантні 

характеристики. З’ясовано значення літературного й публіцистичного журналу «Дукля» в культурному житті пряшівських 
українців. Проаналізовано етапи і напрями діяльності, зміст і структуру видання, тематичну та жанрову розмаїтість 
друкованих текстів. 

Ключові слова: українська преса Східної Словаччини, журнал «Дукля». 
 
В публикации выделены главные факты послевоенной украинской прессы Восточной Словакии, обозначены их 

доминантные характеристики. Определено значение литературного и публицистического журнала «Дукля» в культурной 
жизни пряшевских украинцев. Проанализированы этапы и направления деятельности, содержание и структура издания, 
тематическое и жанровое разнообразие текстов. 

Ключевые слова: украинская пресса Восточной Словакии, журнал «Дукля». 
 
In the article the main facts of Past war Ukrainian press in Eastern Slovakia are emphasized, the dominating characteristics are 

outlined. The significance of literary publicistic journal «Duklia» at cultural life of the Priashiv Ukrainians is defined. Еhe main trends 
and stages of journal’s activity, content and structure of the edition, thematic and genre varieties of the published texts are analyzed. 

Kej words: Ukrainian press in Eastern Slovakia, journal «Duklia». 
 

Постановка проблеми 
У незалежній Україні активно постала потреба дослідження національної преси, передусім видань, які 

протягом десятиліть виходили за межами Батьківщини і відігравали провідну роль у культурному зростанні, 
формуванні свідомості й інтелекту українців серед інших народів. 

Журнал «Дукля» (1953 – по сьогодні) [8] – літературно-мистецький та публіцистичний часопис словацьких 
українців, офіційний друкований орган українських письменників, репрезентант і активний організатор місцевого 
літературного руху. Проте дослідники українсько-словацьких культурних взаємин Ю. Бача [1; 2], Ф. Ковач [12], 
М. Мольнар [14] лише вибірково розглядають окремі положення та ідеї, маніфестовані публікаціями журналу, або 
періодично підсумовують діяльність видання переважно на його ж сторінках, як наприклад, І. Галайда [3], 
Ю. Гарбар [4], Ф. Гондор [6; 7], М. Ілюк [9], Ф. Ковач [13], З. Франко [20], М. Штець [21]. Часопис «Дукля» є 
синтезуючим і визначальним фактором в українсько-словацькому культурному діалозі, що й визначає 
актуальність даного дослідження. Його мета – окреслити місце журналу «Дукля» в контексті періодики 
словацьких українців у другій половині ХХ століття. 

Жорсткі економічні й соціальні умови, духовно-культурна й суспільна ізольованість українців у Чехо-
Словаччині нерідко ставили під сумнів існування окремих видань. Попри те саме громадська преса була основним 
чинником становлення української спільноти, збереження її етнічної самобутності, рідної мови, звичаїв, історичної 
пам’яті, найоптимальнішим шляхом усвідомлення власної національної ідентичності в чужомовному чехо-
словацькому середовищі. На цьому завжди наголошували Ю. Бача [1; 2], О. Пономарів [15], О. Рудловчак [17; 18], 
М. Фолріхова [19], зазначаючи, що пропагувати українське письменство, історичні та культурні цінності, 
національні почуття було одним із завдань, зокрема, «культурно-народної газети» «Руське слово» (1924-1938), 
«Народної газети» (1924-1936), «Слова народа» (1931-1932), «Русскої школи» (1926-1931), журналів «Наша земля» 
(1927-1929), «Голос життя» (1929-1938), «Голос молоді» (січень-травень 1938). 

Після завершення Другої світової війни українське населення Чехо-Словаччини потрапило у полон сильного і 
впливового авторитету всього «радянського», тобто російського. Радянський приклад побудови нового суспільства 
переносився у життя пряшівських українців (О. К. – Пряшівщина – північно-східний регіон Словаччини). В умовах 
суцільної русифікації, майже повної втрати національної ідентичності саме преса була основним чинником підтримки 
й розвою української культури, формування свідомості й інтелектуального рівня місцевої інтелігенції, важливим 
каналом творення й поширення духовних вартостей, ареною для творчого зростання майстрів слова. Серед таких 
видань – тижневі газети «Пряшівщина» (1945-1951), «Нове життя» (1951-до сьогодні), «громадсько-політичний, 
літературно-художній ілюстрований журнал» «Дружно вперед» (1951-до сьогодні). Періодику для місцевих дітей та 
молоді представляли «Карпатская звезда» (1946-1947), місячник «Зоря» (1947), журнал «Колокольчик-Дзвіночок» 
(1947-1950), «Піонерська газета» («Веселка») (1949-до сьогодні) та інші [11]. Структура, зміст, періодичність видань 
зумовлювалися творчими й фізичними можливостями авторів, а також специфічними історичними, суспільно-
політичними й духовно-естетичними умовами життя в чужоземному контексті. 

Так, газета «Пряшівщина» за час свого існування (1945-1951 рр.) здійснила значну культурно-виховну 
роботу, презентуючи важливі соціальні, політичні, мистецькі, художньо-літературні й наукові здобутки 
українського населення Словаччини. На її сторінках систематично друкувалися матеріали з життя українського 
населення, словаків, чехів, мадярів, німців, про діяльність окремих політичних партій та національних комітетів 
Чехо-Словаччини, про економічні, соціальні та культурні зміни в Радянському Союзі [18, с. 265]. 

Газета визначила й закріпила нові тенденції в суспільно-культурному житті українців, знайомлячи своїх 

                                                      
* © О.В. Кушнір, 2013 



 72 
читачів із кращими творами українських, російських авторів, систематично друкуючи зразки місцевого фольклору, 
оригінальні україномовні та написані на діалекті поетичні та прозові тексти, критичні й історико-літературні 
спроби, рецензії на театральні вистави УНТ [16, с. 48-51]. 

Газета «Пряшівщина» сприяла зростанню культурно-освітнього рівня українського населення Словаччини, 
друкуючи статті з проблем місцевої освіти, організації шкільного навчального процесу, підготовки кваліфікованих 
учителів для україномовних початкових і середніх шкіл, про створення кафедри української мови і літератури на 
Педагогічному факультеті Словацького університету у Братіславі [11, с. 53]. 

Щотижнева газета «Нове життя» (1951-до сьогодні) – чергове видання Культурної спілки українських 
трудящих. Простежувалася чітка партійна лінія у структурі, форматі і змісті видання, яке виразно окреслювало 
суспільно-політичні «прогресивні» реалії нового села, відтворювало «позитивний» індустріальний образ 
пряшівського краю, що прямує до соціалізму, переосмислюючи в дусі марксистсько-ленінських ідей власне 
минуле і заперечуючи все українське як буржуазно-націоналістичне і зрадницьке [2, с. 197]. 

Попри таку данину своєму часові, виразній «кабінетності» культурно літературних матеріалів, статей «на 
продовження» [18, с. 274], газета відіграла важливу роль у суспільно-культурному розвитку українців Словаччини, 
репрезентувала нову сходинку на шляху культурно-освітнього зростання нової генерації української інтелігенції 
Словаччини. 

Громадсько-політичний, літературно-художній ілюстрований щомісячний журнал «Дружно вперед» (1951-
до сьогодні) протягом півстолітнього існування став справжньою хронікою життя словацьких українців. Структура 
видання поділялася на дві частини: перша – статті громадсько-політичного, історико-культурного характеру, а 
друга –художні твори місцевих авторів, рецензії, критичні статті [18, с. 274, 276]. 

Зміст журналу формували матеріали про актуальні проблеми та цікаві події сьогодення, репортажі, нариси з 
минулого місцевого населення, які поєднувалися з численними ілюстраціями, фотографіями, оригінальні художні 
твори місцевих авторів, україномовні переклади чеської та словацької поезії, численні спостереження, проблемні 
статті з питань рівня і специфіки місцевої освіти (у додатку «Школа і життя») [11, с. 55]. 

Молодіжний журнал, двомовний «Колокольчик-Дзвіночок» у 1947-1950 роках видавала Спілка Молоді 
Карпат. За структурою, змістом і форматом видання нагадувало шкільний посібник, щоденну «читанку» для 
школярів [5, с. 56] і вміщувало матеріали загальноосвітнього характеру, інформацію про суспільно-культурне 
життя української молоді та діяльність СМК, статті з місцевої історії, репортажі про важливі культурні події, 
багато ілюстрацій, фотографій, народнопоетичну творчість, зразки української повоєнної дитячої літератури 
Словаччини [5, с. 57-58]. 

Після об’єднання наприкінці 1949 року СМК з іншими національними молодіжними організаціями і 
створення загальнодержавного ЧСМ естафету «Колокольчика-Дзвіночка» перейняла «Піонерська газета», яка з 
1968 року виходить під назвою «Веселка». 

Епохальне значення мало заснування у 1953 році «літературно-мистецького та публіцистичного» альманаху 
«Дукля» [8]. Понад шістдесят років часопис Української філії Спілки словацьких письменників виступає трибуною 
для обговорення актуальних мистецько-літературних питань доби і тим самим активно впливає на розвиток 
культурно-літературного життя словацької української громади другої половини ХХ століття [10, с. 366]. 

Альманах-квартальник (з 1966 року – двомісячник) «Дукля» заснували при видавництві Культурного союзу 
українських трудящих Чехо-Словаччини (сьогодні – Союз русинів-українців у Словаччині) українські автори: 
Ю. Боролич, І. Мацинський, В. Зозуляк, Ф. Іванчов, А. Кусько, Ф. Лазорик, М. Питель, І. Прокіпчак, О. Рудловчак та 
М. Шмайда. 

Журнал видавався у специфічних умовах соціально-політичного і культурно життя українців-русинів у чужій 
державі, його тематична спрямованість, зміст і регулярність опублікованих матеріалів залежали від можливостей 
літературних сил Пряшівщини. За перші три роки головним редактором були І. Мацинський, Ю. Боролич, Ф. Іванчов. 
При редакції діяла редакційна колегія – письменники, літературні критики, літературознавці, які разом сприяли 
виконанню завдань журналу [7, с. 64-65]. 

Упродовж усієї історії часопису видавці своїм основним обов’язком вважали публікувати художні твори, 
наукові й публіцистичні праці пряшівських авторів, знайомити читачів із творчістю радянських українських 
письменників, друкувати в перекладі на українську мову зразки художніх творів словацьких і чеських митців, 
висувати й обговорювати проблеми існування, місця і значення української літератури в контексті чехо-
словацького літературного процесу [10, с. 362]. 

Основу «Дуклі», складає художня література, розділена за рубриками «Поезія», «Художня проза», «Сатира і 
гумор», «Голос Радянського Закарпаття», «З чеської прози» та іншими. Ідейно-художній рівень опублікованих творів 
відповідав своєму часові й суспільним умовам. 

Зміст рубрики «Критика і публіцистика» за шістдесят років теж не є однорідний та рівнозначний. Найбільш 
якісний період в історії літературної критики припав на 1956-1968 роки і відповідав кульмінаційному етапові 
літературного розвитку. 

Менш заповненою є рубрика «Мистецтво», у якій постійно публікуються фоторепродукції малярських робіт 
українських художників та короткі біографічні довідки про митців. Рубрику «театр» формують спогади і статті до 
ювілеїв театральних діячів. 

Окремі рубрики представляють народну творчість: «НХС», «Етнографія і фольклор», «Звичаї». 
Рубрики «Наукові статті», «Повідомлення і документи», «Культурні події» пропонують матеріали про 

історію і сучасний стан українсько-словацьких взаємин, історичні розвідки про українців інших країн, 
повідомлення про культурно-літературне життя пряшівчан, широко висвітлюють діяльність Української філії ССП 
на підтримку й пропаганду української культури [10, с. 362-363]. 

В історії функціонування часопису «Дукля» виділяють чотири періоди: 1953-1956 рр.; кін. 50-х-60-ті рр.; 
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1968-80-ті рр.; 1989-до сьогодні [10, с. 363]. 

У перший із них авторитет усього «радянського» спричинив орієнтацію на готові зразки радянського (перш 
за все українського) письменства. Відтак журнал друкував багато «псевдолітератури» низької художньої вартості: 
панегіричні вірші на патріотичну й соціальну тему, оповідання, нариси, публіцистичні статті про трагізм війни й 
мирні будні розбудови «соціалістичного суспільства», про соціальні перетворення й конфлікти на селі. 
Мистецькою причиною цього було «не існування» української літературної критики [2, с. 195], яка в той час була 
представлена анотаціями-повідомленнями про вихід з друку нової книжки, про її тему, ідею, переказування змісту, 
встановлення її виховної ролі. 

Після ХХ з’ їзду КПРС у 1956 році розпочався активний процес формування української літературної критики 
Чехо-Словаччини. Надруковані за цей час оглядові замітки, відгуки, рецензії, літературно-критичні й історико-
літературні розвідки, полемічні нотатки, публіцистичні статті І. Мацинського, Ю. Бачі, А. Червеняка, В. Хоми, 
І. Волощука, Ф. Гондора, А. Шлепецького, М. Гирякя, В. Копчака представили широкий спектр поглядів на 
специфіку художньої літератури, її завдання і роль у суспільстві, питання художньої правди, її зв’язку з життям, 
висунули нові вимоги щодо літературних критеріїв та образотворення, окреслили своєрідність літератури словацьких 
українців, перспективи і шляхи подальшого розвитку, підняли питання творчого переосмислення власних традицій, 
засвоєння здобутків світової культури і тим самим сформували українську літературну критику Словаччини, яка 
активно впливала і продовжує впливати на літературний процес [10, с. 364-365]. 

«Дукля» тоді поповнилася високохудожніми зразками творчості Є. Бісс, І. Мацинського, С. Гостиняка, 
В. Гренджі-Донського, М. Шмайди, Ф. Лазорика, Ю. Боролича, Ф. Іванчова, Й. Шелепця, Й. Збіглея, В. Дацея, 
І. Галайди. Їхні ліричні вірші, поеми, балади, сонети, оповідання, новели, нариси, репортажі, повісті, романи, драми, 
ліричні комедії помітно розширили жанрову палітру видання. На сторінках часопису були опубліковані художні 
твори й літературознавчі дослідження словацьких і чеських авторів. У цей час журнал друкував твори заборонених в 
Україні «шістдесятників», репресованих письменників, дисидентів (поезію Василя Симоненка, Івана Драча, Миколи 
Вінграновського, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, літературно-критичні та публіцистичні праці Івана Дзюби), 
подавав інформацію про загальноукраїнське національно-культурне життя, якої уникала радянська преса, завдяки 
чому переріс «місцеве значення і став фактором всеукраїнської боротьби за незалежність України» [2, с. 208]. 

Вторгнення у 1968 році у Чехо-Словаччину радянських військ повернуло культурно-національного життя 
української громади майже на десятиліття назад. З літературного процесу були вилучені кращі його представники, 
а на арені літературного розвитку головні позиції посіли І. Прокіпчак, В. Зозуляк, М. Роман та інші. Українську 
літературну критику тоді представляли В. Коман, Ф. Ковач, М. Роман поверховими рецензіями-анотаціями на 
окремі видання та оглядовими працями про життя і творчість письменників, у яких критичний аналіз знову 
зводився до висвітлення місцевої тематики й суспільної проблематики, поцінування художніх творів з опорою на 
провінційність літератури чехо-словацьких українців. У результаті – двадцять років застою в українському 
літературному житті, наслідки якого ще довго давали про себе знати після 1989 року [10, с. 365-366]. 

Отже, літературно-мистецький і публіцистичний журнал «Дукля» – визначне явище в історії української 
культури Словаччини. Він став специфічно національним виявом самоідентифікації українців у чужій державі. 
Плекаючи у творчій праці своє національне «я», автори журналу стверджували свою приналежність до 
українського народу, формували свідомість його інтелігенції та почуття національної єдності, а також, будучи 
складовою інформаційно-культурного потенціалу України і Словаччини, доводили необхідність інтеграції 
української спільноти у словацьке суспільство на засадах взаєморозуміння і взаємозбагачення. 

При дослідженні журналу «Дукля» перехрещується ряд проблем як суто літературо- та 
журналістикознавчих, так і націотворчих, загальнодуховних, політичних та історичних. Це увиразнює актуальність 
і важливість вивчення зарубіжної україномовної преси та визначає спрямованість і перспективу наших майбутніх 
наукових пошуків. 
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Друга світова війна та політичніпереслідування в СРСР примусили українців шукати притулку за межами 

батьківщини, що спричинило третю хвилю міграції до Канади (1946–1961 рр.). Серед біженців, а це близько 37 
тисяч людей з усіх регіонів України, були представники інтелігенції, робітниківта інших прошарків населення. Ця 
«хвиля» була наймасовішою і чи не найбільш національно свідомою у порівнянні з двома попередніми [3; 4]. 

Дослідниця еміграційної преси Н. Сидоренко слушно зауважує, що «українська міграція завжди 
використовувала найменшу нагоду для культурно-просвітньої духовно-мистецької праці, видавничої діяльності 
й поширення рідного слова на чужині» [5, с. 3]. Незважаючи на складні економічні та соціальні умови 
зазначеного періоду, українціу Канаді дбали про розвиток власних ЗМІ –засновували пресові органи, які ставали 
«джерелом інформації і поширенням правди, трибуною патріотизму й національної єдності» [8, с. 52].Варто 
згадати низку часописів: «Канадійський фермер», «Слово», «Ранок», «Український голос», «Слово істини», «Наша 
культура», «Віра й культура» [6, с. 490–492]. Серед такого масиву періодики активно функціонували і часописи 
для дітей. 

До теми історії української еміграційної преси зверталися А. Животко, М. Присяжний, М. Боровик, 
М. Марунчак,М. Романюк; сформували покажчики української преси за межами України В. Дорошенко, 
О. Фединський, Н. Сидоренко та О. Сидоренко;пресу міжвоєнної української еміграції вивчає О. Богуславський, 
таборову журналістику першої половини ХХ ст. натериторіїЄвропи, АзіїтаАфрики –Н. Сидоренко, О. Сидоренко, 
пресу діаспори Західної Європи, Канади, США – М. Тимошик, В. Чекалюк, Г. Бигар, Ю. Борисова,В. Губарець, 
Т. Грищук, О. Денека та інші. Серед такого масиву досліджень поза увагою журналістикознавців залишається 
еміграційна періодика для дітей. Поодинокі згадки про особливості функціонування дитячої преси діаспори 
знаходимо у кількох наукових розвідках. Дослідниця О. Сидоренко зосереджує свою увагу на дитячих та 
пластових виданнях у європейських таборах переміщених осіб (1945–1950 рр.).Тому актуальним є аналіз розвитку 
дитячої еміграційної журналістики Канади у другій половині ХХ століття на прикладі журналу «Соняшник». 

Мета статті – з’ясувати особливості функціонування у Канаді дитячого журналу «Соняшник» упродовж 50-
60 рр. ХХ століття. Відповідно до поставленої мети, визначено основні завдання статті: проаналізувати жанрово-
тематичне наповнення часопису «Соняшник»; визначити домінантні мотиви; простежити неперервність традиції 
українського виховання, яку забезпечувала за кордоном дитяча періодика. 

Український емігрант Петро Волиняк (Чечет), «сповідуючи необхідність культурних, наукових, мистецьких 
та інших зв’язків із землею батьків, пропагуючи людське, тепле ставлення до людей з України» [7], у1950 році в 
Канаді відновив своє видавництво «Нові дні» (засноване в Австрії) та продовжив видавати однойменний часопис, 
незмінним видавцем, редактором та автором якого був до кінця життя. Активний громадський діяч Петро Волиняк 
друкував у власній друкарні підручники для українських шкіл у Канаді, вчителював, керував курсами 
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українознавства при кафедрі св. Володимира в Торонто. Крім цього знаходив час і можливості з 1956 року 
видавати декілька роківокремий журнал для дітей «Соняшник»[1, с. 20].  

У першому номері ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник», у зверненні до читачів, видавець та 
укладач Петро Волиняк намагався окреслити не лише вікову зорієнтованість, але й жанрово-тематичне 
наповнення, основну мету часопису: «Ваш, діти, журнал «Соняшник» видається для всіх українських дітей поза 
Україною. У ньому друкуватимуться твори для менших і більших дітей. Тут ви читатимете вірші, оповідання і 
нариси про Україну та наш народ…, про нашу віру та церкву… Журнал «Соняшник» помагатиме вам пізнати й 
любити нашу Україну» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 1. – 1956. – С. 2).  

Не викликає сумнівів, що журнал продовжив традицію національно-патріотичного та християнського 
виховання маленьких українців за кордоном. Перший номер «Соняшника» по-особливому засвідчував яскраве 
християнське спрямування. На обкладинці були зображені діти, які щиро моляться до маленького Ісуса, і слова з 
давньої української колядки: «Славен єси, славен єси, Наш милий Боже, на небеси!». Інші Різдвяні та 
Великодніномери часопису також мали тематичну обкладинку.  

Не тільки зовнішнє оформлення мало релігійне начало, але й внутрішнє наповнення. Часто подавалися 
оповідання про українських дітей-колядників та цікаві розповіді про великодні пригоди, тематичні вірші. 
Оповідання І. Боднарчука «Коляда у діда Миколи» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 1. – 1956. – С. 2) знайомить канадських 
читачів з пригодами українських дітей, які насмілились у зимову негоду, попри заборону червоноармійців 
святкувати Різдво, відвідати одинокого дідуся Миколу і голосно заколядувати у нього під вікнами. Який страх 
охопив дітей, коли вони переступили поріг хати і побачити там червоноармійця! Але, на щастя, це виявився 
знайомий дідуся і «зовсім не такий як ті інші… Він в Бога вірить», тому радо колядував разом із дітьми. 

Не менш емоційним є оповідання С. Риндика «Кавуни» з домінантним мотивом виконання заповідей Божих 
«Не кради»та«Шануй батька твого і матір твою». П’ятирічний хлопчик недолюблював свою мачуху, хоча та його 
ніколи не кривдила. Якось батько привіз додому багато кавунів та сховав їх у повітці. Хлопчина крадькома кожної 
ночі залізав туди через дірку у даху та ласував до схочу. Одної ночі до повітки намагався проникнути злодій, але 
дитина так почала голосно кричати, що перелякала і злодія, і батьків. Звичайно, здивований батько відразу 
подумав, що закрила хлопчика охороняти кавуни саме мачуха. Після довгих умовлянь сина розповісти правду 
батьки нічого не довідалися. Невдовзі мачуха сильно захворіла. Хлопчина, зрозумівши свої помилки і 
переживаючи за життя жінки, розповів, як усе було. Батько строго та безкомпромісно (навіть жорстоко, з погляду 
сучасного читача) повчав сина: «Ти вчинив кілька великих гріхів: перший гріх, що крав; другий, що не признався; 
третій, що довів маму до хвороби. За ці гріхи належиться тобі кара – від мене і від Бога. Якщо обіцяєш мені, що 
більшеніколи того не зробиш, то я тобі прощу, а щоб Господь Бог простив, то мусиш добре помолитись». Хлопчик 
щиросердно виконав усе і з того часу життя у сім’ ї налагодилося (Соняшник. – Р.1. – Ч. 7-8. – 1956. – С. 4–6). 

Крім казок, оповідань та віршів християнського спрямування на сторінках «Соняшника» зустрічаються 
розповіді про українських святих та церковні свята. Наприклад, П. Степ знайомить читачів з історією свята 
Покрови, слушно зауважуючи: «Святу Покрову шанують усі українці: і православні, і католики. Це велике 
всеукраїнське свято» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 10. – 1956. – С. 7–10). Сам Петро Волиняк часто пише оповідання на 
житійні теми, які всотують елементи агіографії – життєпису святих, невід’ємною тут є компресія змісту та обсягу 
первинного тексту: «Феодосій Печерський – український святий» (Соняшник. – Р.3. – Ч. 29. – 1958), «Преподобний 
Антоній Печерський»(Соняшник. – Р.3. – Ч. 30. – 1958). 

Зі сторінок часопису до українських дітей у Канаді зі словами повчання, в яких органічно поєднується 
релігійне начало з украй необхідним тут дидактичним, звертався митрополит Іларіон.На прикладі притчі з 
Євангелія (коли чоловік просив двох синів працювати у винограднику) намагався пояснити, що «непокора батькові 
чи матері – то найбільша провина… А коли скажеш недобре – покайся і виправ себе. …Коли обіцяєте кому що, то 
пильнуйте конче виконати, щоб не впасти в непокору» («Покора – будівнича чеснота». – Соняшник. – Р.1. – Ч.4. – 
1956. – С. 1). Не менш повчальною є емоційна розповідь «Терпіння гартують нам духа» (Соняшник. – Р.1. – Ч.6. – 
1956. – С. 17). «Терпіння – це найвища школа в житті, і блаженна людина, що належно перейде цю школу! Як 
свідоцтво про навчання в цій школі, терпіння лишають на людських обличчях зморшки, – найбільшу окрасу 
людини. По цих зморшках можна бачити все, що людина пережила». Після таких символічних паралелей 
митрополит Іларіон переповідає історію доньки, яка звинувачувала матір за некрасиве обличчя з великою 
кількістю зморшок. Мати розповідає доньці причину появи зморшок: перша з’явилася після важких пологів, інша 
після смерті батька, ще інша від скрути, коли діти були маленькими і не було їх чим годувати. Далі звучить щире 
каяття доньки.  

Головний редактор часопису Петро Волиняк дбав і про національно-патріотичне виховання підростаючого 
покоління. Майже у кожному номері знайомив читачів з історією України за допомогою рубрики «Знай історію 
свого народу!» (йшлося про давні народи, які населяли українські землі; печенізьку орду; державні свята, які 
відзначала Україна упродовж певного місяця; нариси про історію та сучасність України, Києва; подавалися 
портретні нариси відомих українців Івана Мазепу, Симона Петлюру).  

Тематичні числа «Соняшника» долучали дітей до вивчення української літератури. Зазвичай на обкладинці 
був зображений письменник, річницю з дня народження якого відзначали (Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко 
та інші). Текстове наповнення складали твори цього письменника та розповіді про нього. От як патріотично 
звучить характеристика творчості І. Франка: «…У всіх своїх творах Іван Франко закликав наш народ до волі, 
закликав визволитись і будувати власну державу» (Соняшник. – Р1. – Ч.10. – 1956. – С. 6).  

Іншу групу текстів, не менш важливу, складають оповідання, в яких провідним є мотив любові до братів 
наших менших. Йдеться про підбірку захопливих та повчальних оповідань О. Іваненко, де головними героями 
виступають представники флори і фауни, природні стихії: «Джмелик», «Кульбабка», «Синичка», «Бурулька», «Про 
братика ведмедика», «Зимова казка» та інші.  
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Такий художньо-літературний жанр, як казка дає найширші можливості для використання її в освітніх та 

виховних цілях. Тому серед текстового масиву журналу «Соняшник» значну частину займають казки: авторські 
(К. Ушинський «Щедрість і боягузтво», «Журавель та чапля»; М. Пригара «Про ведмедика»), українські народні 
(«Про липку і зажерливу бабку», «Про золоту рибку») та казки інших народів світу (фінська казка «Лисиця, 
ведмідь і тетерок», білоруська «Музика і чорти»). Цікавою знахідкою видається віршована серія Леоніда Мосендза 
«Пригоди котика Кікі», яка розпочинається трансформованою «Казкою про курочку рябу»: у баби і діда живе тютя 
Ряба, є внучка Марійка, золоте яєчко розбиває котик Кікі, а курочка обіцяє знести не золоте, а «звичайнісіньке 
просте, Що як прийде на споживу лекше буде до розбиву» (Соняшник. – Р.2. – Ч.14. – 1957. – С. 14–15).  

Часопис пропонував читачам і віршовані твори різноманітної тематики. Досить часто це були вірші з 
провідними християнськими мотивами (любов до батьків, до природи та братів наших менших, присвячені 
церковним святам) та патріотичними мотивами. Серед авторів поезії корифеї української поезії та українці-
емігранти: Н. Забіла, М. Стельмах, О. Олесь, С. Олійник, М. Рильський, А. Малишко, І. Багряний, В. Шевчук, 
В. Чорногор, В. Чумак, Г. Бойко, Н. Калюжна, Л. Мосендз.  

Варто звернути увагу на особливу групу творів (прозових і поетичних), зміст яких не завжди відповідає 
запитам саме дитячої читацької аудиторії та не відповідає оптимістичному дитячому світосприйняттю [2]. До 
прикладу, вірш про квочку, яка зашнуровувала шнурочки і проґавила, коли ворон вкрав і з’ їв її дитятко; 
віршований опис лісу, який розпочинається позитивним емоційним забарвленням «Зеленая травичка, Прозорая 
водичка…, Зайчики малесенькі, І білочки рудесенькі», а закінчується нагнітанням негативних емоцій «… І ведмеді 
волохаті, І страшні вовки зубаті, І колючі їжачата, І окаті совенята»(Соняшник. – Р.3 – Ч.30. – 1958). 

«Горе матері-кита» (Соняшник. – Р.3. – Ч.14.– 1957. –С. 7–9) – оповідання П. Вакуленка про маму-кита, яка 
захищала своє дитинча від акул, ховала його у заростях коралів. Доволі об’ємна розповідь з позитивним емоційним 
забарвленням та яскравими художніми засобами раптово отримує несподіване трагічне закінчення без жодного 
пояснення для читачів. Люди, які підплили непомітно на човні, вбили дитинча кита. Мати-кит влаштовує розправу 
над людьми (подається розгорнутий опис цієї жахливої картини), кружляє над мертвою дитиною та «з болем у 
серці» зникає у відкритому морі. Такий розвиток сюжету без допомоги дорослих дітям різної вікової групи є 
важким для сприйняття та аналізу, складно спрогнозувати реакцію дитячої психіки. 

Журнал «Соняшник» мав добре налагоджений зворотний зв'язок з читачами. Петро Волиняк в межах 
рубрики «Читачі пишуть» подавав листи дітей, які читають часопис, спілкувався з батьками (звертався з 
проханням передплати видання, вітав зі святами, просив привчати дітей читати українську книгу), друкував у 
кожному номері фото українських школярів за кордоном. Світлини завжди супроводжувалися короткими 
розповідями про тих, хто на них зображений. На сторінках часопису спілкувалися й самі читачі. Викликає подив та 
одночасно співчуття таке безпосереднє пояснення редактора, чому вчасно не вийшов черговий номер журналу: 
«…бо друкар, який робить «Соняшник», упав на сходах і зламав собі руку. Трапилось отаке нещастя і не було кому 
вчасно зробити» (Соняшник. – Р.3. – Ч.14.– 1957). 

Не забував часопис і про розваги – пропонував дітям «Веселу сторінку», яка містила загадки, вірші-
анекдоти, цікаві головоломки. Також Петро Волиняк знайомив читачів з українською музикою, подавав слова 
відомих пісень з нотами.  

Українські емігранти на чужих землях у всіх сферах життя намагалися відтворити образ своєї Батьківщини, 
зберегти традиції виховання дітей. У цьому їм активно допомагали друковані ЗМІ. У 50-60 рр. ХХ століття у 
Канаді Петро Волиняк на допомогу батькам майже шість років поспіль видавав ілюстрований місячник для дітей 
«Соняшник». З упевненістю можна сказати, що часопис «вибудовував» душу маленького українця за кордоном і 
виконував поставлені завдання – допомагав познайомитися з українською історією, етнографією, музикою, 
прозою, поезією, гумором, які сповнені християнською мораллю та патріотизмом. «Соняшник» з упевненістю 
можна назвати християнським історико-культурним часописом українських емігрантів у Канаді. Подальше 
дослідження у царині періодики для дітей українських емігрантів буде зосереджене на мовних особливостях та 
жанрово-тематичному наповнені інших часописів Канади, США та Німеччини. 
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УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЬКА ПУБЛІЦИСТИКА 40-80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ:  
ДЕМОКРАТИЗАЦІЙНО-ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

(ВСТУП) 
 

Стаття пропонує дослідження історично закономірних та ідеологічно деструктивнїх тенденцій існування офіційної 
та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі у контексті потенційного поглиблення у ній 
демократичних свобод, виходу на глобальні загальнолюдські проблеми. 

Ключові слова: публіцистика, тоталітаризм, «відлига», демократизація, глобалізація. 
 
Статья предлагает исследование исторически закономерных, идеологически деструктивных тенденций существования 

официальной и оппозиционной писательской публицистики в замкнутой тоталитарном государстве в контексте 
потенциального углубления в ней демократических свобод, выхода на глобальные общечеловеческие проблемы. 

Ключевые слова: публицистика, тоталитаризм, «оттепель», демократизация, глобализация. 
 
The article offers a study of historical patterns, ideologically destructive tendencies of the existence of formal and literary 

journalism opposition in a closed totalitarian state in the context of the potential deepening of democratic freedoms in it, access to the 
global human problems. 

Keywords: journalism, totalitarianism, "thaw", democratization, globalization. 
 

Публіцистика (від латинського publicus – суспільний), як відомо, – окремий рід художньої літератури, твори 
якого присвячені актуальним явищам і проблемам поточного життя суспільства, які містять фактичні дані про різні 
його прояви, емоційні оцінки з точки зору соціально-політичних ідеалів автора, а також уявлення про методи і 
засоби досягнення цих ідеалів. Сприяє формуванню громадської думки, ідеологічної атмосфери у суспільстві, 
впливаючи на діяльність його інститутів вербальними методами агітації і пропаганди, будучи окремим способом 
організації і передачі соціально заангажованої інформації, а також служить засобом ідейної боротьби із зовнішніми 
ворогами суспільної системи, особливо у час війни, стихійних лих, катастроф тощо. Тобто публіцистика – це дієва 
література, «література факту». 

Творча суспільність може бути виражена в різних формах: словесній (письмовій та усній), графічно 
образотворчій (плакат, карикатура), фото- і кінематографічній (документальне кіно, телебачення), театрально-
драматичній, словесно-музичній тощо.  

Початки публіцистики зауважуємо в ораторському мистецтві античності: діалоги Цицерона, промови 
Демосфена, сатири Аристофана, Ювенала, Лукіана, історичні розвідки Геродота, «порівняльні життєписи» 
Плутарха. Ораторські форми публіцистики (проповіді) розвинулися в релігійному і церковно-політичному, 
особливо в періоди патристики і Реформації (Лютер, Мюнцер), а з винаходом книгодрукування в епоху 
Відродження (XVII ст.) публіцистика стає важливим чинником-знаряддям політичної боротьби на всій планеті, 
діставши додаткові повноваження із виникненням і розвитком радіо, телебачення, Інтернету, мобільного зв’язку. 

«Можна стверджувати, що письменницька публіцистика настільки ж органічна для кожної з сучасних 
літератур, як і будь-який із її основних жанрів – прозових, поетичних чи драматургійних. Визначення ж «феномен» 
виправдане стосовно тієї літератури, в якій письменницька публіцистика набуває такого розвитку, що виходить на 
одне з чільних місць з-поміж інших її родово-жанрових модифікацій. Тобто якщо в більшості літератур 
письменницька публіцистика перебуває, можна сказати, на периферії літературного процесу (незважаючи на те, 
що, як підрахував А. Карпентьєр), по десять томів віддано журналістській творчості в 60-томнику В. Гюго та 35-
томнику Е Золя, або на те, що публіцистиці відведено чотири томи в такого митця, як А. Франс, який вважав себе 
«чистим художником», або й на те, що до журналістики звертався й один із найвидатніших творців модерної прози 
«потоку свідомості», автор семитомного роману «У пошуках втраченого часу» М. Пруст), то в суспільно-
культурній ситуації на взір української вона впродовж віків набуває актуалізації, перманентна непослаблюваність 
якої й виводить цей пласт на рівень розпізнавальних, визначальних прикмет української літератури на тлі інших 
літератур. 

Не в тому або іншому оціночному потрактуванні, а саме як даність, супроти якої «нема ради», належить 
сприймати те, що, як сконстатував О. Білецький, «українській літературі не доводилося бути тільки «мистецтвом 
слова», вона була ще в більшій мірі, ніж література російська, одразу всім: політичною трибуною, публіцистикою, 
філософією, криком, плачем, стогоном поневоленої народної маси» [13, 45-52]. 

При вивченні ж публіцистики (літератури факту) України не можливо не враховувати, звичайно, і той 
історичний факт, що різні етнічні частини її перебували під владою різних, часто ворогуючих між собою, держав.  

У контексті вивчення історії літератури того чи іншого періоду буття суспільства варто розрізняти поняття 
публіцистики як власне окремого роду літератури (стаття, нарис, памфлет, фейлетон, репортаж тощо) і елементів 
публіцистичності стилю інших видів, родів та жанрів «красного письменства» (публіцистична поезія, 
публіцистична проза, публіцистична драма, літературознавча критика, окремі публіцистичні пасажі навіть у 
наукових творах) – ще від соціального патосу «Слова о полку Ігоревім», публіцистичних за духом середньовічних 
полемічних творів, серед авторів яких були І. Вишенський, С. Зизаній, С. Оріховський, М. Смотрицький. 
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«Із пристрасним бажанням «зробити із мужиків народ» входить українська література у ХХ ст., і 

провісниками духу нової доби належить назвати такі зразки письменницької публіцистики останніх десятиріч 
періоду «народницького дискурсу», як численні статті І. Франка, «Зазивний лист до української інтелігенції» 
П. Куліша, «Сьогочасне літературне прямування» та «Українство на літературних позвах з Московщиною» 
І. Нечуя-Левицького, «Листи з України наддніпрянської» Б. Грінченка і «Листи на Україну наддніпрянську» 
М.Драгоманова, «Молода Україна» Т.Зіньківського та ін. А вже в добу “дискурсу модернізму” маємо справжнє 
різнобарв’я творців письменницької публіцистики – від виступів Лесі Українки до «Думок проти течії» і «Камо 
грядеши?» – книжок памфлетів М. Хвильового, який привернув увагу до того, що ми називаємо сьогодні 
європейськими орієнтирами нашого розвитку» [13, c. 45–52].  

Предмет і об’єкт української публіцистики 1940-1980-х років, яка найвиразніше серед літературно-
журналістських жанрів ілюструє канон соціалістичного реалізму і яка стала суттєвою складовою творчого доробку 
провідних українських митців («таж публіцистика аж ніяк не від бажання художника, а від неволі» (В. Астаф’єв) – 
О. Довженка, У. Самчука, Я. Галана, О. Гончара, І. Багряного, В. Стуса, Б. Олійника, Д. Павличка, 
П. Загребельного, Ю. Мушкетика, С. Плачинди, Р. Іваничука, В. Яворівського та інших, а також критиків-
літературознавців – І. Дзюби, Є. Сверстюка, М. Жулинського, громадсько-політичних діячів: В. Чорновола, Ірини 
Калинець, Б. Гориня та інших, якраз і охоплює ідейно-тематично цілий спектр суспільно-політичних, техногенних 
та природних катаклізмів і революційних потрясінь, серед яких Друга світова війна, розвінчування культу особи, 
політ людини у космос, «будівництво розвинутого соціалізму», катастрофа у Чорнобилі, період так званої 
Перебудови, початок розпаду Радянського Союзу і проголошення у 1991 році незалежності України. 

При цьому усю публіцистику, творену українською мовою, із точки зору національної адекватності та 
заангажованості варто поділити на: україномовну – як таку, що так чи інакше відстоює національну ідентичність, 
українську державність, і українськомовну – тобто ту, приналежність якої до українськості обмежена лише мовною 
ознакою, але яка разом із тим захищає інтереси інших держав, ідеологій, як-от друковані українською мовою 
колаборантські (пронімецькі) періодичні видання 1939-1944 років та, відповідно, художньо-публіцистичні твори, 
вміщені у них, українсько-, але не україномовні, шовіністичні російські чи, наприклад, американські 
українськомовні експансивні публіцистичні тексти, покликані розширювати свій ідеологічний вплив за рахунок 
художньо-інформаційного простору інших держав, України в тому числі. 

Для боротьби із такою, ворожою, публіцистикою стихійно чи організовано твориться питомо українська 
контрпубліцистика, яка, не зважаючи на приналежність її авторів до різних соціально-політичних груп, партій 
(українська офіційна комуністична публіцистика, публіцистика ОУН-УПА, діаспорна публіцистика, самвидав), 
сприяє формуванню, збереженню держави Україна з усіма її державницькими атрибутами – територією, мовою, 
культурою, традиціями, – а також допомагає самоіндентифікації, реалізації кожного окремого члена спільноти із 
репрезентантами нацменшин включно. 

Будучи тісно пов’язаною з актуальними явними і латентними подіями і проблемами поточного життя 
суспільства, публіцистика того чи іншого періоду тісно пов’язана з історією загалом та історією літератури 
зокрема. Тому українську публіцистику 1940-1980-х років доречно вивчати у контексті як літературних явищ, так і 
основних історичних подій, періодів, описаних, скажімо, такими істориками, як А. Жуковський, О. Субтельний [3, 
с. 116-157], В. Сергійчук [17], теоретиками та істориками журналістики, серед яких В. Здоровега [5], С. Кость [6, 
140-143], І. Михайлин [7], А. Москаленко [8], М. Нечиталюк [9, 19-20], В. Рубан [16], Н. Сидоренко [19, 337-353], 
Й. Цьох [21], Ю. Шаповал [22], В. Шкляр [23], істориками та теоретиками літератури – Л. Бойком [1, 101-116], 
Т. Гундоревою [284], М. Жулинським [4], Н. Николишин [10], Л. Новиченком [11], А. Погрібним [13, 45-52], 
Г. Сивоконем [18, 5-6] та іншими, враховуючи і власні дослідження з теорії та історії комунікації у 
літературознавчому контексті [12] і розглядаючи публіцистику як феномен існування національного дієвого слова 
(«слово також є діло» (за В. Здоровегою) в умовах окупації географічно різних частин України тоталітарними 
режимами та діаспорної публіцистики в контексті її зв’язків із материковою Україною та світом. 

Праці радянських учених звичайно більш ідеологічно заангажовані, концептуально замкнуті на офіціозних 
догматах. Тим самим вони набирають якості не стільки методологічного джерела, скільки об’єкта дослідження. 
Разом із тим у спадщині колишніх радянських шкіл (особливо за період 1986-1990 рр.) можна виділити частину, 
яка базується на методах і фактах універсального, позаідеологічного знання і, отже, заслуговує уваги при створенні 
новітніх феноменологій публіцистики. Зокрема, важливі підсумкові закономірності існування, а іноді 
взаємоіснування цих суспільних чинників розглянуті у монографіях Б. Потятиника [14], Г. Почепцова [15], 
М. Скуленка [20]. 

Їх праці корисні ще з тих міркувань, що розглядають питання, проблеми «слова і діла» у контексті світових 
тенденцій, але в основному на місцевому матеріалі, із врахуванням геополітичних та геокультурних орієнтирів, 
особливостей України та її найближчих сусідів по колишньому Союзу. Це робить їх джерельно-методологічною, 
теоретичною базою в тих ділянках дослідження, де загальносвітові нюанси розвитку Систем об’єктивно потрібно 
розглядати через специфічно локальні, характерні для того чи іншого виду суспільних утворень і характеру 
комунікативних, мистецьких та владних зв’язків у них. 

Історичне, «альтернативне» значення на противагу колишньому «основоположному» («Партійна організація 
і партійна література» В Леніна), мають у сьогоднішньому плюралістично-ідеологічному та полікультурному 
контексті програми з питань літератури, зокрема публіцистики, авторами яких є теоретики соціалізму: «Література 
та естетика» Г. Плеханова, «Анти-Дюринг» Ф. Енгельса, «Естетичне відношення мистецтва до дійсності» 
М. Чернишевського. 

Протилежні за висновками щодо аспектів національно-державницьких та у питаннях тактично-
організаційних науково-публіцистичні проспекти деяких українських діаспорних теоретиків із питань 
взаємостосунків літератури і держави – Д. Грабовича, Ю. Шереха, з якими, у свою чергу, політичне контрастують 
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гуманітарні праці Є. Маланюка, Ю. Липи. Окремою групою виділяються науково-практичні дослідження пізніших 
українських дисидентів-шістдесятників, емігрантів «зовнішніх» та «внутрішніх» – Б. Гаврилишина, І. Дзюби, 
В. Мороза, Є. Сверстюка, теоретичні статті Ліни Костенко, В. Стуса. 

Незважаючи на значну кількість наукової літератури, пов’язаної з проблемами розвитку і функціонування 
публіцистики у тоталітарному та посттоталітарному суспільствах, ретроспективно-прогностичний аналіз її 
існування, як правило, не сукупний, занадто загально-глобальний або вузько-конкретний, екстраполяційний: 
розглядаються двоєдині пари – «Засоби масової інформації (ЗМІ) – публіцистика», «ЗМІ-Держава», або кожен із 
суб’єктів (політична влада, ЗМІ, література) – окремо. Тема ж двоєдиності стосунків письменника-публіциста і 
ЗМІ залишається відкритою як на рівні збору і систематизації фактичного матеріалу, так і на рівні створення 
теоретико-практичних узагальнюючих моделей. 

А конкретніше, проведемо історико- та жанрово-типологічний аналіз української публіцистики наступних 
історичних періодів, враховуючи, звичайно, той факт, що публіцистика як рід художньої літератури також зазнала 
впливу процесу стильово-напрямкової еволюції, якому була піддана поезія, проза, драматургія радянського часу: 
від офіційного «соцреалізму» – до модернізму, постмодернізму, неоромантизму тощо. 

1. 1939-1941 рр. – початок Другої світової війни, період становлення західноукраїнської публіцистики після 
возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі – до початку Великої 
Вітчизняної війни.  

2. 1941-1945 – Друга світова та Велика Вітчизняна війни, праця письменників у фронтовій пресі, 
публіцистичність прози, поезії, драматургії воєнних років. Колаборантська українськомовна публіцистика. 

3. 1946-1947 рр. – закінчення Другої світової війни, відбудова народного господарства, колективізація, 
вибори, висвітлення повоєнних імпульсів із Заходу, української діаспори, придушення лібералізму, націоналізму в 
ім’я диктатури пролетаріату, соціалістичної демократії.  

4. 1956-1958 рр. – лібералізація політичного та інтелектуального клімату після смерті Сталіна, ХХ і XXII 
з’ їздів КПРС (1956, 1961 рр.), встановлення відносної господарської автономії України, з’ява політичної опозиції. 
«Відлига» в духовному та літературно-культурному житті. 

5. 1963-1965 рр. – прихід Шелеста до влади, відхід Хрущова (1964), реформа Ю. Даденкова, автономізація 
політики України, протести проти русифікації. Боротьба авангардної літератури з догматичною методологією; 
феномен «шістдесятництва». Розвиток демократичної української критики і публіцистики в УРСР і ; розвиток 
діаспорної публіцистики і пошуки зв’язків із нею літераторами-дисидентами. 

6. 1972-1974, 1976 рр. – відхід П. Шелеста від влади, великі погроми опозиції – дисидентів, атаки на свободу 
слова, друку, арешти членів Гельсінської спілки, політика «брежнєвсько-щербицького застою». Зміцнення 
партійно-ортодоксальних засад у літературно-мистецькому житті. Боротьба системи із творчими 
індивідуальностями. Прислужницька публіцистика. 

7. 1979-1981 рр. – відносне послаблення партійно-цензурного тиску на мистецтво, науку, літературу після 
відходу В. Маланчука, прийняття оголошення ухвали про дальше покращення політико-виховної роботи у справі 
побудови соціалізму та формуванні нової спільності – радянський народ. Стилі і жанри публіцистики 70-х – 
початку 80-х років. 

8. 1986-1991 рр. – проголошення курсу на перебудову та демократизацію. Відродження Української 
Держави. Політичне значення Чорнобиля для України, проблеми корекції московського централізму та 
республіканської і локальної демократизації, автономії, референдум у справі незалежності, перші парламентарні 
вибори. Розвінчання догм «соціалістичного реалізму» в літературі, ліквідація «білих плям» в історії української 
літератури, відродження критеріїв повноцінної художності письма, його ідеологічної незалежності. Бурхливий 
розвиток письменницької публіцистики. Посилення інтересу до української діаспорної публіцистики в Україні і 
загалом до української літератури в сучасному світі. Прогностичні тенденції подальшого розвитку української 
публіцистики. 

Ще раз наголосимо, що при аналізі української публіцистики 40-80-х років ХХ століття розрізнятимемо 
об’єкт нашого дослідження як окремий рід літератури і особливо виразні, прикметні публіцистичні мотиви в інших 
літературних жанрах: поезії, прозі, драматургії. Тобто публіцистичність –знакова риса соціально ангажованого 
(дієвого) метатексту в умовах глобалізації художньо-інформаційних процесів. 
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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, 
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The article analyses linguistic means of representation of social conflict in mass media, examines changes in social scenarios 
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stratification processes in the conditions of market economy.  
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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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із стрічкових повідомлень, акумульованих на одному листі паперу; по-друге у формі – публікації кожного ліду на 
окремому бланку паперу А4. Переважно, у випуск новин, ліди послідовно включаються у файл не за рейтингом, а 
за часом їх надходження (або публікації), і роздруковуються загальним списком. 

Повне повідомлення за формою його підготовки до публікації наближується до структури медіа-релізу. На 
його оприлюднення витрачається порівнянобільша тривалістьефірного часу. Це обумовлено тим, що в тривалість 
на оприлюднення повного повідомлення включається не лише час на виголошення ліду,а і таких його структурних 
елементів як сублід, цитата (аудіо уривок), а при необхідності дотримання балансу – опозиційний коментар, 
історичне тло і бекграунд події, статистична база даних і фактори впливу, даються відповіді на додаткові 
питання:як, з яких причин і мотивів, кому це вигідно, які наслідки і результати таінші. Алгоритм випуску повних 
новин переважно застосовується державними радіокомпаніями та інформаційними каналами і моделюється за 
формулою: ВИПУСК НОВИН=ΣПОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ(n), де: n – рейтинг повної новини.  

Кожне повне повідомлення оформляється на окремому листі А4 з шапкою вихідних даних, відповідно до 
вимог програмного забезпечення системи «Basics», або її оновленого варіанту «INews». Підготовка кожного 
повного повідомлення окремим файлом системи і роздрукування його на окремому листі А4 спрощує процедуру 
переміщення новини в її рейтингу. Комп’ютеризація вихідних даних повного повідомлення сприяє швидкому 
пошуку інформації за реквізитами, якими передбачається фіксація джерел інформації, авторства, дати 
використання (оприлюднення), прізвище користувача, хедлайн, слаґ, дедлайн (строк, до якого необхідно 
підготувати повідомлення), статус джерела (джерел), абревіатура радіокомпанії, де підготоване повідомлення, 
прізвище автора, дата і час, коли було написане повідомлення, надійність, кваліфікація, код аудіо уривку, дата і час 
внесення редакційних змін (оновлення інформації). 

Інформаційний випуск новин, що базується на комплексних повідомленнях підвищеної складності включає в 
свою структуру такі елементи мовлення як репортажі, інтерв’ю, документарі, прямі включення з відповідними до 
них підводками (або діалогами) ведучих, музичним супроводом або містком (джингл), заставками, звуковими 
ефектами, інтершумом та атмосферою. При виборі редакцією репортажного стилю подачі новин формула 
інформаційного випуску комплексних повідомлень може бути змодельована таким чином: 

ВИПУСК НОВИН= Х+Σ П(n)Р(i,n), + Д(n+1)Р(i,n+1)…, 
де: n – рейтинг лідової новини; Х- хедлайнси; П – підводка до репортажу і-го виду; Р – репортаж і-го виду; Д- 
діалог до репортажу і-го виду. 

Формалізація структури інформаційному випуску, що базується на будь-яких жанрових комбінаціях 
повідомлень з пересіченням великої кількості різнорідних інформацій, оголошень, репортажів за відповідною 
редакційною схемою,відображається в переліку новин (листі новин), що є обов’язковим для заповнення 
журналістом при кожному виході в ефір. Якщо Статутом радіокомпанії забороняється попередній запис новин, а 
передбачається їх подача виключно в прямому ефірі, то ньюслист стає частиною презентаційного листа програми і 
відображається у годинниковому кермі.Під час підготовки переліку новин у випуску інформаційної програми, 
повідомлення слід розташовувати вкрай ретельно за рейтингом.  

Методика відбору фактів для формування інформаційного повідомлення у вітчизняній та зарубіжній 
літературі із журналістики дістала назву «перевернутої піраміди». Основа піраміди – це найголовніше в новині, 
далі піраміда звужується - це називання джерела та посилання на нього, ще більше звуження піраміди - виклад 
необхідних подробиць, що пояснюють узагальнення.   

Аналіз структури інформаційного повідомлення проводиться за аналогічним структурно-композиційними 
характеристиками прес-релізу: заголовок/ хедлайнс; правильність побудови ліду; наявність/відсутність субліду; 
наявність/відсутність цитати; деталізація в тілі повідомлення (причини, фактори, умови);наявність/відсутність 
бекграунду (історичне тло, біографічні довідки). Типологічні ознаки структури новини можна представити у 
вигляді декількох параграфів на аркуші паперу формату А4. 

Перший параграф (лід) відображає актуальність і важливість події. В ньому закладається контент новини. 
Серед основних типологічних ознак ліду новини, вирізняємо наступні. 

• Лідом у тексті повідомлення називається одне або два речення, що розпочинають новину і дає відповідь на 
п’ять “W” запитань: Хто? Що? Де? Коли? Чому? (при можливості – Як?). Відповідаючи на питання хто, автор 
повідомлення ідентифікує особу – учасника події через надання їй ім’я, прізвища, віку, адреси проживання, 
посади, родинних зв’язків. В ліді не повинні подаватися загальновідомі відомості, тривіальні положення, 
узагальненні точки зору.  

• Лід повинен відразу задовольняти слухацький інтерес. Перше речення новини несе найвагоміше і 
найцікавіше смислове навантаження з коротким і компактним змістом.  

• Лід повідомлення має бути точним і базуватись на сприйнятті журналістом реальності події всіма 
органами відчуттів: слуху, бачення, нюху, смаку і дотику, але при цьому, в описі фактів уникати особового 
займенника «я». 

• Лід має бути емоційно збалансованим. Таким він вважається у тому разі, якщо журналіст висвітлює подію 
з врахуванням усіх фактів, що є дотичними до неї.  

• Мова та стиль ліду повинні бути простими та легкодоступним для сприймання пересічними громадянами. 
Слід уникати складних синтаксичних конструкцій, непростих для вимови слів, не зловживати словами 
іншомовного походження, абревіатурами, розлогими власними назвами, дієприслівниковими зворотами, 
віддієслівними іменниками, переобтяження надмірною кількістю абсолютних і відносних цифр тощо. 

Другий параграф - посилання на джерело інформації під час висвітлення новин (особливо гострих та 
злободенних) є надзвичайно важливим. Це надає тексту більшої авторитетності. Коли автор хоче показати, що його 
слова - це не просто домисли радіожурналіста, а слова офіційної особи або установи, слід дати посилання на цю 
особу (установу).У журналістській практиці нерідкі випадки, коли особа повідомляє ексклюзивну інформацію 
радіостанції та бажає залишатись невідомою з тим, щоб убезпечувати себе. Часто можна зустріти наступну форму 
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посилання: «як стало відомо з достовірних джерел в Адміністрації президента України», «про це повідомило 
джерело, яке не захотіло бути названим, але заслуговує на довіру». Останнім часом практика подібних посилань є 
доволі поширеною - окремі високопосадовці або особи, що причетні до певної події, володіють певною інформацією 
та прагнуть передати її журналістам. Подібними методами можна користуватись, але ними не можна зловживати. 

Третій параграф - цитата. Під час наведення цитат особливо важливим моментом є форму їх подання. Цитату 
дозволяється редагувати за правилами підготовки аудіоуривку, але не можна перекручувати, прикрашати, довільно 
змінювати. В прямо ефірному мовленні краще використовувати записаний уривок, але можливе і пряме цитування. У 
підводці до цитати, яку журналіст вирішив передавати не прямою мовою вживаються звернення «заявив, що…», 
«наголосив на тому…», «зазначив що», «підкреслив про» та ін. У випадку застосування у підводці цитування 
таланту,застосовуючи аудіо уривку, у своїй підводці ведучий вживає вирази - «заявив:», «наголосив:», «зазначив:», 
«підкреслив:» та ін. До вимог окремих радіостанцій відноситься вимога надання повторного кредиту до і після 
публікації цитати чи трансляції аудіоуривку. Аудіоуривок - це відбіркова частина звукового запису тривалістю до 
0’30” секунд, в якій відображається суть повідомлення. Аудіоуривок відбирається автором повідомлення із 
інформаційного контенту його прямого спілкування із свідками чи учасниками події. Він може формуватися шляхом 
редагування висловів і їх монтажу за умови збереження суті та ставлення таланту до окремих фактів, про 
якіповідомляється в новині. Тривалість уривку може змінюватись в невеликих межах однієї хвилини в залежності від 
контенту повідомлення, взятого в якості фрагменту аудіозапису таланту чи інформативного джерела з місця події. 
При дотриманні вимог збалансованості повідомлення у новині слід представити аудіоуривок - відгук опозиційної 
сторони під самостійним кодом. Код аудіоуривку формується автором повідомлення за методикою включення в 
нього відповідних ознак: дата підготовки повідомлення, абревіатура інформаційного центру і порядковий номер 
новини дня. Код аудіоуривку і його звуковий запис фіксується в комп’ютерній базі ньюсруму ( а в окремих випадках 
в архіві ресурсного центру), зберігається в системі МР3 і дозволяє здійснювати оперативний пошук. Уривки можуть 
бути неякісними через умови запису і наявності сторонніх шумів (присутність натовпу, великої кількості людей на 
події), а також через велику дистанцію між журналістом і записуючим пристроєм (диктофоном). Тому, як правило, 
під уривками низької якості не має необхідності подавати додаткові інтершуми чи музичний супровід. При наявності 
великої кількості бажаючих прилучитися до репортажу з місця застосовується бліц-опитуання - назва цього елементу 
сходить до латинської фрази voxpopuli - "голос народу". У репортажі з місця події учасникам бліц опитування бажано 
представитись у підходящій для них формі ідентифікації. 

В наступних параграфах ( за необхідністю) подається розкриття необхідних подробиць (інколи вони є 
значущішими та важливішими, аніж головне в новині), бекграунд, передісторія, статистика, біографічні довідки 
(ця частина новини є обов’язковою в тому випадку, коли автором була обрана для написання структура повного 
повідомлення). 

Формулювання цілей статті. Необхідністю дослідження та аналізу структурно-композиційних характеристик 
сучасного репортажу, як одного із інформаційних жанрів повідомлень підвищеної складності передбачає 
оприлюднення історії про подію, ситуацію, явище пов’язане із фактом, що викликає суспільний інтерес. Ця розповідь 
очевидця або учасника події супроводжується суб’єктивними враженнями спостерігача та його спостереженнями і 
характеризується середнім рівнем суб’єктивного моделювання реальності інформації про подію. Залежно від 
предметно-тематичного змісту та функціонального призначення розрізняють наступні види репортажів: 
інтегральний, інституційний, органічний та риторика [3, с. 92-97]. Докладніше зупинимося на кожному типі 
репортажу та його структурній організації. Основними організуючими принципами структури інтегрального 
репортажу є: 1) цілісність; 2) зв’язність 3) розчленованість. Цілісність інтегрального репортажу визначається 
підрядністю його елементів структури Архімеда: зав’язки, конфлікту, кульмінації, розв’язки авторському задумові, 
який відображається у вступі, підводках та висновку. Цілісність інтегрального репортажу пов’язана з його 
“вертикальним” членуванням, що полягає в структурованості змісту, в ієрархічності його елементів 
(аргументованість позиції учасників дискусії при переході від однієї послідовної сходинки смислової композиції до 
іншої, «глибшої», кожен раз зберігає для реципієнта смислову тотожність). Розчленованість інтегрального репортажу 
забезпечується тим, що відпрацьовані певні норми самоідентифікації кожного його учасника в дискусії у формі 
круглого столу від початку до кінцівки програми. Думки учасників дискусії можуть бути записаними в різному часі і 
в різному місці. Зв’язність зумовлена членуванням інформації і втіленням її в інтегральному репортажі у формі 
взаємозв’язаних семантико-синтаксичних єдностей різного об’єму й рангу [6, с. 16]. 

Найбільшого поширення в Україні набули композиції інституційних репортажів, щоскладаються за 
традиційною сталою схемою інформаційного повідомлення. Композиція інституційного репортажу має на меті 
визначити певний порядок розміщення власних відчуттів і спостережень автора, знайти і дослідити внутрішні 
зв’язки між окремими явищами, процесами, предметами, встановити ступінь значимості кожного з намічених ним 
елементів та учасників програми для повної ідентифікації в ефірі. Інформаційний стиль розкриття теми репортажу 
має бути логічно підпорядкованим висвітленню окремих деталейта спостережень журналіста, застосовуючи мову 
фактів і уникаючи при цьому особового займенника «я» та власних коментарів. Схематично інституційний 
репортаж представляється за наступною моделлю: заголовок, початок репортажу (зачин) – репортер вводить 
слухача у курс події, що слугує приверненню уваги аудиторії до матеріалу; опис– присутні різні підводки, діалоги 
з свідками, авторські заяви, кінцівка репортажу – підсумок. Окремі дослідники структурних аспектів репортажу 
пропонують вводити в його композицію елементи власних вражень журналіста, що практично призводить до 
змішування інформаційного і авторського стилів радіомовлення [5, с. 142]. В.Л.Наер, прагнучи досягнути так 
званий «ефект присутності», обрікає журналістів на дифузію жанрів, змішування яких, в кінцевому рахунку, 
призводить до появи оціночних суджень, узагальнень авторських вражень, оцінок та думок, що ставить автора під 
загрозу правової відповідальності за дифамацію особи і наклеп. Окрім того, штучну еклектику жанрів 
інформаційного мовлення не можна прирівнювати до програм підвищеної складності, оскільки у зв’язках між її 
елементами відсутня природність їх інтеграції в репортажі будь якого виду. При підготовці випуску новин 
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необхідно усвідомлювати відмінність інформаційної програми від авторської. Ключовою тут виступає роль 
ведучого. У першому випадку – вона пасивна.  

В основі органічного репортажу лежить маркетингова подія, замовлення, явна або прихована реклама. 
Автору важливо ознайомити слухачів ізсуттюреклами, використовуючи різні ретроспекції, які відтворюють події. 
Органічний репортаж – орієнтований на детальний коментар подій та фактів пов’язаних із висвітленням матеріалу 
на замовлення. У ньому використовуються такі види коментарю: розширений – просторове роз’яснення факту; 
синхронний коментар – роз’яснення фактів до найдрібніших деталей; коментар фахівця – факт коментується 
професіоналом; полярний коментар – роз’яснення факту різними фахівцями, компетентними в цій області [7, 
с. 201-202]. У всіх цих випадках коментар в органічному репортажі повинен обов’язково співвідноситись із 
описуваними рекламованими по діями. Слухач повинен усвідомлювати те, який тип репортажу він прослухав, а 
тому він має право знати на чиє замовлення матеріал був підготований до ефіру (подається в кінці репортажу 
разом з авторським підписом). 

Риторика інформаційного (втому числі і прямоефірного) мовлення представляє собою ораторські здібності 
таланту при просуванні його до мети висвітлення теми, сформульованої в хедлайнсі за загальною структурою 
монологу і тактикою обміну інформацією в інтерв’ю, що включає поділ великої вузлової проблеми на пункти, 
підпункти, питання і т.п. Інформаційна композиція монологу чи заяви включає: лідируюче звернення до слухача, 
загальна думка повідомлення, середина – деталізація фактів, кінець - висновок.Типи вступу: природний, штучний, 
раптовий підхід до висування тези. Вимоги до інформаційної риторики: легкодоступність, стислість, правдивість.  

В інформаційно-аналітичні випуски можуть включатися різні види репортажів і інших медіа продуктів 
підвищеної складності. Вони представляють собою зведений радіо формат підсумкової роботи редакції по 
обговоренню найбільш важливих подій і актуальних питань суспільного значення. Переважна більшість таких 
радіопрограм регулярно готується, проводиться і організовується спільними діями редакцій інформаційного 
мовлення і презентується однією людиною – ведучим (в окремих випадках - двома ведучими з різно-гендерними 
голосами). Ведучі програмиготують сценарій і структуру випуску, комплектують презентаційний лист, заносять 
записані сегменти і репортажі у ліві та праві стакани пам’яті цифрової системи, редагують підготовані 
репортерами підводки і діалоги прямого ефіру, підбирають музичні вставки, відпрацьовують закінчення програми і 
прощання із слухачами, перевіряють роботу обладнання студії і проводять наладку і встановлення всіх необхідних 
джерел до оперативного використання. Основою ділового спілкування між ведучими з одного боку і операторами, 
продюсерами та іншими учасниками програми – з другого, стають презентаційні листи («presentation shееt»). В них 
ставиться за мету презентувати (буквально -проявити у найвигіднішому світлі) саме ту медіа продукцію, яку 
виробила редакція чи радіокомпанія вцілому. Презентаційний лист програми носить службовий характер 
внутрішнього користування і є фінансовим підґрунтям для оплати праці всім тим, хто працював над її випуском, 
служить звітом для моніторингу, аудиту та контролю за використанням бюджетних коштів редакції.В загальному, 
презентаційний лист формується у відповідності із сценарієм програми з розбивкою використання ефірного часу та 
ресурсів (джерел) в прямому мовленні та записаних сегментів, відокремлених один від одного музичною паузою. 
Службовий характер документу внутрішнього користування дозволяє вживати в ньому цілий ряд загально 
прийнятної абрівіатури (напрклад: MIC -мікрофон, LP - платівка, CD -компактний диск, T - тейп, C - катрідж, V/O - 
голос поза, FW - перше слово, LW - останнє слово, L- лівий та R –правий стакан NETIA системи і т.д) 

Важливим додатком до презентаційного листа програми є його радіо-годинник, який іноді називають 
«годинниковим кермом» інформаційного випуску. Годинникове кермо радіопрограми представляється у формі 
годинника, циферблат якого розділений на сегменти, кожен із яких триває відповідний відрізок часу годинної 
програми і позначається специфічною позначкою застосування окремого технічного ресурсу для відтворення в ефірі.  

Вжиток в програмах музичного супроводу чи окремих музичних творів передбачаєстрогу звітність 
радіокомпаній Українській лізі авторських і суміжних прав (УЛМП), яказбирає і виплачує гонорари (роялті) з 
ринку України. УЛМП працює на основі договорів збирання і розподілу роялті від імені уповноважених на це 
організацій: "Українського агентства авторських і суміжних прав" та Держслужби з інтелектуальної власності. 
Звіти про трансляцію музичних творів є обов’язковою звітністю радіокомпаній, а виявлення приховувань чи 
помилок підлягає адміністративному стягненню з виплатою штрафу та неустойки.  

Висновки 
Таким чином, розглянувши різні види репортажів інформаційного стилю, можна відзначити, що в ділових 

паперах інформаційних редакцій вони класифікуються за предметом висвітлення і функціональним призначенням 
(інтегральний, інституційний, органічний, риторичний), зберігають інформаційну природу навіть тоді, коли у них 
наявні елементи аналізу в переліку новин, презентаційних листах радіопрограми та інших звітах. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
ВИДАВНИЧОГО РИНКУ 

 
У статті розглядається актуальна для сучасного видавничого ринку проблема впровадження технологічних інновацій, 

що оцінюється як перспективна стратегія для конструктивного розвитку галузі. З’ясовано, що універсальність видавничого 
репертуару призвела до зниження читацької  активності та утворила незаповнені лакуни у видавничому асортименті. 
Досліджено особливості функціонування електронної книги та звукової книги на ринку. 

Ключові слова: електронна книга, інноваційна стратегія, технологічна інновація, аудіокнига. 
 

В статье рассматривается актуальная для современного издательского рынка проблема внедрения технологических 
инноваций, которая оценивается как перспективная стратегия для конструктивного развития отрасли. Выяснено, что 
универсальность издательского репертуара привела к снижению читательской активности и образовала незаполненные 
лакуны в издательском ассортименте. Исследованы особенности функционирования электронной книги и звуковой книги на 
рынке. 

Ключевые слова: электронная книга, инновационная стратегия, технологическая инновация, аудиокнига. 
 

In the article is relevant to contemporary publishing market problem technological innovation, measured as a promising strategy 
for the constructive development of the industry. It is shown that the universality publishing repertoire has led to a decrease in 
readership activity and formed unfilled gaps in the recording range. The functioning of e-books and audio books on the market. 

Keywords: Ebook, innovation strategy, technological innovation, Audiobook. 
 

Проблеми гнітючого тяжіння читацьких стереотипів на розвитком книговидання та книгорозповсюдження – 
явище для світового книговидання не нове, але на попередніх етапах розвитку видавничої справи воно було менш 
відчутне, бо не йшлося про глобальне перенасичення ринку видавничою продукцією, відчувалась постійна спрага 
до читання. На початку ХХІ ст. видавці зіткнулись з феноменом не просто апатичності читача, а його присиченням 
книгою і читанням. Загалом запит аудиторії та увага читача – ключові позиції, що зумовлюють  успішність 
видавництва і формують його товарну політику, обсяги виробництва та оптимальну номенклатуру видань. Проте 
на сучасному етапі видавництва часто приймають хибні рішення і спираються при виборі стратегії розвитку та 
асортиментної політики на тиск зовнішніх обставин, що призводить до неефективного розвитку або провалу 
видавництва на ринку. 

Для успішності видавництва на ринку важливим є не тільки продукування на ринок привабливих для читача 
видань, а й стратегія діяльності видавництва, що відіграє провідну роль у формуванні уваги покупців. Подібний 
підхід засвідчує беззаперечну необхідність визначитись зі специфікою, тематикою, орієнтацією підприємства. 
Одним із варіантів вибору стратегії розвитку видавництва є освоєння технологічних інновацій, ринку, тобто робота 
з електронними, інтерактивними та аудіо- виданнями. 

Стан дослідження проблеми. Аналіз особливостей електронної та аудіокниги як інноваційного товару 
залишається на маргінесах сучасної теорії видавничої справи. У сучасних дослідженнях можна знайти тільки 
побіжні згадки в роботах В.Теремка, В.Маркової, Л.Городенко, О.Дадак та ін. Важливість актуалізації дискусії з 
теми пояснюється необхідністю впровадження стратегій популяризації даної інновації на українському ринку. 

Метою статті є аналіз електронної та аудіо- книги як інноваційних товарів, що реструктуризує видавничу 
індустрію світу та України.  

Допомогою у розв’язанні надскладних проблем стає запровадження інноваційних стратегій та технологій, 
що, з одного боку, є явищем позитивним і довгоочікуваним, а з іншого – отримує негативні відгуки частини 
фахівців. Неоднозначно сприйнятою подією у світовому книговиданні стало запровадження в активний ужиток 
електронної книги, яку без перебільшення, можна назвати найсильнішим випробуванням на витривалість і 
винахідливість для друкованої книги. Тло, на фоні якого з’являлась дана інновація, було і залишається 
детермінованим впливом політичних та економічних  подій, що призвели до кардинальних змін у світогляді, 
запровадили у суспільстві країн Східної Європи почуття непевності й нестабільності і спровокували переоцінку 
цінностей, зміну бізнес моделей, перебування видавців у постійній напрузі, з посиленням відчуття небезпеки для 
бізнесу. 

Поява електронної книги і її популярність були обумовлені не тільки швидкими темпами розвитку науково-
технічного прогресу, а й зникненням культури читання, прискоренням життєвого темпоритму, збільшенням 
кількості способів проведення дозвілля, ущільненням можливостей наповнення вільного часу, де друкована книга 
частково стала засобом стримування, архаїзації, а електронна дозволяла розширити можливості. Для її 
утвердження на ринку знаковою стала масовізація електронних пристроїв для  читання. 

Стан поширення електронної книги у Білорусі можна назвати незадовільним, її переважно можна придбати 
на зарубіжних сайтах, а національний виробник контенту знаходиться у стані стагнації. Досвідом виготовлення 
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національного продукту може пишатись видавництво «Вишейша школа» (запровадили випуск електронних книг з 
2008 р.), «Книжковий клуб любителі книги», «Харвест» та ще декілька гравців. Білоруські видавці наголошують на 
недоцільності оцифровування друкованих книг, що може призвести до руйнування видавничої системи і 
неможливість створювати мультимедійну книгу через брак у видавництвах фахівців. 

Російський ринок електронного книговидання має більш оптимістичні реалії і прогнози на майбутнє. 
Найбільшим агрегатором та роздрібним ритейлером електронного контенту можна вважати «ЛітРес» (понад 50 
тис. найменувань), Elkniga.ru, Bookee.ru, Ozon.ru, Bookmate, Wexler. За даними дослідження  inFOLIO Research 
Group у 2011 р. в авторизованому доступі перебувало понад 58 тис. найменувань, у неавторизованому – 262 тис. 
Попри наявність низки офіційних розповсюджувачів електронного контенту, ринок все ж відчуває асортиментний 
голод, який компенсується ресурсами неавторизованої дистрибуції (наприклад, ресурс «Лібрусек» – 110 тис. 
найменувань), knigafund.ru. Неавторизовані розповсюджувачі завдяки безкоштовному контенту руйнують 
налагодження каналів легального продажу книг.  

Електронна книга в Польщі має помірну популярність серед населення, адже ціни на друковану книжкову 
продукцію менші за ціни на електронну. В Польщі піратство в сфері електронних книг майже відсутнє. Характер 
розвитку російського, а також польського видавничого ринків є близьким до тенденцій західноєвропейських країн, 
загалом зберігається характерна консервативність і направленість на підтримку друкованих книг та намагання 
подолати нелегальний контент. 

В Україні ситуація на цьому ринку є незадовільною, видавнича галузь, як і у всьому світі, переживає 
реструктуризацію на фоні змін споживацької поведінки, що спонукає до оперативного реагування на нові запити з 
метою компенсування низькорентабельних напрямків діяльності.  

Попри більшу зацікавленість читачів електронним контентом, швидші темпи запровадження даної інновації 
на західноєвропейському ринку у порівнянні зі східноєвропейським, ключові проблеми залишаються спільними: 
питання оцифровування вже виданих книг і збереження авторських прав та дотримання інших законодавчих норм; 
розробка і запровадження технологій для підготовки, виготовлення, просування і продажу електронних книг і 
приведення їх у відповідність реаліям ринку. Проте гальмування процесу ліцензійного оцифровування книг є 
різними: країни Західної Європи зіткнулись з проблемою недосконалості законодавства і неможливості в усіх 
ситуаціях зберегти авторські права, у країнах Східної Європи це пов’язано, в першу чергу, з низьким попитом на 
платну електронну версію книги, інші причини є другорядними.  

В контексті попередніх роздумів вмотивовано звучить твердження В. Теремко: «Можна по-різному 
оцінювати привнесені цифровою культурою переваги, ризики і загрози, але нікуди не подітися від її реальності. 
Сприймати електронну книгу як новомодну і швидков’янучу банальність було б надто легковажно і фахово 
некомпетентно. Раціональніше — визнати, що вона є одним із найхарактерніших артефактів глобалізованого 
інформаційного світу. З нею пов’язані погляд на змістове наповнення книги як на електронний контент і 
відповідне цьому творення її елементів, а також нова специфіка читання. В ній одні фахівці вбачають передумови 
піднесення видавничої справи на рівень потреб сучасної цивілізації, інші — деградаційні тенденції і джерело ще 
непізнаних психокультурних проблем. На цій основі виростає переконання, що поступове звуження сфери 
функціонування, статусна трансформація традиційної (друкованої, паперової) книги, переструктурування 
видавничої діяльності, зорієнтованість уваги авторів, видавців, дистриб’юторів і в простір новітніх медіа — 
цивілізаційна даність теперішніх днів. А обміління, вичерпаність деяких донедавна капіталоносних джерел — 
стимул до пошуку авторами, видавцями інноваційних способів діяльності» [2, с. 14]. 

Логічно припустити, що вибір людиною способу і носія для читання залежить від психологічних 
особливостей та матеріальних можливостей. 

Меншим ажіотажем довкола своєї появи відзначились аудіокниги, які спочатку запроваджувались на ринок 
у 60-х рр. ХХ ст. як субпродукт, що мав на меті задовольнити потреби людей з обмеженими особливостями і 
тільки на початку ХХІ ст. у країнах східноєвропейського регіону цей напрям почав комерціоналізуватись. Попри 
зручність у користуванні дана форма книговидання так і не здобула значного поширення у країнах Східної Європи, 
до того ж на сучасному етапі спостерігається згортання її виробництва. 

Існують численні проблеми, які гальмують розвиток ринку аудіокниг у країнах східноєвропейського регіону: 
відсутність досконалої законодавчої бази для регламентування діяльності видавців цієї продукції; піратство, коли 
аудіокниги з’являються у вільному доступі в Інтернеті і постійно збільшується кількість файлообмінних платформ; 
відсутність спеціалізованих торгових точок з їх розповсюдження, переважно вони розташовуються серед іншої 
аудіо-відео продукції, де читачеві важко зорієнтуватись в асортименті та наявності (до того ж асортимент 
аудіокниг у офлайнових точках продажу значно обмежений і відзначається мінімальним тематичним 
різноманіттям). 

 Негативно впливає на динаміку легального рику аудіокниг проблема з їх дистрибуцією. Основним каналом 
продажу залишаються книжкові магазини, магазини електроніки та інтернет-магазини, де звукова продукція 
посідає другорядні місця серед супутніх товарі низького попиту. Візуальна невиділеність їх у торговельному залі 
призводить до неможливості зорієнтуватись як у наявності продукції в магазині, так і в її асортименті. 
Непрофільність даного продукту та конкуренція у ціновому діапазоні з друкованими виданнями для багатьох 
магазинів стають визначальними факторами для низької зацікавленості розповсюджувачів. 

Передрозуміння ситуації на ринку аудіокниг створює аналіз їх асортименту в інтернет-магазинах країн 
східноєвропейського регіону, зокрема, Росії, Білорусі, Польщі та України. Саме ці показники дозволять усвідомити 
міру наповненості ринку і можливості задовольнити потреби споживачів. 

В Росії до лідерів з продажу аудіокниг можна віднести магазини: My-shop.ru (10054 назви), Ozon.ru (6809 
назв), Болеро (6422 назви), Books.ru (4499 назви), Бібліо-Глобус (4074 назв), Лабіринт (2081 назва). Проведений 
аналіз інтернет-магазинів Росії засвідчує наявність аудіокниг в асортименті багатьох магазинів, на ринку майже 
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непомітними є спеціалізовані магазини з продажу звукових книг, проте серед універсальних магазинів є п’ятірка 
лідерів, до каталогу яких включено понад 4 тис. назв звукових книг.  

Ринок аудіокниги у Польщі характеризується динамічним розвитком, що засвідчує наявність 
спеціалізованих магазинів, а це підтверджує зорієнтованість на посилену увагу до звукової книги з боку 
споживачів, що підтверджують статистичні дані, отримані під час аналізу діяльності онлайн-магазинів: 
Audioteka.pl (4476 назв), audiobook.pl ( 3000 наз), AudioKsiega.pl (2800 назав), ksiazkiaudio.pl (2544 назви), Empik.pl 
(2050 назв), Nexto.pl (1890 назв). 

 Ситуацію з продажем аудіокниг в Україні складно назвати однозначною, продаються вони як у 
спеціалізованих точках продажу, так і в універсальних книжкових магазинах, а також в магазинах дитячих товарів, 
що значно розширює можливості бути поміченими споживачем. Продаж їх у не профільних магазинах може 
вмотивовувати тільки попит. Лідерами національного ринку  продажу звукових книг є: AudioBooks (1555 назв), 
Audio-knigi.com (1042 назви), Petrovka.ua (445 книг), Yakaboo (360 книг), GlobalBook (114 назв), Toys Time (37 
назв). Загальна кількість звукових книг, що наявна у каталозі розповсюджувачів, за показниками значно 
поступається аналогічним даними польських і російських  продавців, а це засвідчує низький рівень розвиненості 
ринку, а також може свідчити про низький попит серед споживачів. Проведений аналіз базувався на вибірці з  40 
книжкових інтернет-магазинів на території України, у 90 % з яких аудіокниги не представлені взагалі. За 
дослідженнями iRiver в Україні більшість слухачі аудіолітератури — люди віком від 18 до 35 років (81%), серед 
людей молодше 17 років (тільки 5%) і старших 36 років (14%). (Водночас за останній рік найбільше зріс попит 
саме на дитячу літературу — на 150-200% [1].  

Попри перспективність даного сегмента видавничої галузі східноєвропейський регіон не може засвідчити 
швидких темпів зростання аудіокниг як за кількісними показниками, так  і за споживацькою зацікавленістю. 
Поступово аналітики ринку та провідні гравці засвідчують його нерентабельність. На думку експертів, подальший 
розвиток ринку аудіокниг буде супроводжуватись скороченням його обсягів. 

Найбільш вагомими проблемами ринку можна назвати проблеми з вибором асортименту звукових книг та 
якістю їх озвучування, що корелює ціновий діапазон, бо споживацький попитв  на високоякісну аудіокнигу 
призводить до збільшення її собівартості. 

У зв’язку з новітніми реаліями неминучим є внесення коректив у розвиток видавничого ринку, загалом і 
ринку електронної та аудіокниг, зокрема. У трансформаційні часи інноваційні процеси і технології привносять у 
галузь як деструктив, так і конструктив, бо зорієнтовують видавничий ринок на об’єднувальну, конструктивну 
співпрацю, спонукають до розвитку через застосуваннях нових стратегій та виведення нових продуктів. Загалом 
технологічні інновації у східноєвропейському регіоні у книговиданні ще недостатньо розвинені. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО МЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ 
(на прикладі президентських виборів 2012 року в США) 

 
У статті «Тенденції сучасного світового політичного медійного контенту» розглядаються новації ринку політичних 

комунікацій за останній рік. Зокрема, автором розглянуто напрямки розвитку політичних комунікацій в мережі Інтернет. 
Окремо подано аналітику щодо перспектив розвитку медіа комунікацій в Україні.  

Ключові слова: медійні комунікацій, медійний політичний менеджмент, політичний імідж, контент, комунікаційні 
методи, інформаційна стратегія, digital- технології.  

 

В статье «Тенденции современного медийного политического контента» рассматриваются новинки рынка 
политических коммуникаций за последний год. В частности автором рассматриваются направления развития политических 
коммуникаций в сети Интернет. Отдельно представлено аналитику относительно  перспектив дальнейшего развития  
данного направления в Украине.   

Ключевые слова: медийные коммуникации, медийный политический менеджмент, политический имидж, контент, 
коммукационные методи, информационная стратегия, digital-технологии. 

 
In article "Modern trends in political media content" are considered novelties political communications market over the last year. 

In particular, the author considers areas of political communication on the Internet. Separately presented analyst for the prospects of 
media relations in Ukraine.  

Key words: media communication, media policy management, political image, content, communicative methods, information 
strategy, digital-technologies.  
 

 
У 2012 році світовий політикум спостерігав за трьома передвиборчими кампаніями, які назавжди змінили 

уявлення вітчизняних фахівців та пересічних громадян про комунікаційний політичний контент. Вибори 
Президента Росії, Президента Сполучених Штатів Америки, Президента Франції та Верховної Ради України 
яскраво показали, що часи консервативних політиків на кшталт Михайла Горбачова, Маргарет Тетчер та Рональда 
Рейгана безповоротно пішли у минуле. Друге десятиліття ХХІ століття принесло нові типи політиків та нові 
підходи до політичного медійного контенту. Передвиборчі кампанії остаточно втратили класичну формулу 
проведення, вийшли за рамки пропаганди та стали нагадувати бої без правил. Частково до цього призвела 
перенасичення політичними пропозиціями. Так звана «інформаційна наркоманія», яка вразила світове суспільство 
в зв’язку із появою нових технічних засобів, призвела до того, що вже існуючі методи комунікаційного впливу не 
справляють необхідного ефекту. Змінилися те просто підходи, а, навіть, наукова термінологія. Якщо в Україні досі 
користуються терміном «інформаційна політика», то в світі науковці та практики вживають більш коректним 
термін «інформаційна стратегія». «Якщо інформаційна політика більш адекватно відображає сьогоднішній стан 
функціонування інформаційного простору, то інформаційна стратегія спирається на інтерес до його станів у 
майбутньому» [1]. Оскільки політтехнології та паблік рілейшинз орієнтовані не тільки на сьогодення, а в першу 
чергу, на майбутнє, тому, на думку автора, настав час науково-практичного підходу до формування політичного 
медійного контенту саме с точки зору інформаційних стратегій. Це той підхід, який на сьогоднішній день має 
застосовуватися в щоденній PR-діяльності.  

Згідно з останніми світовими тенденціями, в сучасному суспільстві інформація втрачає свою додатковість та 
починає бути самостійною зброєю. За словами українського дослідника Григорія Почепцова, «інфовійни зайняли 
нове місце не лише у військовому, а й у мирному житті. Адже будь-яка виборча кампанія, особливо президентська, 
поступово доходить до такої температури, що часто перестає бути політичною кампанією, перетворюючись на 
інформаційну війну, яка має єдину мету: знищити свого опонента, хоча і не в фізичному сенсі» [2].  

Ефективність стратегічного підходу до політичного медійного контенту довели події 2012 року. 
Підсумовуючи його інформаційні результати, варто зазначити, що політичний медійний контент нагадує суцільну 
інформаційну війну. Цим частково пояснюється феномен, коли піарники та політтехнологи все частіше в своїй 
роботі використовують саме військову термінологію. Крім того, фахівці-комунікативісти озброюються не лише 
термінологією, а й військовою методологією. Події політичного року 2012 яскраво показали свою агресивність, 
сугестивність, наполегливість. Втрата комунікаційними технологіями своєї філігранності, відсутність моральності 
та табу — ознака політичного медійного контенту минулого року. Власне, метою цієї розвідки є аналіз тенденцій 
сучасного світового медійного контенту та виділення найбільш значущих ефективних методів на прикладі аналізу 
президентської кампанії в США. Зокрема, ці дослідження цікаві в контексті розробок такого нового 
перспективного напрямку  як політичний медійний менеджмент.  

Трендсеттером 2012 року в галузі політичних медійних комунікацій стали Сполучені Штати Америки. 
Скасування Верховним судом США обмежень на фінансування передвиборчих кампаній спричинило найбільш 
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дорогі, агресивні, цинічні та негативні вибори за всю історію США. Завдяки відсутності фінансових обмежень 
Барак Обама та Мітт Ромні залучили велику кількість медійних ресурсів. Фахівці визнали цю президентську 
кампанію самою брудною. Аналіз медійного контенту американських виборів показує, що це була війна 
компроматів, викриттів та взаємних звинувачень. Основна ідея виборів, яку згодом підхопили у Франції, в Росії та 
в Україні полягає в площині «Ти – гірший за мене тому що….». Саме в цій позиції полягає основна новація, 
оскільки до 2011 року серед піарників та самих політиків панувала основна настанова «Що я зроблю, щоб 
конкретному громадянинові жилося краще». Кампанії були побудовані в позитивному ключі та орієнтувалися на 
проблеми конкретної місцини. Саме під цим гаслом двічі переобиралися Біл Клінтон та Дж. Буш молодший. Про 
це в своїх роботах неодноразово наголошував американський політичний консультант Дік Моріс [3]. Крім того, 
вибори 2012 року втрутилися у приватну сферу пересічних американців та стали дисонувати із традиційним 
світосприйняттям.  

Під час передвиборчої комунікаційної кампанії в контекстному плані більше критики дісталося Міттові 
Ромні, оскільки під час виборів час від часу випливали темні історії щодо його бізнесу, пов’язаного із шкодою 
екології, масовими звільненнями, рейдерськими захопленнями та приналежності до секти мормонів. Під критику 
потрапили його занадто радикальні погляди, які «демократична» Америка не сприйняла. Серед них: заборона 
абортів, одностатевих шлюбів, цивільних шлюбів, прихильність до смертної кари, мілітаристські погляди на 
міжнародній арені. Зокрема, він обіцяв приструнити Росію та її тирана, що могло стати спусковим гачком до 
Третьої світової війни. Цей агресивний контент, який часом доходив до взаємних образ перейшов на всю 
передвиборчу дискусію двох кандидатів. Мітта Ромні звинуватили в одному з найтяжчих для Америки злочинів — 
постійному ухилянні від сплати податків. Так, телевізійні ролики Romney’s girl про те, як за президентства Ромні 
всі багаті американці ухилятимуться від податків. Візуально Мітт Ромні виглядає зверхнім, скутим та невпевненим 
в собі. Це ті іміджеві риси які категорично не сприймаються виборцями будь-якої країни. Ромні постав як цинік, 
якому байдуже до проблем пересічних американців.  В американських мас-медіа швидко було поширено запис 
приватної вечері зі спонсорами у Флориді, де Ромні назвав прихильників демократів нахлібниками та 
утриманцями. Демократи поспішили візуалізувати соціальний дарвінізм республіканців та випустили ролик, в 
якому чоловік, схожий на кандидата на посаду Віце-Президента Пола Райана везе в інвалідному возику стареньку 
немічну бабусю, довозить її до прірви й скидає вниз. Дія відбувається на фоні патріотичної музики [4]. Варто 
наголосити, що цей медійний метод є дуже популярним серед американських технологів. Будь-яка недоречна 
фраза опонента чи дія, спрямована в негативному контексті для суспільства одразу знаходить своє продовження у 
відеороликах. Активна трансляція подібних відео продуктів надовго фіксує негативні іміджеві маркери в 
свідомості громадськості. Ситуації, в яких зачеплені людські цінності для американського електорату важливіші за 
економіку та зовнішню політику.   

Велика кількість передвиборчих коштів, які було необхідно відпрацювати, спровокували потік «чорного 
PR». Особливо сильним потік негативного політичного контенту торкнувся Барака Обами. Відносно нього 
опонентами було застосовано наступні методики: 1) Обама в образі Гітлера; 2) агресивні, залякуючи кліпи, які 
показують повний колапс США; 3) чітка комунікаційна поляризація США – розподіл на сині та червоні кольори-
символи республіканської та демократичної партії; 4) Барака Обаму представляли як запеклого соціаліста, 
готового перетворити Сполучені Штати на аналог СРСР та, для підкріплення асоціації домальовували його 
профіль до трійці Маркс – Енгельс – Ленін; 5) Обаму називали лідером сексуальних меншин та кепкували над 
блакитний кольором партії віслюків (віслюк – символ Демократичної партії); 6) готуючи провокаційні кліпи, 
команда Ромні відокремлювала фрази Обами з контексту, що створювало враження про Обаму як людину 
безвольну; 7) до зйомок в роликах залучалися іноземні політики з «гарячих точок», наприклад, Б. Нетаньяху 
заявляв на підтримку позиції Ромні, що на Близькому Сході необхідна сила США, а не їхні вибачення; 8) в роликах 
монтували кадри, коли Обама ніби схиляється перед іноземними, особливо перед мусульманськими лідарами 
(попри те, що за протоколом це вважається виявленням пошани); 9) Обаму звинуватили в прийнятті ісламу, 
ненависті до християнства та протизаконному проникненню в Білий Дім, оскільки він начебто народився за 
межами США, що згідно з законодавством перешкоджає бути обраним Президентом. 

Спеціалісти стверджують, що такого розмежування громадської думки не спостерігалося з часів 
Громадянської війни між Північчю та Півднем. Суперники докоряли одне одному будь-якими дрібницями, 
починаючи з недоречного жесту. Президентську кампанію 2012 року охрестили «Війною банкнот та банківських 
чеків». Після вже згаданої відміни обмежень на фінансування політичних кампаній, корпораціям та приватним 
особам було дозволено створювати так звані Комітети політичних дій, яким на відміну від передвиборчих штабів 
дозволено було вкладати кошти в своїх фаворитів у необмеженій кількості. 

Кандидати на пост Президента США із самого початку позиціонували себе з позицій брендингу. Піарниками 
було використано весь можливий арсенал комунікаційних засобів – від звичайного PR до розповсюдження POS- 
матеріалів як у звичайній товарній кампанії. Проте, головним, стратегічним напрямком став digital PR. «З 
урахуванням того, що сьогодні цифрові медіа є ледь чи не головним інструментом впливу на смаки и переконання 
технологічно грамотної частини населення, перемога Барака Обами  була просто беззаперечною — адже його 
команда на відміну від команди Мітта Ромні заздалегідь потурбувалася про створення позитивного образу свого 
лідера в digital-просторі» [5].  Президентські вибори в США запропонували нову форму політичного медійного 
менеджменту — важливо не те, що ти розповсюджуєш, а за якими каналами.  

Американські технологи пішли шляхом комплексного підходу до виборчих технологій. Серед залученого 
інструментарію окрім вже звичного залучення зірок шоу-бізнесу, розповсюдження POS-матеріалів із символікою 
партій, виборці та кандидати активно долучалися до соціальних медіа. Звичайно, соціальні платформи Facebook та 
Twitter не допоможуть потиснути руку чи то поцілувати дитину, проте вони здатні запропонувати аналог таких дій. 
Слід зазначити, що для західних політиків соціальні мережі є площадкою для не тільки для дискурсу та дебатів, а, 
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в першу чергу, для звичайного спілкування із своїми виборцями. Наприклад, повідомлення Барака Обами в Twitter: 
«Ще 4 роки», яке супроводжувало його фото, де він обнімає свою дружину, отримало 800 000 ретвітів та більше 4 
млн. лайків на Facebook. Емоційним фіналом вибрів стали сльози на обличчі Барака Обами коли в перші секунди 
після оголошення результатів новий старий Президент постав перед нацією звичайною людиною, яка дякувала 
громаді та своїй команді за підтримку. Подібна реакція із публічними сльозами Президента була й під час його 
промови після розстрілу школярів в містечку Ньютаун. Емоційні  сплески Барака Обами стали символом єднання з 
народом, коли горе та радість стають спільними – одними на всіх. При цьому відеозаписи плачу Президентка 
змонтовано у відеоролики та викладено на офіційному веб-сайті.   

В перші три доби після поразки, Мітта Ромні відфрендили понад 50 тис. користувачів [6]. За кілька тижнів 
ця позначка досягла 90 тисяч. На сьогоднішній день кількість лайків на  FB Ромні становить 12 млн. проти 34 млн. 
лайків чинного Президента США. Крім того Twitter став не тільки полем для соціологічних досліджень та 
спілкування, а й джерелом ідей для передвиборчих програм кандидатів та передвиборчих думок відносно 
результатів виборів. Презентацію цього проекту, який досліджував кількість згадувань імен кандидатів в  Twitter, 
було проведено The Guardian [7]. 

Аналітиками американських виборів було описано цікаву закономірність. Завдяки тому, що американське 
суспільство в достатній кількості забезпечено гаджетами, вони мали можливість бути постійно включеними в 
соціальні мережі. Digital-гіганти стали добрими помічниками для кандидатів, допомагаючи розвивати тему виборів 
серед користувачів ПК, айфонів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів.  Абонентів постійно інформували про 
перебіг передвиборчої кампанії та самих виборів. Згодом, аудиторія трансформується в медіа — користувачі 
ставали джерелом інформації, посилюючи промо-ефект своїми коментарями, розповсюдження думок та впливом 
на своє коло спілкування. Напередодні виборів Facebook презентував  інтерактивну карту голосування, яка 
дозволила відстежити кількістю людей, які ділилися повідомленнями про відвідання виборів, за умови анонімної 
статистики. За рахунок цієї технології створювався ефект масової інтеграції населення в подію. Також Facebook 
разом із CNN запустили платформу Election Insights, яка в реальному часі надавала інформацію, скільки 
користувачів говорят про чинного Президента Барака Обаму та його суперника Ромні.  

Відеосервіс YouTube також не лишився осторонь медійних перепитій виборів. Основним напрямком цього 
сервісу лишаються прямі трансляції навколо виборчих подій. Для цього було запущено канал YouTube Elections 
Hub. На ньому була розміщена інформація про агітацію, дебати, ключові політичні перипетії. Інший відоформат 
зустрічей політиків із виборцями запропонувала соціальна мережа Google+ за допомогою функції «ВідеоЗустрічі». 
Подібні відео форуми суттєво скорочують витрати бюджету кампанії та надають масштабності комунікативній 
кампанії.  

Місце платформи Instagram у передвиборчому процесі була набагато скромнішою, ніж у Facebook та Twitter. 
Проте, в день голосування їй було відведено роль стимулятора виборчої активності. Зокрема, в день голосування 
на Instagram появилось более 680 тис. світлин с хэштегом «голосуй» (vote). «Кількість  фотографій с тегом  
“вибори” (election) чи варіаціями на тему цього слова рівнялося 250 тисячам. Також було підраховано, що 
інстаграмних фото с тегом #obama було 1,27 мільйони, в то час як знімків с тегом #romney — лише 260 700» [8]. 
На платформу викладалися фото з патріотичним контентом та фотографії з кабінок для голосування. 
«Хронікерська» манера подання інформації створювала ефект особистої присутності та причетності до історичної 
події. До відома, платформа Instagram — це безкоштовний додаток обміну фотографіями, що дозволяє 
користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і ряд 
інших соціальних мереж Instagram робить фотографії в квадратній формі - як камери Kodak Instamatic та Polaroid. 
[9]. Instagram взяла на себе функцію стимулювання виборчої активності.  

Окремо варто згадати, що американські політики мають особливе ставлення до соціальних медіа. Аналіз 
Facebook та Twitter сторінок свідчить про вміння та бажання американських політиків вести діалог в соціальних 
мережах. Варто зазначити, що для них соціальні мережі – не місце для самопіару, а саме комунікація із виборцями. 
Це не просто звичайний пост, а «живе повідомлення», яке подається у звичному для будь-якого американця 
форматі. В FB існує окрема сторінка Білого Дому, тому Президент дистанціюється як окрема постать. На 
сьогоднішній день сторінка Барака Обами налічує 34 млн. лайків. Для порівняння, сторінка Президента України 
Віктора Януковича має лише 2500 лайків. Якщо американський варіант – це спілкування та жива мова, то сторінка 
Президента України – це стрічка новин. Проте окрім персональних сторінок, кандидати в президенти запускали 
спеціальні digital-додатки, які інформували виборців про останні новини партійного життя та передвиборчі заходи 
на живо.  

Американські президентські вибори 2012 року суттєво вплинули на інші країни. Зокрема, агресивність 
передвиборчої кампанії, потік дискредитацій та чорного PR як комунікаційна стратегія вплинули на вибори у 
Франції, Росії та України. Для всіх виборчих кампаній 2012 року були характерні наведені в статті комунікаційні 
методи. Саме цей факт підтверджує стратегічний характер інформаційних медійних кампаній. Негативний настрій, 
диструктивність комунікацій, ескалація напруги, а також загальний важкий комунікаційний фон знайшли своє 
продовження в прийнятті в грудні 2012 року Конгресом США Акту Магнітського та призвели до напруги у 
відносинах між Росією та Америкою та, відповідно, Акту Діми Яковлєва. Означений конфлікт можна розцінювати 
як перші ластівки нової Холодної війни, яка цього разу відбуватиметься в інформаційній площині.    

Проте, розвитку розповсюдження політичного медійного контенту соціальних медіа UA-зони ще кілька 
років заважатиме низьке розповсюдження новітніх технологій. В першу чергу, що більшість населення України не 
готове вкладати кошти в покупку модних ґаджетів, а бюджетні моделі на разі також не доступні в силу їхньої 
відсутності на ринку. Тому в Україні виник певний парадокс. На фоні загальної низької виборчої явки (на остатніх 
парламентських виборах вона склала 57,98%) та високого рівня політичної пасивності – 56,1% населення [10], 
політично активна частина населення України (категорія 50+) на сьогоднішній день в достатній кількості не має 
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доступу до постійного контакту із політичним контентом в мережі Інтернет, завдяки чому випадає із ЦА 
соціальних медіа. Особливо це стосується обласних центрів та сіл. Та ж категорія населення, яка має вільний 
доступ до технологій та, відповідно, до соціальних мереж, цікавиться здебільшого розважальним контентом, а не 
політичною інформацією. В цьому плані варто врахувати досвід Індії та Китаю, які розширюють аудиторію 
політичного SMM за рахунок розповсюдження бюджетних ґаджетів та освітніх програм, спрямованих на 
покращення комп’ютерної грамотності. Впровадження подібних програм в Україні значно збільшить включення 
активного населення України в політику. В свою чергу, це розширить можливості політичного медійного 
менеджменту в мережі Інтернет.  

Крім того, для українці по сьогодні не мають аналога багатьох цікавих платформ, які моделюють ілюзію 
присутності «на живо». Веб-трансляція парламентських виборів 2012 року стала не досить вдалим експериментом, 
оскільки, по-перше,  до її функцій входило лише спостереження за процесом, а не стимулювання виборчої 
активності; по-друге, технічне забезпечення роботи сайту було не задовільним; по-третє,  сайт спостереження за 
процесом виборів не передбачає соціальної функції, яка притаманна такому ресурсу як  Instagram. Звідси 
напрошується наступний висновок, який необхідно зробити політтехнологам – обов’язкове стимулювання 
виборчої активності суспільства. Для цього варто лише активно працювати в соціальних мережах. Це той контент 
який дозволяє в результаті найбільш точно побачити політичну картину  

Американські президентські вибори 2012 року вкотре довели, що великий передвиборчий фонд – не гарантія 
перемоги. Президентські вибори 2008 року коштували США 160 млн. доларів загалом по країні. У 2012 році тільки 
Мітт Ромні витратив на передвиборчу гонку понад 1 мільярд доларів. Проте це не забезпечило йому посади 
Президента США. Дік Моріс в свій роботі «Новий государ» зазначає, «щоб перемогти на виборах, кандидату не 
обов’язково мати стільки коштів, яке вважає за потрібне більшість політиків, журналістів та тих, хто  для нього ці 
гроші збирає та пожертвує. Секрет помірної виборчої кампанії простий: не треба витрачати кошти на якійсь речі, 
окрім донесення до виборців того, що ти хочеш сказати… А потрібно кандидатові рівно стільки грошей, скільки 
вистачить для просування його повідомлення» [12, с. 20].  
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Автор рассматривает возможность решения проблемы, связанной с  адаптацией студентов отечественных вузов к 

будущей профессиональной деятельности при помощи социокоммуникативных технологий, реализуемых в дисциплинах 
гуманитарного цикла. 

 Ключевые слова: профессиональная социализация, социокоммуникативные  технологии, социально-коммуникативная 
компетентность. 

 
Автор розглядає можливість вирішення проблеми, пов’язаної з адаптацією студентів вітчизняних ВНЗ до майбутньої 

професійної діяльності за допомогою соціокомунікативних технологій, що реалізуються у дисциплінах гуманітарного циклу.  
Ключові слова: професійна соціалізація, социокомунікаційні технології, соціально-комунікаційна компетентність. 
  
The author considers the possibility of the solution of the problem, connected with the students’ adaptation to the future 

professional activity with the aid of the social- communicative technologies, realized in disciplines of humanitarian cycle. 
Key words: professional socialization, social-communicative technologies, social-communicative competence. 

 
 
На протяжении своего жизненного пути человек выстраивает определённую систему 

социокоммуникативных контактов, реализация которых демонстрирует уровень его социокультурного, 
социопсихологического и социокоммуникативного развития - его социализации. Каждый компонент этой системы 
связан с решением задач включения в социальное, деловое, производственно-экономическое и/или иное 
взаимодействие. В любых сферах деятельности человек адаптирует свою психику, свой темперамент, свою 
социокоммуникативную компетентность к тем условиям, в которых происходит его физическое, духовное, 
профессиональное развитие. 

Как известно, социализация -  это непрерывный процесс,  длящийся в течение  всей жизни человека. Каждый 
из её этапов связан с решением определенных задач,  без проработки которых последующий этап может не 
наступить,  может быть искажен или  заторможен.  В  отечественной науке при определении стадий (этапов) 
социализации исходят из того, что наиболее продуктивно она происходит в трудовой (профессиональной) 
деятельности.  

Проблема социально-коммуникативной адаптации личности,  происходящей в сфере профессиональной 
деятельности, рассматривается в работах психологов, социологов, специалистов по социальным коммуникациям и 
т.д. Именно этот этап социализации считается наиболее важным в формировании личности, так как в 
жизнедеятельности индивида параллельно формируются и реализуются профессиональная и 
социокоммуникативная компетентность. Чаще всего начало профессиональной социализации соотносят с началом 
трудовой деятельности, однако необходимо отметить, что уже в процессе изучения специальных дисциплин, 
производственной практики учащиеся и студенты включаются в те реальные или моделируемые ситуации 
взаимодействия, которые способствуют развитию их профессиональной и социально-деловой активности.  

Основной проблемой повышения эффективности профессиональной социализации, на наш взгляд, является 
недостаточное внимание специалистов к укреплению статуса социокоммуникативной компетентности параллельно 
с профессиональной. 

До сих пор не разработана модель системного описания социально-коммуникативной компетенции в сфере 
профессионального взаимодействия, в сфере трудовой деятельности. И такая проблема существует не только в 
нашей стране или в нашей культуре. Исследуя межнациональные характеристики коммуникации, учёные 
отмечают, что пока неясно, «что и в какой последовательности, в какой форме нужно описывать, чтобы получить 
комплексное, системное представление о нормах социокоммуникативного поведения людей; не разработаны 
методы и приемы изучения этого поведения»[7;4-20]. Коммуникативное поведение характеризуется 
определенными нормами, которые позволяют охарактеризовать поведение конкретной личности как нормативное 
или ненормативное. О нормах коммуникативного поведения можно говорить в четырех аспектах: общекультурные 
нормы, групповые нормы, ситуативные нормы и индивидуальные нормы. 

Нас, в первую очередь, интересует реализация общекультурных норм поведения в социокоммуникативном 
взаимодействии специалистов разного профиля.  

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что к решению проблем формирования и развития 
социокоммуникативной компетентности специалистов в последнее время обратились многие ученые и практики, 
исследующие модели социальных коммуникаций в разных сферах деятельности.  

Учитывая междисциплинарный характер описываемых во многих работах моделей коммуникации и 
технологий их реализации, мы приходим к выводу о том, что ориентация индивида во всех аспектах 
профессиональной деятельности невозможна без наличия обобщенных моделей типичных коммуникативных 
ситуаций и технологий их  освоения, одинаково реализуемых представителями различных культур, профессий, 
социальных систем.  

                                                      
* © Н.Р. Барабанова, 2013 



 96 
В конце XX, начале XI века именно исследованию социальной стороны коммуникаций в различных сферах 

деятельности посвящены труды зарубежных и отечественных учёных-гуманитариев. В трудах философов XX века 
непосредственно к категории «социальное взаимодействие» (социальная коммуникация) обращался П.А.Сорокин. 
Он трактовал социальное взаимодействие как функцию поведения одного или множества индивидов, зависимую 
от сознания и поведения других индивидов. [6;138-139]. Учеными разных стран подчеркивается необходимость 
коммуникативного образования будущих специалистов, которое сегодня практикуется уже в большинстве стран 
Европы, в России, в США  (Berry, 1961; Dewine, 1995; Ekachai, 1994; Engleberg, 1988; Flordo, 1989; Greenberg&Lau, 
1990; Hadwiger, Smith&Geissner, 1972; James, 1990; Jellicorse, 1994; Oliver, 1956; Scarfe, 1962; UNESCO, 1989; 
Weitzel, 1990; Wise, 1963; Yonghua, 1988). [ 4].  

Ученые разных научных направлений активно цитируют в своих работах по коммуникативистике труды 
социологов и социальных психологов А.В. Соколова, В.П. Конецкой, психолингвистов во главе с А.Н. и 
А.А. Леонтьевыми, философа и лингвиста Г.Г.Почепцова и т.д.  

Сравнительный анализ особенностей развития коммуникативистики в исследованиях американских и 
отечественных ученых находим в работах Л.М Земляновой, С.А. Биби и др.  

Учебная дисциплина «Основы теории коммуникации» впервые была описана и выделена в отдельное 
направление изучения коллективом авторов базового учебника под руководством М.С. Вершинина [1]. И наконец, 
глубокое рассмотрение особенностей социокоммуникативных процессов и технологий представлено в работах 
украинских ученых, развивающих «теорию коммуникации» и «социальные коммуникации» как современные 
науки и дисциплины. Среди них В.В. Ризун, В.Г. Королько, А.М. Холод, В.Ф.Иванов и другие.  

В ведущих вузах Украины постепенно внедряется компетентностный подход к подготовке специалистов, 
предполагающий активное формирование социокоммуникативной компетентности у студентов разных профилей, 
которая должна ускорить процесс профессиональной социализации, адаптации к условиям трудовой деятельности.  

Цель данной статьи – обобщение социокоммуникативных технологий адаптации выпускников вузов к 
будущей профессиональной деятельности. 

Основное содержание нашего исследования связано с определением социокоммуникативного аспекта 
компетентности современного специалиста, который становится одним из необходимых условий в подборе кадров 
для самых различных предприятий и компаний. Это связано с тем, что в отечественной традиции 
производственных отношений, мало ориентированной на потребности конкретного живого человека, сегодня 
ощущается нехватка профессионалов с умениями правильно организовывать и поддерживать деловые контакты в 
профессионально-коммуникативных ситуациях конкретной сферы деятельности. 

Современный специалист - это высококвалифицированный профессионал, сочетающий эрудицию со 
знанием конкретной области деятельности, умеющий выделить стратегические вопросы, наладить взаимодействие 
с общественностью, конкретной социальной группой, отдельными людьми, т.е. обладающий высокой культурой 
коммуникативной деятельности. 

В целом формирование социокоммуникативной компетентности специалистов в разных сферах 
деятельности предполагает всесторонность, системность знаний — гуманитарных и естественнонаучных. Именно 
поэтому одной из актуальных задач современной высшей школы становится введение в образовательный стандарт 
комплекса дисциплин коммуникативного цикла, в первую очередь — основ теории коммуникации.  

Особое внимание отечественных теоретиков коммуникативистики уделяется сегодня социальным 
коммуникациям как системе общественного взаимодействия, которая включает определенные пути, способы, 
средства, принципы установления и поддержания контактов на основе профессионально-технологической 
деятельности. Эта деятельность, по определению В.В. Ризуна, «направлена на разработку, проведение, 
организацию, модернизацию отношений в обществе, которые складываются между разными социальными 
институтами, где, с одной стороны, в роли инициаторов общения чаще выступают социальнокоммуникационные 
институты, службы, а с другого – организованные сообщества (социум, социальные группы) как полноправные 
участники социального взаимодействия» [5]. Данное определение, широко обобщая уровни социальных 
коммуникаций, предполагает некоторые уточнения на уровне межличностного общения. Именно на этом уровне 
чаще всего отрабатываются приемы, формы и методы социальных коммуникаций, реализующихся в типичных 
коммуникативных ситуациях при помощи соответствующих технологий.  

 Теоретическое описание социокоммуникативных технологий предпринимается авторами, исследующими 
гуманитарные, а конкретнее - социальные технологии, отражающие общественные, личностные, деятельностные 
проблемы и способы их разрешения в виде определенного набора процедур и операций.  

Как известно, технология представляет собой повторяющуюся последовательность действий, которая в 
одинаковых условиях приводит к одному и тому же результату.  

Для социальных технологий характерно определение сферы их применения и соответствующая 
конкретизация совокупности приёмов, методов и форм воздействия в процессе социального планирования и 
развития, решения разного рода социальных проблем. Такие технологии разрабатываются  как алгоритм действий 
в различных областях социальной практики: управлении, образовании, научной работе, художественном 
творчестве, профессиональной деятельности разного направления.  

Социальные технологии, являясь элементом человеческой культуры, возникают эволюционно или создаются 
искусственно. Это умения применять приёмы и способы активного воздействия на социальную систему в целом 
либо на отдельные её части в условиях нарастающей взаимозависимости и динамики общественных процессов. 

Необходимо учитывать, что социокоммуникативные технологии отличаются набором процедур, 
выполняемых в коммуникативно-речевом аспекте. Их реализация в любой сфере деятельности невозможна без 
овладения соответствующей (речевой) компетентностью, формирование которой происходит в системе 
образования, а развитие – в социальной и профессиональной деятельности. 
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А.М.Холод подробно описывает социокоммуникативные технологии как систему (комплекс)  

манипулятивных действий, направленных на изменение поведения социума [8]. Из приведенных им технологий 
мы выделили те, которые, в первую очередь, необходимо учитывать при формировании социокоммуникативной 
компетентности будущих специалистов.  

В учебных программах нашей кафедры эти технологии становятся предметом изучения в разных 
дисциплинах. Так, технология социальных связей (связей с общественностью или Public Relations) и технологии 
продвижения (в комплексе маркетинговых коммуникаций), исследуются в курсах «Теория и практика связей с 
общественностью», «Теория и практика рекламы». Технологиям деловых переговоров уделяется внимание как при 
изучении «Культуры речи и ораторского искусства», так и в курсе «Теория коммуникации».  Студенты знакомятся 
не только с коммуникативной стороной реализации технологий, но и со способами вербального и невербального 
воплощения замыслов коммуникантов. Дисциплина «Имиджелогия» формирует у студентов представления о 
личностном и профессиональном имидже специалиста, о фирменном стиле и фирменных стандартах в имидже 
организации, региона, страны. 

Кроме того, материалы разных дисциплин коммуникативно-информационной направленности содержат ряд 
гуманитарных технологий, то есть технологий воздействия, реализация которых происходит в  информационных 
процессах на разных уровнях коммуникации. 

В 2012-2013 учебном году, учитывая необходимость формирования социокоммуникативной компетентности 
студентов технического профиля, дисциплина «Основы теории коммуникации» была введена в программы 
Института компьютерных систем ОНПУ. Это позволило на практике  объединить положения гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин в процессе профессиональной социализации будущих специалистов. 

Результаты наших исследований в аспекте отбора и унификации средств, форм и технологий формирования 
социокоммуникативной компетенции будущих специалистов можно обобщить в нескольких основных выводах. 

Прежде всего, учитывая возрастающий интерес ученых-теоретиков к описанию, определению и уточнению 
определения понятия и отбору технологий социальных коммуникаций, необходимо параллельно разрабатывать 
новые методические приёмы, формально-содержательные системы исследования и реализации этих коммуникаций 
в разных сферах человеческой деятельности. 

Так как формирование социокоммуникативной компетентности будущих специалистов  предполагает 
всесторонность, системность знаний — гуманитарных и естественнонаучных, необходимо определить и уточнить 
набор коммуникативно-информационных дисциплин, необходимых для профессиональной социализации 
студентов разных профилей. 

В исследованиях социальных коммуникаций и их описании с целью изучения и реализации следует 
обобщить, систематизировать и унифицировать понятия и термины, приводимые отечественными и зарубежными 
учеными. Это даст возможность выпускникам наших вузов эффективнее демонстрировать свою 
социокоммуникативную компетентность в международных профессиональных контактах.  

Наше дальнейшее исследование связано с унификацией технологий формирования и развития 
социокоммуникативной компетентности будущих специалистов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ 
НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ) 

 
Аналізуються особливості формування гендерних моделей  рекламної комунікації в умовах уніфікації, стандартизація 

та стереотипізація, які спричиняє  глобалізація. 
Ключові слова: глобалізація, гендерні моделі, реклама, комунікація, стереотипи, ідентичність. 
 
Анализируются особенности формирования  гендерных моделей рекламной  коммуникации в условиях унификации, 

стандартизации и стереотипизации, свойственных глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, гендерне модели, реклама, коммуникация, стереотипы, идентичность. 
 
The peculiarities of shaping gender models of advertizing communication are under study in the context of unification, 

standartisation and stereotyping, caused by globalization.  
Key word: globalization, gender models, advertizing, communication, stereotypes, identity. 

 
Вступ 
Однією з ознак сучасної  реклами є її активний вплив  на очікування споживача, а відтак і здатність такі 

потреби формувати, використовуючи для цього як власні технології, так і мас-медійні канали. Тим самим рекламна 
комунікація виходить за межі маркетингу, взаємодіючи вже не лише  з ринковими механізмами, але й з соціальною 
складовою суспільства. 

Однак глобалізація з її неодмінним устремлінням до уніфікації та стереотипізації потреб, бажань, устремлінь 
пересічного індивіда вносить в цей  процес суттєві акценти. З одного боку, реклама все активніше використовує 
«міфопоетичний» підхід до структури рекламного тексту. У зв’язку з цим образ споживача реклами моделюється 
за зразками міфологічної ініціації у більш досконалий, сакральний, «просунутий» світ (див.: [5, с.87]). 

З іншого, стирання відмінностей у соціокультурній  сфері, між стереотипами національної ментальності і, 
навіть, між  гендерними відмінностями (аж до появи усередненої фігури трансвестіта) змушує вже на новому етапі 
розвитку рекламної комунікації проаналізувати особливості змістовного наповнення здавалось би звичних 
моделей. 

Функціонування реклами як соціокультурного явища в умовах інформаційного суспільства та глобалізації  
призвело до нового наповнення  змісту «культурних кодів»,  тлумачення «колективної ідентичності», що 
досліджувалась починаючи з 60-х рр.. минулого століття в роботах семіологів-структуралістів та 
постструктуралістів (Р. Барт  [1],  Г. Башлар [2], Ж. Бодрійяр [3] та інших). 

Просування товарів в сучасних умовах дуже часто супроводжується створенням певної «міфології» 
споживача, формуванням такої його психології,  що поєднує в таких моделях  технічні та естетичні засоби, в 
основу яких покладено колективні архетипи, і, нарешті, вибором найбільш  підходящого масмедійного каналу для 
ефективного розповсюдження рекламних образів. 

У подібній структурі при визначенні цільової аудиторії вже недостатньо спиратись на одну модель 
(наприклад, гендерну чи національно-ментальну). Колись різні моделі нині об’єднуються для досягнення 
адекватного балансу і взаємодії усіх аспектів повідомлення у межах одного рекламного продукту. 

Постановка завдання 
Метою  розвідки є аналіз трансформації традиційних моделей рекламної комунікації, зокрема, створених за 

гендерним принципом, та формування синтетичних рекламних стратегій, що базуються на використанні декількох 
моделей. 

Зміст 
За свою майже двохсотрічну  історію реклама пережила не одну серйозну еволюцію, але лише в умовах 

інформаційного суспільства і процесу глобалізації вона остаточно перетворилась із прикладної сфери, покликаної 
всього лише інформувати про нові продукти,  в окремий сегмент як масової комунікації, так і масової культури. 
Споживач віднині виступає не лише в ролі пасивного об’єкту впливу, але й провокується на інтерактивне 
включення до рекламного процесу – головним чином емоційне та емпатичне.      

В технології створення і просування на ринок нового продукту сьогодні використовуються не лише технічні 
та технологічні прийоми, але й запозичення із сфери мистецтва для створення змісту, що починає мати вже й 
художнє звучання. 

І хоча реклама як і раніше орієнтується на сферу колективного несвідомого (З. Фрейд), доповненого 
швейцарським вченим К.Г. Юнгом вченням про індивідуальне несвідоме, в сучасних рекламних стратегіях ці 
архетипи переплітаються з культурними кодами, гендерними стереотипами, соціальними моделями, стереотипами 
національної ментальності. 

Прикладом такого синтетичного поєднання К. Рапай  - француз за походженням та американець по духу і 
місцю професійної самореалізації – вважає рекламні стратегії, в яких органічно поєднуються гендерні  стереотипи 
та національно-культурні цінності. Так, наприклад, для просування жіночої косметики фірми «Лореаль» (L' Oreal) 
на ринок у США акцентувався, скоріше, не гендерний стереотип, а соціально-культурний код, пов'язаний з 
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образом самостійної, незалежної жінки, для якої такі суто «жіночі» речі як косметика, прикраси, одяг не є 
визначальними серед інших життєвих пріоритетів. У Франції ж наголос робився на образі розкішної, навіть 
фатальної  (la femme fatale) жінки, для якої подібна косметика – це і засіб спокушати протилежну стать, і спосіб 
утвердження в непростій дійсності. Відповідно, суттєво відрізняються і рекламні слогани, і  основні тексти 
рекламних повідомлень, і моделі на рекламних фото та рекламних роликах (див.: [7, с. 97-101]). Разом з тим 
гендерні стереотипи є також основою і для колективної ідентифікації. 

Просування на ринок товарів для чоловіків і жінок інколи відрізняється кардинально (аж до особливостей їх 
розміщення на полицях), в ньому враховані не лише гендерні, але й соціально-рольові відмінності та специфічні  
психофізичні моделі  сприйняття оточуючого світу. 

Німецькі дослідники К. Опперман та Е. Вебер виділяють у зв’язку з вищесказаним «жіночі» та «чоловічі» 
форми комунікації, в яких врахована вся сукупність гендерних відмінностей і на які повинні орієнтуватись як 
виробники товарів, так і провайдери послуг, рекламодавці і рекламісти. Ідеї цих авторів можна викласти у вигляді 
таких тез: 

До типово «жіночих» рис комунікації відносяться: 
- здатність і бажання встановлювати контакти; 
- відмова від позиції домінування в діалозі; 
- вміння активно слухати; 
- суб’єктивна позиція відповідальності за свої судження (Ich – Botschaaft); 
- готовність звернутись за допомогою; 
- підвищена самокритичність (перфекціоналізм). 
До суто «чоловічої» форми комунікації віднесені такі якості: 
- позиція домінування в діалозі; 
- установка на об’єктивність власних суджень як критерій компетентності (Wir – und –  Man – Botschaften); 
- директивність суджень, гаслове мислення; 
- раціонально-аналітичний підхід до дійсності; 
- образ «Я» як вирішувача  усіх проблем; 
- неготовність звертатись за допомогою (відмова від позиції слабкого та беззахисного); 
- підвищена критичність по відношенню до інших [8, с. 37-41]. 
Як бачимо, виділені риси, які є результатом багаторічних спостережень, опитувань і таке інше не лише здатні 

допомогти рекламістам при створенні рекламних іміджів. Вони ще й руйнують ті стереотипи у сприйнятті жінок і 
чоловіків, що доволі глибоко укорінялись у повсякденній свідомості (жінка – обов’язково балакуча, безапеляційна, 
суб’єктивна, тоді як чоловік – слів на вітер не кидає, об’єктивний, хоча і залежний від «слабкої» статті). 

Результати дослідження підказують, що на рівні  структури текстів «жіноча» реклама повинна бути менш 
агресивною, ніж адресована чоловікам, в ній бажано створити комунікабельний, гармонічний образ героїні, яка 
прагне до досконалості. Займенник «Я», що часто зустрічається в подібних текстах, повинен виглядати як апеляція 
до загостреної  суб’єктивності комунікаційної позиції жінки. 

Натомість в «чоловічій» рекламі повинні домінувати лаконічність, схильність до «гасел», мовна комунікація, 
акцент на факти та аналітику, а не на емоції, наступальний характер та агресія. Агресивна модель «чоловічої» 
реклами особливо характерна для США, вона ж доволі  швидко прижилась і в пострадянських країнах, зокрема, в 
Росії і Україні. 

Прикладом синтетичного поєднання в одній рекламній стратегії цілої низки чинників (соціальних, 
гендерних, культурних, субкультурних та інших) може слугувати реклама товарів преміум-класу. Виділення 
престижних товарів в одну групу пов’язане з появою нової соціальної групи – VIP –осіб (особливо важливі 
персони). Власне, її представники існували і раніше , проте саме як особлива суспільна група вони заявили про 
себе не без впливу, так званих, «нових росіян», «нових українців» і таке інше. Довершила  справу реклама, яка 
змогла  об’єднати цю доволі «різношерстну» групу в цільову аудиторію, яка має високий рівень доходів,поважний 
суспільний статус, вплив на процеси, які відбуваються у соціумі тощо. 

Товари преміум-класу дуже швидко зайняли свою особливо нішу на споживацькому ринку. «Визначення 
«преміальності» товару, - як зазначає російський експерт, - включає в себе дві складових: з одного боку, цей 
продукт повинен відповідати високому рівневі якості та включати в себе певний унікальний сегмент (оригінальну 
рецептуру, технологію виготовлення, обмеженість партії товару, що пропонується, оригінальний дизайн упаковки), 
а з іншого, - споживач повинен виокремити «преміальний» продукт серед багатьох йому подібних і бути 
виявленим, що його придбання має виключний характер» [4, с. 23]. 

Товари  преміум-класу справді виділяються якістю, технологіями виробництва, оригінальною упаковкою, 
засобами представлення та позиціонування  (ексклюзивністю  бренду). Останній  критерій – один з 
найнеобхідніших та невід’ємних при визначенні належності  товарів до преміум-класу, бо створення  
незвичайного, унікального бренду, який цілеспрямовано працює на колективне несвідоме цільових покупців, і є 
ознакою найвищого класу. 

Однак, як показує практика (особливо в таких країнах, як наша)¸ «преміальність» товару – то найчастіше 
просто гра  з гонором  та завищеною самооцінкою нуворишів, а не віддзеркалення його реальних переваг. Адже 
визначити преміальність товару має сам споживач, а довести це до його свідомості повинні виробник і реклама.  

Характерно, що з цією метою використовуються і особливі канали розповсюдження.  В сфері друкованих 
ЗМК перевага віддається так званим «глянцевим» журналам та діловим виданням, бо завдяки своєму статусу і 
рівневі саме вони мають тотожну аудиторію. Форми рекламної комунікації можуть бути різними: рекламний 
модуль, рекламна стаття, рекламно-інформаційні рубрики, участь у редакційних проектах, висвітлення закритих 
VIP- вечірок, контакти з масмедійними фігурами. 
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Важливо, що більшість з цих видань вже самі є привабливими брендами, тому чіткий образ читача, що 

дбайливо формується журналом, в той же час є і для нього самого орієнтиром при підготовці наступного матеріалу  
(наприклад, узагальнений образ «дівчини в стилі «Cosmo» чи «гламурної дівчини» з обкладинки  часопису «Shape» 
і таке інше). 

Саме у форматі глянцевого  журналу з його біографічною установкою, орієнтацією на створення певного 
стилю життя («life style»), можливе необхідне для брендів сегменту  преміум-класу використання історій життя 
засновників чи топ-менеджерів з метою формування привабливого іміджу товару і тієї «філософії життя», яку він 
повинен втілювати. 

Висновки 
Таким чином, в умовах інформаційного суспільства і глобалізації рекламні стратегії, набуваючи складного 

синтетичного характеру, програмують  певні соціальні ролі, здатні підмінити індивідуальні сценарії життя. На 
зміну індивідуальній самоідентичності приходить колективна. В теорії західних ЗМІ цей феномен дістав назву 
«криза автобіографізму»: індивідуальна ідентичність в рекламному і глянцевому дискурсі витіснена колективною 
ідентичністю «ми», узагальненим «стилем життя», магією причетності споживача та анонімного автора 
рекламного тексту (копірмайтера). 

Тим самим реклама на порубіжжі ХХ-ХХІ століть все відчутніше набуває характеру автономного виду 
масового, розважального «мистецтва», поступово втрачаючи своє пряме призначення бути стимулом продажу  і 
перетворюючись у нову ідеологію, яка змикається зі сферою паблік рилейшинз (див. також : [6]). 

Подальшим напрямом дослідження може бути дослідження ідеологічної  функції реклами в нових 
соціальних та громадсько-політичних умовах. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМ БІЗНЕСОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ  
 

Розглядається бізнесовий контент в ефірі спеціалізованих українських телевізійних каналів. Аналізуються його джерела 
і структура. Пропонується комплексна методика оцінки якості телевізійних програм бізнесової тематики.  

Ключові слова: українське телебачення, ділове/бізнесове телебачення, діловий/бізнесовий канал, бізнесовий контент, 
бізнесова аудиторія.  

 
Рассматривается бизнес-контент в эфире специализированных украинских телевизионных каналов. Анализируются его 

источники и структура. Предлагается комплексная методика оценки качества телевизионных программ деловой тематики.  
Ключевые слова: украинское телевидение, деловое/бизнес- телевидение, деловой/бизнес- канал, бизнес-контент, бизнес-

аудитория. 
 
The article deals with business content on Ukrainian television. Its structure, content, special features and target audience are 

analyzed. An integrated method to estimate its quality is proposed. 
Key words: Ukrainian television, business-TV, business content, business channel, business audience. 
 
Питання про затребуваність і ефективність бізнесового контенту в українському телевізійному мовленні на 

повний зріст постало 2008 року. Фінансова криза влаштувала пересічному українцеві доволі ефективний лікбез. 
Тоді вся країна дізналася, що таке міжбанківський валютний ринок (коротко – міжбанк) і яким чином за лічені дні 
він може зробити одних у рази багатшими, а других – біднішими. Раз у раз із екранів телевізорів політичні лідери, 
намагаючись пояснити, чому замість виконання красивих передвиборчих обіцянок українці здобули чергову 
скруту, оперували все новою і новою економічною термінологією. «Проблемні запозичення», «іпотечна криза», 
«мораторій на дострокове зняття депозитів», «технічний дефолт» тощо.  
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Люди прагнули дізнатися, що насправді відбувається в країні. Не від політиків, що читали «розумні слова» з 

листа, а від фахівців, здатних надати компетентну оцінку та ефективну пораду. У суспільстві окреслився різкий 
стрибок попиту на бізнесову інформацію. Наскільки готовими виявилися до цього українські телевізійні канали? 
Чи могли вони запропонувати широкому загалу і, насамперед, бізнес-аудиторії (інвесторам, підприємцям, 
фінансистам, менеджерам тощо) якісний тематичний контент, який би відповідав їхнім вимогам і потребам? Чи 
готові надати його нині? 

Аби відповісти на ці питання, необхідно насамперед мати чіткі критерії визначення якості телевізійного 
контенту. Знайти їх в узагальненому вигляді можна зокрема у працях Кузнецова Г. В. [1, 2], Куляса І. П. [3], 
Мелещенка О. К. [4] та Чекмишева О. В. [5]. Або ж – у редакційних настановах BBC для авторів випусків новин та 
інформаційних програм [6].  

Методики, оптимізовані під спеціалізований телевізійний контент, зокрема, бізнесовий, – відсутні. Саме 
поняття телевізійного бізнес-контенту, що досить ретельно прописане в англомовній науковій літературі, в 
українській – донедавна практично не досліджувалося. Нині окремі кроки у цьому напрямі зроблені у роботах 
Єлісовенка Ю. П. [7], Марченко А. В. [8], Школьного В. Г. [9] та попередніх статтях автора [10, 11]. 

Мета дослідження: розробити універсальну методику оцінки якості програм бізнесових телевізійних 
каналів. 

На початок 2013 року в Україні є чотири канали, що позиціонують себе як бізнесові (ділові). Це: «Перший 
діловий» («First Business Channel»), «UBR» («Ukrainian Business Resource»), BUSINESS (до 2012 року виходив в 
ефір під брендом UBC) та створений 2012 року Національним банком України – канал БТБ. 

Говорити нині про такі оцінні характеристики контенту цих каналів як якість, ефективність та затребуваність 
– можна хіба що умовно.  

Якщо 2010 року в телевізійній панелі компанії GfK Ukraine були враховані рейтинги 2 з 3 існуючих на той 
момент в країні бізнесових телеканалів [12]. А саме: «Першого ділового» та UBR, то 2012 – в ній представлений 
лише UBR. На інформаційний запит у компанії Gfk Ukraine відповіли, що телевізійні канали «Перший діловий», 
BUSINESS та «БТБ» з різних причин з ними не співпрацюють. 

На офіційному сайті «Першого Ділового» можна знайти і скачати презентацію каналу [13]. У ній, зокрема, 
зазначено, що «частка ТК «Перший діловий» серед усіх телеканалів за переглядом новин складає 23.3%». Таке 
твердження викликає чимало питань. Зокрема, будь-яка інформація про те, ким, коли і у який спосіб проводилися 
відповідні дослідження – відсутня. А сама назва, під якою файл з презентацією збережений на сайті, «fbc2011», 
натякає на те, що дані – не найсвіжіші.  

У презентації, що розміщена на офіційному сайті телеканалу BUSINESS, інформація про рейтинг каналу 
відсутня [14]. Телеканал БТБ станом на січень 2013 року власного сайту не має взагалі. 

Тож порівняти ефективність українських бізнесових каналів спираючись на фактичні рейтингові показники 
– неможливо. 

У питанні визначення і співставлення якості все ще складніше. Зрозуміло, що досягти стовідсоткової 
об’єктивності у визначенні параметрів цього критерію неможливо. Однак саме він є найбільш універсальним для 
порівняння. Ми пропонуємо комплексну методику оцінки якості, яка передбачає: 

1. Оцінку влучання в цільову аудиторію.  
2. Багатокомпонентну фахову оцінку.  
Пропонована методика може застосовуватися як паралельно із визначенням рейтингу (на цьому побудована 

перша складова), так і без нього. Це робить її придатною як до телевізійних програм, що вже виходять в ефір, так і 
до проектів, що перебувають лише на стадії запуску. При паралельному застосуванні, треба окремо розглядати два 
показники: загальний рейтинг і безпосередньо серед цільової аудиторії. За відсутності рейтингових покажчиків, 
функції піплметру включаються до фахової оцінки.  

Пропонована схема фахової оцінки передбачає три базові компоненти. 
1. Оцінку роботи творчої групи сторонніми (не причетними до виробництва) фахівцями (журналістами, 

редакторами тощо). 
2. Оцінку роботи технічної групи сторонніми (не причетними до виробництва) фахівцями (операторами, 

режисерами тощо). 
3. Комплексна оцінка контенту тематичними експертами, що входять до ядра цільової аудиторії 

(представниками бізнесу, економістами тощо). 
Очевидно, що кваліфікаційний рівень оцінювачів має бути зіставним з рівнем виробників. Кількість 

оцінювачів – варіативна, залежно від масштабів конкретної програми, над якою їм належить працювати. 
Процедура оцінки не обов’язково має бути дорадчою. Себто – не потребує присутності всіх фахівців в один час і в 
одному місці. Гіпотетично – кожен із них може просто переглядати телевізор у себе вдома або ж отримати файли з 
ефірними чи повністю готовими до ефіру версіями кількох випусків програми в особистому порядку. Наприклад, 
електронною поштою або через FTP-сервер.  

Для проведення комплексної оцінки програми необхідна репрезентативна вибірка. Якщо над програмою 
працюють кілька випускових груп (позмінно), то у вибірці мають бути представлені програми, підготовлені 
кожною з груп. Якщо програма має кілька випусків на день (ранковий, денний і вечірній), то мають бути 
представлені зразки кожного з випусків. Таким чином обсяг вибірки безпосередньо залежить від самого проекту. 
Якщо йдеться про програму, що виходить раз на тиждень і над якою працює одна випускова група, то для оцінки 
достатньо двох-трьох випусків. Якщо ж програма виходить щоденно, кілька разів на день, і готують її кілька 
випускових груп, то для отримання комплексної оцінки залученим експертам доведеться опрацювати великий 
обсяг матеріалу.  

Звісно, що оцінювачі не мають безпосередньо пов’язані з виробниками. Аби уникнути можливості 
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особистісного впливу.  

Аби мінімізувати суб’єктивність кожної оцінки, необхідні чітко визначені критерії. Розглянемо їх для 
кожного компоненту.  

Почнемо з оцінки роботи творчої групи. Вона цілковито відповідальна за власне зміст (наповнення) 
програми і частково – за його ефірне втілення. 

І. П. Куляс та О. А. Макаренко пропонують таку редакцію світових стандартів інформаційної журналістики 
[3]. 

1. Оперативність подання інформації. 
2. Точність подання інформації. 
3. Вичерпність (або повнота) інформації. 
4. Баланс думок і позицій. 
5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок. 
6. Достовірність інформації. 
7. Простота подачі інформації.  
Ці самі стандарти знаходимо в редакційних настановах для співробітників BBC [6]. Чи можна застосовувати 

їх до ділової журналістики і бізнес-контенту, який вона продукує? На думку автора, – так. Чи важливо для бізнес-
середовища отримувати інформацію максимально оперативно? Так. Чи важливо, щоб ця інформація була точною, 
повною та достовірною? Безумовно. Чи має значення, щоб данні були подані максимально просто, зрозуміло? 
Напевне, менше, ніж у журналістиці «для всіх», але все одно має. Тому, на нашу думку саме ці стандарти можна 
покласти в основу фахової оцінки роботи творчої групи. Але чи достатньо їх для повної оцінки якості матеріалу? 
Навряд. Адже тут необхідно враховувати ще низку формальних параметрів.  Зокрема виділимо два базових: якість 
тексту (що звучить в кадрі або за ним) і якість подачі інформації.  

Якість тексту визначають: логічність викладу матеріалу, грамотність його написання, багатство мови, 
авторський стиль (його наявність як така, характерні особливості). Критерії визначення якості подачі: добір 
професійних презентаторів (журналістів, ведучих), відповідність їхніх образів очікуванням аудиторії, відповідність 
формату подачі змісту інформації, оригінальність оформлення тощо. Кожен перелік не є вичерпним і може 
доповнюватися або варіюватися. Проект, що претендує на сталу аудиторію, має вирізнятися серед інших і бути 
пізнаваним для цільового глядача. Це досягається за рахунок індивідуалізованої стилістики програми, 
максимальної кількості ексклюзивних матеріалів, власної бази спікерів, аналітиків, «незасвічених» на інших 
каналах тощо. 

Щодо співвідношення важливості всіх параметрів, що піддаються оцінці, варто зазначити: для бізнесової 
аудиторії значення має насамперед сам контент, решта параметрів – мінімалізовані. Для широкого загалу їхнє 
значення більше. Харизматичний ведучий, «красива» картинка та приємний голос за кадром можуть корегувати 
загальну кількість глядачів (а відповідно – і рейтинг) програми в рази. 

В оцінці роботи технічної групи виділимо три основні критерії: якість відеоряду, якість монтажу та якість 
додаткової графіки. За відеоряд відповідальна насамперед знімальна група (журналіст та оператор). Саме вони на 
місці зйомок мають стежити за тим, щоб здобути все необхідне відео, забезпечити якість майбутньої телевізійної 
«картинки»: правильність кадрування, різкість, дотриманість балансу кольорів, освітленість, фокусування на 
потрібних деталях тощо. 

За монтаж відповідальний режисер монтажу. У випадках особливої важливості він може бути присутнім на 
зйомці і керувати нею. Але зазвичай – знайомиться із відзнятим оператором відео вже безпосередньо у процесі 
монтажу. Тому очевидно, що він безпосередньо залежний від якості роботи знімальної групи. Проте, його доробок 
теж має вельми суттєве значення в оцінці всього матеріалу в цілому. Серед критеріїв оцінки відзначимо такі: 
логічність розстановки відеоряду, його відповідність тексту за кадром, темпоритм тощо. 

Одна з визначальних рис бізнесового контенту в потоці телевізійного мовлення – його насиченість 
фактажем. Зокрема, якщо йдеться про аналіз ситуації на фінансових ринках, то в тексті неможливо обійтися без 
великої кількості цифр і власних назв. Така інформація доволі важко сприймається на слух навіть цільовою 
аудиторією, себто – людьми, безпосередньо пов’язаними з бізнесом, економікою та фінансами. Тому її краще 
ілюструвати графічно: плашками, схемами, діаграмами, фотографіями, анімацією, рухомим рядком тощо. Якщо 
цього не робиться – то це вже великий «мінус» усьому ефірному продукту в цілому.  

Якщо ж графіка присутня, то постає питання про її якість. Вона визначається, зокрема, доцільністю 
використання або ж невикористання тих чи тих графічних елементів, зрозумілістю та інформативністю для 
цільової аудиторії, відповідністю загальній стилістиці програми (каналу), професійністю виконання. 
Пропонований перелік критеріїв, як і в попередніх випадках, є варіативним. 

Окремо варто зауважити, що надмірне навантаження інформацією кожного кадру, до якого тяжіють нині 
деякі спеціалізовані канали, – теж не є позитивним явищем. Оскільки глядачі просто не встигають сприймати 
значний обсяг інформації. А телебачення – позбавлене можливості «перечитати сторінку», як це можна зробити в 
друкованих або ж Інтернет засобах масової інформації. 

Щодо комплексної оцінки контенту тематичними експертами, то її потенційні критерії, фактично, 
узагальнюють усі наведені вище параметри.  

Фахівці-телевізійники оцінюють, наскільки професійно зроблений той чи той телевізійний продукт і на 
підставі цього видають висновок – наскільки потенційно привабливим він є для цільової аудиторії. Натомість 
безпосередні представники цієї аудиторії підтверджують чи спростовують цю гіпотезу, відповідаючи на питання: 
«Наскільки це цікаво мені, моєму колезі, бізнесовому партнеру?».  

Вкрай важливим є питання інтерпретації результатів. Цінність проведення фахової оцінки полягає 
насамперед в тому, що вона дозволяє порівнювати за якісними параметрами контент різних програм та каналів і 
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паралельно – генерує велику кількість практичних зауважень та рекомендацій щодо оптимізації в кожному 
конкретному випадку.  

Та найбільшу ефективність вона матиме все ж таки при співставленні результатів з фактичними 
рейтинговими показниками.  

Якщо високі оцінки збігаються з високими рейтингами серед цільової аудиторії, то можна робити 
однозначний висновок: продукт є якісним і затребуваним на українському ринку. Якщо фахова оцінка висока, а 
рейтинги серед цільової аудиторії – залишають бажати кращого, висновків може бути кілька: 

– потрібне проведення додаткової інформаційної (рекламної) компанії для ознайомлення потенційних 
глядачів із програмою;  

– необхідна зміна розташування програми в ефірній сітці (перенесення до іншого часового слоту); 
– цільова аудиторія програми не співпадає з реальною глядацькою аудиторією каналу.  
У випадку, коли програма має високі рейтинги серед цільової аудиторії попри негативну фахову оцінку, це 

означає, що в цьому є заслуга або ж рекламістів, які провели результативну кампанію, або ж програмної служби, 
яка розмістила програму у вдалому часовому слоті. Але в обох випадках виробникам варто замислитися над якістю 
свого продукту. Низькоякісний контент не може бути затребуваним упродовж тривалого часу, особливо, якщо 
йдеться про бізнесову аудиторію. 

Якщо рейтинги серед цільової аудиторії низькі і фахова оцінка – негативна, то постає питання радикальних 
змін у програмі аж до припинення її виробництва.  

Проведення експертної оцінки бізнесового контенту в українському телевізійному мовленні дозволить 
говорити про його якість і затребуваність на підставі конкретних даних. Нині ж розміщення тематичних програм в 
ефірі українських каналів і визначення їхнього наповнення часто відбуваються інтуїтивно, що приводить до 
провалу проектів, їхнього проходження повз цільову аудиторію.  

Пропонована методика оцінки не є простою в реалізації. Водночас, вона – всебічна і дозволяє отримати 
виважену багатоаспектну оцінку телевізійної програми, виявити її сильні і слабкі сторони, щоб мати змогу 
покращення.  
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ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ПІД ЧАС  

ІМІДЖМЕЙКІНГУ У ПЕРІОД ВИБОРІВ ТА МІЖ НИМИ  
 

Стаття присвячена застосуванню інструментів маркетингових комунікацій у політичних паблік рилейшнз під час 
іміджмейкінгу в політичному виборчому процесі, а особливо у період між виборами.  

Ключові слова: інструменти маркетингових комунікацій, імідж політика, вибори, міжвиборчий період. 
 
Статья посвящена применению маркетинговых коммуникаций в политических паблик рилейшнз во время 

имиджмейкинга в политическом избирательном процессе, а также в период между выборами. 
 Ключевые слова: инструменты маркетинговых коммуникаций, имидж плитика, выборы, период между выборами. 
 
The article is devoted to the application of marketing communication in  political public relations in time to imagemaking in the 

political choice processes, and in the period between elections..  
Keywords: tools of marketing communication, politicians’ image, elections, the period between elections. 
 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку політичного ринку велике значення приділяється 

іміджу політичного лідера. Саме за допомогою правильної його побудови, політичним лідером, а згодом і його 
політичною силою досягається основна мета політикуму – завоювання політичної влади.  За двадцять років 
незалежності в українському політичному середовищі активно використовуються технології, засоби, методи, 
прийоми політичного іміджбілдінгу за допомогою політичних паблік рилейшнз, але всі вищезгадані процеси 
побудови чи корегування іміджу проходили та продовжують проходити здебільшого стихійно. На даному етапі « 
… «паблік рилейшнз» виконує роль механізму для завоювання та утримання влади і політичного впливу» [15, 
с.177]. Для формування іміджу чи політичного бренда необхідно  використовувати  « … маркетингові способи 
організації політичних комунікацій» [2]. Особливо ефективними засобами паблік рилейшнз виступають 
маркетингові комунікації, але у політичній галузі вони не набули широкого теоретичного обґрунтування.  

Актуальність дослідження. Використання маркетингових комунікацій у політичних паблік рилейшнз 
доцільне та необхідне саме у міжвиборчий період. Адже з кожним роком український виборець стає усе більш 
досвідченішим та все менш сприйнятливим до технологій маніпулятивного характеру, які досить часто 
застосовуються під час виборів. Також, варто зазначити думку Поліщука І.О., про те, що нині відносини на 
політичній арені переросли у віртуальну площину. « Якщо раніше політичні партії робили ставку на політичну 
програму, то зараз цю нішу зайняв імідж політичної сили чи політичного лідера, що будується за допомогою ЗМІ. 
Тепер конкурування ідеологій, програм та цілей перетворилось на конкурування виборчих технологій, що 
змушують громадян робити вибір на основі телевізійних новин або газетних статей …» [8].  

Тож наголосимо на тому, що політичні технології та інструменти міжвиборчого періоду є засобом створення 
кращих вихідних умов для виборчої кампанії. У той час як технології, які використовуються під час агітаційної 
кампанії, є вже механізмом відкритої політичної конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище іміджмейкінгу прийшло в Україну не так давно, але 
викликало величезну цікавість у спеціалістів різних областей, таких як психологія, психолінгвістика, соціологія, 
філософія, політологія, економіка, менеджмент, маркетинг. Загалом, сама наука виникла у 60-ті роки ХХ століття 
«з легкої руки відомого економіста К. Болдінга» [14, с. 12] та мала назву «іміджоведення». На теренах СНД 
іміджологія почала формуватися у 90-ті роки та була представлена такими іменами, як В. М. Шепель, 
П.С. Гуревич, А. Н. Жмиріков, Г. Г. Почепцов, О. В. Єгорова, В. Н. Черепанова  та ін. Особливо зацікавилися 
проблемами політичного іміджу на початку ХХІ ст., це видно з появи великої кількості публікацій, у яких тим чи 
іншим чином досліджуються питання формування політичного іміджу, та збільшенню кількості дослідників 
В. Бебик, Д. Бурстін, А. А. Воєдило, С. Голдмен, А. А. Гостєв, П. С. Гуревич, А. А. Деркач, І. Г. Дубов, 
В. Г. Зазикін, А. Б. Зверинцев, Е. В. Егорова-Гантман, В. Іванов, В. Г. Королько, О. В. Кулеба, Т. Мадрига, 
В. Маценко, А. Митко, В. А. Мойсеєв, С. М. Невзоров, Д. Ольшанський, Ю. І. Палеха, А. Ю. Панасюк, 
С.Р. Пантелєєв, Ю. Є. Петрухно, К. Плешаков, Н. П. Попов, Е. В Селезньова, Т. В. Смірнова, О. А. Феофанов, 
О.М. Холод, Т. Б. Хомуленко, А. Н. Чумиков та ін. 

Мета статті. Метою статті є визначення основних інструментів маркетингових комунікацій у політичних 
паблік рилейшнз під час іміджмейкінгу за період кінця 2009 початку 2013 років. А саме в політичному виборчому 
процесі і у період між виборами.  

Виклад основного матеріалу. Іміджмейкінг передбачає залучення різноманітних технологій, що 
допомагають зробити імідж певної особи цілісним, довершеним. Адже формування іміджу полягає не тільки у 
формуванні зовнішності лідера, а й у наділенні його певними (бажано харизматичними) рисами характеру, 
правильно поставленою вимовою, вмінням ефектно і вдало висловлювати свою позицію, коментувати різні 
ситуації, виступати на публіці тощо. Тож, від того позитивно чи негативно сприймається лідер у той чи іншій 
ситуації, від його поведінки і складатиметься подальший імідж та ставлення до його особи електорату. 

Тієї ж думки дотримується і М. Головатий [3, с.287], говорячи проте, що у боротьбі за прихильне ставлення 
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електорату, іміджмейкери українського політикуму кожної виборчої кампанії штучно створюють різноманітні, в 
основному кризові, ситуації. У якості допомоги їм та їхнім іміджмейкерам приходять політичні технології 
(сукупність прийомів, методів, способів, процедур, які використовують суб’єкти політичної діяльності 
(особистості, політичні, суспільні групи, політичні партії, громадські об’єднання, групи тиску та ін.)).  

Нагадаємо, що серед таких технологій, які використовуються у ході агітаційного етапу виборчої кампанії, 
слід назвати [7]: адмінресурс; особисті виступи кандидата, «ходіння в народ», наочна агітація; «від дверей до 
дверей»; передвиборчі спецгазети; політична реклама на телебаченні і радіо;  непряма реклама;  технологія чуток;  
мітинги, передвиборчі пікети;  імідж політика (виборчого об’єднання);  війна соціологічних рейтингів;  
формування «образу ворога»;  компрометація конкурентних кандидатів; технологія введення «двійників» чи 
дублерів; «підкуп виборців»; агітація через глобальну електронну мережу Інтернет; гра в асоціації тощо. 

У численних працях дослідників іміджу сформована думка про те, що самим дієвим способом підтримання, 
корегування чи відновлення іміджу (і не тільки у політичній галузі ) є використання паблік рилейшнз,  адже сам 
термін має на увазі налагодження зв’язків із громадськістю.  

Настання ери інформаційних технологій провокує до пошуку нових більш ефективних шляхів застосування 
паблік рилейшнз. Зазначимо «процес передавання політичної інформації, яка циркулює від однієї частини 
політичної системи  до іншої, між політичною та суспільними системами, а також між політичними структурами, 
суспільними групами та індивідами, називається політичною комунікацією» [18, с .42]. Також, на нашу думку, 
політичний маркетинг став невід'ємною складовою політичної комунікації, яка «… охоплює весь процес 
маркетингу, за попередніми дослідженням ринку для тестування й орієнтації» [17, с. 20]. При цьому основні 
області застосування політичного маркетингу – імідж і виборчі кампанії. Тож одними з самих дієвих засобів 
виступають маркетингові комунікації (особливо це доведено економічною галуззю).  

Отже, можна зробити проміжковий висновок про те, що самим дієвим способом залучення прихильності 
потенційних виборців до особистості політичного лідера, політичної сили чи організації, є застосування 
політичних паблік рилейшнз (ПР), засобами якого виступають маркетингові комунікації. 

На нашу думку, політичний маркетинг став невід'ємною складовою політичної комунікації, яка «… охоплює 
весь процес маркетингу, за попередніми дослідженням ринку для тестування й орієнтації» [17, с. 20]. При цьому 
основні області застосування політичного маркетингу – імідж і виборчі кампанії та особливо мобілізація сил у 
міжвиборчий період, що дає змогу побудови міцної і стабільної прихильності електорату. Тобто утримання 
«свого» і залучення нового, шляхом налагоджування зв’язків. 

На сучасному етапі розвитку людства, переходу до інформаційного суспільства, з становленням 
демократизації та розширенням доступу до інформації, «виборець став активним громадянином» [16]. Природно 
виникла необхідність застосування нових інструментів для залучення уваги потенційного політичного 
«споживача». У спробах звернути увагу на необхідний об’єкт значиме місце посіли іміджеві  технології 
маркетингових комунікацій. «З настанням епохи так званого постіндустріального суспільства на зміну хай-тек 
технологій – високим технологіям природних властивостей приходять хай-хьюм технології – тобто технології 
гуманітарного характеру, пов'язані з використанням ресурсів людської свідомості як основної рушійної сили 
розвитку» [12, с. 16].  

Дослідником А. Ульяновським [12] запропоновано одинадцять інструментів побудови корпоративного 
іміджу та репутації з точки зору маркетингових комунікацій. Розглянемо їх детальніше та визначимо можливість 
застосування їх до галузі політичного іміджмейкінгу. 

1 Система корпоративної ідентифікації (corporate identity). Відображає внутрішню структуру підприємства, 
його специфіку, тому в принципі неможливе створення фірмового стилю-маски, який приховує справжнє 
«обличчя» компанії. Якщо фірмовий стиль спроектований штучно і не відображає специфіки підприємства, він 
виявиться не тільки даремним, але і шкідливим для всіх аспектів її діяльності. Під фірмовим стилем маються на 
увазі в першу чергу фірмова графіка і колір, які дозволяють об'єднати всі об'єкти діяльності підприємства і певним 
чином впорядкувати їх [12, с. 257]. 

Інструмент ідентифікації застосовується у вітчизняній політиці. Наприклад, якщо здалеку побачити біг-борд 
з білим фоном та червоним написом чи серцем, особливо у період виборчої кампанії, то підсвідомо 
ідентифікується зв'язок з Блоком Юлії Тимошенко (БЮТ). Так кольорову ідентифікацію має Партія регіонів – біло-
блакитні кольори, «Наша Україна» – помаранчевий колір, Комуністична партія України – червоний тощо.  

Отже з формуванням образу, корпоративного чи політичного не має значення, тісно пов'язані функції довіри 
та ідентифікації [12, с. 258]. 

2 Корпоративна культура (corporate culture). Зазначимо, що організація – це «свідомо координоване 
соціальне утворення з визначеними кордонами, яке функціонує на відносно постійній основі для досягнення 
загальної мети або цілей » [6, с. 69]. 

Структура організації створює механізми та моделі взаємодії, систему поділу завдань з чітко визначеним 
посадовими обов'язками, що сприяє передбачуваності та стійкості в діях співробітників. Різноманітність 
адміністративних завдань тягне за собою відмінності у взаємодіях підлеглих і керівництва від взаємин між 
співробітниками одного рівня. При використанні такого інструменту, як корпоративна культура, співробітники 
будуть працювати з повною віддачею, тому що в них буде почуття причетності до життя організації. Для цього 
співробітники повинні знати і розуміти цілі, завдання організації і, саме головне, розділяти її місію.  

Тож, місія організації – основа корпоративної культури. Це філософія компанії, її традиції і корпоративний 
стиль; ті товари та послуги, які компанія пропонує на ринку, і взагалі, це місце і роль компанії в сучасному бізнесі. 
В ім'я її люди об'єднуються, створюючи колектив, і здійснюють свою діяльність [13, с.152]. 

Використання такого інструменту маркетингових комунікацій для побудови та підтримання політичного 
іміджу, адже для політичної галузі особливо важлива ідеологія. При цьому організаційна культура підсилює 
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згуртованість колективу і породжує узгодженість в поведінці співробітників. 

3 Медіа зв’язки (media relations). Засоби масової інформації здатні проникати в усі сфери людської 
життєдіяльності, але здатні впливати і часто провокувати цю діяльність.  

Робота із засобами масової інформації (ЗМІ) та через ЗМІ – повсякденна практика більшості піар-агентств. 
Сфера взаємовідносин будь-якого піар-суб'єкта зі ЗМІ включає в себе наступні види діяльності [12, с. 278]: 

– планування і проведення інформаційних кампаній в ЗМІ (публікації в пресі, інформаційні сюжети на радіо 
й телебаченні);  

– планування та проведення брифінгів, прес-конференцій, «круглих столів», ексклюзивних інтерв'ю;  
– професійний копірайт (сценарії, статті, тексти виступів тощо);  
– представлення інтересів клієнта в засобах масової інформації; 
– консультації з питань позиціонування компанії / продукту / акції в засобах масової інформації;  
– організація та супроводження прес-турів;  
– піар-консалтинг з питань визначення та аналізу ризик-факторів; 
– розробка стратегії взаємодії зі ЗМІ в «кризових» ситуаціях;  
– висвітлення в ЗМІ заходів клієнта (участь у виставці, симпозіумі, конференції, презентації, відкриття 

магазину, офісу, ювілейні заходи). 
Так, однією з останніх подій, що висвітлюється на сайті «Фронту змін» А. Яценюка – його участь у 9-му 

Українському ланчі-конференції з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі [1]. 
У застосуванні вищезгаданого інструменту медіа зв’язки є одним з основних інструментів політичної галузі. 
4 Піар, орієнтованих на споживача (sales support PR). У системі маркетингових комунікацій спрямованих на 

забезпечення більш глибокого розуміння споживачем специфіки і значення продукту за допомогою доставки 
запланованих піар-повідомлень. Маркетингових комунікації припускають «комплексний вплив на споживача» [15, 
с. 46].  

Споживач орієнтований на продукт, якщо його задовольняють ціна, якість, сукупність цих факторів або 
додаткові вигоди від придбання продукту. Постійно з'являються і використовуються нові технології застосування 
маркетингових комунікацій. 

Процес використання інструменту узагальнено можна представити у вигляді ланцюжка декількох етапів і 
приватних завдань. До них належать: вивчення запитів споживача і способів їх задоволення; аналіз якості 
обслуговування споживачів; вивчення складу споживачів і створення їх мотиваційного портрета; вивчення дій 
конкурентів; визначення найбільш ефективних органів преси для інформування споживачів; проведення 
рекламних і піар-кампаній; проведення заходів, щодо формування громадської думки про товар, послугу, фірму, 
організацію або людину [12, с. 288]. 

Піар, орієнтованих на споживача також є одним найбільш ефективних та застосовуваних інструментів 
маркетингових комунікацій. Так, Партія Регіонів другий рік поспіль проводить соціальну акцію «Зігрій людину 
теплом!». Як зазначається на офіційному сайті партії: «У зв’язку з погіршенням погодних умов та посиленням 
морозів прийнято рішення використати досвід минулого року та розгорнути в усіх регіонах України мобільні 
пункти обігріву. До цих пунктів зможуть завітати всі, кому потрібна будь-яка допомога – від гарячих напоїв, аби 
зігрітись, до робочих рук для розчистки доріг. Ті, хто з якихось причин залишилися без телефонного зв’язку та 
потребують екстреної допомоги від рятувальних служб, зможуть додзвонитися та зв’язатись саме з пунктів 
обігріву, встановлених Партією Регіонів»[4]. 

5 Спонсорування (sponsoring). Фінансування фізичною або юридичною особою проекту для заохочення 
корисних починань ініціативних груп і окремих осіб. Від вірного вибору об'єкта спонсорування багато в чому 
залежить доля спільного проекту. Мають значення чітка постановка і подальше вирішення завдань, які організація 
збирається вирішити за допомогою спонсорства.  

Цей інструмент не такий поширений, як попередні два, але теж може застосовуватись та застосовується у 
політиці. 

6 Соціальна відповідальність і благодійність. Один з головних чинників формування репутації і доброго 
імені – етична поведінка компанії по відношенню до партнерів по бізнесу, співробітників, споживачів, до усього 
суспільства. До компанії приходить розуміння, що дуже важливо працювати на ринку довго і стабільно.  

Ось такий бізнес, який крім правових норм дотримується ще і етичних, отримав назву соціально-етичного 
або соціально-відповідального бізнесу [12, с. 304]. 

На даному етапі розвитку політичної галузі необхідним вищезгаданий інструмент не використовується у 
повному обсязі. Однак, зараз вже приходе розуміння необхідності втілення у життя цього інструменту, тому 
поширеним є будівництво партія, їхніми лідерами, організаціями дитячих майданчиків, центрів творчості та спорту 
для молоді тощо 

7 Маркетинг подій (event marketing). Маркетинг подій – це обмежені в часі і просторі дійства, реалізовані 
сценарії, хепенінги та перформанси, що проводяться в соціокультурному або фізичному просторі і розраховані на 
модифікацію сприйняття громадськості, цільових контактних аудиторій або на залучення уваги ЗМІ [12, с. 313].  

Події, організовані спеціально для конкретної компанії, можуть мати як реальну, так і вигадану основу, крім 
того, вони можуть носити різний характер: від інформаційно-пізнавальних - конференції, конгреси, виставки - до 
спортивно-розважальних - турніри, свята, фестивалі, концерти, шоу [5]. 

Так, партія «Україна – Вперед!», яку очолює Наталія Королевська, провела свій виборчий з’ їзд на 
курудзяному полі, за 200 кілометрів від м. Києва [4]. Таке неординарне рішення не минуло увагою ЗМІ та ця подія 
стала обговорюваною.  

Політичний маркетинг перетворився в організацію повного циклу, тобто маркетингові комунікації 
застосовуються у політиці постійно. Тож такий інструмент маркетингових комунікацій як маркетинг подій може 



 107 
застосовуватись ефективно саме у такий період. 

8 Зовнішня реклама (outdoor). Як і будь-яка форма реклами, зовнішня реклама покликана формувати або 
підтримувати інтерес до товарів, ідей та починань і сприяти їх реалізації. Мета цього інструменту – привернути 
увагу потенційного покупця до рекламного зображення. Зовнішня реклама є універсальним рекламним 
майданчиком. При плануванні рекламної кампанії необхідно визначити цільову аудиторію, і її місце розташування 
(метро, автомагістралі, автобусні зупинки, спальні райони, діловий центр і т. д.), вибрати ті рекламні носії, які 
побачать люди, зацікавлені в покупці рекламованого товару. Зовнішня реклама здатна охопити велику аудиторію 
за невеликий проміжок часу. Поступається за ефективністю тільки телебаченню [12, с. 327].  

У передвиборчій кампанії до Верховної Ради України у 2012 році вищезгаданий інструмент маркетингових 
комунікацій використовувався у великих кількостях партіями по усій країні.  

9 Непряма реклама в продуктах індустрії розваг. Загальна ідея непрямої реклами – належність продукту до 
способу життя персонажа або просто поява продукту (логотипу, послуги), наприклад, у фільмі як явища у 
повсякденному житті. 

Непряма реклама має великий обсяг у ЗМІ та інших інформаційних каналах – фактично будь-яка 
інформаційна або культурна програма, друковане видання на історичні, юридичні, політичні теми можуть бути 
політрекламою.  

Прикладом непрямої реклами є  поздоровлення політичними лідерами своїх виборців з різними святами.  
У довіднику з маркетингу [10] зазначається, що підприємці користуються непрямою рекламою заради трьох 

основних цілей: завоювати популярність на ринку; створити репутацію фірмі; зберегти репутацію у момент кризи. 
10 Вірусний маркетинг: чутки. Чутка – це спеціальний сценарій, за яким створюється певний 

правдоподібний контент, що розповсюджується у процесі комунікацій між людьми [13, с. 242]. 
Чутки на сьогоднішній день є важливою ланкою в системі маркетингових комунікацій, оскільки сприяють 

швидкому і в деяких випадках більш успішному просуванню товару на ринок, полегшують запуск нового бренду, 
знижують витрати на рекламу, а іноді і зводять їх нанівець, змушують виробників піклуватися про якість товару 
[12, с. 352]. 

Чутки, у вигляді інструменту маркетингових комунікацій, широко застосовуються у політичній галузі. Як 
приклад, можна згадати Україну кінця 2009 року, коли її заполонила хвиля дезінформації [9] про вірус H1N1, 
трапилося це напередодні виборів на посаду Президента 2010 року. 

11 Електронні формати для застосування інструментів неформальних думок та вірусного маркетингу. На 
даний момент в Інтернет-просторі присутній ряд відкритих онлайн-ЗМІ, що представляють практично ідеальні 
формати для масштабного розгортання маркетингових інструментів WOM (неформальних думок) і VM (вірусного 
маркетингу взагалі і чуток зокрема).  

Основні з них: чат, онлайн-форум, блог, інтернет-щоденник, електронна дошка оголошень тощо. Отже, 
інтернет-форуми і блоги створюють нові можливості і значно розширюють горизонти комунікаційної ефективності 
маркетингових інструментів WOM і VM. Саме подібні гібриди відкритих онлайн-ЗМІ і маркетингових 
інструментів приймуть естафету найбільш ефективних і довірчих інструментів розвитку корпоративного іміджу та 
репутації в XXI ст. Однак у зв'язку з відкритістю даних ЗМІ стає актуальною проблема професійної протидії 
трансляції через них маркетингової негативної, корпоративно неприйнятної й суспільно небезпечної інформації 
[12, с. 356]. 

Розвиток новітніх технологій інформаційного характеру дає можливість використовувати електронні 
формати для застосування інструментів неформальних думок та вірусного маркетингу в політичній галузі. 

Висновки 
Отже, інструменти маркетингових комунікацій, класифіковані А. Ульяновським, для побудови 

корпоративного іміджу можливо застосовувати для побудови, підтримання чи корегування політичного іміджу. 
Тому що всі інструменти маркетингових комунікацій, що їх класифікував вищезгаданий автор вже сьогодні 
застосовуються у політичній галузі. Крім того усі вищеперераховані інструменти можна віднести до паблік 
рилейшнз, що у свою чергу є перевагою, на відміну від прямої реклами.  

Перспективи подальших розвідок. Тож можна сказати, що інструменти маркетингових комунікацій, що 
застосовуються у корпоративному іміджмейкінгу застосовуються у повному обсязі у політиці. А це означає, що 
основою для подальших теоретичних досліджень можуть виступити праці, які присвячені маркетинговим 
комунікаціям економічного спрямування, можуть допомогти у побудові теоретичної бази маркетингових 
комунікацій політичної галузі. Окрім того, усі вище перелічені інструменти маркетингових комунікацій, 
використані у період між виборами допоможуть у побудові політичного іміджу.  
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PAMI ĘĆ W SIECI.  
NA PRZYKŁADZIE STRON INTERNETOWYCH: APOKRYF RUSKI  I  LOSY NIEZAPOMNIANE 

 
Zbiorowości „zamieszkują” swoją przeszłość tak samo jak jednostka  i kształtują z niej elementy obrazu samych 

siebie1.   
 
Przedmiotem tego artykułu jest kwestia obecności pamięci zbiorowej w środowisku Internetu.  Omówię  tu dwie, 

stosunkowo nowe, domeny utworzone z inicjatywy  przedstawicieli  mniejszości ukraińskiej zamieszkującej  w Polsce: 
Apokryf  Ruski (www.apokryfruski.org.pl)  oraz  Losy Niezapomniane (www.losy.org.pl).  

Odwoływanie się do przeszłości zdaje się być ciągle ważnym tworzywem dla procesów etnicznych i 
tożsamościowych zachodzących we współczesnym świecie. Pamięć wspólnego pochodzenia, pamięć „złotego wieku”, 
pamięć traumatycznych losów, pamięć bohaterskich czynów, pamięć krajobrazu, świętych miejsc, mogą łączyć w sobie 
wiele funkcji ważnych dla życia grupowego: dydaktycznych, identyfikacyjnych, legitymizujących, sakralizujących,  itp.  
Według Jana Assmanna ten rodzaj pamięci odnoszący się do grupy,  znaczący  z punktu widzenia jej trwania i tożsamości, 
organizowanej i transmitowanej przez wyspecjalizowane nośniki, możemy nazwać pamięcią kulturową2. Tak definiowana 
pamięć zachowuje znaczenie kulturowe właśnie dlatego, że nie tyle służy przypominaniu wydarzeń z przeszłości, co ich 
uwspółcześnieniu, wywołuje i utrwala je w jakimś celu. Działając na obu kierunkach: wstecz i wprzód, służy rekonstrukcji 
, ale wywiera także wpływ na to jak rozumie się  teraźniejszość i jaką przyszłość się planuje3.  W takim znaczeniu  sama 
pamięć, kwestia  jej  obecności i funkcjonowania   w życiu zbiorowym, na przestrzeni dwóch ostatnich dekad,  uległa 
głębokiej przemianie. Jak zauważył Pierre Nora „…przybrała rozmaite formy:  krytyka oficjalnych wersji historii, 
odkrywanie zepchniętych  w niepamięć fragmentów dziejów, rewindykowanie śladów przeszłości wymazanej lub  
skonfiskowanej,  kult korzeni (roots) i rozwój badań genealogicznych, gorączka wszelkiego rodzaju obchodów 
rocznicowych, sądowe  rozrachunki z przeszłością, mnożenie się  najrozmaitszych muzeów, zwiększona uwaga  
poświęcona przechowywaniu archiwów…”4. Pamięć zatem, podobnie jak i sama etniczność, jest czymś konstruowanym i  
waloryzowanym  sytuacyjnie. Ulega,  mówiąc w dużym uproszczeniu,  pragmatyce życia grupowego oraz  procesom 
społecznym – wywołującym i stymulującym  odpowiednie pokłady przeszłości i związane z nimi znaczenia oraz  praktyki 
społeczne. Można się o pamięć spierać; można ją sakralizować; można jej  używać  jako  artystycznego  tworzywa;  można  
manifestować, wizualizować, wynajdywać; można również jakieś obszary przeszłości, z jakichś powodów, zapominać. W 
                                                      
1 Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Wydawnictwo UW. 

Warszawa 2008, s.63. 
2 Ibidem, ss. 36-37; 67-71. 
3 Karp H., J., Traba R., Czy codzienność można pamiętać? Wspomnienia z Warmii i Mazur jako fragment pamięci kulturowej Niemców, 

Polaków i Ukraińców. W:Codzienność  zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. H. J. Karp, W. Traba. Stowarzyszenie 
Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn-Warszawa 2004, s. 9. 

4 Nora P., Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr7, s.37.  
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tym znaczeniu nie ma, jak mówi bohater powieści Siegfrieda Lenza „…żadnego minionego świata, żadnego 
zaksięgowanego czasu, tak po prostu zerwanego z kalendarza historii”5. Pamięć pracuje hic et nunc. 

Warto może te refleksje Nora  wokół „czasu pamięci” uzupełnić o dodatkowy  wątek. Pamięć  coraz częściej  staje 
się przedsięwzięciem rozrywkowym, przeto  ulega  komercjalizacji i karnawalizacji.  Innymi słowy  lokuje się  w 
gadżetach popkultury,  pastiszach i parodiach ,  nostalgicznych  modach i stylizacjach na lata bliższe lub dalsze, 
osobliwych grach i zabawach  w inscenizowanie  wydarzeń historycznych. „ Przeszłość dana nam poprzez współczesne 
media i technologie pamięci jest nam bliższa i bardziej dostępna niż kiedykolwiek, ale z konieczności ulega ona 
popularyzacji, identycznej do tej, której przedmiotem są dziś wszystkie inne sfery i aspekty  naszego życia. Staje się więc 
źródłem przyjemności, a nie sensu, zaś jej logika jest tożsama z tą,  która rządzi rozrywką i konsumpcją” 6.  Takim  
spektakularnym  dowodem w sprawie mógłby być chociażby Notting Hill Carnival, który  oscyluje gdzieś  pomiędzy dobrą 
zabawa,  a  pytaniem  o specyfikę karaibskiej kultury, tożsamości i tradycji,  wynajdywanych z tańca, czasu niewolnictwa, 
regionalnej kuchni, muzyki czy samej  maskarady 7.  W ten sposób pamięć   staje się  dla współczesnych  tyleż tworzywem 
- źródłem  tożsamości i  podstawą wspólnoty wyobrażonej, co towarem -  źródłem  przyjemności i zysku.  Te dwie  
tendencje (pamięć jako tworzywo / pamięć jako towar) dość dobrze  wpisują się w   kontekst  późnej nowoczesności.    

Inna jeszcze kwestia  związana jest z  nowym  środowiskiem  pamięci kulturowej.  Przez  środowisko pamięci  
możemy rozumieć  rozmaite praktyki społeczne, artefakty,  instytucje  oraz  technologie  odpowiedzialne  za jej 
kształtowanie i dystrybucję. We współczesnych społeczeństwach, opartych na elektronicznych komunikatorach oraz  
wirtualnych sieciach powiązań i kontaktów,  zarówno etniczność jak i pamięć grupowa zyskują w pewnym sensie nowe 
środowisko i nową jakość.  Zgodnie   z   McLuhanowską koncepcją  środków przekazu pamięć zostaje    niejako 
„podporządkowana”  technicznym  i formalnym właściwościom   mediów   i  wedle ich  logiki  będzie następnie  
przetwarzana   i upowszechniona8.  

Na pewno jednym z takich nowych miejsc (środowisk pamięci)  staje  się Internet. Jego  wpływ na  współczesną 
kulturę  pamięci  jest niejednoznaczny i właściwie  znajduje się w fazie wstępnych badań i analiz. Dla jednych,  Internet 
mocno prywatyzuje, indywidualizuje,  instrumentalizuje  nasze spotkanie z pamięcią; zdaniem drugich,  daje  szansę na jej 
upowszechnienie, wzbogacenie o nowe  środki wyrazu,  tworzy  wirtualne miejsca i formy upamiętniania,  mobilizuje  i 
integruje konkretne zbiorowości i środowiska.  Pod pewnymi względami  jest  to  również środowisko  sprzeczne z naturą  
pamięci, gdyż  sprzyja komprymacji i fragmentacji  czasu, wyczuleniu na sprawy bieżące itp.  Zatem Sieć  generuje przede 
wszystkim  to,  co norweski antropolog kultury Thomas Hylland  Eriksen  określa  słowem instant  czyli to, co  
natychmiastowe,  chwilowe ,  aktualne9. Pamięć, przeciwnie, tej logice się opiera. Potrzebuje do swojego ukonstytuowania 
się   czasu spowolnionego i  odświętnego, słowem okoliczności sprzyjających   refleksyjności oraz  kultywowaniu 
określonych  zwyczajów i  wartości.  A w związku z tym dowodów  pamięci kulturowej  zwykle upatrujemy w profilu 
takich instytucji jak: biblioteki, muzea, galerie,  skanseny, kościoły czy szkoły.  Zasadą naczelną ich funkcjonowania jest 
bowiem pamięć długoterminowa,  perspektywa długiego trwania10.  Spojrzenie to  wydaje się  jednak nieco przerysowane i 
anachroniczne z uwagi na fakt, że pamięć w życiu grupy posiada polimorficzną naturę. Jest przede wszystkim pamięcią dla  
kogoś i jako taka balansuje pomiędzy czyimś TU i czyimś TERAZ. W tym  sensie ktoś jej używa, wywołuje, świętując 
rocznice i bohaterów, ale  przy tym  poszukuje  nowych środków wyraz,  pól ekspresji, mediów, które mogłyby stać się jej 
rozsadnikiem.   Nie sposób zatem zlekceważyć  tych nowych praktyk  pojawiających się  na internetowych stronach i 
forach,  bo to ważna reprezentacja etniczności i tożsamości w przestrzeni publicznej. Tym ważniejsza, że w przeszłości 
mniejszości etniczne czy narodowe miały  dość ograniczone możliwości manifestowania swoje kultury, tradycji, 
przedstawiana własnej wersji wydarzeń,  pozostając w cieniu kultury dominującej i jej instytucji.  Zwłaszcza medialna  
dystrybucja  pamięci pozostawała pod  cenzurą państwa. 

Wraz z Internetem  zmienia się także  nasze dotychczasowe wyobrażenie na temat samego terenu badań  w naukach 
społecznych i jego eksploracji.  Badając  pamięć kulturową  jakiejś zbiorowości etnicznej  równie często rozbijamy namiot 
badacza i obserwatora w sieci, co w geograficznym środowisku. Obie przestrzenie jednakowoż nadają się do jej 
studiowania i właściwie dopiero razem wzięte stanowią o realności badanego świata i znaczeniu pamięci.  Jak  pokazują to 
badania nad mieszkańcami Trynidadu, to właśnie za sprawą Internetu  komunikują oni  swoją tożsamość,  wymieniają 
opinie i wspomnienia, nawiązują przyjaźnie, rywalizują itp.  Innymi słowy Internet  tworzy  „Trinis”  z  ich  bagażem 
codziennych doświadczeń , poczuciem wspólnoty losów i tożsamością11. 

Chociaż pamięć kulturowa  posiada  dziś bardziej złożone  niż  w przeszłości środowisko, to jednak   nowoczesne 
technologie  same  do jej ożywienia nie wystarczą.  Ta mobilizacja wokół pamięci, dążność do jej odzyskania i 
zamanifestowania,   jest  związany  z przemianami politycznymi we współczesnym świecie, które  Nora  określa  mianem 
procesów dekolonizacyjnych12.  Dokonuje się ona  miedzy innymi za sprawą rozpadu światowego sytemu kolonialnego 
oraz  jego akademickiej  krytyki,   emancypacji etnicznej i kulturowej w ramach polityki różnic i multikulturalizmu i last 
but not least   demokratyzacji życia politycznego. W tych okolicznościach pamięć staje się użytecznym narzędziem 
wychodzenia z politycznego niebytu i  zadośćuczynieniem  dla tych, którzy w przeszłości byli pozbawieni głosu.  
Dodatkowo prowadzone w tych okolicznościach studia nad różnorodnymi  aspektami demokratyzowania się pamięci 

                                                      
5 Lenz S., Muzeum ziemi ojczystej. Wydawnictwo Borussia. Olsztyn 2010, s, 56. 
6 Krajewski M., Kultury kultury popularnej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, s.210. 
7  Owusu K., Ross J., Behind the masquerade: the story of Notting Hill Carnival. Arts Media Group. London 1988, ss. 64 - 65. 
8 McLuhan M., Wybór tekstów. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001, ss.213-241. 
9 Eriksen T., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. PIW, Warszawa 2003, ss.169 -170. 
10 Burszta W., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie.  Wydawnictwo Literackie MUZA SA,  Warszawa 

2005, ss.63-66. 
11 Miller D., Slater D.,The Internet. An Ethnographic Approach.  Berg, Oxford 2000, ss.4-5. 
12 Nora, P., op. .cit., ss. 40- 41. 



 110 
„…zwróciły  uwagę na problemy pozostające na marginesie badań  historycznych, do których należą: trauma, żałoba i 
melancholia, literatura świadectwa oraz materializacja pamięci w postaci pomników, cmentarzy czy muzeów”13. 

W naszych realiach tym momentem przełomowym  był  rok 1989. Podczas obrad  Okrągłego Stołu  zapoczątkowany 
został  proces demokratyzacji państwa  i  jego instytucji. Skutkowało  to  między innymi koniecznością  wypracowaniem 
nowych standardów polityki narodowościowej.  Dokonujące się w tym obszarze zmiany służyły w pierwszej kolejności 
ochronie prawnej mniejszości w sferze języka, wyznania, dziedzictwa kulturowego, oświaty, pamięci oraz uczestnictwa w 
życiu politycznym.  W zasadzie politykę państwa  wobec mniejszości po  roku  1989  charakteryzują trzy etap. Pierwszy,  
trwał mniej więcej do końca lat 90 tych  i skutkował  nowymi regulacjami prawnymi    Drugi, wiązał się  z pracami 
parlamentu nad  ustawą o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych ( skutkował jej uchwaleniem  w 
styczniu 2005 roku ). Etap trzeci, to  czas wprowadzania jej postanowień w życie oraz związane z tym wszelkie napięci i 
wątpliwości formowane  w środowiskach mniejszościowych14.   W tych okolicznościach mniejszości przede wszystkim  
zyskują mandat prawny i obywatelski.  Dodatkowo dla mniejszości ukraińskiej  ważne stają się  dwa inne wydarzenia, 
definiujące jej nowe położenie i status: odrodzenie się autonomicznej struktury kościoła grekokatolickiego w roku 1991 (po 
przeszło 40 latach marginalizacji rozpoczyna  się okres jego wzmożonej aktywności i uprawomocnienia ) oraz powstanie 
niepodległego państwa ukraińskiego.  Wszystkie te czynniki sprzyjają aktywizacji życia etnicznego na  trzech 
płaszczyznach: język i  kultura narodowa,  religijność, pamięć.  Z czasem ważnym narzędziem obecności w przestrzeni 
publicznej  staje się także Internet.  Trzeba  podkreślić, że  jest to ważny obszar konsolidacji i aktywizacji grupy.  Głownie 
z uwagi na fakt, że  od 1947 roku, od przeprowadzenia  akcji wysiedleńczych o kryptonimie „Wisła”,  ludność  ukraińska  
żyje w silnym rozproszeniu i w znacznym oddaleniu  od zasobów narodowej kultury czy sztuki sakralnej.   W dużej mierze  
z sieci korzysta  młodsze pokolenie, ale jakby na  to nie patrzeć, to  na przestrzeni ostatnich  kilkunastu lat wytworzył się 
nowy, wirtualny,  sposób uczestnictwa w  życiu narodowym i pamięci.   

Społeczność ukraińska jest reprezentowana w cyberprzestrzeni w kilku obszarach. Po pierwsze,  są to  elektroniczne 
wersje czasopism (najbardziej znane: „Nasze Słowo” czy   „Nad  Bugiem i Narwią”).  Po drugie, będą to strony 
poświęcone życiu religijnemu Ukraińców w Polsce.  Jest ono zorganizowane  wokół wyznania prawosławnego i 
grekokatolickiego. Oba  Kościoły posiadają oficjalny serwis internetowy,  jak i szereg pomniejszych inicjatyw obejmujące  
strony związane z życiem religijnym poszczegolnych parafii czy dekanatów. Dodatkowo  tworzy się  fora dyskusyjne ,  
blogi,  poświęcone tematyce religijnej. Przykładowo  oficjalne stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolicka w Polsce  
reprezentuje  internetowy serwis Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego.  Po trzecie, są to strony  
stowarzyszeń: prezentujące profil organizacyjny, formy aktywności,  kalendarium imprez, wydarzeń historycznych itp.  
Jako przykład można wskazać  strony   Związku Ukraińców w Polsce,  Zjednoczenia Łemków  czy  Płastu – ukraińskiej 
organizacji skautowej.  Po czwarte, strony poświęcone pamięci i historycznym wydarzeniom w dziejach narodu.  Do nich  
należą analizowane poniżej:  Losy Niezapomniane i  Apokryf  Ruski.  Większość tych   serwisów  jest dwujęzyczna, 
zostały zredagowane w języku ukraińskim i polskim. 

Moim celem nie będzie kompleksowa  analiza ukraińskiej pamięci zbiorowej, chcę  natomiast zwrócić uwagę  na  
wydarzenie, które  kształtuje kulturę pamięci  w grupie - myślę o, wspominanej już wyżej, akcji „Wisła”. Według  
Assmanna  kultura pamięci to swego rodzaju imperatyw15,  a więc to wszystko, czego nie wolno zapomnieć, co  jest 
znaczące dla  stanowienia wspólnoty, co rzutuje na procesy tożsamościowe zachodzące wewnątrz grupy16.  W roku 2012  
społeczność  ukraińska organizowała wiele uroczystości, o charakterze świeckim i religijnym, związanych z  65 rocznicą 
akcji „Wisła”.  Chodziło w nich, jak zawsze, o upamiętnienie  dramatu wysiedleń Łemków, Ukraińców z 1947 roku. 
Wysiedlenia na zachodnie i północne tereny kraju doprowadziły do unicestwienia najdalej na zachód wysuniętych enklaw 
ludności ruskiej;  marginalizacji narodowej kultury i dziedzictwa przeszłości;  silnego rozproszenia w obcej kulturowo i 
społecznie przestrzeni; stygmatyzacji i wykorzenienia z rodzimych tradycji (zwłaszcza wyznaniowej).   Jak widzimy, to 
moment zwroty w najnowszej historii grupy i dlatego,  obok  opracowań naukowy,   stanowi  tak wymowny  motyw  
upamiętnienia i narodowej twórczości. Jednym z  miejsc przepracowywania tej traumatycznej  pamięci  jest również 
Internet.  Musimy  przy tym pamiętać,  że to już drugie, a nawet trzecie pokolenie,  żyjące w cieniu dramatu wysiedleń. 
Zatem będą to osoby , dla których stają się one  pamięcią pośrednią , albo  jak pisze Marianne  Hirsch postpamięcią  
(postmemory). Z tendencją do przekształcania  w historię, mit,  artystyczną  impresję,  zbiór obrazów  kształtującego 
poczucie wspólnych losów i tożsamość17. Dziedzictwo  traumatycznej pamięci może być  bardzo złożone, co do sposobów 
jej odkrywania, jak i celu w jakim jest ona przywoływana. 

Analiza wybranych stron ma charakter etyczny (etic), oznacza to, że  prowadzona jest „od zewnątrz”. Jej celem 
będzie nie tylko krótki opis zawartości,  ale również  próba  zwrócenia uwagi na użyteczność  czy  wartość pamięci  w 
kontekście  poczynionych tu uwag.  

Obie  strony  są przedsięwzięciem stosunkowo nowym.  Inicjowanym  przez  osoby  aktywnie  uczestniczące w 
życiu kulturalnym środowiska ukraińskiego.  Obaj  redaktorzy należą do pokolenia, które urodziło się i  wychowywało  już  
na nowym terytorium, „na czużyni”.  Serwis  Losy Niezapomniane  utworzono w roku 2009   z inicjatywy   fundacji  
działającej na rzecz dokumentowania przesiedleń i powojennych losów Ukraińców na Mazurach.  Pomysłodawcą i 
redaktorem  jest Roman Kryk, dziennikarz , reżyser filmowi,  dokumentalista, założyciel i prezes Fundacji Losy 
Niezapomniane . Apokryf Ruski  to  autorskie przedsięwzięcie  Bogdana Huka, dziennikarza,  redaktora „Naszego Słowa”, 

                                                      
13 Domańska E., Wprowadzenie: Pamięć, etyka i historia. W:Pamięc, etyka  i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 
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osoby zaangażowanej   w dokumentowanie etnograficznego  dziedzictwo  południowo-wschodniej Polski  przed i po  akcji 
„Wisła”.  Obie strony mają formułę otwartą – pomyślane zostały,  jako miejsce spotkań ludzkich losów i kultur. Ponadto 
stanowią przedsięwzięcie   niekomercyjne i niedochodowe.  

Strona  Losy Niezapomniane  zawiera  wszystkie podstawowe informacje na temat  samej  fundacji: cel,   statutu,  
zarząd,  sprawozdania finansowe,  kontakt, wsparci na rzecz fundacji.  Zasadniczą część serwisu  stanowią  jednak  
materiały związane  z  problematyką wysiedleń i powojennych zmiany,  które dokonują się  w mazurskich światach za 
sprawą  kolejnych  fal migracji.  Najliczniejszą reprezentację  tworzą materiały dokumentujące  losy ludności ukraińskiej, 
ale  idea tego projektu uwzględnia także dwie  inne kategorie etniczne: ludność autochtoniczną ( Mazurów i Niemców, 
którym udało się  przetrwać na swoim czas powojenny) oraz  osadników,  polskiego pochodzenia,  docierających tu  w 
ramach akcji  repatriacyjnej  czy  migrujących z  terenów  centralnej Polski.  Słowem wszystkich zbiorowych  bohaterów 
mazurskiej odysei. Gromadzone  zasoby  obejmują  relacje naocznych świadków i uczestników  wydarzeń,  wspomnienia,  
fotografie, fotokopie dokumentów .  Część  tych ukraińskich wspomnień  została  zarejestrowana  w  formie zapisu  wideo. 
Obecnie zbiór  ten  obejmuje ponad 500 nagrań.  W zamierzeniu  jest to formuła  wpisująca się  w  oral history:  
gromadząca  wspomnienia domu rodzinnego,  przywołująca  rozmaite epizody  z  czasu wysiedleń, jak i    opisująca 
perypetie związane z próbą zadomowienia się w obcym środowisku .  W tym sensie jest to materiał  o szczególnym 
znaczeniu poznawczym i emocjonalnym -  nieprzetworzony,  fundowany na bazie osobistych doświadczeń rozmówców, 
opisujący często miejsca  i  światy społeczne, które uległy zagładzie lub zapomnieniu.  Unikalną wartość poznawczą i 
historyczną ma także  ekspozycja fotografii zebranych w ramach cyklu: „Miejsca i twarze  przesiedleń”.  Dodatkowe  
źródło wiedzy, na temat losów osób deportowanych w  1947 roku,  tworzy otwarta baza ankiet ( ok. 250 sztuk ).  
Gromadzeniu źródeł  towarzyszy dewiza: „ Gromadzić, aby ostrzegać, gromadzić, aby z przeszłości formować nowe, 
lepsze wzorce, gromadzić, aby nie powtarzać starych błędów…”18. Dewiza bardzo bliska zasadzie: „czego nie wolno nam 
jako grupie zapomnieć”.  

Drugi przypadek, serwis Apokryf Ruski,  pomyślany został jako baza 
materiałów naukowych i edukacyjnych. Jak komentuje autor tego przedsięwzięcia celem jest „…udostępnienie 

wszystkim zainteresowanym, szczególnie naukowcom i studentom, materiałów o kulturze ukraińskiej oraz historii 
Ukraińców (Rusinów) w zachodniej części ukraińskiego areału etnicznego, usytuowanego na styku z Polakami i kulturą 
polską” 19 .  Rozmieszczone na stronie głównej zakładki  profilują wiedzę wedle kilku opcji.  W zakładce „miejscowości” 
zgromadzono informacje  na temat poszczególnych osad,  lokalizowanych według klucza etnograficznego:  
Bojkowszczyzna, Chełmszczyzna, Nadsanie, Podlasie,  Łemkowszczyzna.   W zakładce „historia” ( aktualnie w 
opracowaniu) przewiduje się miejsce  na bibliografię  i  publikację dorobku badawczego historyków polskich i ukraińskich 
zajmujących się  problematyką  stosunków polsko-ukraińskich.  Na  prezentację materiałów audiowizualnych ( zakładka 
„wideo”) składają się rozmowy z naukowcami oraz  wspomnienia i relacje  świadków  wydarzeń historycznych z  lat 
trzydziestych i czterdziestych XX w.  W dziale „archiwum”  gromadzi się kopie  dokumentów historycznych   (aktualnie 
udostępnione pochodzą  z  lat 1944-2010) , dotyczące miedzy innymi kultury narodowej, formacji zbrojnych, śladów i form 
upamiętnienia.   Ten krótki przegląd tematyczny pozwala zauważyć , że serwis Apokryf  Ruski mimo wyspecjalizowanego 
charakteru jest domeną starającą się łączyć bardzo różne  źródła  i treści: archiwalia, publikacje naukowe, mówione 
historie, fotografie itp. Co  może  przybliżać  trudną problematykę stosunków polsko-ukraińskich  i jednocześnie poszerzać  
potencjalny krąg odbiorców  tej  wiedzy.  W  pewnym sensie spotkania,  z materiałem bogatym i  różnorodnym,  mogą   
pracować ogólnie mówiąc  na   rzecz dialogu. Jak  to kiedyś ujął  Jurij Andruchowycz, przekształcenia  spornego niegdyś 
terytorium, opartego na antagonizmie mieszkańców, w  terytorium wspólne20. Splatające ze sobą rozmaite racje, losy i 
dobra symboliczne.   

Na koniec  zastanówmy się może  nad  kwestią „spożytkowania”  tej pamięci.  W dużym skrócie  można by  
rozumieć tworzenie  własnej wersji wydarzeń historycznych oraz  pracę nad  pamięcią jako przejaw podmiotowości, 
nowym wyraz  policentrycznego ładu społecznego. Przede wszystkim jednak  pamięć kulturowa, jak  to już zaznaczono 
wcześniej,  nie służy mechanicznej repetycji, ale uwspółcześnieniu przeszłości. To znaczy, że może  mieć  wartość 
projektującą,  stanowić źródło narodowej świadomość i tożsamości  oraz  służyć artykulacji i legitymizacji grupowych 
interesów.  Innymi jeszcze słowy,  pamięć kulturowa,  tworzy  określone pokłady solidarności (ważne  dla wyobrażenia tej 
konkretnej wspólnoty ze względu na duże rozproszenie ludzi, różnice wyznaniowe, pokoleniowe, świadomościowe itp. ), 
sprzyja  identyfikacji narodowej  oraz  pobudza do działania na rzecz narodowego projektu.  A dodatkowo,  dla wielu 
użytkowników nowoczesnych mediów,  pamięć w  Sieci, być może  staje się łatwiejsza w obsłudze,  łatwiejsza do 
oswojenia.    
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ 
 

У статті досліджуються механізми соціальної реклами, які мають вплив на аудиторію з метою її покращення та 
корекції поведінки. Простежуються основні тенденції взаємодії соціальної реклами та сучасного суспільства. 

Ключові слова: соціальна реклама, механізми впливу, ефективна соціальна реклама. 
 
В статье исследуются механизмы социальной рекламы которые влияют на аудиторию с целью ее улучшения и 

коррекции поведения. Прослеживаются основные тенденции взаимодействия социальной рекламы и современного общества. 
Ключевые слова: социальная реклама, механизмы воздействия, эффективная социальная реклама. 
 
The article death with researching of mechanism of social advertisement which has influence on target audience. The basic 

tendencies of co-operation of the social advertising and modern society are traced. 
Key words: social advertising, mechanisms of influence, effective social advertising. 

 
Соціальна реклама – форма звернення до соціуму задля формування суспільної думки, переконань, що 

спрямовані для покращення побуду певної нації.  
Актуальність дослідження полягає у тому, що царина досить мало досліджена і потребує подальшого 

вивчення. 
Серед дослідників, що приділяють увагу даній темі слід виокремити: А. Андрусенко, Курбан О., Степанов 

Е., Пархоменко С., Приймак Т. Серед зарубіжних науковців доцільно назвати наступних: Д. Аакер., Д. Майер, 
У. Уєлс тощо. 

Мета роботи полягає у дослідженні провідних механізмів впливу соціальної реклами як форми комунікації 
на цільову аудиторію. 

Соціальна реклама, на відміну від комерційної, не має «грошового» підгрунтя тому несе соціально значущу 
місію. Ситуація з цього виду реклами суттєво різниця на Україні і світі. За словами головного редактора журналу 
«Практична психологія та соціальна робота» О.Губенко, щодо статистики стосовно цього виду реклами на території 
України: «Згідно з останніми соціологічними опитуваннями більшість українців – 52% ‒ узагалі не знають, що таке 
соціальна реклама. З тих, кому це явище відоме, 65% ставляться до нього позитивно, 20% не вбачають у такій рекламі 
великої користі й лише 15% вважають, що вона потрібна. Ці цифри говорять самі за себе» [10]. 

Маючи не легку ношу соціальна реклама вирішує питання корекції поведінки суспільства, що змушує її 
носити не завжди позитивний характер. Вважаємо, що соціальною рекламою може послуговуватись будь-яка 
організація, яка не гребує соціальною місію у суспільстві і яка не байдужа до сучасного стану речей на Україна (до 
останніх відносимо стан з мовою, екологією, здоров’ям нації тощо). 

Проблеми ефективності соціальної реклами стали нині об’єктом для дискусії у сучасних соціальних 
комунікаціях. Дослідники роблять спроби сформулювати критерії ефективності соціальної реклами. На думку 
російських фахівців В. Вайнера та А. Балашової [5] ефективна соціальна реклама: 

‒ позитивна (не «проти», а «за», а саме «за відсутність» чогось ‒ антинаркотична, антидискримінаційна 
тощо); 

‒ має «людське обличчя» (в об'єктиві не предмет, а людина);  
‒ спирається на соціальноcхвалені норми та дії, цінності і стереотипи, що склалися; 
‒ не провокує протиріч між різними соціальними групами (віковими, гендерними тощо) ‒ об'єднує, впливає 

на більшість, зміцнює зв'язки між групами; 
‒ сприяє формуванню бережливого ставлення до національних традицій, культурної та природної спадщини; 
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‒ на відміну від комерційної реклами, що закликає до споживання чогось, може закликати до відмови від 

споживання чогось в інтересах самого споживача (з метою покращення здоров'я, безпеки тощо); 
‒ визначає умови та способи для безпосередньої участі громадян у позитивних соціальних процесах (від 

збереження окремих видів флори і фауни до збереження генофонду країни), тобто відповідають на питання «як?», 
пропонуючи кілька варіантів: зроби так сам, допоможи іншим, розкажи, як можна допомогти іншим; 

‒ формує не негайну і миттєву дію, а сталу і часто пролонговану соціально значиму поведінку [7, с. 106-107]. 
Через характер соціальної реклами вона може стати одним з найефективніших способів маніпуляції 

свідомістю ЦА. Реклама не може вважатися ефективною якщо вона не піднімає суспільно значущі проблеми, які 
розглядають не тільки глобальні питання, але приділяють увагу потребам меншості. Тобто, ідеї які висуваються у 
маси повинні викликати інтерес у аудиторії. Тільки у такому випадку ми можемо говорити про ефективні впливи 
на аудиторію, що кваліфікують соціальну рекламу як форму публічної комунікації.  

Цей вид реклами може також використовуватись у соціальних мережах (маємо на увазі письмовий текст як 
комунікативну одиницю), та блогосферах. Таке спілкування визначаємо як соціальну форму публічної 
комунікації. На нашу думку, це текст письмового повідомлення, що піднімає соціально значущі та болючі для 
нації (чи певної групи населення) проблеми та питання, які потребують скорішого вирішення. Таку комунікацію 
можна кваліфікувати як соціальну мережеву пропаганду.  

Ця форма спілкування передбачає корекцію поведінки населення шляхом переконання мережевих жителів у 
правильності/ неправильності поведінки (думок, вчинків тощо). Таким чином цей вид пропаганди є виключно 
«інтернетним», що і визначає його характер – спілкування через соціальні мережі. Слід зазначити, що на нашу 
думку він є досить ефективним для ХХІ століття, адже саме нинішній час можемо визначити як інтернет 
епістолярій. Більша частина населення України (не залежно від вікових категорій) послуговується мережею, що 
дає можливість впливати на суспільство за допомогою слова (мережевих гіпертекстів). 

Але, українська соціальна реклама має гостру проблему – нею не послуговуються і не переймаються 
серйозні замовники, що можуть дозволити собі «шикарні» рекламні макети. Серцевину описаної проблеми 
вважаємо у тому, що цей вид рекламних звернень не має комерційної бази і не несе вигоди для замовника. 

В основі механізмів впливу соціальної реклами лежить її здатність активізовувати та формувати соціально-
психологічні установки людини через когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти [4]. Проте соціальна 
реклама лише один із інструментів суспільних комунікацій, а без системної продуманої роботи з досягнення 
суспільно значимих цілей соціальна реклама є малоефективною, саме тому через її непродуманість їй не вдається 
справити жодного ефекту [1, с. 14]. 

Також вважаємо, що слід говорити про характерні риси, що притаманні цьому виду реклами: 
- актуальність; 
- серйозність; 
- толерантність; 
- значущість; 
- позиційність (вираження громадських позицій). 
Розглянемо кожну з рис окремо.  
Актуальність – виражається у необхідності піднімати суспільно важливі теми, що потребують уваги 

сьогодення. Ця риса має у певному розумінні строк реалізації, оскільки є ряд питань, що можуть застаріти і 
інформаційне поле не буде становити цікавості для ЦА. Тобто ця риса існує у просторово-часовому континуумі.  

Серйозність – риса, що реалізується у тематиці рекламних звернень. Отже, кожне питання, що виноситься 
на загал не повинно бути дріб’язковим. Кожне звернення соціальної реклами повинно міститься у: потребі 
вирішення проблеми, грамотності та влучності підбору образів, які формують асоціативний ряд ЦА. 

Толерантність – риса, яка не тягне за собою відмову суспільства від догматизму, а навпаки – виховує 
доброзичливе ставлення до певних суспільних груп актуальних проблем. Толерантність як риса притаманна 
соціальній рекламі, на нашу думку, також повинна стимулювати у населення відчуття такту.  

Значущість як риса соціальних рекламних звернень характеризує цей рекламний вид як один із найглибших 
у сучасних комунікативних процесах соціальних комунікацій. Всі теми підняті у зверненнях не лише вказують на 
існуючу в соціумі проблему, але й підштовхують аудиторію до шляхів їх вирішення. 

Позиційність – це вираження громадських позицій у зверненнях соціальної реклами. Громадські позиції не 
можуть бути обмеженими, вони висловлюються на довільну тему: екологія, здоров’я, сім’я, проблеми української 
мови в Україні тощо.  

На думку американських дослідників Г. Блумера, М. Спектора та Дж. Китсюза, під соціальною проблемою 
доцільно розуміти умову чи пропоновану ситуацію, на яку на аренах публічного дискурсу «наклеюється ярлик» 
проблеми. Вона існує насамперед з тієї точки зору, з якої изначається та сприймається в суспільстві. 

Тобто соціальні проблеми – це не прості відображення об’єктивних у суспільстві умов, а швидше проекції 
колективних почуттів, настроїв і думок. Але коли одні умови визначаються суспільством як проблеми, 
привертаючи до себе серйозну увагу громадськості, інші, не менш згубні та небезпечні, можуть залишатися без 
подібної уваги [10, с. 18]. 

Можемо сміливо говорити, що для українських соціальних комунікацій проблеми, які піднімаються у 
соціальній рекламі визначаються двома провідними факторами: об’єктивних умов формування і суб’єктивних 
визначень рекламістів. Другий фактор наголошує на тому, що соціальні проблеми не виникають одразу – вони 
формуються в укорінюються під впливом часу. А відтак є певні етапи становлення проблеми, що пізніше 
розглядатиметься: стадія окреслення проблеми, стадія усвідомлення, стадія формування стратегії вирішення 
проблеми, стадія оголошення рекламного звернення. Останню з них можна назвати у певному плані 
революційною, оскільки саме вона містить реформаторський характер [7]. 
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На відміну від інших зразків рекламної діяльності, соціальна реклама формує уявлення не про продукт, а про 

конкретну соціальну проблему, про шляхи її вирішення, про соціальнокорисну або соціальнонебезпечну поведінку 
[7]. 

При виробництві й розповсюдженні соціальної реклами забороняється: 
‒ звертатись до тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця 
проживання; 

‒ подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи 
можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також 
спонукають до нехтування засобами безпеки; 

‒ використовувати або імітувати зображення Державного герба, Державного прапора та звучання 
Державного гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також 
офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством; 

‒ вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її без згоди останньої [12]. 
Також, як правило, соціальна реклама не містить жодних посилань на виробника або фізичну особу, що її 

замовляла/спонсорувала або на об’єкти права інтелектуальної власності. 
Як вид соціальних комунікацій соціальна реклама має ряд переваг: 
- формування позицій громадськості; 
- напрацювання цінностей; 
- залучення громадян до соціального життя України; 
- гуманізація суспільства; 
- виховання толерантності та почуття такту у населення країни; 
- реалізація стратегій маніпулювання свідомістю задля виховання відрази до насильства, наркотиків, 

алкоголю тощо. 
Також вважаємо за необхідне дати класифікацію соціальної реклами як одного з видів спілкування. 

Вважаємо, що їх можна тематично розділити на теми що: 
-  проблеми навколишнього середовища; 
- вживання шкідливих речовин; 
- ставлення до мови та населення в цілому; 
- сімейного насильства та насильства над дітьми; 
- антитваринної тематики. 
Як окремий комунікативний вид соціальна реклама має низку прийомів впливу на ЦА, що допомагає їй не 

тільки впливати, але й маніпулювати суспільними думками. До таких відносимо: 
1). конкретність ключових понять (використовуємо тільки ті слова, що малюють образи в уяві аудиторії); 
2). образність ключових слів (ми не використовуємо абстрактні поняття, оскільки вони знижують силу 

навіювання на ЦА); 
3) конкретність та образність якостей того предмета, про який йтиме мова у звернені (формуємо предмет 

реклами, а не лише його певну рису, що притаманно комерційній рекламі) 
4) відсутність мовного негативізму (не вживаємо слова «ні» і «не», що подразнюють психіку ЦА і може 

призвести до того, що інформаційне поле рекламного звернення буде відштовхнуте підсвідомістю індивіда). 
Соціальна реклама вид звернення, який першочергово посилається на неусвідомлене та підсвідоме. Тому під 

час написання рекламного звернення не можна не враховувати фактору психологічного впливу на індивіда. Таким 
чином можемо говорити, що застосування навіть технологій нейролінгвістичного програмування соціуму.  
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ІМІДЖЕВИЙ ПОРТФЕЛЬ КУЛІНАРНИХ ШОУ 
 

У статті розкривається поняття іміджевого портфелю кулінарних шоу на українському телебаченні, підіймаються 
питання вдало підібраного образу ведучих та визначаються визначені прикметні іміджеві риси програм телевізійного 
франчайзингу. 

Ключові слова: ведучий, іміджевий портфель, кулінарне шоу. 
 
В статье раскрывается понятие имиджевого портфеля кулинарных шоу на украинском телевидении, поднимаются 

вопросы успешно подобранного имиджа ведущих и представляются сформулированные определенные имиджевые качества 
программ телевизионного франчайзинга. 

Ключевые слова: ведущий, имиджевый портфель, кулинарное шоу. 
 
Disclosed concept of a fashion portfolio of cooking shows on Ukrainian television, raises questions on successfully matched 

image of anchormen formulated and presented some image-quality of television programs franchise in the article.  
Key words: an anchormen, a fashion portfolio, cooking shows. 

 
Кулінарні шоу на вітчизняному телебачення відносяться до розважально-інформаційного типу мовлення, 

оскільки окрім корисної інформації в їх режисерській, авторській основі покладено феномен розваг як 
визначальний чинник іміджевої стратегії усього телевізійного продукту. Вона ґрунтується на верстці програми, 
графічних блоках (заставка, титри), темпоритмові, в оформленні студії, ролі ведучого, учасників та гостей. Якщо 
розглядати розвагу з філософської точки зору, то дефініція, що розглядається, відсутня, – відбувається 
ототожнення з «грою», що є показово саме для телевізійної комунікації. Цікавим є визначення М. Жбанкова: «Гра 
також є сферою емоційно-насиченої комунікації, що поєднує людей з різним соціальним статусом та професійним 
досвідом» [4].  

Телевізійну програму з боку її жанрового та іміджевого різноманіття розглядали у сентенціях російські 
дослідники В. Вільчек, М. Бережна, І. Кантеміров, І. Камо. Важливі внески у дослідження вітчизняної недійної 
сфери знаходимо у наукових працях В. Гоян, З. Дмитровського, А. Яковця та у критичних зауваженнях 
Т. Веремчук та Ю. Фінклера (для «Телекритики») . 

Програмну сітку українських каналів все частіше представлено у вигляді «візуального бенкету» (за 
О. Івановим), який рясніє яскравими форматами, графікою та образами ведучих, що часом нелогічно адаптується в 
загальний формат ток-шоу, або занурюючись, отримує навіть жартівливий відтінок. Тому нагайні завдання 
представленого дослідження полягають в трьох напрямах: проаналізувати формування та використання іміджевої 
стратегії в процесі виготовлення ток-шоу від попереднього до фінального продакшину програми, а також в аналізі 
телевізійного продукту на предмет використання іміджевих «зачіпок» для привернення уваги глядача через образ 
ведучого; прослідкувати вплив нетипового іміджу кулінарного шоу на пост-радянському, зокрема українському 
телевізійному ринку. На сьогодні наукові дослідження функціонування кулінарних шоу, як на вітчизняному 
телевізійному просторі, так і на закордонному, широко не представлені. При цьому за останні 5 років тільки на 
ресурсі «Телекритика» (див. http://www.telekritika.ua/tag/264/?articles_p=40) представлено 56 матеріалів з тегом 
«кулінарні програми», з яких майже 80% у новинному блоці, а інші – в «Телевізійному виробництві». Окрім того 
нещодавно з’явились ряд публікацій, зокрема на ресурсі newsme.com. з посиланням на інформацію The Daily Mail, 
що перегляд подібних програм провокує ожиріння [8], що було доведено емпіричним та порівняльним шляхами.  

Кулінарне шоу будується за певним темпоритмом, що підкріплюється часом виходу в ефір, загальним 
хронометражем, відповідним відеорядом та динамічністю роботи ведучого. Наприклад, продюсерський цех каналу 
«СТБ» зазначає, що основною рисою для ведучого кулінарного шоу «Майстер-Шеф» було саме образне та гарне 
мовлення; для проекту «Смачна ліга» (ведуча А. Заворотнюк) – передача теплої, домашньої атмосфери (за 
аналогією до відомого сит-кому «Моя прекрасна няня»). Ток-шоу «Життя на смак», ведучою якого стала О. 
Герасим’юк у 2011 році (канал «Україна»), було сформовано за досить вдалою режисерською концепцією, яка в 
українському динамічному телевізійному ефірі майже не реалізувалась: дружня розмова, бек-граунд кулінарних 
історій запрошеного гостя, кулінарні «вітання» від друзів, але програма не стала досить популярною. Це 
пояснюється, насамперед, невиразним іміджевим портфелем: ведуча стала популярною завдяки програмі «Без табу 
з Ольгою Герасим’юк», яка зарекомендувала себе як психолог, вислуховуючи сумні історії учасників. Коли в 
новому амплуа ведуча з’явилась у ранковому суботньому ефірі, її не сприймали і ставки продюсерів не виправдали 
сподівання, адже «вдалий телевізійний імідж спирається на методику гармонійного поєднання вихідних даних 
персонажа й очікуваних екранних рис: фактично йдеться про специфічне редагування і довершення образу, а 
значить мінімальне втручання у сферу особистісного» [3, с. 262].  

Для дослідження були обрані випуски другого сезону кулінарних шоу на українському телебаченні, зокрема 
«Майстер-Шеф» («СТБ») та «Пекельна кухня» («1+1»). Об’єктом дослідження є комплексні іміджеві 
характеристики програм, що притаманні саме для розважально-інформаційного типу мовлення в контексті ток-шоу 
з елементами реаліті та талант-версій. Такі програми зорієнтовані на сімейний перегляд, хоча абсолютно 
монотематичними їх назвати не можна, оскільки окрім головного моменту – приготування їжі – привертається 
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увага і стосункам між учасниками, їх емоційним переживанням, особистісним почуттям. За останні два телевізійні 
сезони майже кожен канал «вніс» у свою сітку мовлення принаймні один кулінарний проект. Продюсер 
«Пекельної кухні» Дмитро Харитонов говорить про те, що це є «другою хвилею талант-реаліті-шоу», щоб частково 
відійти від танцювальних та співочих проектів [2]. 

Кулінарне шоу окрім розважальної, рекреативної функції має будуватися за канонами просвітницької 
програми. Так, на думку С. Урозової, «екран… ототожнюється з деяким джерелом пізнання, який, з одного боку, 
символізує радикальні зміни в соціально-економічному середовищі, а з іншої – формує систему цінностей 
суспільства, його самосвідомість, його культурну ідентичність» [10]. Для цього використовуються іміджеві 
елементи вербальної та невербальної природи, а також робиться акцент на контент і на персоналій. Ю. Бідзіля 
зазначає, що «ток-шоу має імпровізаційний характер, проте вибудовується за ретельно підготовленим 
сценарієм…» [9, с. 85]. Ці фактори є одними з найвизначальніших у процесі створення іміджевого концепту 
кулінарних програм. Ю. Фінклер частково розширює цю думку: «В основу шоу покладено кухню не рецептів, а 
психологічних взаємин тих, хто щось там готує. Драйв по людських почуттях та емоціях, які часто опиняються на 
узбіччі гуманних взаємин, – принципово непогана ідея для телевізійних акцій із власною сталою аудиторією…» 
[11]. 

Як «Майстер-Шеф», так і «Пекельна кухня» для українського глядача прийшли з Британії та Америки. Якщо 
у першому випадку («MasterChef») – це змагання кулінарів-аматорів, то на «Пекельній кухні» («Hell's Kitchen») 
змагаються професіонали, при цьому грошовий еквівалент призу залишається однаковим – по півмільйона гривень. 
Для переможця «Майстер-Шефу» випадає унікальна можливість продовжити навчання у світовій кулінарній школі 
у Парижі [2]. 

 Ще однією рисою іміджевого портфелю кулінарної програми можна вважати «ефект вболівання», битви, 
внутрішнього конфлікту, що є визначальним для поєднання таких екранних жанрів, як ток-шоу, талант-шоу, 
реаліті-шоу. Г. Пілюкова, керівник департаменту власного виробництва «СТБ», зазначає, що «У кожного формату 
свій глядач. Для тих, кому потрібні просто рецепти, більш прийнятним є традиційний варіант, коли ведучий або 
зірка розповідає, показує якісь рецепти. А талант-шоу можуть дивитися люди, які не збираються використовувати 
рецепти для приготування, вони можуть за когось конкретно вболівати» [2]. У пошуках відповіді на питання про 
складність іміджевого портфелю кулінарної програми, було апробовано метод інтерв’ю. Так, П. Сипатін, учасник 
першого сезону «Майстер-Шеф» (канал «СТБ»), говорить про те, що конфліктні ситуації автори проекту не 
змушували грати, але під час кастингів зверталась увага, як на типажність самого героя, його телегенійність, 
вміння готувати, так і «клоунські здібності» (цит. За П. Сипатін). Підтримує цю думку і І. Мироненко, яка говорить 
про те, що всі психологічні переживання на екрані, які побачив глядач у другому сезоні проекту, це абсолютна 
правда. Телевізійні кухарі-аматори розказали, що зйомка відбувалась за допомогою більше ніж 30 камер, які були 
встановлені не лише на спеціальній рамці, але і на робочій поверхні учасників: між посудом для спецій, кухонним 
інвентарем, плюс рухливі камери з операторами. Така кількість операторів прямолінійно впливає на якість, 
оригінальність відеоряду, який в більшій мірі розкриває імідж кожного учасника та суддів. 

Завдяки іміджевим характеристикам та загальній стратегії програми формується медіареальність, яка вдало 
підкреслюється часом виходу програми: або вранці вихідного дня, або в ввечерній час будня. Сьогодні особливу 
увагу в програмній сітці телевізійних каналів України продюсери приділяють кулінарним шоу, це частково формує 
та впроваджує новий стереотип. На підтвердження, варто процитувати Ю. Бідзілю: «Імідж має характер 
цілеспрямовано створеного стереотипу…, що створюється за допомогою комунікації» [9, с. 42], серед яких автор 
виділяє не лише ЗМІ, але і рекламні технології, інші способи спілкування [Там само], що особливо помітні в 
постановочних ток-шоу з елементами реаліті та талант-програм.  

За інформацією «Телекритики» вже у 2013 році на каналі з’явиться два нових кулінарних шоу. Вони 
створені за форматами СТС «Свидание со вкусом» та РЕН-ТВ «Давай попробуем?». Особливістю таких програм 
стане не лише приготування їжі, але і підкріплення сімейних цінностей [7]. 

Сьогодні продюсери та редактори кулінарних програм орієнтуються на досягнення високих рейтингів через 
поєднання (часом нерівномірне) власне інформації та розваг, що дуже часто помітне саме в кулінарних шоу. 
«Журналісти і ведучі основну увагу приділяють змістові питань, що обговорюються у студії, проте проблема 
сприйняття відеоряду і звукового ряду залишаються не в полі їх спеціальної уваги» [5], – зазуважувала І. Кано. 
Подібна тенденція особливо помітно простежується в програмах «Майстер-Шеф», де майже третину загального 
хронометражу програми приділяється постінтерв’ю, які оператором знімаються «одним кадром», без застосування 
звичних «перебивок», «розкадровок». У практиці цього телевізійного шоу, так само як і в «Пекельній кухні», 
помітна ще одна тенденція – використання ненормативної лексики, як під час зйомок власне процесу 
приготування, конкурсів, так і фрагментів пост-розмови з учасниками. Часом це може відіграти негативну 
прикметну роль, адже «у гонитві за рейтингами телевізійники втрачають відчуття міри – в ефірі популярних 
телешоу домінує розмовна стихія: суржик, просторіччя, сленг, жаргонізми, вульгаризми, трапляється навіть 
ненормативна лексика» [3, с. 239]. 

Іміджеві характеристики кулінарних шоу безпосередньо зорієнтовані на homo informaticus, яким за 
В. Колмаковим, є людина, що здатна до певного рівня організації та яка керується пізнавальною функцією [6, 
с. 132]. У випусках «Пекельної кухні» кожному завданню, як індивідуальному, так і командному, передує частина 
навчання, або вона представляється графічно на екрані у вигляді оформленого рецепту страви із зазначеними 
техніками, часом приготування, або частково дублюється закадровим текстом диктора. Подібне наповнення 
програми прослідковуються і в інших кулінарних проектах, як: «Смачна країна» («1+1» 2008-2009 рр.), «Шеф-
кухар країни» («Перший національний», виходить з 2011 р.), «Смачна ліга» («Інтер», 2011 р.), в російській 
практиці в програмі «Смак» («Первый канал», графічний дубляж рецептів почав використовуватися з 1995 р.), 
«Едим дома с Юлией Высоцкой» (НТВ, графічний дубляж з 2009 р.). Рідше така інформація подається в 
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закадровому тексті процесу приготування, якщо режисером передбачено наявність такого елементу програми.  

Іміджева концепція аналізованих розважально-інформаційних кулінарних програм досить різна, скажімо з 
«Майстер-Шефом» вона містить доброзичливий характер, а в «Пекельній кухні» ведучий, який є і суддею, досить 
агресивний, що на екранні підсилює ефект суперечки, конфлікту, протистояння. У програмі каналу «СТБ» 
протистояння також помітне, власне через пост-коментарі самих учасників. Тому ще однією іміджевим 
складником програм кулінарного спрямування є екранний внутрішній конфлікт. Його різновидом може бути і бек-
граунд, або особлива увага почуттям учасників один до одного. У цьому проявляється психологічна функція 
іміджу – зацікавлювати, не залишати байдужим. Окрім цього загальний іміджевий пакет програми формується, на 
думку, І. Кано, завдяки кольору, поведінці, дизайну студії, міміці, вигляду глядацької зали [5, с. 18].  

Окрім того, важливим чинником іміджевого просування програми є образ ведучого. «Чим більше програма 
спрямована на розважання, тим теплішим і більш розслабленим буде її стиль..» [1, с. 185]. З цим важко не 
погодитися, оскільки розглянуті кулінарні шоу в своїй основі мають саме розважальний, а вже потім 
інформаційний, часом повчальний характер. Аналізуючи «Пекельну кухню», де головним суддею разом з 
Ю. Висоцькою та С. Гусовським, ведучий А. Мнацаканов виглядає брутально, зухвало, агресивно. Яскравою 
реакцією на використання подібних іміджевих тенденцій у підборі ведучих можна вважати слова Ю. Фінклера: 
«…перегодована примітивізмом новинної журналістики та вбогістю «художнього» мовлення, … матірна 
українська телевізійна аудиторія вкрай потребує екранних ілюстрацій того, що можна і не крити нецензурщиною» 
[11]. Незважаючи на такий агресивний, на межі невихованості образ, у іміджі А. Мнацаканова продовжується 
залишатися образ наставника, гуру кулінарії, що повсякчас підкріплюється ще одним стратегічним іміджевим 
ходом – учасники на кожне завдання чи репліку пана Мнацаканова відповідають: «Так, шеф!». Авторитетність 
створюється і штучним шляхом а правило «ВВС» – «…образ наставника в мантії трансформується в улюбленого 
дядечка чи мудрого друга» [1, с. 185] цілковито не реалізовується. Цього не можна сказати про суддів-ведучих 
«Майстер-Шеф». 

Авторитетність М. Тищенка та Е.- Х. Браво не викликає сумнів, на відміну від жіночих представників. Так, у 
першому сезоні А. Чехова виступала як рольовий айстопер для чоловічої аудиторії. Ж. Бадоєва у другому сезоні – 
як представник селебреті – виступала «рухомою силою» просунення загального іміджу програми, «засобом» 
високих абсолютних та часткових рейтингів. При цьому ні в першому, ні в другому сезоні жінки не змогли 
сформувати «бездоганну ефірну репутацію» (за В. Гоян), а часом навпаки формували в глядача не досить 
позитивне враження. (Скажімо, у другому сезоні проекту учасники мали приготувати страву із зоофобусів 
(черв’яків, які при правильній обробці вважаються делікатесами) Ж. Бадоєва так само, як і одна з учасниць, 
І. Мироненко, дуже розхвилювалася). 

Як показало дослідженню, іміджеві характеристики кулінарних програм мають такі особливості: 
– надмірна увага до персоналій, як до ведучих, так і до гостей напротивагу уваги власне до їжі; 
–  використання унікального студійного оформлення, що передбачено режисерським ходом. Окрім того, цей 

елемент формує солідний рейтинговий відсоток; 
–  наявність особливої графічної заставки з ритмічною музикою та додатковими зображальні засоби, як то 

вогонь («Майстер-Шеф», «Пекельна кухня»), кольорові штрихи у вигляді плям – «Едим дома с Юлией Высоцкой».  
–  залучення до ведення програми відомих людей не лише в кулінарній сфері; 
–  яскраво виражена модеративна функція ведучого, який не лише надає слово учасникам, але і повністю 

керує ходом телепрограми; 
–  іміджева стратегія спрямована на подолання «побутовізму»  (за Я. Засурським), що є характерною 

ознакою ток-шоу з часткою реаліті. Цього вдається досягти через залучення професійних ведучих, шоуменів чи 
професіоналів, що сприяє автоматичному збільшенню аудиторії в чисельному та віковому цензі; 

–  імідж телевізійного персонажу представлений у дуалістичній природі: інтелектуальний співрозмовник та 
безпосередній учасник подій зі своїми власними правилами та особливостями характеру екранної ролі; 

–  імідж ведучого неідентичний до аудиторії та гостей, він виразний, часом занадто яскравий, що провокує 
строкатість образу, як самого ведучого, так програми в цілому.  

Наголошуючи на телевізійних та іміджевих концептах, що описані вище, необхідно розтлумачити 
«іміджевий портфель» як динамічне психо-комунікаційне явище, що формується завдяки комплексному 
поєднанню образних категорій ведучого, кольоровій палітрі телевізійної програми, оригінального студійного 
оформлення, музично-словесного аудіоряду та графічних елементів, що проявляються у вигляді заставок, 
перебивок, титрів, тексту. Перспективи подальших розвідок полягатимуть у визначенні ступенів впливу кожного з 
елементів на психічний процес сприйняття глядачем та на загальне формування рейтингу програм протягом 
кожного з трьох визначених нами періодів. Іміджевий портфель остаточно виробляється протягом трьох періодів: 
перший (попередній), в якому продюсер, режисер та редактор формують сценарну заявку та синопсис майбутньої 
програми; другий (виробничий), коли портфель видозмінюється завдяки нововведенням від ключових 
особистостей проекту, зокрема ведучих; третій (період реалізації) наступає після ефірного показу пілотного 
випуску та може тривати до запуску чергового сезону інформаційно-розважальної програми. Окрім цього, 
іміджевий портфель кулінарного шоу має на меті сформувати симпатії/антипатії до учасників, викликати стійку 
емоційну реакцію завдяки використанню «образу особливої обізнаності про…» процес, технологію, речі, події та 
емоції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНВЕРГЕНТНОГО НЬЮЗРУМУ  
В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

(на прикладі інформаційної групи ООО «Про-100» м. Бердянськ) 
 

У статті розглядаються аспекти створення і функціонування нової моделі організації роботи ЗМІ – конвергентної 
редакції. Дається характеристика явища конвергенції та визначаються особливості роботи нової моделі редакції у 
регіональному медіапросторі.  

Ключові слова: інтерактивність,  конвергенція, контент, мультимедійнсть.  
 
В статье рассматриваются аспекты создания и функционирования новой модели организации работы СМИ – 

конвергентной редакции. Дается характеристика такого явления, как конвергенция и определяются особенности работы 
новой модели редакции в региональном медиапространстве.  

Ключевые слова: интерактивность, конвергенция, контент, мультимедийность. 
 
This paper discusses aspects of the creation and operation of a new model of the organization of the mass media - converged 

edition. The author made characteristics of the phenomenon of convergence and the features of the new version of the model in the 
regional media scene. 

Keywords: interactivity, convergence, content, multimedia. 
 

Постановка проблеми. Специфіка функціонування засобів масової інформації в сучасних реаліях сприяють 
виникненню та розвитку якісно нової журналістики − мультимедійної.  Бурхливий розвиток новітніх технологій 
призводить до процесу трансформації традиційних ЗМІ та до виникнення нових медіа – що поєднують у собі 
властивості різних медіа, котрі тісно взаємодіють один із одним, взаємодіють і взаємодоповнюють один одного 
(текст, аудіо, відео, анімація) залежно від вибору користувача.  

Зміна новин, способу їх отримання та сприйняття, реорганізація редакцій, в першу чергу, відображається на 
вимогах до кореспондента, його навичках та вміннях. Сучасний журналіст повинен бути універсалом – не лише у 
написанні матеріалів на різні теми, а, передусім, у створенні матеріалу для різних типів ЗМІ. Для цього працівник 
мас-медіа повинен передусім оволодіти не лише усіма стилями письма, а і технічною базою – вміти знімати відео 
та фото, обробляти його, самостійно викладати на сайт. А самі журналістські редакції перетворюються на 
конвергентні ньюзруми − редакції, що виробляють новини одночасно для всіх видів ЗМІ, які входять до складу 
великого медіа холдингу: Інтернет, радіо, телебачення, преса. Світові, а разом з ними і українські ЗМІ, вже активно 
входять в процес формування нових медіа і перетворюють свої редакції на конвергентні. Разом з тим, теоретична 
база та практичні  особливості процесу конвергенції у ЗМІ, особливо в регіональному медіапросторі нашої країни, 
лише формуються, що визначає актуальність нашого дослідження.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню дослідження особливостей розвитку нових медіа  приділялась увага 
українських дослідників - Б. Потятиника, Л. Федорчук, російських - О.Вартанової, А. Качкаєвої, М. Лукіної, 
англійських - Д. Брюера, Т. Барра, Т. Флоя. Вони докладно аналізують процес конвергенції медіа, але не 
характеризують тенденції формування та особливості організації конвергентного ньюзруму в регіонах Україні.  

                                                      
* © О.С. Кайда, 2013 
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Формування мети статті. Мета статті – дослідити організацію та функціонування конвергентної редакції в 

регіональному медіапросторі. 
Об’єктом дослідження є інформаційна група ООО «Про-100» (м. Бердянськ).  
Предмет дослідження - організація роботи  конвергентного ньюзруму в регіональному медіапросторі 

Запорізької області. 
У час глобалізації медіаринку та стрімкого зростання Інтернет-аудиторії перед традиційними медіа постали 

виклики, що змушують редакції змінювати принципи роботи з інформацією, подачі матеріалу, спілкування з 
аудиторією. На ці виклики ЗМІ сьогодні реагують новим менеджерським та технологічним рішенням – 
конвергентними ньюзрумами, що подають новини з мінімальними витратами ресурсів та часу максимально 
різними каналами комунікації.  

Передумови конвергентної журналістики:  
1) занепад «старих медіа» (традиційні газети, радіо, журнали, ТВ стали  не єдиними каналами, де можна 

отримати оперативну, повну інформацію); 
2) нові канали комунікацій: цифрові телефони (текст, аудіо, відео), Інтернет (веб-сторінки, пошта, блоги, 

RSS, інше); 
3) поява нових медіа (Інтернет-ЗМІ, цифрове мовлення, створення персоналізованого контенту); 
4) зменшення важливості якості медіапродукту (приклад – YouTube ); 
5) інтерактивніcть: статистика відвідуваності дає поняття про те, що хочуть люди. Користувачі, або як їх 

ще називають, юзери можуть брати участь у створенні 
контенту [6, с. 36]. 
Тож, новостворені мультимедійні або, як їх називають, конвергентні редакції − перспективні форми, нові 

моделі діяльності журналістського колективу, що включають у себе можливості всіх медіа та дозволяє журналісту 
максимально застосовувати свої знання та навички. Це редакція, яка виробляє новини одночасно для всіх видів 
ЗМІ, що входять до складу великого медіа холдингу: Інтернет, радіо, телебачення, преса. Вони підтримують один 
одного і просувають за допомогою крос-промоушена, обмінюючись рекламними площами, інформацією, 
анонсами, посиланнями на матеріали включених в процес медіа. У таких редакціях вміст інформації за видами ЗМІ 
розподіляється централізовано, і в яких окремі редакції конкретних видів ЗМІ не настільки автономні, як у 
звичайних холдингових структурах. Конвергентні редакції виникають в різних частинах світу, в різних за 
величиною редакціях і на базі різних ЗМІ − газет, радіо, телебачення [4, с. 86].  

У дослідженні «Newsroom convergence. A transnational comparison» австрійського наукового інституту 
Medienhaus Wien наведено три моделі конвергенції: повна інтеграція, перехідні медіа, окремі платформи [2]. 

За умов повної конвергенції архітектура та інфраструктура виробництва новин є скомбінованою в одному 
ньюзрумі, а потоки інформації та її розповсюдження контролюються єдиним центром. Основним є створення 
контенту, інформації різними відділами, а вже потім редактор розподіляє її на різні канали комунікації. 

Іншою моделлю конвергенції є «перехідні медіа». У цьому випадку редакції з різних платформ працюють 
окремо і тільки зрідка редактори координують матеріали у різні канали комунікації. Журналіст тоді все ще 
залишається експертом роботи в одному із типів медіа, а універсальні журналісти є швидше винятком із правила. 
Конвергенція не є стратегічною необхідністю, а лише інструментом.  На практиці це виглядає так, ніби кожна 
окрема редакція живе своїм життям в одному ньюзрумі. 

Останнім варіантом конвергенції автори дослідження назвали «відокремлені платформи». За таких умов між 
редакціями немає систематичної координації ні у зборі новин, ні у їх підготовці та розповсюдженні. Редакційні 
відділи залишаються повністю розмежованими, співпраця між різними платформами відбувається швидше з 
власної ініціативи журналістів, є винятком із правила. 

Таким чином, істотна відмінність подачі новин конвергентної редакції і традиційної полягає в тому, що в 
першій всі процеси діляться на дві групи. Перша група процесів пов’язана з виробництвом контенту як такого, 
незалежно від того, на якій платформі він буде публікуватися. Друга − саме з його поширенням на різних 
платформах [2]. 

Конвергенція технологій, що призводить до істотного «перерозподілу ролей» у традиційних ЗМІ, змінює 
роль аудиторії. З пасивною і безликої маси, яка терпляче споживає пропоноване їй зміст, вона перетворюється на 
досить конкретні групи, інформаційні потреби та комунікаційні звички якої можуть бути визначені досить точно. 
Але крім цього аудиторія конвергентних ЗМІ набуває ще одну ключову особливість. Інтерактивність нових медіа 
надає традиційному споживачеві ЗМІ безмежні можливості вибору змісту. Але одночасно з цим користувач он-
лайнових медіа стає почасти редактором, почасти навіть творцем нових змістовних продуктів. В його особі 
об’єднуються і споживач і виробник, інтегруються різні ролі і функції, перш розділені. Конкретний користувач 
перетворюється в один з факторів, на який в дійсності і прямує процес конвергенції [1, с. 16].  

Саме тому британський дослідник Д. Брюер відзначає, що конвергенція сьогодні – це не приємний надмір, 
про який може подумати під час відпочинку друкована, телевізійна або інтерактивна редакція. Це обов’язкова 
умова ефективного функціонування будь-якої сучасної редакції. Це така ж невід'ємна частина сучасного 
мультимедійного ЗМІ, як достовірність, безпристрасність, справедливість, об’єктивність та зваженість. При цьому, 
зауважує дослідник, конвергенція не повинна дорого коштувати, адже на сьогодні вже існує велика кількість 
доступних комп’ютерних програм, що можуть допомогти медійній організації вводити конвергенцію без 
особливих затрат. За допомогою конвергенції компанія зберігає єдність редакційної спрямованості, незалежно від 
того, за допомогою яких засобів користувачі отримують доступ до інформації, що публікується. Друковані, ефірні 
та онлайнові матеріали можна відправляти один одному та доповнювати один одного, і так збільшувати сукупну 
цінність контенту, що створюється редакцією, а не випускати їх окремо, згідно з порядком денним [2].  

Конвергений ньюзрум сьогодні є світовим трендом у журналістиці та характеризується цілим набором 
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тенденцій.  

По-перше, новою організацією роботи журналіста, який в умовах конвергенції набуває навичок 
універсального спеціаліста і вміє не лише знайти інформацію та написати матеріал для різних типів ЗМІ, а й зняти, 
змонтувати та обробити  фото, відео і аудіо, розмістити матеріал в Інтернеті [3, с. 35].  

Друга особливість нової редакції – організація робочого простору. Для реалізації інтегрованої системи 
подачі новинного матеріалу в об'єднаній редакції формується особлива система організації праці і простору. У 
центрі більшості об’єднаних редакцій знаходиться «SuperDesk», або «NewsHub» − круглий стіл, за яким 
розташовуються редактори та інші особи, які беруть важливі рішення. Навколо розташовані контент-групи, кожна 
з яких займається створенням матеріалів на певну тему. Контент-групи готують матеріали на свою тему для 
виходу на всіх платформах [3, с. 48].  

С.Панюшкіна додає: «По всьому ньюзруму розташовано близько сотні величезних плазмових екранів, що 
постійно транслюють новини. У кожного журналіста на столі по два монітори: один для відстеження новин, а 
другий −  аби постійно бачити перед собою свою роботу. Система, за якою установлено меблі, називається 
«сонячна» [5]. 

Ще одна тенденція – введення у штат нових посад: керівника-координатора роботою всієї редакції, 
керівників відділу та редакторів готового контенту [49].  

Наступна характеристика – активність аудиторії ЗМІ завдяки можливості коментувати новини та 
спілкуватися на форумах, та її залучення до створення інформаційного продукту шляхом ведення персональних 
блогів, додавання власного відео та аудіо.  

Основною перевагою конвергентного ньюзруму, на нашу думку є можливість більш точно визначати 
потреби аудиторії на основі роботи з різними каналами передачі інформації та змога розглядати різні платформи як 
різні способи «розповіді історії», тобто передбачати, що відтепер не діють технологічні обмеження для кожної 
платформи, бо інформаційний планування здійснюється централізовано та максимально повно.  

Проте, разом з цим можна виділити і недоліки впровадження нової системи організації роботи редакції. 
Найголовніша з них – прагнення багатьох власників засобу масової інформації заощадити та використати 
конвергенцію як прикриття такої собі експлуатації своїх працівників: обов’язків та вмінь у журналіста багато, він 
працює за трьох-чотирьох, а зарплатню платять як одному. Окрім того, нерідко разом з універсальністю в роботі 
стирається особистісний підхід до матеріалу – журналіст стає просто механізмом для збору та обробки інформації, 
осмислення та інтерпретація новини відходить на другий план, а то і взагалі редукується. Також, на споживача 
часто виливається занадто великий масив інформації, іноді зайвої та незначимої [3, с. 54]. 

Але, незважаючи на всі переваги і недоліки – конвергенція сьогодні вже існує та набирає обертів, тому, на 
нашу думку, керівникам ЗМІ варто в першу чергу задуматися, що створення конвергентного ньюзруму − це 
питання не лише планування приміщення, ресурсів, технологій або робочого графіку, але й редакційної стратегії, 
вміння підвищити ефективність роботи мас-медіа.  

Очевидно, що модні тенденції з часом доходять і до України. Сьогодні маємо київські видання, які 
намагаються використовувати практику конвергентних ньюзрумів – «Комерсант», «Кореспондент». В останні роки 
можна спостерігати таку тенденцію не лише на загальнодержавному, але і на регіональному рівнях.   
Досліджуваний нами об’єкт – один з найбільших медіахолдингів Запорізької області -  ООО «Про-100» був 
створений в м. Бердянськ вже у 2006 році. Спочатку до інформаційної групи «Про-100» входили лише міська 
щотижнева газета «Бердянские ведомости», телеканал «Юг», що мовить на території міст Бердянськ та Приморськ, 
Бердянського, Приморського, Куйбишевського та Чернігівського районів. Матеріали цих ЗМІ публікуються на 
загальному сайті PRO.berdyansk.biz [8]. Згодом у структура медіа холдингу розширилась, сюди додалися FMрадіо 
«Азовська хвиля»,  районна газета «Ведомости Юга», ще одна міська газета «Бердянск деловой». Таким чином, до 
інформаційної групи «Про-100» входить повних спектр ЗМІ, що працюють на різних платформах – преса, радіо, 
телебачення та Інтернет.  

Вже від самого початку ООО «Про-100» позиціонував себе як конвергентний, гіперлокальний ЗМІ, адже він 
включав в себе друковане видання, Інтернет-портал та телебачення. З розширенням інформаційної групи та на 
вимоги конвергентних тенденцій, відбулася деяка трансформація організації роботи редакції.  

Раніше готові матеріали журналістів йшли до редактора, який ставив або ні їх в газету, роботи з сайтом у 
редактора не було, оскільки туди вносились матеріали, що пройшли друковану версію. Тепер матеріали та «сира» 
інформація репортерів і користувачів онлайн версії відправляється до контент-редактора, який визначає, що з 
матеріалу йде і друк, що залишається в онлайн версії, а що вимагає доопрацювання. Раніше адміністратор 
відповідав лише за викладення матеріалів газети на сайт з 1 фото та відслідковував порядок на форумі. Зараз 
адміністратор відповідає за обробку фото для матеріалів, їх викладення на сайт, відеоролики, коментарі до статей, 
порядок на форумі. При цьому адміністратор частково виконує функції верстальника друкованої версії, що сприяє 
його находженню в темі.  

У конвергентному ньюзрумі також здійснюється  управління контентом. По-перше, медіа група орієнтована 
на виробництво гіперлокального контенту – інформація як в газеті, так і на сайті стосується виключно міст 
Бердянськ та Приморськ, для потреб городян та колишніх жителів  цих міст.  

Крім того, журналісти активно використовують краудсорсінг – взаємодію та перехід матеріалів з одного 
виду ЗМІ в інший. Наприклад, новини для радіо «Азовська хвиля» відбираються з інформації, здобутої 
репортерами газети «Бердянские ведомости» та телеканалу «Юг». Журналісти, прибувши з місця події, пишуть 
короткі повідомлення найбільш цікавих та значущих, на думку редактора радіо, новин. Потім ці ж тексти 
розширюють і пишуть власні матеріали для своєї платформи – газети або телебачення. Якщо подія значима, 
інформацію про неї, разом з фото або відео одразу ж викладають на сайт. Наступного дня, Інтернет-матеріал 
доповнюють телевізійним сюжетом, а після виходу газети – розширюють друкованим матеріалом. Наприклад, при 
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підготовці матеріалу про святкуванні у містах Бердянськ та Приморськ свята Хрещення, у день події на сайті  
заявилася відповідна замітка з фото, пізніше матеріал доповнили телевізійні сюжети журналістів телеканалу «Юг» 
[7].  

Вагоме місце у роботі досліджуваного ЗМІ м. Бердянськ займає робота з аудиторію. На додачу до 
традиційних форм Інтернет-спілкування – форуми, коментарі матеріалів – як для поширення власної продукції, так 
і для пошуку цікавих тем та особистостей для майбутній матеріалів. Так, наприклад, на повідомлення читачів 
сайту про надзвичайні події журналісти оперативно реагують, дізнаючись, чи дійсно така подія відбулася і, в 
такому разі, висвітлюють її.  

Окрім цього, у цій медіагрупі можна прослідкувати чітку тенденцію до універсалізації журналістів. По-
перше, кожен з них пише на різноманітні теми, по-друге, може працювати з широким набором технічних засобів – 
знімати фото і відео, обробляти, монтувати, начитувати текст та викладати все на сайт.  

Щодо організації робочого простору – окремі ЗМІ (радіо, газета, телеканал), хоч і знаходяться в різних 
редакціях, проте займають один поверх спільної будівлі. Таким чином, хоч редакція не спільна та не побудована за 
принципом конвергентності, швидкість обміну ідеями, матеріалами та завданнями відповідає потребі  для 
ефективної та оперативної взаємодії.  

Висновок 
Отже, організація та функціонування конвергентної редакції в регіональному медіапросторі на прикладі 

інформаційної групи ООО «Про-100» (м. Бердянськ) відповідає моделі конвергентного ньюзруму – «повна 
інтеграція». На це вказують тісні зв’язки між різними каналами мас-медіа одного холдингу: друковані видання, 
радіо, телебачення та Інтернет-портал, і спосіб збору, обробки та випуску контенту, а також тематична та рольова 
універсалізація журналістів.  

Відповідає моделі «повна інтеграція» і архітектурне рішення роботи медіагрупи  ООО «Про-100», яка 
знаходиться в одній будівлі, що забезпечує швидкість обміну ідеями, матеріалами та завданнями. Перспектива 
подальшого дослідження організації та функціонування конвергентної редакції в регіональному медіапросторі 
полягає у встановленні специфічних рис роботи такої моделі редакції в різних регіонах України.    
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ВПЛИВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

 
У статті досліджується вплив сучасного українського телебачення на формування особистості; аналізується роль 

телебачення у житті молоді; досліджується проблема впливу телебачення на пізнавальну діяльність і поведінку підлітків; 
аналізується загальна картина негативних наслідків впливу телепередач на дітей. 

Ключові слова: телебачення, телевізійна передача, вплив телебачення на молодь, моральність, розвиток молоді, 
суспільство. 

 
В статье исследуется негативное влияние современного украинского телевидения на формирование личности; 

анализируется роль телевидения в жизни молодежи; исследуется проблема влияния телевидения на познавательную 
деятельность и поведение подростков; анализируется общая картина негативных последствий влияния телепередач на 
детей. 

Ключевые слова: телевидение, телевизионная передача, влияние телевидения на молодежь, нравственность, развитие 
молодежи, общество. 

 
The article explores negative effect of the modern Ukrainian television on the formation of personality; analyses a role of 

television in the life of young people; researches the problem of television influence on cognitive activities and behavior of teenagers and 
analyses the general situation of negative consequences of television influence on children. 

Key words: television, television effect on young people, morality, development of young people, society. 
 

Актуальність теми визначається зростанням ролі телебачення як чинника виховання й полягає в потребі 
дослідження впливу засобів масової інформації на підлітків та виробленні методів нейтралізації їх шкідливого 
впливу. 

Особистість формується безліччю елементів соціально-культурного середовища. Телебачення теж є одним з 
таких елементів. Воно не просто створює в наших побутових умовах постійно діюче інформаційно-естетичне 
середовище, а й формує ціннісні орієнтації. Важливу роль у цьому аспекті має вплив саме на підлітка як особу, що 
може легко піддатися впливові телебачення: в галузі мистецтва, культури, естетичної організації середовища, 
діяльності, відносин, екології.  

 Останнім часом все частіше ми зустрічаємося з проявами вульгарності, відсутності смаку, цинізму та 
жорстокості. Зникли пізнавальні передачі, ті, що вчать чомусь. Поведінка та манери в кадрі ведучих і учасників 
передач непрофесійна та неетична. Разом з тим, основою моральності людини є моральні якості, які виступають 
одним із внутрішніх механізмів, що лежать в основі морального вибору і саморегуляції поведінки, визначають 
рівень соціальної активності та зрілості людини, її моральну культуру.  

Підлітки активно проникають в соціальне життя суспільства й у цей віковий період відбувається 
надзвичайно інтенсивне засвоєння дитиною етичних правил, норм і принципів, формування пов’язаних з ними 
моральних звичок поведінки й моральних якостей особистості. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини 
зумовлює необхідність виховання певної сукупності моральних якостей його особистості, які дозволили б йому 
швидко адаптуватися в нових соціальних умовах і служили б основою для подальшого морального виховання [1, 
с. 220].  

Саме тому, сьогодні як ніколи, актуально стоїть питання про вплив засобів масової інформації, і, в першу 
чергу − телебачення, на духовно-моральне виховання підлітків. 

Метою цієї роботи є − показати вплив телебачення на виховання молоді.  
Об’єктом дослідження виступає процес виховання підлітків.  
Предметом є виховання підлітків засобами телебачення. 
Завдання дослідження полягає в тому, щоб дослідити проблеми виховання підлітків сучасним українським 

телебаченням, дослідити і проаналізувати підходи вивчення впливу телебачення на виховання молоді та вплив 
засобів телебачення на пізнавальну діяльність і поведінку підлітків.  

За Є. Прохоровим, завдання журналістики у сфері підвищення обізнаності потребують розвитку свідомості 
мас та формування їх самосвідомості. Якщо свідомість – сукупність знань про навколишній світ, його закони, 
явища, процеси, тенденції соціального життя, то самосвідомість характеризується осягненням свого місця у світі, в 
системі соціальних стосунків, розумінням мети та смислу життя, своїх потреб та інтересів, шляхів їх досягнення… 
Свідомість виступає потужним двигуном поведінки людей, визначальним фактором їх соціальної активності [2, 
с. 165]. 

Тому для того, щоб свідомість молодого покоління була сформована у корисному державі напрямі, щоб 
виховувалася молода генерація, необхідно забезпечити її постійне інформування. 

Формальна мова телебачення впливає на пам’ять телеглядача. Збільшення частоти ракурсів, в яких 
показується одна і та ж сцена, покращує запам’ятовування. Збільшення числа змонтованих кадрів, переходів від 
одного об’єкта до іншого, фокусує глядацьку увагу лише до певної межі: якщо зміна кадрів перевищує десять за 
дві хвилини, глядачі вже нічого не запам’ятовують. Цими законами і керуються творці музичних кліпів та 
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телевізійних реклам, де використовується швидка зміна кадрів для утримання уваги, хоча зміст побаченого часто 
не уловлюється. 

Щоб телевізійна передача була адекватно сприйнята, глядач також повинен інтелектуально й емоційно бути 
готовим до цього. Водночас словесно-зображальна інформація має сприяти молодому глядачеві в тому, щоб він міг 
збагатитися морально-духовними, соціальними, пізнавальними цінностями. Йдеться про психологічні аспекти 
задоволення від очікуваної інформації: 1) утилітарний (задоволення від інформації, яка потрібна у розв’язанні 
різних життєвих, соціальних, побутових проблем); 2) престижний (задоволення від інформації, що безпосередньо 
чи опосередковано підтримує мету і цінності соціальної групи, до якої належить чи зараховує себе реципієнт); 3) 
ефект посилення позиції (задоволення від інформації, яка підтримує думку в тому чи іншому дискусійному 
питанні); 4) емоційний ефект (задоволення від емоційної розрядки); 5) естетичний (радість естетичного 
збагачення) [3, с. 35].  

Треба зауважити, що молодь нині так само розшарована, як і інші верстви населення України, більшість її 
страждає від нестатків. У цих умовах небезпечною є недооцінка виховного впливу телебачення на молоде 
покоління, яке обирає свій шлях у житті. 

Під час дослідження були помічені такі ознаки розвитку молодіжних телепрограм: невідповідність більшості 
сучасних програм потребам молоді, що проявилось у їх тематиці; мовна недосконалість; малий час цих програм в 
ефірі, особливо на передових телеканалах; нереалізованість молодіжних проектів через хибність твердження про їх 
низьку прибутковість; невиконання законодавчих постанов, що стосуються молоді, вітчизняними ЗМІ у галузі 
телебачення.  

З усього масиву розважальних програм основних каналів телебачення України емпіричним шляхом виділені 
такі їх групи: програми, що мають в основному позитивний вплив на становлення моральності підлітків; програми, 
що здебільшого неоднозначно впливають на моральне становлення підростаючого покоління; програми, що 
негативно впливають на моральний розвиток підлітків, та подані характеристики кожної з них. 

За жанровими характеристиками розважальні програми поділені нами на естрадне шоу, кулінарію, моду, 
гумор, шоу-бізнес, знаменитості, проблеми особистого життя, телевізійні конкурси (спортивні, музичні, 
інтелектуальні, кулінарні, гумористичні), “реальне телебачення”. 

Проведене дослідження змісту розважальних програм телебачення дозволило з’ясувати, що вони 
пропагують значною мірою цінності негативні або суперечливі з точки зору морального становлення особистості. 
Це знижує позитивний вплив медійного переказу на підлітків. Тому виникає необхідність допомогти молодим 
людям стати такими, якими вони здатні бути завдяки природним здібностям і соціалізації; відмовитися від 
штучності та вдаваності, встановити в комунікативному процесі дух тісних взаємин, за яких молодь стає 
впевненою в собі, а в передачі − її повноправним учасником. Важливими умовами таких взаємин є щирість та 
переконливість, які повинні пронизувати всю телевізійну програму.  

Повноцінного впливу телевізійного матеріалу на формування духовності молоді можна досягти тоді, коли 
журналіст і глядач стають партнерами під час комунікації. Здійснення цього психологічного контакту залежить від 
якості передачі, яку потрібно побудувати за законами драматургії. При цьому варто подбати про те, щоб ідейна, 
тематична спрямованість передачі реалізувалася в усіх її компонентах: у тих, які інформують, орієнтують, 
навчають, формують уявлення, цінності, естетичні смаки, спонукають до пізнання, до морально-духовного 
самовдосконалення. На рівень сприйняття телепрограми глядачем впливають такі фактори, як актуальність 
інформації, її зв’язок з іншими повідомленнями, вербальна і візуальна єдність змісту і форми матеріалу, емоційна 
насиченість, популярність, образність і чіткість викладу. 

 Підлітковий період завершує підготовку до самостійного життя людини, формування цінностей, світогляду, 
вибір професійної діяльності та затвердження цивільної значущості особистості. В результаті і під впливом цих 
соціально-особистісних чинників перебудовується вся система відносин юнака з оточуючими його людьми і 
змінюється його ставлення до самого себе. З віком вплив соціального фактору на психологічний розвиток людини 
посилюється. Фізичне формування вже майже закінчилося, але при всьому цьому з’являється «найцінніше 
придбання − відкриття свого внутрішнього світу». Відбувається перехід від зовнішнього управління до 
самоврядування. Для управління необхідна інформація, яку юнак починає шукати, як у своєму внутрішньому, так і 
в зовнішньому, що оточують його, світі. Тому цілком природно, що в цьому віці нерідко виникає сильний потяг до 
мас-медіа [4, с. 37–39]. 

Довгий час телебачення вважалося безпечним, проте останнім часом багато говориться про те, що частий і 
безсистемний перегляд телепередач може спричинити за собою погані наслідки для психічного розвитку дитини. В 
час, коли підростає перше покоління «екранних» дітей, ці наслідки стають все більш очевидними. Відзначається 
різке зниження фантазії та творчої активності дітей. Вони втрачають здатність і бажання чимось зайняти себе. Не 
докладають зусиль для винаходу ігор, для створення власного уявного світу. Їм нудно малювати, конструювати. Їх 
нічого не цікавить і не захоплює. Відсутність внутрішнього світу відбивається і на стосунках між дітьми.  

 Тривожним симптомом, згідно з даними огляду наукових досліджень, є пряма залежність між значенням 
коефіцієнта інтелекту молоді та часом, що він проводить біля телевізора. У середньому, чим більше діти дивляться 
телепрограми, тим нижче значення їх коефіцієнту. Чим більше уваги підліток приділяє телебаченню, тим менше у 
нього залишається часу на читання літератури, приготування уроків, розвиток талантів та інтересів, які сприяли б 
навчанню. Таким чином, надмірне захоплення телепередачами найчастіше означає недостатньо високий показник 
інтелекту і низьку успішність у школі.  

Ще одна проблема, що виникає у дітей у зв'язку з телебаченням, − неправильне харчування, наслідки якого 
ускладнюють далекі від реальності уявлення про те, як впливають певні продукти на людський організм. Чим 
більше дитина дивиться телевізор, тим він менше рухається і більше «перекушує» замість того, щоб нормально 
харчуватися. Це, в свою чергу може призвести до ожиріння та інших неприємностей.  
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Нерідко телебачення формує у підлітків упевненість у тому, що сильніший завжди правий, свобода - це 

можливість робити все, що заманеться. Телебачення, по-перше, створює такі телепрограми і фільми, де 
показується нібито соціальний статус та успіх людини, її щастя та, взагалі, сенс буття залежать від тих 
матеріальних благ і предметів розкоші, якими вона володіє; по-друге, показує те, що є внутрішнім і соціальним 
табу людини (порнографія, насильство, смерть, страждання інших, злочинність), з метою розбудити всі низькі в 
ній інстинкти та привернути її увагу до телевізора. Потім у реальному житті людина вже не може обійтися без цих 
«цінностей», вона шукає всі можливі шляхи, щоб отримати необхідну суму грошей на їх придбання, що викликає 
зростання злочинності та падіння моралі у суспільстві.  

Культ жорстокості, насильства, порнографії, що нині пропагується в ЗМІ, особливо на телебаченні та в 
комп'ютерних мережах, призводить до неусвідомленого бажання молоді наслідувати його, сприяє закріпленню 
подібних стереотипів поведінки в її власних звичках і способі життя, знижує рівень граничних обмежень і 
правових заборон, сприяє появі негативних норм поведінки в суспільстві, що, в свою чергу, відкриває шлях до 
втрати морально-ціннісних установок, до правопорушень. 

Рівень моралі, культурні запити і потреби сучасної молоді є однією з найвагоміших соціокультурних 
характеристик українського суспільства, а специфіка соціалізації молодих людей визначатиме майбутнє України. 
Тому діяльність телебачення, що формує інтереси та потреби тієї чи іншої людини й українського суспільства 
загалом, повинна бути спрямована, зокрема, на формування високих моральних якостей, національної свідомості, 
громадянської гідності. 

 Отже, телебачення як ефективний засіб впливу на молоде покоління в нинішніх умовах глобалізації 
покликане сприяти насамперед зміцненню у молоді морально-духовного, національно-громадянського імунітету і 
нейтралізувати антиукраїнські руйнівні сили. Якісною можна вважати таку телевізійну передачу, в якій ідейна, 
тематична спрямованість охоплює всі її складові частини: ті, які інформують, орієнтують, навчають, формують 
уявлення, цінності, естетичні смаки, ті, що спонукають до самопробудження, самопізнання, морально-духовного 
самовдосконалення.  
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ 
 
У статті розглянуто соціальну рекламу як засіб маніпулювання масовою поведінкою. Проаналізовано маніпулятивні 

аспекти в процесі рекламного впливу на суспільну свідомість. Особливу увагу приділено специфіці та умовам сприйняття 
маніпулювання в соціальній рекламі в контексті психологічного стану та національних особливостей українського суспільства. 

Ключові слова: маніпулювання, психологічний вплив, соціальна реклама, масова поведінка, суспільна свідомість. 
 
В статье рассматривается социальная реклама как средство манипулирования массовым поведением. 

Проанализированы манипулятивные аспекты в процессе рекламного воздействия на общественное сознание. Особое внимание 
уделено специфике и условиям восприятия манипулирования в социальной рекламе в контексте психологического состояния и 
национальных особенностей украинского общества. 

Ключевые слова: манипулирование, психологическое воздействие, социальная реклама, массовое поведение, 
общественное сознание. 

 
The article considers social advertising as a tool to manipulate mass behavior. Analyzed manipulative aspects in the process of 

advertising influence on the public consciousness. Special attention is paid to the specifics and conditions of the perception of the 
manipulation of social advertising in the context of the psychological state and national peculiarities of the Ukrainian society. 

Key words: manipulation, psychological impacts, social advertising, mass behavior, the public consciousness. 
 
Актуальність дослідження  
Соціальна реклама володіє потужним потенціалом зміни громадських еталонів і моральних орієнтирів, тому 

її можна віднести до дуже невеликої групи інструментів соціального управління, що роблять вплив на суспільство 
в цілому. Як одна з форм психогенного впливу, соціальна реклама відіграє важливу роль у формуванні певних 
психологічних і поведінкових стереотипів. Якщо реклама взагалі здатна створювати нові потреби, то соціальна 
реклама може приймати участь у формуванні куди більш складних психічних утворень, таких як світогляд, 
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естетичні смаки, соціальні цінності, стиль життя, моральні цінності. Шляхом використання маніпулятивних 
технологій соціальна реклама здатна внести позитивні зміни в масову поведінку, вплинути на суспільну свідомість. 
Але чи може маніпулювання бути розглянуто як механізм спілкування між людьми, чи має право реклама 
маніпулювати свідомістю людини? Вирішення цього питання – є актуальною проблемою сьогодення, адже 
маніпулювання, будучи в цілому порушенням прав людини на свободу волевиявлення, прийняття самостійного 
рішення, тим не менш, давно стало невід’ємною частиною нашої сучасної реальності. 

Мета дослідження: розглянути соціальну рекламу на предмет використання в ній маніпулятивних 
технологій, проаналізувати доцільність їх застосування, довести ефективність маніпулювання в соціальній рекламі 

Об'єкт дослідження: соціальна реклама як ефективний засіб маніпулювання масовою поведінкою 
Соціальна реклама існує в одному медійному просторі з рекламою комерційною та політичною, але вигідно 

відрізняєтьс від них своєю основною метою, особливим характером аудиторії, тематикою і предметом рекламного 
подання. Вона формує особливе ставлення до навколишньої дійсності, привертаючи увагу суспільства до 
актуальних соціальних проблем (наркоманія, алкоголізм, злочинність, забруднення навколишнього середовища) і 
проблем, пов'язаних з державою (відродження патріотизму, благополуччя сімейних відносин, виконання 
населенням цивільних обов'язків) . На відміну від комерційної реклами, спрямованої на окремі соціальні групи, що 
розрізняються віком, інтересами і матеріальним становищем, соціальна реклама спрямована на кожну людину як 
громадянина, з одного боку, і на суспiльство в цiлому - з іншого [6]. При цьому способи впливу на адресата у 
соціальній реклами можуть бути як загальними, так і власними, специфічними, так чи інакше, в соціальній рекламі, 
як і в політичній і комерційній має місце маніпулювання. 

Виходячи з цього можна окреслити проблемний аспект нашого дослідження: якщо маніпулювання, як 
механізм впливу на соціум, використовується усіма видами реклами, суспільна думка щодо нього може бути дещо 
стереотипізованою, загальною, але належить вона більшості, тому і вважається домінантною.  

В психології, «маніпулювання» - це технології досягнення мети, засновані на використанні різних методів і 
прийомів впливу на свідомість і підсвідомість людини [1, с. 112]. Зокрема, новий тлумачний словник української 
мови дає таке визначення: «Маніпулювання - використання прийомів впливу на психологію людини з метою 
управління його свідомістю». 

Що ж стосується нашого суспільства, то тут поняття «маніпулювання» найчастіше має радикально 
негативний характер. Але в контексті соціальної реклами, має сенс заперечити таку точку зору, обгрунтування 
полягає в наступному: маніпулювання може мати різне забарвлення, в залежності від того, яка саме мета лежить в 
його основі, заради чого воно здійснюється? Якщо на благо отримання прибутку однієї організації, влади, вигоди – 
це одне, для задоволення - це інше; на благо суспільства, пропаганди добра, суспільних цінностей, любові і 
взаєморозуміння - це третє. В соціальній рекламі, для якої вищевказані критерії є основними за визначенням, 
маніпулювання стає ефективним механізмом позитивного впливу на масову поведінку, воно дозволяє 
розширювати або звужувати свідомість людини залежно від поставлених цілей.  

Звичайно занадто сміливо було б стверджувати, що маніпулювання завжди прийнятно і, тим більше, що 
воно є найєфективнішим засобом впливу. Це не так. Але не треба забувати, що в деяких ситуаціях розумний 
маніпулятивний вплив може бути доречним, досить ефективним, а іноді і неминучим. Прийнятним можна вважати 
добре, мотивоване позитивними намірами і, що дуже важливо, кваліфіковане маніпулювання. 

Розуміючи, що наступний приклад маніпулятивного впливу має досить опосередковане відношення до 
соціальної реклами, все одно доволі доречно згадати А.С.Макаренко, як він описує характерний епізод завоювання 
сердець своїх нових вихованців: «У той момент буквально при кожному своєму русі, навіть на слабкому блиску 
мого ременя я відчував широко розлитий педагогічний борг: треба цим хлопцям подобатися, треба, щоб забирала 
за серце непереможна, спокуслива симпатія, і в той же час дуже потрібна їх найглибша упевненість, що мені на їх 
симпатію наплювати, нехай навіть ображаються, і криють матом, й зубами скрегочуть» [4, с. 227]. 

Він здійснював маніпулятивний вплив і всією душею дбав про те, щоб він був прихованим: саме для того, 
щоб маніпулювання виявилося ефективним, щоб воно спрацювало. За всіма ознаками, це – яскравий приклад 
маніпулювання масовою поведінкою, і, очевидно, це висококласна робота майстерного маніпулятора. Чому саме 
такий приклад? Відповідь досить проста. Основні цілі маніпулювання в соціальній рекламі спрямовані на те, щоб 
зробити суспільство краще, добріше, чуйніше, саме цього прагнув і Антон Семенович здійснюючи вплив над 
своїми вихованцями. Так, далеко не кожному подобається „Педагогічна поема” і не кожний погоджується з 
виховними методами Макаренко, але зачекайте, чи не так само можна сказати і про соціальну рекламу як засіб 
маніпулювання? Як і у відношенні художнього твору, так і соціальної реклами – з використанням маніпулятивного 
впливу можна не погоджуватись, бути проти нього, але заперечити його ефективність і в одному, і в другому 
випадку буде дуже складно.  

В контексті даного прикладу можна вважати вдалим визначення маніпулювання, яке дає доктор 
психологічних наук, професор Доценко Євген Леонідович: : "Маніпулювання - один з видів впливу, майстерне 
виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, які не збігаються з його актуально 
існуючими бажаннями" [2, с. 78]. 

По-перше, в ньому підкреслюється, що, крім маніпулювання, існують і інші альтернативні види впливу, . 
 По-друге, в цьому визначенні фактично немає оціночного компонента. Дійсно, мало хто буде сміливо 

стверджувати, що будь-які актуально існуючі у людини бажання є великою цінністю для всіх оточуючих. Життя і 
складається з того, що є можливим і необхідним викликати у людей наміри, яких у них до цього не було. 
Наприклад, актуальне бажання сучасності – жити на чистій планеті, пити чисту воду, та дихати свіжим повітрям. 
Незліченна кількість соціальної реклами створена на цю тему, але тенденція використання в ній маніпулювання є 
незмінною, адже якщо не намагатись вплинути на суспільну свідомість, на поведінку маси, то проблема так і буде 
залишатися лише на рівні обговорення, і ніколі не перейде до реальних дій. А це вже проблема не маніпулювання і 
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не самої соціальної реклами, як такої, це проблема суспільства, як в розрізі нашої країни, так і всього світу в 
цілому. 

Саме поняття суспільства трaктується і трактувалося завжди по-рiзному в залежності від чaсу створення 
відповідних соціальних теорій і, звичайно ж від особистості автора цієї теорії. Тим не менш, автори сходяться на 
тому, що суспільство не є простою сукупнiстю індивідів. Це склaдний соціальний організм, продукт взаємодiї 
людей, певна організація їх життя, пов'язана, насамперед, з виробництвом, обміном і споживанням життєвих благ, 
підпорядкуванням певним життєвим принципам та нормам [8, с. 83]. Характер цього підпорядкування складається 
виходячи зі сформованих історичних передумов, характерних рис менталітету нації, особливостей психіки.  

Має сенс зупинитися на історичних передумовах трохи детальніше, адже соціальна реклама завжди була 
спрямована на зміну свідомості громадськості, а використання маніпулювання як засобу впливу на суспільну 
свідомість теж далеко не нова практика. Радянський союз - це своєрідний приклад нівелювання поняття 
індивідуальності та демонстрація всіх можливостей впливу маніпулювання на масову свідомість. 

В радянському союзі, в більшості, домінував натовп, як система підпорядкована прагненню до 
знеособлювання, зникненню індивідуального, особистого «Я». Головним був принцип підпорядкування та 
залучення цього «Я» до «Я» колективного, до маси. А «Маса імпульсивна, мінлива та збудлива, — як писав Фрейд 
— нею фактично повністю керує несвідоме» [9, с. 428]. Але що цікаво. Здавалося б, що може бути гірше ніж 
позбавлення особистості? А, тим паче, якщо особистості позбавляють цілу країну? На перший рогляд – жах. Але 
це було дієво, більш за те, не кажучи за кожну людину окремо, радянському суспільству, в цілому, це подобалось.  

Геніальні уми окремих представників людства випробовували механізми маніпулювання на натовпі. На масі. 
На підсвідомості мас. Однаково успішно ці механізми або розроблялися вченими (Фрейд, ЛеБон), або підсвідомо 
вгадувалися практиками. Вони на своєму прикладі демонстрували ефективні способи керування натовпом 
(диктатори, політичні діячі, проповідники, а також відомі письменники і поети минулого), які збирали натовпи 
палких шанувальників на вулицях і слава яких розходилася по всій країні [3, с. 124].  

Маси з легкістю покорялися тим окремим особам, які змогли зрозуміти і сформувати закони 
массоутворення, закони ефективного маніпулювання. Але, варто зауважити, що у більшості випадків натовпом 
керував не просто лідер, а фанатик. Чи не таким фанатиком був Гітлер, який зумів підкорити своїй силі 
багатомільйонний німецький народ і примусив їх брати участь у світовій авантюрі? Чи не такими фанатиками були 
Ленін і Сталін? Більш за все такими, але чи не на користь суспільства був спрямований їх фанатизм? Чи не на 
формування тих цінностей та моральних норм, за які зараз намагається вести бородьбу соціальна реклама? І 
Гітлер, і Сталін, якщо не проводити занадто глибоких політичних паралелей, кожний в своїй країні стали 
видатними маніпуляторами, вплив яких, знову ж не переходячи на особистості, базувався на благих намірах, та 
бажанні зробити життя кращім.  

 У радянському союзі, наприклад, уряд прагнув прищепити суспільству “правильні” погляди, 
“підштовхнути” на сміливі, потрібні суспільству види діяльності, одна з таких - переселення на неосвоєні землі.  

Соціальна реклама радянського періоду була яскравою, рекламою, що запам'ятовується, багато слоганів 
стали крилатими виразами. Можна сказати, що директиви і гасла партії більшовиків ставали соціальною рекламою. 

Найвлучнішим прикладом соціальної реклами як засобу маніпулювання в родянські часи можна вважати 
плакатний живопис. По суті, він і був тим маніпулюванням, яке ми, в даній роботі, розглядаюмо як ефективне.. 
Причому об'єктів цієї реклами за час існування СРСР було стільки, що перерахувати їх всі, мабуть, одразу не 
вийде. Варто навести приклади лише деяких.  

У 20-і рр. приорітетним напрямком стала ліквідація неписьменності серед дорослого населення, що і 
відбилося в таких плакатах, як: «Неграмотний той же сліпий. Всюди його чекають невдачі і нещастя», «Ех! 
Маманя, була б ти грамотна, - могла б мені допомогти». Громадянська війна, що принесла до країни розруху 
висунула на один з перших планів пропаганду чистоти, гігієни і профілактики інфекційних захворювань: «Червона 
армія роздавила білогвардійських паразитів - Юденича, Денікіна, Колчака. Нова сила насунулася на нас - тифозна 
воша. Товариші! Боріться з заразою! Знищуйте вош» або ж «Громадяни! Робіть собі протихолерні щеплення!». На 
певному етапі знадобилося пропагувати рівноправність чоловіків і жінок: «Геть кухонне рабство! Даєш новий 
побут!». Толерантність теж була об'єктом соціальної реклами, плакат 1929 року свідчив: «Антисемітизм - свідома 
контрреволюція. Антисеміт - наш класовий ворог». Тоді ж, у 20-30 роках боролися з безпритульністю: «Зжити 
безпритульність можна тільки спільними зусиллями». Після війни настав час подбати про підвищення 
продуктивності праці на «мирному» фронті: «Працівники текстильної та швейної промисловості! Більше міцних 
тканин і красивих виробів!». З 60-х рр. в соціальній рекламі займає чимале місце охорона навколишнього 
середовища: «Як інші хімзаводи прикрашають лик природи!..» І звичайно незліченна кількість плакатів 
військового часу, в яких поряд з патріотизмом, шляхом маніпулювання мотивували на пильність, обережність, 
спритність, влучність, ненависть до ворога, прагнення помститися, а також чіткість, обережність і охайність у 
виробництві, робочий ентузіазм тиловиків і т.д...[5, с. 25]Як бачимо, зміст більшості слоганів є доволі 
категоричним, але саме безапеляційність, не можливість заперечити ці лозунги робила їх максимально дієвими та 
результативними. Родянську людину вони оточували майже скрізь, ось приклад того якою повинна бути соціальна 
реклама – помітною, дієвою, ідеологічною, та, навіть, майже навязливою.  

Сьогодні, на відміну від радянського, наш час диктує декілька інші теми соціальної реклами. Але впливаючи 
на масову свідомість соціальна реклама як і в родянські часи, так і зараз, використовує, в першу чергу, емоції, в 
залежності від обставин, негативні чи позитивні: радість, злість, страх, співчуття та інші. Головне – вони повинні 
бути дуже сильними.  

У сучасній соціальній рекламі дуже часто використовують героїв, які заглядають в душу своїми 
величезними очима, і такий «контакт» дає можливість відчути себе мимовольним учасником в долі людини, він 
ніби оживає, що, звичайно ж, сильно впливає на подальше формування ставлення до розкриття проблеми. Якщо 
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крім героя зображені також і другорядні персонажі (до них звертається герой, на них, а не на глядача спрямовані 
його "повідомлення", вони показують глядачеві свою реакцію на дії героя), то напрямок дії простежується від 
героя до них. Коли інші персонажі висловлюють свою реакцію, їхні емоції повинні прочитуватися абсолютно 
однозначно.  

Найважливішим інструментом впливу на суспільство є маніпулювання міфологічними установками, 
символами (духовними та матеріальними), культурними і соціальними уподобаннями [7, с. 56]. Все це, в 
остаточному підсумку, становить сенс існування того чи іншого співтовариства. Батьківщина-Мати, кольори 
національного прапора, прапори армії і флоту, велика кількість нагород, герб - всі можливі соціально культурні і 
політичні знаки були задіяні в соціальній рекламі раніше. Завдяки закріпленню цих знаків у свідомості більшості, 
реклама не виглядає нав'язливо і агресивно. Вона м'яко намагається уподібнити своїм закликам дії аудиторії, а не 
просто жорстко нав'язати своє повідомлення. Стійкість символу дозволяє миттєво "пізнати" спрямовану на всіх і 
кожного інформацію. Оскільки символи завжди багатозначні вони не терплять заперечень. Це ввічлива, можна 
сказати, демократична форма наказу. В основі символу лежить певний образ, який має складну структуру [10, с. 
325].Тому символ сприймається не стільки розумом, скільки емоціями, а вони, як вже було сказано, в соціальній 
рекламі відіграють найважливішу роль.  

Дуже часто замість осіб і символів ми бачимо лише смутні образи і силуети, контраст їм, яскраво виділені 
написи різкого змісту («Шлях на небеса короткий, але назавжди», «Найстрашніше в світі - самотність твоїх 
батьків», «Мама, чому я урод?»). Шок - це відмінний спосіб щось кардинально змінити в людині. Єдине, що шкода 
- така реклама не може довго транслюватися- адже тоді піде звикання і первинна мета буде знищена. 

Здається, що наведені приклади демонструють доволі дієвий, а головне позитивний вплив на масову 
свідомість соціальної реклами, але мають місце і проблемні аспекти. 

Широке використання маніпулятивних прийомiв в рекламі загострює проблему iнформаційно-психологiчної 
безпеки населення. Все частiше можна почути про необхідність усвiдомлення як корисних сторiн реклами, так і 
небезпек, що вона приховує, і потребу жорсткого її контролю з боку держави в цілях збереження інтересів та прав 
суспільства. Причини зрозумілі, цілі чіткі та, доволі, мотивовані, але є проблема, мова йде про рекламу в цілому. 
Якщо розглядати рекламу на предмет її маніпулятивного впливу, потрібно чітко усвідомлювати ті відмінності які 
має маніпулювання в комерційній, політичній або соціальній рекламі. Якщо в політичній чи комерційній рекламі, 
не рідкі випадки, коли маніпулятивний вплив буває нав’язливим, не правдивим і є наслідком не поваги та недовіри 
до споживача, в соціальний рекламі – це засіб позитивно вплинути на масову поведінку, змінити певні аспекти 
суспільного життя на краще.  

Та, нажаль, даних які б дозволили порівняти ефективність соціальної реклами з використанням 
маніпулятивних прийомів, та без них дуже мало. Їх не достатньо щоб відокремити вплив маніпулювання в 
соціальній рекламі, від впливу реклами взагалі, хоча потреба в цьому існує доволі гостро. Адже загальним 
джерелом загрози маніпулятивного впливу на масові свідомість є та частина інформаційної середи суспільства, яка 
під впливом різних причин не правильно, деформовано зображає навколишній світ. Маніпулювання в процесі 
рекламного впливу в комерційній або в політичній рекламі може, часом, вводити людей в оману, не дозволяючи 
адекватно сприймати навколишнє і самих себе. Але якщо рекламне повідомлення сприяє збереженню стабільності 
в суспільстві, шляхом поширення корисної, важливої інформації, розширенню уявлень про світ та людину, 
впровадженню образів, традицій та знань, цей вплив можна вважати, навіть необхідністю. Даний вид управління 
масовою свідомістю активно стимулює формування позитивних ціннісних установок в суспільстві. 

Проблеми моралі, порядку, патріотизму, громадських інтересів та проблеми сучасного суспiльства пов’язанi 
набагато тiсніше, ніж може здаватися на перший погляд. Але на сьогоднішній день суспільство ще залишається на 
рівні ілюзій, і головним показником цього в нашій країні може бути саме соціальна реклама. Але це вже питання 
не порушення свободи волевиявлення особистості шляхом маніпулювання, а збереження тих прав і свобод, які 
зумовлює демократичне суспільство. 

В даній роботі ми розглянули соціальну рекламу як засіб маніпулювання масовою поведінкою, проаналізували 
доцільність її застосування на історичних та сучасних прикладах. На підставі всього вищезазначеного, можна зробити 
висновки, що соціальна реклама як засіб маніпулювання – це, в більшості випадків, майстерний вплив на масову 
поведінку, який дозволяє розширювати або звужувати свідомість людини залежно від поставлених цілей. Соціальна 
реклама створює атмосферу, застерігає, змушує задуматися, зупинитися, не робити те, що є шкідливим для здоров'я і 
суспільства; розповідає про можливі наслідки здійснення негативних дій. Базуючись на цьому, і цілі маніпулювання в 
соціальній рекламі повинні бути спрямовані на те, щоб змінити на краще ті чи інші аспекти життя суспільства, міцно 
вбудувати їх в людську культуру як необхідний і обов'язковий компонент. 
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ОФОРМЛЕННЯ ГАЗЕТИ ЯК ЗАСІБ МЕДІАМАРКЕТИНГУ 
 

Дизайн газети – один із засобів просування преси на ринку. Оформлення періодичних видань є одним із інструментів 
маркетингу і впливає на їх збутову політику. Яскрава упаковка зі «смачним» наповненням – запорука успішного 
розповсюдження преси. Як показало опитування читачів і аналіз оформлення різних газет України і їх аналогів в Інтернеті, 
рівень уваги до них залежить від дизайну газетних видань. 

Ключові слова:оформлення газети, дизайн друкованих періодичних газет, маркетинг, упаковка газети. 
 

Дизайн газеты – одно из средств продвижения изданий на рынке. Оформление газеты является средством маркетинга 
и влияет на сбытовую политику издания. Яркая упаковка с «вкусным» содержанием – залог успешного распространения 
печати. Как показал опрос читателей и анализ оформления разных газет Украины и их аналогов в Интернете уровень 
внимания к ним во многом зависит от дизайна газетных изданий. 

Ключевые слова: оформление газеты, дизайн печатных периодических газет, маркетинг, упаковка газеты. 
 

Design newspaper - one of the ways to promote newspapers on the market. Making a newspaper is a marketing tool and affects 
sales policy issues. Bright packaging with "tasty" content - the successful distribution media. According to the poll of readers of different 
design and analysis of newspapers in Ukraine and their counterparts in the Internet level of attention to them is largely dependent on the 
design of newspapers. 
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Проблема, яку ми досліджуємо, полягає в тому, що нині споживачі все більше звертають увагу на зовнішній 
вигляд товару. Газета є медіатоваром, тому покупці її обирають не лише за наповненням, а й привабливим і 
зручним зовнішнім виглядом. Редакторам газет потрібно більше уваги приділяти дизайну видань, тому що інколи 
він стає вирішальним при покупці газети. 

Новий товар на полиці магазину обирають за його зовнішнім виглядом, точніше за яскравою і привабливою 
упаковкою. Фахівець із зарубіжного медіамаркетингу І.В. Кірія стверджує, що оформлення газети – це упаковка 
для товару. Завдяки дизайну обирають періодичне видання, але упаковка є не лише декором чи способом 
зберігання текстів (в електронних аналогах ЗМІ), але й засобу впливу на вибір покупця. Звичайний товар можна 
продати без упаковки, а періодичне видання – ні. Упаковкою в газеті є перша, іноді остання сторінки.  

Ставимо собі за мету довести, що оформлення газети є засобом маркетингу і впливає на збутову політику 
видання. Для досягнення цієї мети виконаємо такі завдання – проаналізуємо оформлення суспільно-політичних 
регіональних і столичних газетних видань України та їх аналоги в Інтернеті; з’ясуємо рівень уваги редакторів до 
оформленню газет; опитаємо читачів періодичних видань, щоб довідатися їх ставлення до дизайну газет.  

Хід дослідження. Для того, аби газета добре продавалася, вона повинна не лише бути якісною за змістом, а й 
привабливою за зовнішнім виглядом. На це повинні звертати увагу редактори газет, особливо районних. Дизайн 
видання створюють за індивідуальними критеріями редакції газети і її фінансовими можливостями. Основними 
вимогами до оформлення друкованого періодичного видання є простота, індивідуальність, практичність і 
пізнаваність. Найкраще оформить газету те видання, яке знає про смаки й уподобання своїх читачів. 

Дизайн як частину маркетингу традиційної преси осмислив І.В. Кірія у праці «Зарубжнижний 
медіамаркетинг». А.А. Калмиков і Л.А. Коханова у праці «Интернет-журналистика» проаналізували дизайн 
аналоги традиційних газет в Інтернеті та Інтернет-ЗМІ. Об’єктом дослідження дизайну як маркетингу не стали 
українські газети. У згаданих працях також не врахована ні думка редакторів, ні читачів щодо дизайну друкованих 
видань. Тому це упущення намагаємося надолужити у своєму дослідженні.  

Науковці помилково ототожнюють маркетинг зі збутом і стимулюванням продукції. Тому багато хто 
дивуються, довідавшись, що найбільш важливим елементом маркетингу є зовсім не збут. Збут − всього лише 
верхівка маркетингового айсберга. Збут − всього лише одна з багатьох його інструментів і найчастіше не 
найважливіша. Якщо учасник ринку добре попрацював над такими розділами маркетингу, як виявлення споживчих 
потреб, розробка придатних товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодженням системи їх розподілу і 
ефективного стимулювання, такі товари продадуться легко [3]. Отже, маркетинг за своєю суттю дуже широке 
поняття, яке охоплює весь виробничий ланцюжок. 

У статті обговоримо один з елементів маркетингу – оформлення упаковки газети. Упаковка медіапродукту 
виконує такі функції, як: 

1. Інформування споживачів. На першій шпальті друкованих періодичних видань як правило розміщують 
анонс номеру. Багато газет відмовилися подавати на першій сторінці лише світлини і анонс номеру, а й подають 
сенсаційний матеріал, прогноз погоди, курс НБУ.  

2. Упаковка є хорошим рекламоносієм, що дає змогу на ній рекламувати інший продукту. Найдорожча і 
найефективніша реклама – на першій сторінці. Не кожен товар може розміщувати поряд з назвою свого продукту 
рекламу інших товарів і послуг. 

3. Упаковка слугує місцем зберігання змісту газети. Часто упаковка дає змогу фіксувати той контент ЗМІ, 
який раніше розповсюджувався потоковою доставкою, тобто споживач не міг отримати продукт у свою власність. 
Газети в Інтернеті, а також текст у них можна завантажувати, зберігати і роздруковувати.  
                                                      
* © І.М. Мудра, 2013 
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4. Упаковка виконує скриту естетичну роль, що створює додаткову цінність для користувача. Упаковка 

продукту і її естетична привабливість може виявитися вирішальною при покупці товару [2, с. 92−93]. Часто 
споживачі купують газету не за її назвою, а за зміст чи сенсаційний матеріал, який «промовляє» з упаковки 
продукту. Яскрава обгортка зі «смачним» змістом запорука успіху ЗМІ. 

Успішний дизайн видання залежить від правильного поєднання шрифтової палітри, грамотного набору і 
верстки, а також від професійного рівня верстальника, графічної моделі газети і естетичних уподобань редактора 
видання. Відомі й успішні українські газети вражають вишуканим і простим дизайном перших поліс. Можна 
виділити чотири типи оформлень перших шпальт українських газет.  

1. На першій полосі розміщують одну світлину, на якій написаний анонс головного матеріалу номеру, а 
також можуть поміщати анонс номеру («ZIK», «2000 Земля», «2000 Город»). 

2. На першій полосі розташовують кілька світлин з підписами до них і анонс номеру газети («День»). 
3. На упаковці видання опубліковано сенсаційний матеріал зі світлиною, а також анонс номеру 

(«Слобідський край», «Газета по-українськи»).  
4. З упаковки газети «промовляють» кілька матеріалів з невеликими світлинами. У таких газетах 

переважає надмірність тексту на першій полосі видання («Сільські вісті» та низка районних газет).  
Більшість відомих видань перейшли на формат А3, а районні газети переважно ще виходять на А2.  
З дизайном районних газет ситуація гірша. Редактори «районок» розуміють, що дизайн для газет є дуже 

важливим і сприяє попиту на періодичне видання – про це свідчать результати проведеного нами анкетування 
серед 50 редакторів районних газет Західної України. Окремі редактори, як-от: «Народної справи» (Радехівщина) 
Ткачук П.Й. і Лансюк М. «Народне слово» (Золочівщина), які відповіли, що дизайн не є важливим для газети. Але 
незважаючи на такий результат, в оформленні районних видань спостерігаємо перевантаженість матеріалами на 
сторінках газет і невелику кількість світлин. Це пов’язано з тим, що редакції газет не мають змоги збільшувати 
об’єм видань, тому повинні суспільно-важливу інформацію «втискати» на 4–8 сторінок. Також у районних 
виданнях спостерігаємо помилки в їх оформленні – неправильне розміщення світлин, негармонійне поєднання 
матеріалів на сторінках тощо. Це пов’язано з тим, що газетам не вистачає професійних фахівців у сфері верстки 
газети. Районні газети не так давно перейшли на комп’ютерну верстку і редакції самостійно її опановували – звідси 
їх не професіональність. Проаналізувавши розвиток районних газет за 10 років, можна з упевненістю сказати, що 
їх оформлення покращилося, багато освоїли кольоровий друк.  

Трапляється, що й читачі газет звертають увагу на оформлення періодичних видань, тому у своїх листах до 
редакцій вони вказують на зміни, які потрібно запровадити. Пенсіонерка Ганна Семененко у своєму листі до 
редакції рекомендує видавати газету «День» більшим шрифтом й яскравішою фарбою [4, с. 4]. З 2012 року газета 
виходить у новому дизайні і у кольорі. 

Для того, аби з’ясувати чи справді оформлення газети має значення для читачів, провели невелике опитування 
серед 20 людей різної вікової категорії, які регулярно читають пресу. Лише 2 осіб відповіли, що для них неважливе 
оформлення газет, а лише їх зміст, а решта відзначила необхідність присутності дизайну у періодичних виданнях. 
Одна з опитаних – Ольга Михайлівна відповіла, що оформлення для неї має дуже важливе значення, бо через 
неякісний дизайн відмовляється читати цікаві видання. Наприклад, «Високий Замок» не читає, незважаючи на те, що 
газета за наповненням їй цікава, а причина у тому, що відстань між колонками занадто маленька, тому текст їй читати 
не зручно. А у Олега виникає логічне запитання, коли він у газетному кіоску бачить «непривабливе» видання: 
наскільки якісну інформацію може подати газета, якщо вона не може забезпечити належного оформлення? 

Редактор газети повинен дбати про естетичну сторону дизайну і саме вона виступає не як самоціль, а лише 
як умова і засіб забезпечення високої споживчої якості газети. Кожне видання повинне мати свій індивідуальний 
стиль, за яким би його можна було б пізнати на полиці в магазині. Індивідуальний стиль видання створюється за 
рахунок усвідомленого і виправданого вибору різних засобів дизайну: великий логотип, заголовки і фотографії, 
активне використання кольору, рамок і лінійок створюють більш помітний агресивний стиль, ніж виділення за 
допомогою «повітря», гарнітури шрифту, суцільного фону і мінімальної кількості друкарських елементів. В ідеалі 
верстка повинна бути різноманітною − тобто жоден матеріал, особливо в межах розвороту, не повинен бути 
оформлений так само, як інші. На нашу думку, прикладом успішного оформлення друкованого періодичного 
видання є «Газета по-українськи». З часу заснування ця газета виходить у форматі А3, з додаванням червоного 
кольору до логотипу. Логотип є як і на першій, так і на останній сторінці, друга і передостання сторінки за 
оформленням і тематикою матеріалів подібні. Редакція надає велику перевагу світлинам, їх здебільшого 
розміщують великими. На другій сторінці світлина займає більшу частину сторінки, яку доповнює трохи тексту з 
так званими «легкими новинами» про світ шоу-бізнесу, артистів, зірок. Редакція вдало продумала дизайн видання 
– на верху, біля назви сторінки надруковано цитату з матеріалів, що публікується нижче. 

Але ми все ж хотіли б зупинитися на оформленні першої шпальти газети, яка виступає упаковкою 
медіапродукту. Пропонуємо основні елементи оформлення першої сторінки газети, які б допомогли у просуванні 
друкованого медіапродукту. 

1. Логотип, який повинен відразу «впадати» в око читачеві і не «губитися» серед іншої інформації на 
сторінці. Негативним прикладом є логотип газети «РІА-Козятин», де назву газети не помітно серед іншої 
інформації на першій полосі. 

2. Наступний елемент – ілюстрація на першій полосі. Є багато районних видань, які мало подають 
ілюстрацій до матеріалів, в тому числі і на перших сторінках. 

3. Зазначення ціни видання під логотипом газети. Це дасть можливість читачеві швидше її придбати, 
особливо коли ціна невелика. Так, як із газетою «Гомін волі» (Стрийщина), «Відродження» (Жовківщина), які 
коштують по 50 копійок за номер. 
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4. Вказувати про додатки і програму телебачення поряд з логотипом. Більшість читачів надає перевагу 

придбанню газети, яка мають тижневу програму ТБ. Особливо якщо це нове видання. А також розміщувати 
інформацію про додатки – це вирізняє видання привабливішим на фоні конкурентів. Так робить редакція 
«Високого Замку». 

5. Анонс номеру є обов’язковим атрибутом упаковки газети. Також можна подавати анонс наступного 
номера на першій шпальті. Редакція «Слобідського краю» деякий час практикувала на першій полосі подавати 
анонс наступного номеру, а газета «Експрес» в такий спосіб анонсує сенсаційні розслідування. 

6. Над логотипом розміщувати творче кредо газети – принципи, які сповідує редакція. 
7. Анонс сенсаційного матеріалу номеру можна розміщувати над логотипом видання («Слобідський край»). 
8. Дата виходу газети. 
9. Адресу сторінки в мережі Інтернет. 
10. Можна для того, аби підкреслити популярність видання, вказати тираж видання під логотипом 

(«Слобідський край» – номер читає 50 тисяч читачів) або територію розповсюдження («Високий Замок»). 
11. Для того аби зосередити увагу на напрямі видання, можна під логотипом зазначати («Сільські вісті» – 

газета захисту інтересів селян України, «Миколаївські вісті» − видання Миколаївської міської ради Львівської 
області).  

Журналістикознавці підкреслюють, що газета має бути універсальною і корисною читачам, тому багато 
видань розміщують на перших полосах ще таку інформацію як: прогноз погоди, курс валют НБУ, нагадування про 
перехід на зимовий\літній час, соціологічні дані тощо. 

Оформляти упаковку медіапродукту можна будь-якими іншими елементами дизайну, але головне аби вони 
на першій сторінці виглядали гармонійно і «неналяпано», адже перша полоса – це «обличчя» газети.  

Традиційні газети поступово освоюються в мережі Інтернет і створюють там аналоги своїх видань. З 
опитаних 50 редакторів районних газет – 10 видань мають свої аналоги в мережі Інтернет. На наш погляд, це 
доволі непоганий результат. А відомі всеукраїнські видання давно опанували медіапростір у всесвітній павутині. 
Це пов’язано з тим, що редакції газет відкрили новий медіаринок в мережі Інтернет і зрозуміли його переваги. До 
переваг відноситься: виготовлення видання порівняно недороге за друкований аналог і практично безкоштовно 
рекламуватиме газету серед тих, хто звик читати з «монітору». Тому потрібно поговорити і про їх дизайн. 
Правильна організація структури сайту є одним з головних умов успіху проекту. Від структури залежить також 
зручність навігації і легкість дизайну редакції сайту, його наповнення і нові розділи. Веб-дизайн – це прагматичне 
оформлення видання, яке спрямоване на те, аби спростити доступ читача до необхідної йому інформації.  

Дизайн друкованих ЗМІ і їх упаковка створюється, як правило на основі індивідуальних критеріїв редакції 
газети. Однак, ні у кого не виникає сумнівів у необхідності постійної ротації, зміни дизайну, упаковки 
медіапродукту, створенні нових логотипів, трансформації верстки і дизайн-макетів ЗМІ. Якісні зарубіжні видання 
часто змінюють обличчя, спрощують доступ читачів до важливих рубрик, роблячи макет більш візуальним 
(зручним для перегляду), включаючи ілюстрації і тексти. При цьому як правило запозичують моделі читання 
електронного тексту, а зміна упаковки стає таким же предметом для тестування смаку споживачів, як і сам контент 
[1, с. 96]. 

Це розуміють редакції видання і враховуючи свої можливості намагаються «іти в ногу з часом». Але не усім 
це вдається. Районні видання не мають достатньо фінансів і фахівців, аби вдосконалювати свій веб-ресурс і 
постійно його оновлювати, тому надають перевагу найпростішим формам дизайну газет в Інтернеті. Про такі сайти 
говорять – «там нема що читати» і це справді так – інформації дуже мало, непривабливе оформлення і подання 
матеріалів на таких ресурсах не заохочує до читання. До таких газет в Інтернеті відносимо – «Новий час» 
(Жидачівщина), «Скриня» (Дубно), «Христинівська сорока» (Черкащина), «Голос з-над Бугу» (Сокаль) тощо.  

Основна їх проблема не лише у поганому і неякісному дизайні, який створює проблеми у пошуку інформації 
і легкому читані матеріалів, а й у тому, що немає про що читати, тобто наповнення таких сайтів практично 
відсутнє. Вони розміщують на сайті лише найкращі свої матеріали і оновлюють їх доволі рідко.  

Фахівці з інтернет-журналістики А.А. Калмыков, Л.А. Коханова пропонують до оформлення сайту видання 
вимоги. 

1. Актуальна інформація повинна бути представлена на першому екрані; якщо її багато, використовуйте 
анонс з посиланням. 

2. Елементи навігації (меню) повинні бути стандартними або легко впізнаваними. Панелі навігації повинні 
знаходитися на одному екрані. 

3. Домашня сторінка показує відвідувачеві те, що є на сайті і нічого більше. 
4. Потрібна максимальна технологічна простота. Не використовуйте звук, так як відвідувачі, що 

заощаджують трафік, тут же покинуть цю сторінку.  
5. Приймайте по можливості нестандартні рішення [1, с. 316−317]. 
6. Багатомовність. Ще один важливий елемент сайту газети. У нашій країні є багато меншин, тому зробити 

інформацію для них доступною є важливим елементом просування медіапродукту.  
7. Стандартні функції. Свіжі анонси, посилання між розділами, посилання на архівні випуски, деревоподібна 

структура розділів, опитування, діаграми, форуми, система пошуку − невід'ємні компоненти хорошого 
інформаційного сайту.  

8. Підтримка коментарів новин. Після опублікування новин, потрібно оцінити, чи цікава новина кінцевому 
користувачеві. Для цього створюють модуль коментарів новин. Завдяки йому можна визначити, якому матеріалу 
потрібно більше приділяти часу і що найбільш цікаво відвідувачам сайту. За допомогою даного модуля можна 
зав'язувати дискусії на цікаві теми серед відвідувачів сайту [1, с. 304]. Не потрібно обмежувати читачів у 
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коментуванні матеріалів такими рішеннями – «ваш коментар опублікують після погодження його з 
адміністратором сайту» тощо. 

Районна газета «Новий час» (Жидачівщина) створила свій аналог в Інтернеті. У результаті досить швидко 
розроблялася сторінка і вивішувалися без особливих проблем перші два-три випуски. Проте вже дуже скоро 
з'явилася необхідність відкрити новий розділ, змінити дизайн, включити нову інтерактивну службу. Але 
з'ясовується, що обсяг роботи веб-майстра при цьому зростає в геометричній прогресії, так як кожна зміна зачіпає 
зміни багатьох сторінок сайту, а то й усього сайту. В результаті сайт перестав регулярно оновлюватися, а згодом 
закинувся і лише недавно знову оновився. «Мертвий» веб-проект − найкраща форма антиреклами видання. 

Висновки 
Отже, дизайн газети є маркетингових засобом лише при правильному використанні інструментів 

оформлення періодичного видання і постійному його вдосконалення. Районні газети повинні більше уваги 
приділяти зовнішньому оформленню газет, і по-можливості переходити на кольоровий друк і поступово 
опановувати ринок в Інтернеті.  

Ті, редакції, у яких є веб-версії у всесвітній павутині повинні зрозуміти, що сайт вимагає професійного 
підходу і відповідних витрат, а також те, що веб-версія – це не друкований аналог газети в Інтернеті, а нове 
видання під логотипом друкованого. В ідеалі, створення інтернет-версій звичайних видань повинно відбуватися за 
схемою: одне джерело інформації − дві редакції. Одна редакція − звичайна, друга – спеціалізована інтернет-
редакція, яка готує отриману інформацію для мережі і займається лише інтернет-версією. 
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SZTUKA REKLAMY – SZTUKA W REKLAMIE 
 

Автори аналізують використання артистичних приводів у рекламі і пробують відповісти на питання про те, чи є 
сучасні оголошення частиною поп-культури як може здаватися під час першого погляду на них. 

Ключові слова: реклама, поп-культура, мистецтво. 
 
Авторы анализируют использование артистических поводов в рекламе и пробуют ответить на вопрос о том, 

являются ли современные объявления частью поп-культуры как может казаться с первого взгляда на них. 
Ключевые слова: реклама, поп-культура, искусство. 
 
Authors reflect on the issue connected with the usage of artistic motives in advertisments and try to answer if contemporary 

adverts as a part of pop-culture can be seen as an art itself. 
Keywords: advertisement, pop-culture, art. 

 
Reklama jako część współczesnej kultury przywłaszcza i przekształca rozległe obszary znaczeń symbolicznych. 

Sztuka z kolei, sytuowana w kręgu tzw. kultury wyższej wydaje się dziedziną aktywności człowieka pozbawioną 
potencjału komercyjnego. Truizmem może być postrzegane twierdzenie, iż funkcje reklamy i jej kulturowe korzenie różnią 
się diametralnie od funkcji i źródeł sztuki. Nie mniej jednak, tym co łączy te dwie dziedziny jest fakt, iż produktom 
przemysłu reklamowego często usiłuje się nadać kształt artystyczny. Dzięki temu nabierają one cech dystynkcji i 
odświętnej wyjątkowości, a tym samym oddzielone są od siermiężnej codzienności i potoczności jasno wydzieloną granicą. 
Język sztuki nobilituje przekaz reklamowy. Ułatwia wprowadzenie reklamowego produktu, usługi lub idei w symboliczną 
sieć doświadczenia człowieka. Współcześnie niejednokrotnie reklamę porównuje się do sztuki – vide związek 
frazeologiczny „sztuka reklamy”, sytuujący reklamową działalność zdecydowanie ponad zwykłym rzemiosłem 
socjotechnicznym. Traktowanie reklamy jako przejawu sztuki niesie ze sobą konotacje pozytywne i narzuca nieco inne 
spojrzenie na ten rodzaj aktywności. W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na swego rodzaju „szkatułkowość” - 
tzn. na intertekstualność przekazów reklamowych, objawiającą się wykorzystaniem w komunikatach reklamowych 
odniesień, motywów czy też reprodukcji arcydzieł sztuki, tworzących kanon, znany szerokim rzeszom odbiorców. 
Wykorzystywanie motywów pochodzących z rozpoznawalnych w świadomości społecznej dzieł sztuki w celach 
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komercyjnych jest bardzo ciekawym zabiegiem. Współcześnie obserwujemy także tendencję do estetyzacji przedmiotów 
codziennych, mających niewiele wspólnego z domeną sztuki. W dobie konsumpcji za dzieła sztuki często uważa się 
masowo produkowane przedmioty – takie jak biżuteria, zegarki, samochody etc1. „Artystyczny” charakter tych 
przedmiotów jest dziełem projektanta (można to zaobserwować na przykładzie reklam i opakowań perfum najbardziej 
znanych kreatorów mody). Zdaniem Lindy M. Scott z University of Colorado reklama może zyskać miano 
postmodernistycznego brikolażu2. Ponadto reklama uzyskała status sztuki – wychodząc poza tradycyjny paradygmat 
komunikacji jedynie perswazyjnej. Zatem reklama może być postrzegana jako przejaw sztuki postmodernizmu – 
przenikania funkcji i intertekstualności3. Jako przykład warto wskazać wzajemne relacje reklamy i pop-artu. 

Rozwój związku reklamy ze sztuką zauważalny jest od początku XX wieku. Pierwszym przykładem tego kolażu są 
francuskie plakaty sprzed pierwszej wojny światowej. Związki między reklamą i sztuką stanowiły różnicę między reklamą 
francuską a amerykańską. Tę ostatnią bowiem pojmowano jednoznacznie jako technologię służącą komunikowaniu i jako 
rodzaj społecznej inżynierii. We Francji natomiast sytuacja była odmienna. Plakaty projektowane przez grafików 
komercyjnych, takich jak Jules Cheret, były przykładem wykorzystania „języka” sztuki na użytek działalności 
perswazyjnej i komercji. Plakaty artystów takich jak Henri Toulouse-Lautrec czy Pierre Bonnard zacierały granicę między 
sztuką a reklamą. Stanowiły one ilustrację dla niejednoznacznej relacji między sferą sztuki a rodzącą się kulturą popularną, 
której dziedziną była także reklama. Zacieraniu granic między reklamą a sztuką sprzyjały nowe prądy święcące triumf w 
sztuce – kubizm, futuryzm, estetyka maszyny, a następnie estetyka lansowana przez Marcela Duchampa4. 

W 1914 roku Antonio Sant’Elia (architekt w kręgu artystów skupionych wokół F.T. Marinettiego) opublikował 
manifest futurystyczny i projekty „La Citta Nuova” będące wizją miasta przyszłości, z budynkami o matematycznej 
precyzji, schodami cofającymi się schodkowo ku górze. Na dachach niektórych budowli pojawiały się projekty świetlnych 
reklam. Było to pierwsze w architekturze nowoczesnej zwrócenie uwagi na reklamę jako naturalną część budynku5. 

W pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku amerykańscy producenci wyposażenia łazienek nasilili natężenie reklamy, 
która nie ograniczała się tylko do zwyczajowych i oczywistych anonsów reklamowych. Po raz pierwszy w USA zaczęto 
masowo nadawać produkowanym dobrom cechy dzieła sztuki wyłącznie w celach zwiększenia sprzedaży. Odbywało się to 
między innymi poprzez zmianę naturalnego kontekstu, w jakim z założenia miał funkcjonować obiekt. Zmiana mogła 
polegać na przykład na starannym „artystycznym” opracowaniu jego formy i nadania mu w ten sposób znamion dzieła 
sztuki. Nadawanie nowych znaczeń masowo produkowanym przedmiotom odbywało się także przy wykorzystaniu 
nowoczesnych sposobów prezentacji. Poprzez usytuowanie banalnej muszli klozetowej, pisuaru lub zlewozmywaka na 
postumencie wprowadzano je w obszar sztuki - wyeksponowanie ich tak, jak czyniono to z rzeźbami w muzeach. 
(Duchamp sugerował, że zestawienie pisuaru z dziełem sztuki nie było aż takim absurdem)6. 

Dadaiści przekształcali i wykorzystywali slogany reklamowe w swoich manifestach. Użycie reklamy miało wyrażać 
sprzeciw wobec dotychczasowego rozumienia istoty sztuki. Reklama eksponowana jako wartość uosabiała nowy porządek 
świata. Kolaże, świadomość komercyjnych mechanizmów nowoczesnej kultury – Kurt Schwitters; zaklejenie w 
reprodukcji „Madonny sykstyńskiej” Rafaela twarzy Madonny ogłoszeniem z gazety.  

Z pomocą obrazów przedstawiających butelkę coca-coli, puszkę zupy Campbell czy pudełko płatków Kellogg 
Andrew Warhol zdobył międzynarodową sławę. Zaś obrazy te stały się mimowolnymi, ale skutecznymi reklamami 
uwiecznionych na nich firm i produktów7.  

Reklama wykorzystuje sztukę, a sztuka nie pozostaje jej dłużna Z przydrożnych billboardów patrzą w przestrzeń 
postacie Dawida Michała Anioła w nowym fasonie okularów słonecznych. Podobne przykłady można by mnożyć. Naga 
kobieta z obrazu „Szał uniesień” Podkowińskiego w celach reklamowych ubrana została swego czasu bieliznę. „Krzyk” 
Muncha reklamował szczepionki, zaś motyw stworzenia Adama z plafonu Kaplicy Sykstyńskiej wyświetla się w telefonach 
firmy Nokia. Motyw tychże dwóch wyciągniętych ku sobie dłoni jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w reklamie 
ikon dawnej sztuki. W czołówce tej listy znajduje się też „Wzorzec Witruwiusza” Leonarda da Vinci, „Śniadanie na 
trawie” Maneta, „Primavera” Botticellego, no i oczywiście „Mona Lisa”. Dawid Michała Anioła reklamował już dżinsy 
Levi’s8, zaś ręka Boga stwarzającego Adama może wskazywać na dowolny przedmiot i zapewniać mu promocję.  

Mona Lisa odpowiada wielu wskaźnikom pożądanym przez reklamę – reprezentuje wysoką kulturę, a tym samym 
wysoką jakość. Jej anonimowość i „zwyczajność” - ni to Wenus ni królowa, ani tym bardziej Matka Boska – okazała się 
wielką zaletą9. Od czasów Duchampa, który domalował portretowi Mona Lisy wąsy, reklama konsekwentnie podążała w 
stronę kolażu i zmiany znaczeń. „Wartość reklamowa” Mona Lisy ujawniła się wraz ze wzrostem popularności i sławy tego 
dzieła. Przed 1960 rokiem znanych jest tylko kilka przypadków wykorzystania wizerunku Mona Lisy w celach 
komercyjnych – włoska woda mineralna „Gioconda”, brytyjskie prezerwatywy sprzedawane w Hiszpanii (Gioconda Liquid 
Latex "guaranteed for five years"), włoski ser “Gioconda” i holenderskie cygara10. Później ta Włoszka uwieczniona przez 
Włocha została wysłana do Waszyngtonu (1963) i Tokio (1974), aby zaprezentować francuską kulturę. Od tego czasu stała 
się najbardziej znanym obrazem na świecie. Od 1980 roku nowe „zastosowanie” dla Mona Lisy pojawiało się średnio co 
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tydzień - były to między innymi: przeloty do Paryża, rum, pomarańcze, klimatyzatory, protezy dentystyczne, Renault 
Twingo, błotna maseczka na twarz, renesansowe hotele Marriott’a, sprzęt komputerowy11. Hotel Mona Lisa znajdziemy 
zarówno we Florencji, jak i w Neapolu. Mona Lisa to także dezodoranty, zegarki, podkładki pod komputerowe myszki. W 
USA za 14$ można nabyć kubek „Mona-Dada-Lisa” z dodanymi przez Duchampa wąsami. Kiedy wleje się do niego 
gorący płyn dadaistyczny „dodatek” znika. Mona Lisa stała się również ikoną dla rysowników, starających się przedstawić 
znane postacie jako tajemnicze, enigmatyczne. Rezultat – każdy może zostać “zmonalizowany” - od Jackie Onassis do 
Józefa Stalina czy Tony’ego Blair’a12. „Amis de Mona Lisa”, międzynarodowe stowarzyszenie Giocondomaniaków z 
siedzibą we Francji, kataloguje rysunki i komiksy z Mona Lisą. Giocondą zainteresowali się również filateliści. Jej 
wizerunek znalazł się na znaczkach krajów tak różnych od siebie jak: Albania, Bhutan, Bułgaria, Węgry, Jordania, Korea 
Północna, Paragwaj, Katar, Togo, Jemen. Pod uniwersalnym panowaniem Mona Lisy, nie dzieli tych krajów ani religia, ani 
polityka czy kultura.  

Dzieła sztuki nowoczesnej są dla współczesnej reklamy niewyczerpanym źródłem inspiracji.  Niektóre z nich są 
zabawne i nasycone ironią, a bez tego reklama nie może funkcjonować. Poza tym wiele nowych dzieł nie ma dokładnie 
określonego znaczenia, przez co mogą zostać wykorzystane do promowania wszystkiego. Pesymiści, którzy upatrują końca 
wysokiej kultury i upadku cywilizacji, powinni się poczuć trochę lepiej – sztuka przetrwa w reklamie13. Aczkolwiek elity 
mają bardzo ambiwalentny stosunek do fenomenu Mona Lisy, tak jak w każdym przypadku gdy wytwór kultury wysokiej 
zdobywa ogromną popularność. Sytuacja bowiem odwraca się i wygląda tak, jakby cechą definiującą wysoką kulturę była 
jej obecność wśród mas14.  

Bardzo spektakularnym przykładem sięgania po sztukę dla reklamy rynkowego produktu jest kampania wódki 
Absolut. W 1985 r., na dwa lata przed śmiercią, Andy Warhol stworzył graficzną wariację na temat butelki tego alkoholu. 
Właściciele Absoluta podjęli trop, prosząc innych artystów o ich własną malarską transkrypcję charakterystycznego 
kształtu flaszki. Dziś kolekcja liczy sobie 500 prac, w tym dzieła takich artystów jak Ed Rauscha, Cesar, Keit Haring, 
Arman, Francesco Clemente czy Maurizio Cattelan. Były też akcje specjalne: Absolut Glasnost (prace artystów rosyjskich), 
Absolut Expressions (Afroamerykanie) czy Absolut Latino (Latynosi). Z polskich artystów butelkę obrobił twórczo 
Mirosław Bałka. Absolutowi pozazdrościł producent Red Bulla i zorganizował w wielu krajach konkurs na rzeźbę 
wykonaną z pustych puszek po napoju. Pomysł najbardziej spodobał się w Polsce. Nadeszło około 700 prac, a jury wybrało 
najlepszych na pokaz w Galerii Zachęta w Warszawie.  

Reklamę coraz częściej traktuje się jak gałąź sztuki. Organizuje się jej wystawy, a nawet poświęca albumy, jak 
dziełom impresjonistów czy kubistów. Coraz częściej też plakaty czy reklamowe filmy trafiają do kolekcji renomowanych 
muzeów sztuki współczesnej. Secesyjne plakaty Alfonsa Muchy namawiające do podróży pociągiem czy afisze Toulouse-
Lautreca zachęcające do zakupu konfetti firmy Bella lub łańcuchów rowerowych Simpsona czekały całe dziesięciolecia, by 
awansować na półkę z napisem „sztuka”. Dzisiejsze billboardy trafiają tam nierzadko w chwilę po swej premierze na 
ulicach czy w promocyjnych wydawnictwach. Tak jest na przykład ze zdjęciami Toscaniego15 czy z kalendarzami firmy 
Pirelli. 

Sposobów wprzęgania sztuki w machinę rynkową jest wiele. Najpopularniejszy to wspieranie się dziełami 
artystycznymi w budowaniu wizerunku firmy. Duże korporacje chętnie wydają firmowe kalendarze z reprodukcjami prac 
znanych malarzy (np. Plus GSM sięgnął po rysunki Jerzego Nowosielskiego). Towarzystwo ubezpieczeniowe Hestia z 
kolei od dziesięciu lat tworzy swoje raporty roczne na podobieństwo albumów, za każdym razem sięgając po nowe obszary 
sztuki: rysunki Güntera Grassa, dorobek malarzy gdańskich, fotografie Andrzeja Dudzińskiego czy sztychy Daniela 
Chodowieckiego. W Japonii regułą jest organizowanie przez duże domy towarowe wystaw, na których pokazywane są 
niekiedy prace najsłynniejszych twórców jak Dali czy Matisse. W Polsce niektóre duże firmy założyły własne galerie 
sztuki16.  

Nierzadko mamy jednak do czynienia z sytuacją odwrotną, gdy twórca za tworzywo obiera sobie świat reklamy. 
Swego czasu zorganizowano w Galerii Zachęta w Warszawie niewielką (zaledwie kilkanaście prac) wystawę 
przedstawiającą związki reklamy ze sztuką. Jednym z eksponatów byli „Piękni i szczęśliwi” Anny Bohdziewicz: zbierane 
od 1997 r. i powiększone fragmenty ulicznych billboardów pokazujące twarze ich bohaterów. Wyjaśniając sens i tytuł 
pracy, artystka napisała: „Wszyscy chcielibyśmy tacy być. A reklama stara się, abyśmy uwierzyli, że to bardzo proste i że 
może nam w tym pomóc”.  

O ile wspomniana artystka posłużyła się reklamą, by obnażyć jej mechanizmy, o tyle ruch culture jamming 
(kulturowych zniekształczaczy) czyni to, by z reklam zakpić. Jego członkowie prowadzą osobliwą krucjatę: ich wrogiem są 
wielkie korporacje (głównie tytoniowe i monopolowe) manipulujące naszą konsumpcją, zaś celem ataku – billboardy, 
neony, plakaty. Na czym polega owo „zakłócanie”? Na przerabianiu ulicznych reklam tak, by zrobić z nich antyreklamy 
poprzez doklejenia, przerabianie liter, dopiski. Na ośmieszaniu. Na zabawie, która równocześnie ma służyć podkopywaniu 
wiary ludzi w szlachetne intencje reklam. Najdłużej, od 1977 r., działa w ramach ruchu Front Wyzwolenia Billboardów, 
który prowadzi wręcz poradnictwo, jak twórczo przerabiać uliczne reklamy i nie dać się na tym złapać17.  

Mimo coraz liczniejszych akcji spod znaku zagłuszania kultury, a w szczególności adbustingu, reklama bardzo 
często bywa klasyfikowana jako gałąź sztuki. Nie tylko przez świadome przekształcanie i wykorzystywanie motywów 
znanych dzieł sztuki, ale także ze względu na przedstawianie reklamowanych przedmiotów jako dzieł sztuki. 

                                                      
11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Kampanie reklamowe realizowane przez Olivero Toscaniego dla marki United Colours of Benetton w latach 1982-2000. 
16 Bank PBK, firmy Zepter, czy Bayer. 
17 Por.: N. Klein, No logo, Świat Literacki 2004 oraz www.adbusters.org. 
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РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (др. пол. 1940 – 1960-х рр.)  

ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ 
 

У пропонованій статті здійснено аналіз радянського плакату періоду «холодної війни» як важливої, невід’ємної 
складової візуальної комунікації в межах психологічного протистояння, що велося між ворогуючими таборами – СРСР і США 
– протягом 1946 – 1991 рр. 

Ключові слова: візуальна комунікація, плакат, «холодна війна», пропаганда. 
 
В предлагаемой статье осуществлен анализ советского плаката периода «холодной войны» как важной, неотъемлемой 

составляющей визуальной коммуникации в рамках психологического противостояния между СССР и США на протяжении 
1946 – 1991 гг. 

Ключевый слова: визуальная коммуникация, плакат, «холодная война», пропаганда 
 
In article was analyzed the Soviet poster of period of Cold war as an important, integral part of visual communication in the 

framework of psychological confrontation between USSR and USA during 1946 – 1991. 
Key words: visual communication, poster, the Cold war, propaganda. 
 
Проблема. Уміння інтерпретувати те, що людина бачить довкола себе, дає їй змогу не замислюватися над 

тим, як саме це відбувається [2, с. 57]. Візуальне сприймання, а потім й осмислення світу суб’єктом – це процес 
двосторонній, адже ми конструюємо у своїй свідомості концепти, ґрунтуючись на асоціаціях чи певних традиціях 
розкодування символів, покажчиків, зображення, закладених у нашій свідомості навіть поза усвідомленим нами 
бажанням/небажанням. Ключовими компонентами в процесі візуальної комунікації А. Бергер, опираючись на 
модель Г. Лассвела, якраз і називає взаємозв’язок між твором мистецтва, аудиторією, засобами, що передають цей 
образ, автором твору й суспільством [2, с. 57]. У будь-якому випадку результатом такої комунікації обов’язково 
має стати досягнення конкретного ефекту, впливу на аудиторію, на що й спрямовувалися зусилля «архітекторів» 
глобального інформаційного протистояння в період «холодної війни» (1946 – 1991).  

Один із провідних дослідників технологій використання інформаційних стратегій, у тому числі й із 
залученням комплексу зображальних засобів, і ведення інформаційних війн, Г. Почепцов небезпідставно вважає, 
що «психологічна/інформаційна операція – це насамперед комунікація» [6, с. 595], тому важливими для вивчення є 
ті комунікативні процеси, які забезпечують перемогу під час протистояння в ідеологічно-інформаційній сфері.  

У зв’язку з цим метою пропонованої статті є аналіз радянських плакатів, створених протягом 1940 – 1960-х 
рр., як особливих зразків візуальної комунікації, спрямованої на здійснення пропагандистсько-ідеологічного 
впливу в межах глобального протистояння між блоком Західних і Східних держав у визначений період. 

Хід дослідження. Особливої актуальності перелічені питання набули в період «холодної війни». Навіть У. 
Донован, керівник організації, що передувала виникненню ЦРУ США, ще в 1939 р. відводив важливе місце в 
майбутніх битвах психологічній війні [4, с. 595]. Поле бою «холодної війни» постійно змінювалося: із реального 
світу – формат «локальних конфліктів» – воно переносилося у віртуальний простір, тому й вимагало креативних 
рішень, аби здобути перемогу у війні іміджів, інтерпретацій, де «будь-який факт ставав лише виразником 
символічних одиниць» [7, с. 39]. 

За допомогою пропаганди образ того чи іншого явища входить у громадську свідомість й формує відповідне 
ставлення. За таких умов потужним потенціалом впливу на суспільство є якраз візуальна пропаганда, що в 
Радянській державі здійснювалася насамперед через плакат, у котрому втілилися всі символи епохи. Темі 
«холодної війни» у них приділено багато уваги – виходили навіть цілі альбоми плакатів, присвячені подіям у 
міжнародному житті, представленим у жанрі політичної карикатури, аналіз котрих дозволяє простежити механізми 
формування образу ворога й побачити цей образ [3, с. 1]. 

Можна згодитися з Г. Джоветтом і В. О’Донеллом, які визначають пропаганду як маніпуляцію символічним 
оточенням, що може мати місце як без фізичного оточення, так і з його допомогою [6, с. 595]. За таких умов мова 
йшла про «комунікативні, а не інформаційні удари, оскільки рівнем зіткнення весь час обиралися об’єкти різного 
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рівня побутового спілкування» [7, с. 39].  

Цивілізація завжди використовувала засоби візуальної комунікації для ідеологічної пропаганди. Однак є й 
такі, які з давніх часів і до сьогодні не втратили своєї актуальності: це монети, статуї, бюсти, елементи одягу, 
прапори таке інше. Так, ще в античному Римі імператори зображалися на монетах, що давало можливість вести 
візуальну пропаганду. До неї у свій час вдавався й Наполеон: з’являлися металеві гроші, медалі з його 
зображенням, численні статуї, бюсти французького правителя. Російські імператори Петро І та Павло І боролися з 
одягом: перший – із традиційним (розуміємо контекст – відсталим) на користь німецького (прогресивного), а 
другий – із французьким, як занадто революційним. У радянські часи об’єктом ідеологічної боротьби ставали, 
наприклад, джинси як прояв прихильності до буржуазної ідеології. 

Психологічний вплив зображальними засобами здійснюється шляхом використання художньо оформлених 
плакатів, транспарантів, стінних газет, фотостендів, карикатур, карт, схем, спеціально організованих виставок, 
наклейок, нашивок, сувенірів із відповідною символікою і т.д. Найчастіше аналітики й психологи радять вдаватися 
саме до плакатів, адже порівняно з іншими формами психологічного впливу вони несуть потужний емоційний 
заряд, зумовлений ефектом багаторазового повторення/показу, сприйняттям зоровими рецепторами, при чому 
задіяні й свідомість, і підсвідомість.  

Фахівці з нейролінгвістичного програмування поділяють людей за типом сприйняття дійсності на аудіалів 
(основна інформація про навколишній світ надходить зі звукових каналів, а відповідні звуки породжують спогади-
асоціації); візуалів (реальність фіксується в пам’яті насамперед у вигляді зорових образів); кінестетиків (світ 
сприймається через дотик, рух, температуру – через тактильні відчуття) [1, с. 68–69]. Найбільш містким каналом 
передачі інформації в кору головного мозку є звичайно що зір: близько 80% знань про навколишню дійсність 
людина отримує через зорові рецептори. Недарма існує прислів’я: «Краще один раз побачити, аніж сто разів 
почути».  

Знання з психології й фізіології було взято на озброєння теоретиками «психологічної війни» для ефективної 
ідеологічної пропаганди й контрпропаганди в період «холодної війни». Основні інформаційні кампанії довели 
важливість контролю саме за візуальною складовою комунікації, адже «візуальні характеристики зорієнтовані на 
дію, на відображення зовнішності, додаткових рис, які не завжди мають вербальне відображення» [6, с. 611], або 
краще сказати: вербальне відтворення не викликало тієї реакції-дії, на яку розраховували замовники й виробники 
такої «психологічної продукції». 

Досить популярним і виправданим у цьому плані було використання плакатів, оскільки вони одночасно й 
багаторазово сприймалися великою кількістю людей, легко тиражувалися, а лозунги на них швидко й надовго 
запам’ятовувалися; на плакаті вміщували доволі об’ємну інформацію, яка вимагала б кількох сторінок друкованого 
тексту для пояснення; «картинка» викликала певні інтелектуальні й емоційні асоціації, на які легше «накладалися», 
«прищеплювалися» потрібні переконання й ціннісні орієнтації.  

Звісно ж «чистих» типів візуалів чи аудіалів немає, тому творці плакатів використовували такі образи, 
надписи, кольорову гаму, пропорції, які б знаходили б шлях до підсвідомості й свідомості кожного індивіда. Перед 
ідеологами стояло важливе завдання: трансформувати масову свідомість, перетворивши друга на ворога (США – 
союзники в Другій світовій війні – тепер супротивники) і пояснити цю метаморфозу (бажання капіталістів-
визискувачів збільшити свої статки, розпалюючи ворожнечу, аби мати змогу продавати конкурентам зброю), не 
завдавши шкоди власній системі цінностей, не посіявши зерна сумніву щодо правильності й доцільності 
зовнішньої й внутрішньої політики СРСР. У центрі нової моделі пропаганди перебував новий ворог: замість німця-
фашиста – американський неофашист з усіма атрибутами антигероя. Потенційний ворог існував завжди, проте 
саме комунікативними діями можна було підсилити його статус або понизити.  

Так, С. Кін у роботі «Обличчя ворога. Роздуми над образом» (1986), виділяє архетипи образу ворога, що мав 
кілька іпостасей: чужака, агресора, іновірця, варвара, загарбника й ін. Цей підхід діє тоді, коли мова заходить про 
збірний образ ворога, перед яким потрібно об’єднати народ в умовах небезпеки [3, с. 1]. У зв’язку з цим, «холодна 
війна» створювала нове інформаційне й віртуальне середовище [7, с. 46], куди імплантувалися нові знання або вже 
відомі лише зі зміненою конотацією. При цьому враховувалися основні закономірності та принципи впливу на 
глядача зображальними засобами: принцип привернення уваги й принцип пробудження інтересу [4, с. 230]. 
Художники «ілюстрували» боротьбу волелюбних і миролюбних країн на чолі зі СРСР проти агресивного ворога – 
США, що штовхали світ до третьої світової війни.  

Автори плакатів не ігнорували закони психологічної дії на масову й індивідуальну свідомість. Насамперед 
це стосувалося кількості предметів-символів на плакаті, кольорової гами, пропорцій зображення. З’ясовано, що 
увагу дорослих людей привертають ті малюнки, на яких кількість зображених предметів коливається в межах 
семи, отже, у зміст одиничного акту впливу виражальними засобами не можна залучати більше семи об’єктів. На 
плакатах це узагальнений образ дядечки Сема – товстого, багато вбраного американського капіталіста-
експлуататора, у циліндрі, краватці чи метелику на білому комірці, із нахабним виразом обличчя, із сигарою в 
зубах, що обмірковує плани третьої світової війни в нестримному бажанні збагачення («Не балуй!» (1948), «На 
кожному доларі – бруд …» (1949), «У них лише для багатих достаток…» (1957) [5] та інші), або військового 
генерала, що задумався над реалізацією наміру США панувати у світі («Фрази і бази» (1952) [5]).  

Не дозволять цього зробити радянський робітник чи солдат (залежно від контекстуального наповнення 
змісту плакату). Вони вимагають миру, опираючись на підтримку світову громадськість («Народи світу не хочуть 
повторення бідувань війни (Сталін)» (1949), «Ми вимагаємо миру!» (1950), «Сили миру непереможні!» (1950) [5]). 
При цьому вони недвозначно натякають, що можуть за себе постояти («Не балуй!» (1948), «Сили миру 
непереможні!» (1950), «Ясно?» (1953) [5]). 

Потрібно сказати, що рідко де з’являється надпис «Радянський Союз» чи «СРСР». В основному СРСР 
виступає в узагальненому образі селянина або робітника, котрі борються з «західним капіталістичним злом». І це 



 136 
не випадково, адже формувати позитивний образ набагато легше на деперсоніфікованому матеріалі [3, с. 2].  

Важливим, емоційно насиченим образом є атрибути-ознаки капіталістів і капіталістичного світу, наділені 
символічним змістом: зображення долара, свастики, прикрас на руках у багатіїв, статуї Свободи, висотних 
будинків, дорогих авто, які доступні лише незначній частині «обраних визискувачів». Атрибути образу радянської 
людини й соціалістичної реальності – це чистий, практичний, зручний комбінезон робітника, повні руки пакунків 
із товарами, придбаними в численних магазинах, доступні соціальні блага – відвідини кінотеатрів, безкоштовна 
освіта, активна громадянська позиція («При капіталізмі… При соціалізмі» (1948), «При соціалізмі немає місця 
безробіттю» (1948), «Кому дістається національний прибуток?» (1950), «У них лише для багатих достаток…» 
(1957) [5] та інші).  

Символ, окрім інформативної, виконує також психологічну функцію, викликає емоційні асоціації, пов’язані 
з певними образами чи подіями. Для досягнення потрібного емоційного ефекту автори плакатів використовували 
карикатурне, викривлене, деформоване зображення військовослужбовців противника, їх командування, політичних 
лідерів.  

Узагалі на плакатах дуже часто зображали політичних противників так, щоб підкреслити перевагу власного 
істеблішменту. Для цього художники послуговувалися зооморфними образами або міфологічними персонажами, 
однак в аналізованих плакатах автори більше вдавалися насамперед до інформаційної асиметрії. Вона дає змогу 
реструктурувати інформаційний простір найбільш ефективно, оскільки створюється не лише з певного варіанта 
побудови, а й передбачає можливі реакцій на нього з боку супротивника. Тобто інформаційна асиметрія є більш 
складним інформаційним продуктом, що враховує не лише інтереси комунікатора, а й наступний крок з боку 
реципієнта [6, с. 628]. На плакатах радянський робочий чи солдат у два, а то й у три рази більший за своїх ворогів; 
він вродливий, упевнений, стриманий – один протистоїть цілій зграї носатих, вирячкуватих, товстопузих, 
агресивних імперіалістів (навіть зовні схожих на тогочасну європейську й американську політичну та військову 
еліту), що погрожують йому вибухівкою, ракетами, бактеріологічною зброєю. Тут також можна простежити 
художньо-зображальну метонімію й синекдоху, яка втілює принцип: «Один – за всіх, і всі – за одного!» 

Можливості асиметричної побудови до сьогодні залишаються «за сімома замками»: вони практично не 
аналізуються сучасними теоріями впливу [6, с. 623]. У період «холодної війни» супротивник завжди сприймався як 
асиметричний, навіть наявність тих самих видів озброєння завжди була справедливою для однієї сторони й 
несправедливою для іншої. І США, і СРСР стверджували: «Наші ракети – для миру, їхні – для нападу». І Ніксон, і 
Рейган подавали СРСР як «імперію зла». СРСР ототожнював себе «із прогресивним людством», а США – із 
реакційним. Спостерігається гіперболізація різниці: «наші» – лише позитивні, «їхні» – лише негативні. Це можна 
назвати контрастною пропагандою, що відповідає принципу асиметрії [6, с. 623]. 

Серед ефективних засобів впливу на психіку людини вчені називають колір, оскільки саме кольорова гама 
здатна породжувати різні емоції, тому при використанні кольору в зображальних засобах потрібно дотримуватися 
норм, пропорцій і комбінацій. Гнітючі сірі й чорні барви домінують на плакатах при зображенні західних агресорів 
або ж використовується ефект чорно-білої фотографії – при відтворенні «кадру» із життя робітника при 
капіталістичному виробництві. Натомість білий і червоний спектр характерний для відтворення радянського героя: 
червоні елементи одягу, червоний прапор із білими надписами з вимогами миру, червоний серп і молот на 
противагу чорному стягові з зображенням долара, під яким рушає військова американська техніка поневолювати 
беззахисні країни – та кольорова гама, яка була близькою, зрозумілою для громадян СРСР, мала символічне 
значення, укорінене у свідомості через історичні асоціації. 

Висновки 
Отже, автори радянського політичного плаката намагалися заповнити ідеологічно-інформаційну сферу, яка 

стала ареною боротьби в часи «холодної війни», візуальними засобами комунікації з метою маніпуляції 
символічним оточенням та контекстуальним значенням для ефективної пропаганди позиції СРСР у протистоянні з 
західними капіталістами як ініціаторами третьої світової війни. І хоча існувала значна кореляція між змістом 
карикатур і реальною політичною ситуацією, проте завдяки потужному образному акценту формувалася певна 
емоційна настанова, яка породжувала в радянського громадянина відчуття впевненості в правоті своєї справи й у 
здатності протистояти ворогові. Тобто за рахунок візуальної комунікації створювалася система міфологем, котра 
продовжує досить активно функціонувати й у сучасній політичній культурі у вигляді карикатур, шаржів, плакатів, 
листівок, що вимагає подальшого ґрунтовного вивчення й аналізу. 
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У цій статті досліджено життя і творчість видатного українського режисера науково-популярного кіно Григорія 

Тимофійовича Крикуна, його кінопедагогічну діяльність в кінофакультеті Київського державного інституту театрального 
мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. 

Ключові слова: Григорій Крикун, становлення кіноосвіти в Україні, кінорежисер, кінофакультет, науково-популярне 
кіно, майстерня. 

 
В этой статье исследовано жизнь и творчество выдающегося украинского режиссера научно-популярного кино 

Григория Тимофеевича Крикуна, его кинопедагогическую деятельность в кинофакультете Киевского государственного 
института театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. 

Ключевые слова: Григорий Крикун, становление кинообразования в Украине, кинорежиссер, кинофакультет, научно-
популярное кино, мастерская. 

 
In this article investigational life and creation of the prominent Ukrainian film director of the scientific- popular cinema Grigory 

Timophy Krikun, his cinemapedagogical activity in the cinema faculty of the Kiev state institute of dramatic art  named of I.K. Karpenko-
Kariy. 

Keywords: Grigory Krikun, becoming of cinemaeducation in Ukraine, film director, cinemafaculty, scientific- popular cinema, 
workshop. 

 
Проблема, якій присвячується дослідження полягає в тому, що українським кінознавцями фактично не 

досліджувалося життя, творчість і кінопедагогічна діяльність одного з піонерів українського науково-популярного 
кінематографу Григорія Тимофійовича Крикуна (12.08.1906, с. Камишевате, Кіровоградської обл. – 28.05.1971, 
Київ), який уславився не лише своїми фільмами, але й був одним з перших педагогів, який виховував майстерню 
режисерів науково-популярного кіно на кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва 
ім. І.К. Карпенка-Карого. 

Виходячи з проблеми, ми визначимо мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки життя, 
творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера науково-популярного і художнього 
фільмів, кінопедагога, члена Спілки кінематографістів України Г.Т. Крикуна. 

Актуальність цього дослідження зумовлена потребую вивчення творчої спадщини провідних українських 
митців, які з тих чи інших причин опинилися поза зоною уваги радянських кінознавців.  

Науковими завданнями цієї статті є дослідження життєвого і творчого шляху Т. Крикуна від студента 
кінорежисерського факультету Київського державного інституту кінематографії до провідного режисера науково-
популярного і художнього кіно; проаналізувати навчання Тимофія Крикуна в режисерській лабораторії 
О.П. Довженка при Київській кінофабриці; навести список науково-популярних фільмів, знятих митцем на 
Київській кіностудії науково-популярних фільмів; розповісти про три повнометражні художні фільми, зняті 
Г. Крикуном на Київській кіностудії художніх фільмів; реконструювати невідомі сторінки його педагогічної 
діяльності на кіно факультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в першій майстерні режисерів науково-популярного 
кіно. 

У 1922–1924 рр. Григорій Крикун навчався на Вищих трьохрічних педагогічних курсах, після чого по 
відрядженню Наркомпроса направлений на навчання у Київський педагогічний технікум ім. Б. Грінченка, який у 
1926 р. закінчив. Молодий вчитель чотири роки викладав українську мову і літературу у школах Київської і 
Одеської областей, проте мріяв про кінематограф, а тому після організації у 1930 році в Києві кіноінституту пішов 
опановувати «найважливіше з мистецтв».  

Григорій Крикун з 1930 по 1934 рр. навчався у Київському державному інституті кінематографії (КДІК), був 
членом профбюро і відповідальним секретарем студентської багатотиражки «Кінокадри». 

Крикун познайомився з Олександром Петровичем Довженком у 1930 році, коли студенти КДІКу вирішили 
запросити митця викладати кінорежисуру.  

Під час зйомок «Івана» разом з своїми одногрупниками Олексієм Шопіним, Миколою Сасімом та ін. 
Григорій Крикун був практикантом, залученим на посаду асистента режисера О. Довженка. Як згадував один із 
студентів Григорій Григор’єв: «Скромний і вдумливий Крикун сподобався Довженкові, бо серйозно ставився до 
роботи, і швидко здобув собі авторитет у групі» [2]. 

Олександр Довженко в «Автобіографії» писав, що Григорій Крикун та інші студенти КДІКу, «що відбували 
практику в моїй групі («Іван»), вважалися в інституті довженківцями, тобто контрреволюціонерами в кіно. Я був 
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позбавлений можливості виховувати кадри. А в тому, що мене не запросили до Київського кіноінституту хоча б 
лектором, я вбачав небажання, щоб хто-небудь у мене вчився» [3]. 

Як зазначалося в розсекреченому документу із Галузевого державного архіву Служби Безпеки України (ГДА 
СБУ): «СТУДЕНТСТВО: ЛИСОГОРКО Ян, КРИКУН Григорій, ШЕРЕНЦ (ФЕРЕНЦ Теодозій – О.Б.), САСІМ 
Микола та інші, починають схилятись перед культом ДОВЖЕНКА, як божка української кінематографії... Вся 
робота… в кіноінституті спрямовується… з орієнтовною точкою на «єдиноправильний» метод в кінематографії – 
творчий метод О.П. ДОВЖЕНКА… Через творчий метод О.ДОВЖЕНКА вони намагаються спрямувати всю 
роботу українського кінематографічного процесу. Творчий метод О. ДОВЖЕНКА вони оголосили за орієнтовний, 
за домінантний метод доби, що в принципі суперечить політиці партії в ділянці мистецького літературного і 
взагалі культурного процесу» [1]. 

На початку 1933 року О.Довженко, рятуючись від ймовірного арешту, був вимушений  тікати до Росії. А 
студентів КДІКу, серед яких був і Григорій Крикун, після арешту свого нового художнього керівника Олександра 
Григоровича Гавронського, звернулися  в Московський державний інститут кінематографії до уславленого 
радянського кінорежисера-педагога Льва Володимировича Кулешова.  

Наприкінці 1933 року Лев Кулешов разом із своєю дружиною і помічницею Олександрою Хохловою 
приїздив у Київ, де прочитав студентам-кінорежисерам, серед яких був і Григорій Крикун, низку лекцій. 

На початку 1934 року Григорій Крикун разом з іншими випускниками режисерського факультету КДІКу 
їздив в спеціальну ознайомчу поїздку великими містами і кінофабриками Радянського Союзу, під час якої 
проходило ознайомлення з кращими творчими здобутками. Під час цієї поїздки Г. Крикун разом з іншими 
київськими студентами зустрічався у Московському державному інституті кінематографії з Л.В. Кулєшовим та в  
Московському будинку кіно з О.П. Довженком. 

У 1935–1938 Крикун був  учнем (режисером-лаборантом) режисерської лабораторії О. Довженка при 
Київській кінофабриці (РЛККФ). Довженко прискіпливо добирав учнів, ретельно вивчав їх, тому що головною 
особливістю педагогічного методу було, в першу чергу, знайти однодумців: «Я вважаю, що майстерня окремого 
майстра повинна будуватися на... єдності принципів майстра й учнів» [5].  

І той факт, що видатний український митець відразу обрав Григорія Крикуна говорить про те, що герой 
нашого дослідження мав чудовий творчий потенціал, який мав співзвучність довженківському. 

Режисерів-лаборантів приймали до штату студії, вони отримували зарплату; а також стояли в черзі на житло, 
яке будувала Київська кіностудія для своїх співробітників на вулиці Горького.  

Дивно те, що Григорія Крикуна, якого, не зважаючи на роботу в «Щорсі», забували називати в списках 
знімальної групи «Щорс». 

Режисер-лаборант Григорій Крикун паралельно із навчанням в режисерській лабораторії О. Довженка (1935-
1938) був офіційним аспірантом кафедри кінорежисури КДІКу (1935-1936) до моменту її розформування. 

Після арештів деяких режисерів-лаборантів майстерню О.П. Довженка було закрито, проте деякий час ще 
функціонувала. В 1938 році цей унікальний кінопедагогічний заклад поступово танув.  

Протягом всього життя Крикун вважав себе учнем О. Довженка, у всіх автобіографіях згадував про навчання 
у О. Довженка під час зйомок «Івана» та власну участь у РЛККФ.  

Г. Крикун спогадів про О. Довженка не залишив – можливо, їх заборонила друкувати Солнцева, яка не 
допускала оприлюднення розповідей колишніх студентів КДІКу та режисерів-лаборантів.  

Не виключено, що у часи опали Олександра Довженка Григорій Крикун просто боявся писати спогади про 
свого вчителя. Тим більш, що в біографії митця були затемнені місця, який нині здаються малозначними, проте в ті 
часи заставляли батьків не розказувати про своє життя дітям. Колишній учень Духовної Семінарії Григорій 
Тимофійович Крикун, у якого, за словами його онуки Олени Ярославівни Зоріної були репресовані батько і родичі, 
на відміну від багатьох кінематографістів, боявся їздити за кордон, оскільки радянських людей, які виїздили за 
кордон, КДБ ретельно перевіряв біографію. 

У 1935–1941 рр. Григорій Крикун був асистентом режисера  і режисером-постановником науково-
популярного і учбового фільму Київської кіностудії. Під час Великої Вітчизняної війни (1941–1944) Крикун був 
режисером  «Київучфільму», який був евакуйований до Ташкенту, за що був нагороджений медалями, серед яких 
«За доблесну працю під час Великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.». 

Після реевакуації «Київучфільму» на Україну Г.Т. Крикун у 1944–1953 рр. і 1960–1970 рр. працював 
режисером-постановником Київської студії науково-популярних фільмів. 

Григорій Тимофійович Крикун на Кіностудії художніх фільмів імені свого вчителя О. Довженка з 1953 по 
1960 роки зняв як режисер-постановник три художні фільми – «Над Черемошем» (1954), «Дівчина з маяку» (1956) 
та «Вогненний міст» (1958, у співавторстві з відомим українським  та російським актором, театральним 
режисером, Народним артистом СРСР (1951) Михайлом Федоровичем Романовим (16.10.1896, Санкт-Петербург – 
4.10.1963, Москва)  

У дебютному повнометражному художньому фільмі Григорія Крикуна «Над Черемошем» розповідалося про 
колективізації в гуцульському селі в перші післявоєнні роки. У політично доцільному на той час сценарії Михайла 
Стельмаха розповідалося про те, як західноукраїнським селянам складно відразу зрозуміти і прийняти 
колективізацію, тому що бійці УПА залякують і загрожують їх розправою, якщо вони стануть колгоспниками. 

У центрі другого повнометражного художнього фільму Крикуна «Дівчина з маяку» (1956) за повістю Олеся 
Гончаря «Нехай горить вогник», який був автором сценарію цієї стрічки, кохання доньки доглядача маяка боцмана 
Лелеки Марійка і молодого ловеласа – капітана катера, який доставляє на маленький острів пальне. 

У телефільмі-виставі за однойменною п'єсою Б. Ромашова «Вогненний міст» розповідається про родину 
московського адвоката Дубравіна. Коли на вулицях Москви йшли бої між юнкерами і червоногвардійцями, родина 
Дубравіних розкололася на два табори. Дочка Ірина стала на бік червоних, а син Геннадій опинився в штабі 



 139 
Тимчасового уряду. 

Разом із загонами юнкерів Геннадій біжить на Україну, щоб з'єднатися петлюрівцями. Біля Конотопа загін 
Червоної гвардії під командуванням Хомутова розбиває загін поручика Дубравіна. Геннадій потрапляє в полон до 
червоних. Але йому удається бігти....Минає десять років. У будинку колишнього адвоката Дубравіна, як і багато 
років тому, святкують день народження Ксенії Михайлівни. Тут і Хомутів, нині директор крупного заводу під 
Москвою, і Ірина Дубравіна, його дружина. З еміграції з диверсійним завданням повертається Геннадій Дубравін. 
Колишній поручик намагається потрапити на завод Хомутова. Але на території заводу Дубравіна затримує 
колишній комісар Штанге. 

Ці фільми були професійно зроблені, проте не принесли Г.Т. Крикуну слави його іменитих вчителів 
О.П. Довженка і Л.В. Кулешова. Тим не менш, заслужене визнання і повагу Г.Т. Крикун заслужив як один із 
корифеїв українського науково-популярного кінематографу, знявши близько тридцяти н/п фільмів, серед яких: 
«Диспетчерська централізація» (1941), «Зчеплення вагонів» (1942), «Умови для вагонів» (1943), «Підготовка 
автомобіля до весняної експлуатації» (1945), «Більше товарів широкого вжитку», «Стаханівські методи в 
будівництві» (1947), «Полезахисні лісонасадження» (1950), «Українська РСР» (1951), «Амвросій Бучма» (1960), 
«Електронний майстер» (1961), «Автоматизація керування прокатними станами», «Марко Кропивницький» (1962), 
«Золоті зерна» (1963), «Партія і народ» (1964), «Слово про Ігоря Савченка» (1965) та інші. 

Крикун поєднував творчу роботу з педагогічною: 1965–1970 – керівник курсу режисерів науково-
популярного кіно КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого, викладав режисуру художнього фільму.  

До цієї майстерні входили: О.М. Бережной; В.М. Бабій;  Л.В. Борисова;  С.Є. Васюков; В.М. Гненний;  
Є.А. Гончаров;  К.М. Крайній; О.С. Лізунов;  М.М. Маценко; Ю.С. Некрасов; Л.І. Редькін; В.І. Соколовський;  
Л.М. Чаєвська; О.Г. Лисенко;  В.А. Костилєва;  Гранін; Новак; Шевчук Анатолій;  Додока [4]. 

В своїй педагогічній діяльності  на кінофакультеті КДІТМ художній керівник режисерської майстерні 
Г.Т. Крикун дотримувався принципів виховання молодих режисерів, які засвоїв на уроках О.П. Довженка, 
О.Й. Гавронського і Л.В. Кулешова. 

Висновки. На початку дослідження було визначено мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки 
життя, творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера науково-популярного і 
художнього фільмів, кінопедагога, члена Спілки кінематографістів України Г.Т. Крикуна. Поставлена мета була 
досягнена.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання виконані: досліджено 
життєвий і творчий шлях Т. Крикуна від студента кінорежисерського факультету Київського державного інституту 
кінематографії до провідного режисера науково-популярного і художнього кіно; проаналізовано навчання Тимофія 
Крикуна в режисерській лабораторії О.П. Довженка при Київській кінофабриці; наведено список науково-
популярних фільмів, знятих митцем на Київській кіностудії науково-популярних фільмів; розказано про три 
повнометражні художні фільми, зняті Г.Крикуном на Київській кіностудії художніх фільмів; реконструйовано 
невідомі сторінки його педагогічної діяльності на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в першій 
майстерні режисерів науково-популярного кіно. 

Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються великими, оскільки питання кінопедагогічної 
діяльності Г.Т. Крикуна у першій майстерні режисерів науково-популярного кіно на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. 
Карпенка-Карого ще не достатньо вивчено, не прослідковано творче життя колишніх учнів Крикуна по цій 
майстерні. 
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МОТИВ СВОБОДИ ЯК ПРИНЦИП НОВОЇ СМИСЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті досліджується феномен свободи як смислової комунікації і його еволюція на матеріалі французької 
літератури другої половини XVIII початку XIX століть та його значення для сучасної культурної антропології. 

Ключові слова: свобода, комунікація, література, філософія, цивілізація, людина. 
 
В статье исследуется феномен свободы как смысловой коммуникации и его эволюция на материале французской 

литературы второй половины XVIII начала XIX веков, а также его значение для современной культурной антропологии. 
Ключевые слова: свобода, коммуникация, литература, философия, цивилизация, человек. 
 
This article examines the phenomenon of freedom as a semantic communication and its evolution in the material of the French 

literature of the second half of the XVIII early XIX centuries, and its significance for the contemporary cultural anthropology. 
Keywords: freedom, communication, literature, philosophy, civilization, man. 

 
Проблема, що досліджується 
Свобода як одна з найважливіших цінностей людського життя і своєрідна комунікація людини з оточуючим 

світом є феноменом філософського, культурологічного, художнього змісту в мисленні сучасної людини. Цей 
феномен є також й історичним явищем, коріння якого існують ще в глибині античного світобачення. Але є епохи, 
коли свобода як комунікація зі світом і життєва цінність набуває особливих рис, сповнених протиріч і дисонансів, які 
розривають цілісне переживання буття людини. Такі епохи викликають справжню зацікавленість і дають імпульс для 
розуміння сучасних цивілізаційних процесів. Такою епохою була друга половина ХVІІІ початок ХІХ століть. 

Існує величезний корпус наукових досліджень (історико-філософських, філологічних, культурологічних), 
присвячених європейській і, окремо, французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть [1]. 
Цілеспрямовано проблемою свободи в мисленні людини означеного періоду займалися Б.Г. Реїзов, О.В. Морозова, 
А.В. Карельський, А.С. Ромм, І.А. Тертерян та інші дослідники. В своїй статті ми спираємося на їхні наукові 
розробки. 

Мета дослідження: показати, як феномен свободи у якості нової комунікації людини зі світом відобразився 
у французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. Об’єкт дослідження: французька література 
другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. Предмет дослідження: мотив свободи як принцип нової смислової 
комунікації у французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. 

Хід дослідження 
Переживання життя як радісної повноти й відкритості до всіх вражень, які ідуть від зовнішнього світу й 

перетворюються у його творчий зв’язок зі світом внутрішнім, тобто переживання свободи як комунікації, що 
виникає між людиною і світом через пошук нового смислу буття, певною мірою розкрилося для європейської 
свідомості ще за часів Відродження, а особливого значення набуло у ХVІІІ столітті. Як відомо, саме Франція у 
другій половині ХVІІІ ст. завдяки своїй філософії й літературі відігравала вирішальну роль в 
загальноєвропейському культурному розвитку і тому давала поштовх для пошуку та руху нових смислів 
людського життя. Тому все, що відкрила французька література наприкінці ХVІІІ і в першій половині ХІХ століть, 
потребує особливої уваги, що й показує величезний масив дослідницьких праць, присвячених цьому періоду [2]. 
Але з точки зору проблеми «свободи як нової смислової комунікації між людиною і навколишнім світом» 
літературні тексти та ідеї мало розглядалися. Ми спробуємо виділити деякі напрями художньо-філософського 
мислення епохи, які відображають поставлену проблему.  

Будь-які дослідження, присвячені французькій літературі другої половини ХVІІІ першої половини ХІХ 
століття, починають розмову з Великої французької революції (1789–1794), події, яка перевернула спосіб життя і 
мислення європейців і створила умови для нової, сучасної цивілізації. Революцію ідейно підготували французькі 
просвітителі, а їхньою головною метою в боротьбі з будь-якою тиранією було відстоювання природних прав 
людини. Це поняття увів англійський мислитель Джон Локк, з праці якого «Досвід про людський розум» (1687 р.) і 
починається ідейний рух і пошук нових комунікаційних зв’язків між людиною і оточуючим середовищем в епоху 
Просвітництва, рух, який у Франції й призведе до революції. Природні (тобто ті, які не можна відняти у людини, 
не завдавши їй зла) права – це рівність усіх перед Богом, тобто право на життя; право власності, тобто економічна 
незалежність; свобода судження, тобто свобода мислення й свобода совісті, тобто свобода віросповідання. Ось ці 
права, що засновані на почутті свободи людини, й відстоювали в своїх творах Вольтер, Монтеск’є, Дідро і 
енциклопедисти. В їхніх творах свобода набула заперечного смислу, бо вони відстоювали незалежність людини від 
будь-якої форми насильства королівської влади чи церкви. Це була, скоріше, «свобода від», а не «свобода для». 
Просвітителі багато роздумували над тим, що представляє собою людина, писали трактати, присвячені цієї 
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проблемі, підкреслювали егоїзм і водночас розумність людини як її найхарактерніші якості, тобто її природу. Адже 
ідеалом ХVІІІ століття була «людина розумна». А «розумна» – це така, яка добре розуміє, як організувати власне 
життя в суспільстві таких само, як і вона, людей. А найкраще організоване суспільство – це суспільство, в якому 
вигоди людини і усієї громади урівноважені. Етико-філософські ідеї утилітаризму відігравали величезну роль в 
мисленні епохи. Утилітаризм засновувався на уявленні про людську особистість як особистість егоїстичну. Це 
моральне поняття не мало гостро негативного значення, адже егоїзм – сутність природи людини поряд із її 
розумністю. Так оцінюється людина з раціональної, розумної точки зору. З позиції Розуму, найвеличнішого 
авторитету епохи, який може виявити загальне, те, що можна знайти в кожній людині і на основі знайденого 
скласти абстрактну картину, кожна людина – це певна «сума» якостей, «схема», що задана один раз і назавжди. 
Ось тому про людину так багато роздумують мислителі, створюють філософські трактати (і Вольтер, і Гельвецій, і 
Гольбах). Людина – це щось абстрактне й позачасове. Оскільки, згідно з Локком, увесь свій індивідуальний досвід 
людина отримує із зовнішнього середовища, то вона в результаті стає його «продуктом». Таким чином, людина – 
це тільки «матеріал» для впливу зовнішніх обставин, і звідси – величезна віра в виховання. Гельвецій вважав, що 
виховання може зробити дива, наприклад, штучно створювати, тобто виховувати геніїв. Це значило, що в самій 
людині немає нічого незрозумілого й таємничого. Людина – істота матеріальна, «фізична», прорахована; її можна 
повністю пояснити зовнішніми впливами. Свобода людини, таким чином, цілком залежить від зовнішніх обставин, 
тобто свобода починає розумітися теж як зовнішній прояв, а не я к внутрішня якість людини. Гольбах в своїй 
«Системі природи» зробив такий висновок: «Із людини можна зробити все, що завгодно», тобто «закрив» питання 
про внутрішню свободу і самостійність людини.  

Але нове слово про людину і її природу сказав «єретик» серед просвітителів – Жан-Жак Руссо. З точки зору 
сучасних теорій, він був таким «комунікантом», що впливав на реципієнтів-сучасників, причому, не тільки у Франції, 
а й в усій Європі, зовсім по-новому. Руссо дав поштовх новому європейському світобаченню, яке визначить духовний 
пошук усіх романтиків. Ідеї Руссо матимуть величезний вплив на Канта, Стендаля, Льва Толстого.  

Головну ознаку людини Руссо побачив у її здатності вільно обирати себе, у свободі волі, якості внутрішній, 
відокремленій від будь яких зовнішніх впливів. Ця ознака людини для мислителя більше важила, ніж її розумність. 
Ця свобода людини співвідноситься з її «любов’ю до самої себе», але це не егоїстичне, а природне відчуття, таке, що 
породжує гуманність, і це тому, що за своєю природою, людина є доброю. Доброта людини зосереджена в її серці, в 
серці людини немає зіпсованості; почуття, а не розум дає поштовх для психічного розвитку людини і для її 
моральності. І це – переживання внутрішньої свободи, яка проявляється, перш за все, у коханні. Людину з вільним, 
чуйним серцем, відкритим коханню, Руссо показав у своєму знаменитому романі «Юлія, або Нова Елоїза» (1764 р.), 
романі, яким захоплювались у другій половині ХVІІІ – перших десятиліттях ХІХ століття майже вся читаюча молодь 
Європи, і вплив цього тексту на розвиток соціокультурного розуміння людини в Європі не можна зменшувати. 
Свобода і кохання поєднались у єдиному переживанні і розумінні життя. Новий смисл свободи дасть людині в романі 
Руссо найсильніші переживання і життя, сповнене драматичних колізій і страждань; свобода переросте в одну з 
найвищих цінностей європейської людини, цінність, за яку людина готова заплатити найвищу ціну [3]. 

Однак концепція природи людини і її свободи як особливого і нового змісту життя наприкінці ХVІІІ століття 
знайде свого особливого прихильника й дослідника в лиці маркіза де Сада. Як відмічає сучасна дослідниця й 
перекладач текстів «великого нігіліста» О.В. Морозова, «По мнению де Сада, жестокость является «одним из 
наиболее естественных чувств, присущих человеку», поэтому общество не имеет права препятствовать человеку 
проявлять данные ему от природы чувства и страсти» [4]. За думкою де Сада, пристрасть до руйнації закладена в 
природі, природа – це безлика й байдужа сила, що карає будь-кого, хто зчинить їй опір. Бентежний маркіз, який з 
радістю прийняв революцію, вважав, що «…многие представления совершенно безразличны для республики, 
провозгласившей высшей ценностью свободу своих граждан, «ведь ни одна человеческая страсть не требует 
большей свободы, нежели разврат»» [5]. Як бачимо, мотив свободи як нової смислової комунікації життя набирає 
непередбачуваних рис. Переживання свободи як особливого смислу життя ускладнюється. Право на жорстокість і 
розпусту обґрунтовується філософськи.  

Революція начебто відкрила нові властивості людини, її здатність до протилежних, гостро антиномічних 
переживань і вражень. На рубежі століть уявлення про людину, її свободу й про смисл її існування ускладнюється в 
романтичному світогляді. І. А. Тертерян вказує: «С первых шагов романтического искусства в центре его находилась 
личность, разбуженная историческим процессом, предоставившем ей неограниченное, как казалось вначале, поле 
деятельности» [6]. З точки зору свободи людини ці безмежні можливості могли проявлятися зовсім по-різному. 
Наприклад, у французькій поезії неокласицизму особливого значення набувають ідеї і образи, навіяні епікурейською 
філософією. Це думки про особисту свободу людини, свободу внутрішню, яка є найвищою насолодою і метою життя. 
Для французької художньої свідомості ідеї такого наповнення були укоріненими не тільки завдяки неоепікуреїзму 
просвітительського типу (як у Вольтера або Дідро), коли пропаганда чуттєвих насолод була проявом боротьби за 
звільнення людини від влади релігійних догматів; ці ідеї були не запозиченими, а своїми завдяки Мішелю Монтеню, 
великому мислителю-скептику ХVІ століття, який відкривав французам в добу Ренесансу скарби античної думки.  
Людина живе серед інших людей, і тому вона не може не вступати в різні взаємовідносини з ними: «…иметь жён, 
детей, имущество… но не следует привязываться ко всему этому сверх меры, так, чтобы от этого зависело наше 
счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш… где мы располагали бы 
полной свободой, где было бы наше главное прибежище, где мы могли бы уединяться» [7]. 

Таке переживання життя як внутрішньої свободи і внутрішнього спокою передає А. Шеньє. В поезії «О дни 
моей весны…» поет говорить: 

«Мне бедность вольная милей любого клада. 
Как сладостно мне жить, отринув этот груз, 

Лишь у себя в долгу да у любимих муз… 
……………………………………………… 
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Подобострастных строк не продавать вельможам 
И лишь одним друзьям, во всём со мною схожим, 

Их милым слабостям, талантам милым их 
С любовью посвящать свободный чистый стих. 
Кто этого достиг, спать безмятежно может, 
Блажен его покой, и душу стыд не гложет». 

І хоча А. Шеньє писав ці рядки у 90-ті роки ХVІІІ ст., опубліковані вони були лише у 1819 році, і «во 
Франции они были встречены как предзнаменование перемен в культуре» [8]. Така тема була актуальною для 
Е. Парні й А. Арно. Антуан Арно писав: 

«Блажен, кто в отдалённой сени, 
Вдали взыскательных невежд, 
Дни делит меж трудов и лени, 

Воспоминаний и надежд; 
Кому судьба друзей послала, 

Кто скрыт, по милости Творца, 
От усыпителя-глупца, 

От пробудителя-нахала». 
Наведений переклад належить О.С. Пушкіну, якого теж хвилювало питання, з чого складається щастя і чому 

особистісна свобода відіграє в цьому відчутті життя таке корінне значення. До речі, А. Шеньє – улюблений поет 
Пушкіна, а Монтень – його улюблений письменник.  

Нове відкриття людини з її ускладненим внутрішнім світом, антиномічними протиріччями свободи й 
необхідності, з її новим індивідуалізмом як рисою, що обумовила особистість першої половини ХІХ століття, 
людини, світ комунікаційних зв’язків якої несподівано стає обмеженим і збіднілим, зроблено в творчості Р. 
Шатобріана. «Общественное развитие… усугубляло противоречия между личностью и обществом… «целостный 
человек»… сменяется героем «отчуждённым»… Это отчуждение характерно уже для шатобриановского Рене» [9].  

В повісті «Рене» Шатобріан створює один з перших портретів «синів віку» – образ розчарованого юнака, що 
нудьгує. А.В. Карельський вказує, що під пером Шатобріана з’являється «колективний» герой як 
загальноєвропейський тип [10]. Що притаманно такому герою? Це людина по-справжньому нещасна, яка відчуває 
себе чужою, недоречною в обставинах, що її оточують. Рене розказує про свою спробу знайти розраду серед інших 
людей, але цей намір виявився нездійсненим: «От меня не требовали ни возвышенных речей, ни глубокого 
чувства. Я занимался только тем, что суживал свою жизнь, чтобы снизить её до уровня общества». Рене покидає 
суспільство, тікає від нього в одвічні ліси Америки, де залишається наодинці з собою, серед природних людей – 
індіанців, поряд з прекрасною дівчиною. Усі умови для руссоїстської ідилії створені. Але герой з жахом визнає, що 
і тут він не може знайти спокою, бажаної задоволеності, тому що просто не знає, навіщо йому потрібне життя. 
Звідки такий внутрішній стан юнака, у якого є, здається, усе необхідне для щастя? Шатобріан написав свою 
повість як ілюстрацію до ідеї про сучасну людину, яку він висловив у своєму трактаті «Геній Християнства»: «Нам 
остаётся сказать о том состоянии души, которое… не привлекало до сих пор должного внимания; оно 
предшествует развитию страстей: в эту пору способности наши, юные, деятельные, цельные, но затаённые в себе, 
лишённые цели и предмета, обращаются лишь на самих себя. Чем дальше продвигаются народы по пути 
цивилизации, тем чаще возникает это состояние, ибо тогда случается весьма печальная вещь: обилие примеров, 
проходящих перед глазами, множество книг, трактующих о человеке и его чувствах, делают искушённым человека 
неопытного. Мы познаём разочарование, ещё не изведав наслаждений; мы ещё полны желаний, но уже лишены 
иллюзий. Воображение богато, обильно и чудесно; существование скудно, сухо и безотрадно. Мы живём с полным 
сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены» [11].  

Така людина, показує Шатобріан, вище за все цінує свободу, але ця свобода є проявом індивідуалізму, 
особистісного самоствердження, і це нове розуміння життя трагічне, бо воно розриває зв’язки між окремою людиною 
й людською спільнотою. Цей трагізм, як відкриває Шатобріан, є закономірним явищем, тому що виник унаслідок тих 
подій Історії, які призвели до нового кола розвитку світової цивілізації. І тому такий герой, який уособлює сутність 
сучасної людини, викликає величезну увагу й зацікавленість художника-мислителя, адже через долю героя 
осмислюється доля європейської цивілізації, що виражена в людині. Але цей герой має і свою трагічну провину – він 
страждає від неможливості щастя, але «счастье мыслится им прежде всего как собственное величие, превосходство 
над другими людьми. Нет этого – тогда и жизнь не нужна» [12]. Так переживання свободи і щастя розривається в 
людині. Переживання свободи тепер це відчуження, і його відкрив саме Шатобріан. В подальшому осмисленні 
сучасної людини, людини, в якій відобразився соціальний час, таке «розірване» відчуття «запечалено в байронизме 
как интернациональном литературном явлении. Отпавший и противопоставленный миру герой идеализируется, его 
недовольство жизнью обретает характер «мировой скорби», его субъективность разрастается и подчас грозит 
заслонить собой всё человечество» [13]. Трагічну провину такого героя точно передав О.С. Пушкін в поемі «Цигани», 
коли європеєць Алеко, який шукає спасіння від брехливої цивілізації в циганському таборі посеред «природних» 
людей і відносин, – скоює злочин, і Старий циган проганяє юнака, говорячи: «Ты не рождён для дикой доли: / Ты для 
себя лишь хочешь воли». Цю ємку формулу можна застосувати до всіх «сучасних» героїв романтичної доби. 

В подальшому розвитку філософії свободи людини своє слово скаже ХХ століття, а саме екзистенціалізм, 
який в лиці Ж.-П. Сартра і А. Камю, підкреслимо, французьких мислителів, об’єднає свободу як смислову 
комунікацію людини зі світом з проблемою Смерті, що породжуватиме нові переживання і думки, коріння яких 
містяться в літературі і філософії другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століть.  

Висновки 
Таким чином, ми розглянули деякі варіанти феномена свободи як нової смислової комунікації між людиною 

і світом у французькій літературі другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століття і дійшли висновку, що розуміння 
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свободи людини як нової комунікації з навколишнім світом саме у цей період розкриває глибинні протиріччя 
європейської людини між собою як окремою особистістю зі своєю свободою і правом індивідуально і навіть 
індивідуалістично переживати власне життя і оточуючим світом і дає поштовх для формування людських відносин 
у сучасній цивілізації та їх осмислення в філософсько-культурній антропології.     
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ОТ СЕБЯ К ЗРИТЕЛЮ... МОСТ 
 

Стаття присвячена темі взаємодії глядача і актора в сучасному суспільстві; роботі актора над собою; формуванню 
естетичних та духовних орієнтирів при вихованні світогляду і особистого смаку актора завдяки вибору літературного і 
драматургічного матеріалу, вивчення філософських і культурних напрямків у розвитку суспільства. 

Ключові слова: модернізм, постмодернізм, Нью-Ейдж, позитивне мислення, філософська притча, філософська поезія, 
Річард Бах, Карен Самунджян, «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон», «Садівник», «Справа смаку»  

 

Статья посвящена теме взаимосвязи зрителя и актёра; работе актёра над собой; формированию эстетических и 
духовных ориентиров при воспитании мировоззрения и личного вкуса актёра посредством выбора литературного, 
поэтического и драматургического материала, изучения философских и культурных направлений современного мира. 

Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, Нью-Эйдж, позитивное мышление, философская притча, философская 
поэзия, стихи о любви , Ричард Бах, Карен Самунджян, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Садовник», «Дело вкуса» 

 

The article reflects on the interaction between the actor and the audience in this day society. It expands on the self-training and 
self-learning, formulation of spiritual and aesthetic concepts and guidelines of an actor. Learning philosophical and cultural trends in 
the societal development is crucial for an actor. In this process, the role of literary and dramaturgic material in the actor’s development 
and self-actualization is of highest importance.  

Key words: modernism, post-modernism, New-Age, positive thinking, philosophical parable, philosophical poetry, Richard Bach, 
Karen Samunjan, “Johnathan Livingston Seagull”, “The Gardener”, “A Matter of Taste”  

 
 

Поэзия, живопись, музыка, архитектура и т.д. - есть метод воздействия или проще,-  
общий язык общения не сознания, но Души с Душой... О чём там Они говорят,  

и как выбирают приоритеты...? порой и довольно часто,- Мы не знаем… 
Поэт и художник Карен Самунджян 

 
Проблема, рассматриваемая в данной статье, затрагивает тему воздействия артиста на эмоциональное тело 

зрителя, пробуждение в нём живых чувственных эмоций, открывающих и чистящих духовные и душевные каналы.  
Когда стоишь перед выбором, что предложить студентам театрального факультета из современной 

литературы для формирования репертуара, задумываешся: «А что интересно сегодня зрителю?». Растёт поколение 
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не чита-ющей молодёжи. Автор пыталась рассмотреть в предыдущей статье тему столкновения двух эпох – 
классического культурного наследия и современного культурного хаоса, а также попытку сохранения творческой 
индивидуальности в океане массового сознания с его стереотипами культурных форматов, ссылаясь на 
исследования директора института культу-рологии России доктора наук Разлогова Кирилла Эмильевича [1]. 

В данной статье, поднимая вопрос о выборе современной литературы для репертуара актёра, я ссылаюсь на 
эстетические и философские взгляды двух современников, двух американских писателей: лётчика Ричарда Баха, 
признанного ещё в середине ХХ в. одним из самых популярных писателей , получившего мировую известность 
благодаря повести-притче «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», и архитектора и дизайнера, художника, поэта 
и философа ХХІ в. Карена Самунджяна (литературные и поэтические произведения этих авторов используются 
в творческих проектах Театрального отделения Института телевидения, кино и театра КиМУ). 

Цель даного исследования - обсудить пути и механизм формирова-ния вкуса, мировоззрения, 
эмоционального воздействия, развития личности, способной творить Добро через инспирацию здоровых, 
одухотворённых знаний, облачённых в философскую, художественную, литературную, поэтическую и 
музыкальную форму.  

Пути решения - создание творческих проектов, благодаря которым будут раскрыты каналы катарсисного 
мировосприятия и оживления душев-ных и духовных структур человеческой личности, путём воплощения лите-
ратурных, поэтических, художественных образов, формирующих эстети-ческий вкус, понимание философских и 
религиозных ценностей, как единого знания о человеке. 

Причины и следствия проблемы - проблема состоит в отсутствии связи массового зрителя и слушателя с 
источниками высокочастотной творческой энергии - духовными, нравственными и эстетически совершенными 
произведениями искусства, оказывающими помощь в определении собст-венных взглядов и мировоззренческой 
позиции развивающейся личности, ориентированной на лучшие образцы вкуса и эстетических эталонов. 

Решение проблемы состоит в том, чтобы воспитать проводник этой энергии в лице представителей 
культуры, актёров и режиссёров, способных передавать и воспроизводить для массового зрителя образное, 
информационное, изобразительное, вербальное и энергетическое поле посредством творческих проектов. Создать 
некий Мост, соединяющий сердце зрителя с источником знания и эмоционального воздействия.  

И движется маятник, и качнётся влево, и восстанет его милостью Боль наша. 
И движется маятник, и качнется вправо, И милость его нашим восстанет миром. 
Так качнется маятник, ибо прибудут к рукам его Души, как семена для посева. [4] 

Маятник стремительно качнулся вправо, ибо поиск истины и жажда мира и единения, как никогда близки к 
утолению. Какие души вступят в процесс изменения мира к лучшему и каким языком они будут говорить с этим 
миром на его новом витке самопознания?  

Мы живём в эпоху разрушающихся классических представлений о Мире, который стоял на трёх китах, трёх 
святынях: Род, Вера, Отечество. Конец ХIХ ст. принёс новое мировоззрение - Модернизм, которое рушит все 
устоявшиеся каноны и создаёт новые, постоянно меняющиеся в своём неумолимом беге критерии. Разрушена 
привязанность к родовому древу, пошатнулся пантеон традиционных и ортодоксальных религий, космополитизм и 
стирание региональных и государственных границ многих людей лишили ощущения персональной Родины. У 
каждого свой Закон, своя вера, свои ценности. Сегодня - время международной интеграции знаний, традиций, 
культур, освоения финансового рынка, новых технологий. В сознание людей врывается поток новых учений, 
религиозных и философских откровений, эзотерических прозрений и мистических пророчеств, а также формат 
единой усреднённой массовой культуры, ориентированной на возбуждение заниженной частоты вибраций 
человеческой души. 

И творил Господь Древо, 
И так связал небо и Землю 
И наказал так: 
«Не семенем, но Верой прорастешь, 
Ибо каждое семя без Веры есть прах» [4]. 

 
Как же найти путь к сердцам зрителей и слушателей? Где и в чём этот камертон истины, который поставит 

точки над всеми дискурсами постмодернистского хаоса, ярким примером которого служит Жак Фреско, идеолог, 
архитектор, промышленный дизайнер и создатель глобального проекта «Венера» по планетарному переустройству 
правления Земли. Молодёжь увлечена философскими откровениями Ошо, Кастанеды, которые нивелируют 
авторитет родителей, отрывают от фундаментальных корней. Наступило время, когда каждый должен сделать 
самостоятельный выбор и определить вектор своего служения. В пространстве каких критериев пребывает 
современный человек и за чем остаётся его выбор? Проведём беглый экскурс в систему мировоззренческих 
процессов нашего времени. 

Модернизм - идеология конца XIX — XX вв., признающая приоритет современного разрушающегося и 
строящегося мира. Модернизм - эпоха создания новых форм в различных сферах искусства, - блещет плеядой 
талантливых мастеров и классиков нашего времени. На период расцвета модернизма приходится Серебряный век 
русской поэзии. Развиваются аван-гардные литературные течения (символизм, акмеизм, декаданс, футуризм, 
народничество), рождается кинематограф, появляются новые направления театральной школы, вступают в силу 
новые технологии, развиваются теле-видение и средства массовых коммуникаций, создаётся глобальная инфор-
мационная сеть интернета, мобильная связь, и как результат коммуникаций - массовая культура. После крушения 
империализма, революций, мировых войн, распада крупных государств, торжества и крушения грубого материа-
лизма, происходят активные интеграционные процессы: размытие геогра-фических и этнических границ, 
классовых, национальных, религиозных и идеологических различий. Современность объединяет все человечество.  
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Во второй половине ХХ в. в западных странах развивается интеллекту-альное течение, получившее в конце 

1970-х гг. название – постмодернизм. Постмодернизм ничего сам по себе не создаёт в искусстве, компилирует 
различные виды искусств, в связи с чем получил характеристику культуры вторичного рынка; культуры без 
собственного содержания, использующей как строительный материал любые предшествующие наработки. 
Истинный идеал постмодернистов - хаос, состояние неупорядоченности. В мире царст-вует два начала: шизоидное 
начало творческого становления и параноидаль-ное начало удушающего порядка. Маргинальность и 
деконструктивность, хаос концепций наблюдаются и в художественной культуре конца ХХ века. Белое становится 
чёрным и наоборот. Постмодернизм определяется, как маргинальный китчевый философский дискурс с 
характерной антирацио-нальностью [7]. 

Нью Эйдж (англ. New Age, буквально «новая эра»), религии «нового века» - общее название совокупности 
различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического 
характера. Также называемое движением «Новой эры», «Эрой Водолея» и «Новым веком», движение зародилось и 
сформировалось в XX веке. Эпоха Водолея должна создать в результате свою новую религию, собрав воедино 
знания и законы многих религий и течений. Нью-Эйдж многогранен, интересен и нов, он собирает истоки, 
сакральные знания предков, перерабатывает и создает что-то новое свое. [8] 

...Касаясь края земли святой 
Вдыхая Времён соцветья... 
Я знаю точно, - что предок мой... 
Взирал на закаты эти... 
И разрывая судьбы предел 
Прогнувшись в седле потёртом 
Я помню как,- Он почти летел 
Под этим звенящим сводом... 
И ухватив за узды Миры... 
Гнедого коня пришпоря 
Мой предок ,- варварской вышины 
Знал точно, как пахнет воля... 
И разжигая огонь в горах 
И глядя в глазницы Ночи 
Он слышал как завывает страх 
Но верил Ему не очень... 
И проживая как день века 
Сроднившись с шальной судьбою 
Мой предок с жаждою пил снега 
Горячей своей ладонью... [6] 

 
Не могу не согласиться с мнением известного российского культуролога и философа Г.С.Померанца: 

«…Одна из особенностей великих культурных миров - способность к историческому повороту, переходу от 
расширения вовне к внутреннему росту, от захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного 
центра и покаянию за отрыв от него…. Решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. 
Дети схватывают зачатки нового быстрее взрослых. С самого раннего детства можно воспитывать понимание 
радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции 
неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с 
природой. Культура, не нашедшая опоры в вечном, падет под напором перемен. Школы могут и должны учить 
паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем - используя телевидение, если оно повернется к 
величайшей проблеме века….» [9]. 

«Позитивное мышление» и его роль в ХХI в.  
Ортодоксальный христианский мир захлёстывает волна протестант-ской этики, соединившейся с 

религиозно-философским эклектизмом Нью-Эйджа и ставшая массовым явлением. Открываются различные 
церкви, растерянные и потерявшие почву под ногами люди ищут защиты в собор-ности, молитвами и 
песнопениями заглушают в себе страх перед наступаю-щим жестоким миром. Верят в иллюзию обретения 
социальной защиты. Философия притяжения (начало XXI века) рассматривается, как развитие и продолжение 
идей «нового мышления», но контекст её возникновения неразрывно связан с индустрией «самопомощи» («self-
help»), начавшей стремительно разрастаться в США, начиная с 1960-х. За прошедшие 40 лет было написано 
бесчисленное количество книг, посвящённых саморазвитию и теории решения духовных и материальных проблем. 
За популярностью такого рода литературы стояло множество причин – автономизация личного пространства, 
увеличение социальной замкнутости, прорыв и обретение собственного уникального опыта познания. Позитивное 
мышление и теорию притяжения, можно рассматривать как истоки философии Ричарда Баха.  

Безответственность? Собратья! - Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем 
значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих 
голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! 
Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...[3]. 

Это - программный спектакль актёрской лаборатории театрального факультета КиМУ. Произведение 
уникально тем, что Энергия Любви, воспеваемая в нём становится трансцендентным пониманием Абсолюта, 
гармонизирующего мир. 

…Ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому 
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интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы лететь ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь. - 
Джонатан, - сказал он, и это были его последние слова, - постарайся постигнуть, что такое любовь. [3] 

Конфликт заложен во взаимоотношениях «Стаи» и «Джонатана» - отдельно взятой просветлённой личности, 
совершенствующей свой полёт и постигающей глубины сакральних знаний.  

Я шагаю по облакам 
Я помазанный Небесами 
Я шагаю к своим Богам 
Я шагаю под парусами... 
Обгоняя теченье лет 
И отбросив свои сомнения 
Из тумана и из затменья 
Я шагаю на этот свет...[6] 

Страх перед будущим, беспомощность в настоящем создала дискомфорт в жизни огромного количества 
людей, которым потребовалась психологичес- кая помощь. Молодёжь защищает себя от проявления 
эмоциональных чувств, теряет способность к борьбе за жизнь, ищет защиту в психоаналитических тренингах и 
медитациях, искусственно защищая себя от прямого вызова и открытой борьбы; уходит от реальности в 
наркотические или виртуальные миры. Возникает подмена истинных ценностей. Финансовые пирамиды, игра в 
бизнес увлекают миллионы людей, затмевая их сознание жаждой наживы. Потребительская психология масс 
делает востребованной низкочастотную поп- культуру. Результат – безверие, духовная анемия многих людей, уход 
от действительности. Эта попытка психологического анализа препарирует сторону жизни, имеющую дефицит 
духовной опоры, но, к сожалению, массовый характер. «Джонатан» - собирательный образ лидера Нового времени, 
который не жалея сил создаёт Новую Стаю, идущую путём просветления и Добра.  

Я иду, из Иной Страны... 
Из страны, я иду,- прозренья... 
И напором Живой волны 
Я с собой приношу волненья... 
К неопознанным берегам 
С распустившимися крылами  
Я шагаю по облакам... 
Я помазанный Небесами... [6]  

Каков же выбор у людей творчества, отражающих все стороны челове-ческой жизни, как инфернального, 
так и провиденциального пути. У писа-теля Даниила Андреева в мистическом прозрении «Роза мира» сказано: 
«Если искусство не несёт катарсис, оно не имеет права на существование». Катарсис - очищение души! 
Величайшее предназначение дадено силе искусства - очищать человеческие души.  

... Как слово Наше отзовётся... Ты говоришь и подразумеваешь одно, а сознание преломляет это в своем 
зазеркалье, выдавая иное... Человек это всегда туман, тем более творческий... Как достичь проводимости...? 
Только через Детство... Точнее через Романтизацию Бытия свойственную Необременённой Душе. Актёр должен 
иметь проникновенность, текучесть в своём профессиональном арсенале. Он должен быть очень Добрым 
человеком» /из беседы с Кареном Самунджяном/  

 Катарсис в современном искусстве редок. Практически отсутствуют поло-жительные герои. Есть плохие, и 
очень плохие. Единственный язык, которым может говорить сегодня искусство и быть понятым большинством, это 
язык веры. Непреходящие ценности - Вера, Надежда, Любовь, Сострадание, оставленные в наследство 
христианской традицией человечеству две тысячи лет назад – являются главными критериями мирового 
сотворчества. Есть конкретные творческие события, занимающие умы и интересы молодёжи, ставшие настольной 
книгой, идеалом и мифом: “Гарри Поттер», «Аватар» - бестселлеры мирового проката. Поколение 80-90-х. годов 
ХХ ст. выросло на этих фильмах. Снова романтика бросает вызов маргинальному обществу циников и 
прагматиков, мечта об идеальном герое постоянно побеждает в сознании людей, но мир многограннее, пищу для 
ума дают различные источники, а при отсутствии цензуры в сознание человека попадает много шлаков 
субкультурного формата. 

Школа актёра театра и кино. 
Просмотрим, чем загружено человеческое сознание до начала пути преобразования в актёрской школе. 

Первый тест мы проводим на первом курсе. Новички демонстрируют свою фантазию, мастер даёт тему и просит 
раскрыть её в этюде. Как правило, первое впечатление остаётся негативным. Студенты предлагают этюды, в 
которых превалирует жестокость, цинизм и ненормативная лексика. Это результат воздействия среды, средств 
массовой информации, улицы…. И тут мы включаем процесс снятия шлаков и перепрограммирование студента на 
другие вкусовые и мировоззренческие критерии. Начало преобразо-вания базово заложено в системе К.С. 
Станиславского в книге «Работа актёра над собой». Освоив такие понятия, как этика и эстетика, студент переходит 
к изучению действенного анализа, чем и занимается все четыре года. Действенный анализ - путь в самого себя. Это 
сложнейшая система психотренинга, который учит детально ощутить весь процесс преображення со всеми 
подробностями физических, тактильних и обонятельных процессов. Актёр понимает что такое задача, сверхзадача, 
продвижение к ней - сквозное действие, второй план, внутренний монолог, диалог, зерно роли… Это освоение 
смыслов, целей, достижений, приёмов их реализвции и переос-мысления себя самого. На каком литературном и 
драматургическом материале человеческая личность, а вместе с ней и актёр, может подняться над самим собой?  

Работа актёра над собой. 
При выборе репертуара по актёрскому мастерству или сценической речи принято обращаться к щедрому 

наследию классических произведений, с которыми мы плодотворно и глубоко работаем. Когда же наступает 
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момент выбора современной литературы и поэзии , то тут попадаем в тупик. Поэзия в наше время сошла с Олимпа, 
который занимала в ХIX – XX вв., уступив пальму первенства эстрадной песне. С чем мы сталкиваемся, изучая 
литературные форматы дня насущного? А сталкиваемся мы «…с потерей 

Живого Слова (в библейском смысле этого понятия). Отрывом используемых слов от их пракорней в мире 
физической реальности. Наша цивилизация всё больше и больше функционирует на основе Принципа Лжи, т.к. 
повсеместно и в разнообразных формах нарушается диалектический закон единства формы и содержания. Как из 
этого выбраться назад, в состояние СВОБОДЫ, в состояние «Чайки» [2]  

Сталкиваясь с ложью в литературном материале, актёр включает сигна-льную систему зажима, которая есть 
инструмент выживания в екстремаль-ных ситуациях, а актёрская деятельность - это постоянный экстрим и стресс. 
Чем должен отличаться этот материал, открывающий возможности и способности работать сердечным лучом, 
сердечной искренностью?  

«… Здоровый материал со здравым смыслом. Русский язык велик в своей психологической точности - 
«здравый» т.е. «не больной» смысл. Наша цивилизация базируется на огромном количестве выработаных ею слов 
- на семантических полях. Слова не рождаются, как продукт фантазии. Ещё Владимир Соловьёв отметил, что 
человеческий ум не способен выдумать ложь. Это просто невозможно физически, противоречит самой 
сущности ума. Любая фантазия и ложь «отталкиваются» от реальности, искажая её, а значит, определяясь ею. 
Поэтому, под каждым словом есть своя энергетическая реальность, своя связь с какой-то структурой, 
качеством, свойством.И каждому тонкому телу, которыми оперирует парапсихология соответствует свой 
точный выбор слов. И оказывается, что многие начинают ощущать соответствующие структуры своих тонких 
тел. [2] 

 Опыт показал, что когда актёры работают в высокочастотном семантическом и эмоциональном диапазоне у 
них становятся яркие глаза, преобажается внешний облик, продлевается молодость физического тела. Наоборот, 
низко-частотные вибрации приводят к огрублению и увяданию внешних форм.  

Стихотворная форма, вмещая в себя больше символов/образов чем проза, отличается проникновенностью 
и прекрасно усваивается Душой. Феномен музыкального/поэтического слога заключается в том, что информация 
слов буквально вплетена в оптимальную вибрацию/ритмику пространства. Вибрацию,- максимально 
раскрывающую тонкие сферы Человеческого Существа. Определённый характер ритма, как бы подтверждает 
смысл... усиливает Его до состояния визуализации... Стих не просто оживляет своё содержание, но и 
содержание внемлющего, читающего. Именно в подобном контакте рождается ощущение 
Духонасыщения....Можно сказать, что в сравнении с прозой Поэзия не является пищей для сознания, и Она не 
орошает чувства... Стих, это - эхо Духа... Бустер, чувства порождающий... Если угодно- сакральное молчание 
всякого сказанного смысла... /из беседы с К.Самунджяном/ 

 
Для ускоренного метода работы по снятию актёрского зажима, пробужде-нию темперамента и осознания 

материала, понимания внутреннего действия, необходимо активно включить уравновешивание деятельности 
логики и интуиции, вербального и образного мышления. После выбора «здорового материала» - литературного или 
поэтического произведения, мы после его разбора приступаем к исполнению. Как только актёр начинает 
пластически воплощать внутреннее действие (действие эмоционального тела), вся логика выстраивается сама 
собой. Актёр интуитивно ощущает свободу импровиза-ции, т.к. он правильно действует, он органичен, его ничто 
не смущает, он правдив и теряет традиционные зажимы. Освоив исполнение различных жанров литературных 
произведений и открыв эмоциональное поле актёра и поле видения материала на уровне интуиции и при помощи 
действенного анализа, мы поднимаемся ещё на одну ступень поэтической пирамиды и совершенствования вкуса, 
приступаем к освоению техники работы с матери-алом очень высокого звучания - философская притча и 
философская поэзия. Притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»- великое сенситивное прозрение Ричарда 
Баха, который услышал в душе своей Голос, продиктовав-ший ему этот, ставший мировым, бестселлер. Наш 
спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» стал интереснейшим творческим эксперимен-том. В процессе 
работы над материалом актёры открыли целый пласт знания о работе духа. Музыка, пластика, постижение 
философских глубин, заложен-ных в притче, подняли сознание актёров на более высокий уровень. Зритель-ный зал 
испытал катарсисное ощущение сердечной радости. Так же воздей-ствуют «Алые паруса» Грина. Эти позитивные 
сказки – заповеди оздорав-ливают зрительный зал, вызывают слёзы счастья и вдохновения, а значит, чистят 
каналы чувств. Такие произведения работают, как молитва и приносят результат исповеди, т.к. в процессе 
просмотра зритель включает свою энер-гию души, испытывая катарсис. Если с первых лет обучения актёру не 
привить вкус в выборе и исполнении литературного материала, а также понимание ответственности за право 
стоять перед зрителем и занимать его внимание и время, актёр может стать пустотелым, безответственным 
исполнителем режиссёрской воли или балаганщиком, исполняющим любую прихоть низкочастотной толпы. Для 
развития поэтического вкуса и освоения сложнейшей поэтической формы - поэзии настроения и метафоры мы 
обращаемся к новому направлению поэтической плавильни – рождённому нашим современником Кареном 
Самунджяном.  

Карен, представитель Новой поэтической волны в пространстве того же постмодерна и позитивного 
направления «Нью Эйдж», однако занимающего отдельную нишу, ещё не обозначенную в классификаторе нового 
храма искусств. Его поэзия оригинальна; создан собственный поэтический словарь, уникальная энергетика и 
метафорическая образность стихов проникает в душу мягким рассеянным светом. Этому поэту подвластен любой 
поэтичес-кий формат. Виртуоз семантических изысков и поэтической техники, он никогда не повторяется и не 
теряет собственной индивидуальности. Искус-ство Карена Самунджяна – это уникальный мир плазменной, 
текучей живо-писи, с молитвенно-библейским ароматом поэзии, которые просвечивают и в его философских 
размышлениях. Он создаёт оригинальную поэзию, которая перекликается с символизмом Серебряного века, но при 
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этом наполнена инспирацией высших энергий, созвучных настоящему времени. Результат – волшебное поле 
любви, которое притягивает и завораживает своей чистотой и святостью. Эта поэзия - камертон настроения. Она 
исполнена образами, знаками, метафорами, совершенным звучанием изящного слова и удивитель-ной 
интимностью и музыкальностью пространства любви. Пересказать эти стихи невозможно, как невозможно объять 
необъятное...; они не поддаются анализу, их можно только почувствовать душой, включив внутренний свет.  

 Программа развития актёра предлагает смелый эксперимент - перемеще-ние в мета-пространство поэзии и 
художественных полотен К. Самунджяна. Исполнение духовной и подчас молитвенной поэзии любви в формате 
мело-декламации с музыкальным сопровождением, пластическими и балетными образами – перформанса, это 
новая модель экспериментального проекта развития вкуса актёра и зрителя, и понимания изящного. Поэзия этого 
уровня исключает яркое эмоциональное прочтение, актёр должен вслушаться в свой внутренний голос и 
препарируя словом тончайшие чувства, заложенные в стихах, расшифровать образы и метафоры, несущие 
настроение. Даже сдержанное выражение драматических образов одиночества и отчаяния, крика и боли в этих 
стихах возвышенны и благородны, они пронзают и очищают душу.  

Неуёмная боль ...- исход 
За плечами извечная пропасть 
Что пред Гением,- мой аккорд...? 
Что пред Богом- моя неловкость...? 
Что пред голосом тишина...? 
Если память молчать не смеет... 
И какая, скажи Вина... 
Одиночеством,- не болеет...? [6] 

 
Говоря о формировании актёра нового времени, проводника высоких знаний и чувств, носителя хорошего 

вкуса, мы ответственно относимся к выбору материала. Наша программа состоит в том, чтобы помочь испол-
нителю обрести себя, сгармонизировать и воздействовать на зрительный зал полем положительной лучистой 
энергии.  

Благословен тот, Кто мир в цвета свои одевает,  
Кто мир огнем своим светит, Кто в мир веру свою несет, 
Ибо как родится и как прорастет Делает так цветок,  
Ибо как прозреет и как полюбит Делает так человек. [5] 
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«Человек – это удивительный сосуд 
Преисполненный миром личных привязанностей. 
Человек – это аромат выдержанного вина 
Всегда божественного  
и неповторимого вкуса» 

 

 
Современный Человек живет в мире культа материальных ценностей. Со всех сторон ему навязывают 

информацию, как правильно жить и какие товары и услуги сделают его счастливым. В погоне за эфемерным 
благополучием, Человек замкнут в круговороте зарабатывания денег и выбрасывания их на кратковременные 
«радости жизни». Впитывая навязанную систему ценностей, Человечество превращается в единую серую массу 
безликих потребителей.  

Единственное спасение – это начать нелегкий, но увлекательный путь от развития Личного вкуса на основе 
доверия своей интуиции к формированию Целостной Творческой Одухотворенной Личности.  

 
Представляем поэтическую страницу и удивительный мир именно такого человека, художника, философа, 

поэта Карена Рафаэловича Самунджяна 
 
Карен Самунджян родился в 1967 году в городе Тбилиси. В 1985 году поступил на архитектурный факультет 

Грузинского политехнического института. В 1990 году эмигрировал в США, где и проживает в настоящее время.  
Профессионально занимается: дизайном, архитектурным проектированием, живописью. 
Увлекается: философией, эзотерическими учениями, феноменом Времени, поэзией. 

Автор книг - " Садовник", "Дело Вкуса". 
 
Философия, живопись и поэзия этого Человека являются безусловным феноменом нашего времени и 

вызывают широкий интерес почитателей его таланта в разных странах мира.  
 
 

 
 
 

Начало всех Начал 
 

Из пустоты сакральной глубины 
Спиралями магических скольжений 
Из ночи и из мрака отторжений 
Рождался Свет блаженной стороны... 
 
Творилось Так,- Начало всех Начал 
И слово первое 
И вешнее дыханье... 
И первый раз,- о Боге прокричал 
Там Небосвод в лучах воспоминанья... 
 

Сходила в лёгком кружеве ветров 
Земная Твердь 
И разливались воды... 
Из жерла закипающей породы 
Из Ангела,- распахнутых крылов... 
 
И Зодчего творящая рука 
Касалась перьев,- радугой свечений 
Преображая Нежность,- в облака 
Ну, а Любовь,- в дожди Мираточений... 

 
 

                                                      
* © К. Самунджян, 2013 
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...Стихи растут 

 
Мне Музы отвечали... 
Из праха... 
Из пронзительных сомнений... 
И из какой-то искренней печали... 
Из раненных и рваных сновидений... 
Они растут из битого пространства 
Из режущих осколков озаренья 
Из неуёмной боли постоянства 
Из засухи 
И ливней упоенья... 

 

Спасённые... 
 

Воспев блаженство Суши 
Круженьем птиц 
Рычанием зверей 
В испарину отхлынувших Морей 
Снисходят человеческие Души... 
 
Долиною Библейского сказанья 
Средь шума водопадов и ветров 
За счастьем распустившихся ростков 
Стремятся в Жизнь 
Надежды Мирозданья... 
 
 

Я был один... Я,- Веру строил... 
 

Не упивался  
Рабской долей 

Не возвеличивал я стать 
Лишь жил... 

И внемля Высшей Воле 
Той Волей 

Пробовал дышать... 
 

Среди порогов Храмных стоя... 
Я зрил Огни  

Иных светил... 
И был один 

И Веру строил... 
И Верой этой 
Восходил... 

 
Все знал 
Пройдет...  

Под сводом Млечным... 
И сгинут на песке следы 

Но Жизнь Моя  
Прибудет - Вечным 

И с Нею  
Вечности плоды... 

 
Я знал 

Что в голоде скитаний 
Душа  

Прорвётся  
Прорастет 
Я верил  

Что Её спасёт 
Мой Бог  

От смертных ожиданий... 
 
 

Икона 
 
Икона в одеяниях льняных  
Звала Меня,- горячим дуновеньем  
И бесконечно праведным смиреньем... 
И чистотой сияний ледяных...  
 
Взирая гладью тонкого мазка 
Из глубины Небесного покоя... 
Средь образов иных в узоре стоя 
Была Она,- так искренна, близка... 
 
Блаженный взор – в дрожании очей 
Мироточил из Горней благодати 
И Дух дремал средь трепета плечей 
В изысканно,- Божественном окладе... 
 
И восходили Радости круги 
И ореол чудесного свеченья  
И руки,- упоительной дуги 
Цвели Крестом в исходе облаченья... 

 

Унеси ... 
 

Неуёмная боль ...- исход 
За плечами извечная пропасть 
Что пред Гением,- мой аккорд...?  
Что пред Богом - моя неловкость...? 
 
Что пред голосом тишина...? 
Если память молчать не смеет... 
И какая скажи Вина... 
Одиночеством,- не болеет...? 

 

Омывает беда – река 
И минуты... и дни... и годы... 
Расскажи мне,- закон природы 
Где беспечные берега... 
 
Унеси... 
Унеси за край 
В зазеркалье,- печали прежней 
Где сгорю я звездою вешней... 
Высотой,- что обрящет Рай... 
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Пророк 

 
На плаху неприкаянных стремлений 
Ведёт... Ведёт пророческой судьбой... 
Зовёт и внемлет Воле откровений 
Твой посох обезглавивший покой... 
 
Сгорает прошлое... 
Там в прошлом Имена... 
Их ветер унесёт в Миры без края, 
И только Ты дорогами из Рая 
В Ад поведёшь больные племена... 
 
И Ты - Мудрец... Один... В смиренном шаге 
Бредёшь,- гонимый вещею молвой 
Туда где ночь и где Луна во мраке... 
Где свод Небес сливается с Землей... 
 

И звёздами зажжёнными во Мне 
 

Где блажь реки вздыхает синевою 
Под крики чаек,- призрачной страны... 
Я встречи,- стол 
Родным моим накрою 
И зазову Их с прошлой глубины... 
 
Лучами золотистого рассвета 
Омою я пороги Их Имён 
И в тишину безоблачного лета 
Вернутся Души,- радугой времён... 
 
И ко столу,- стезёю вожделенной 
Все Те, кто был 
Кто прожил на Земле 
Вернутся,- бесконечною Вселенной  
И звёздами зажжёнными во Мне... 
 
 

Небесного горения предел... 
 

Небесного горения предел,- очерчен был... 
Ко сну клонились плиты... 
Когда Закат,- Пустыней овладев...  
Коснулся Одинокой Пирамиды...  
 
Когда вуаль непознанных кругов 
С Неё сорвал пылающей рукою 
Разоблачив волною золотою 
Избранницу,- Египетских веков... 
 
Когда воззвал из пламени времён 
Из глубины бархановых течений 
Он – Голосом былинных обличений 
И заревом,- исчезнувших племён... 
 
И ускользая в звёздную спираль 
Средь тишины Вселенского узора 
Он нашептал про вешнюю печаль 
Ветрам невероятного простора...     

Когда падало в бездну Небо 
 

Когда падало в бездну Небо 
Обезумев от Высоты 
Где Был Бог...? 
Да и где бы не был 
Оборвал Он Любви бразды... 
 
И из скрежета круговерти 
Из сорвавшихся в прах Дорог 
Ты шептала в глазницы смерти 
Ты кричала 
Ну где же Бог... 
 
Разлетались, ломались грёзы 
Закипала в осколках кровь... 
И роняла Ты в бездну слёзы 
И молила 
Вернись Любовь... 
 
Но лишь эхо,- разломов скальных 
Повторяло,- прости меня 
И кружил средь теней печальных 
Ангел смерти,- судьбу виня... 
 

 
*** 

 
Под сонмом  
Сотканных 
Свиданий 
Под снегом 
Белым покрывал 
Тем как любовью 
Воспылал 
Дышало Небо 
Колыханий... 
Словно оплавленной 
Свечей 
Сгорала в холоде 
Безмолвном 
И застывала 
В воске стройном 
Ты 
Белоснежною 
Парчой... 

Из снов 
Окутанных туманом 
Жар – птицей 
Призрачных Миров... 
Гнездилась Ты 
Среди ветров 
Ты 
В опереньи 
Светлом 
Странном... 
И восходящею 
Струёй 
Цветеньем снов 
Тянулась нега 
Из светоносного 
Побега 
Что зарождается 
Землёй... 

И подбираясь 
К тайной сути 
К разгадке мраморных 
Стволов 
Бросали тень 
В ладонь Миров 
Деревья сонные 
И люди... 
Бросали Тень 
В святую Даль 
Где одиночество 
Молчало 
Прижав 
Земное покрывало 
Обняв 
Небесную печаль... 
 

 



 152 
 
 

Птица Джаз  
 

 
 
 
 
 
 

 

Играет пианист  
На границе Миров 

Мелодию 
Звёздных грёз 

Играет 
Забытую 
Кем-то 
Любовь 

В дыханьи 
Осенних 
Роз... 

 
И тонкие пальцы  

Признаньем  
Скользят 
В волнах 

Черно- белых  
Муз 

Играет 
 

Пианист  
Переливы 
Дождя 
На Свой 

Бесподобный 
Вкус... 

 
И в неге 
Вечерней 
В сигарном 

Дыму 
Сквозь 
Гул 

И обрывки 
Фраз 
Летит 

И кружится 
В рояльном 

Плену 
Волшебная  

Птица 
Джаз... 

 
 
 

 
 

Художник нарисует жизнь Твою... 
 

Твои шелка 
В неторопливом 

Свете... 
И руки 
И глаза 

И губы эти 
И Тишину... 

Как,- в сказочном Раю... 
 

Художник знает 
тайные печали 
Твоих ночей 

Нечаянную грусть... 
Чему клялись... 
О чем с Тобой 
Мечтали... 

Художник нарисует 
Счастье 
Пусть... 

 
Крутелью 

Разноцветного желанья 
Пусть бросит 

На подсохшие холсты 
 

Грядущей осени 
Шуршащие листы 

И прошлые 
Забытые 

Свиданья... 
 

Благословляя 
Музы совершенства 

Любви огонь 
В дрожании свечей 
Пусть Он напишет 

Линии плечей 
И глаз твоих 

Знакомое блаженство... 
 

И кистью... 
И изысканной манерой... 

Изобразит Он 
Тонкие черты 
Твоей мечты... 
Любви Твоей 
Не смелой... 
И образ Твой 

Чистейшей красоты... 
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Осень 

 
Моя растрёпанная юность, 
Куда-то в ветреную даль 

Сбежала... 
Осени вуаль 

Аллеей прудной растянулась 
И сонной пылью осыпая 
Давно отцветшие мечты 

Она брела 
И зажигала 

Печали,- жёлтые мосты 
И одинокими лучами 

Кричало Солнце Ей во след 
Кричало Небо 
Как в начале 

Моих давно сгоревших лет... 
 
 
 

Прощание" в память о Богдане Ступке: 
 

* Из выдоха неистовой печали 
Душа смотрела молча на меня 
Когда Её, совсем ещё в начале 

Встречали Ангелы,- бессмертием маня... 
 

И мудростью и славою омыта 
Средь Сущей,- бесконечной суеты 

Она была,- материей укрыта 
И холодом Вселенской пустоты... 

 
И над Её оконченной Судьбою 

Клонились головы и памятью полны 
Стекались Люди,- скорбною волною 
Из шепота скорбящей глубины... 

 
И Времена разорванного круга 
Скупой слезой стекали по щеке 
Какого -то нечаянного Друга 

Что прикасался к замершей руке... * 
 

Быть может в последний раз ~ 
 

Я тот кто  
Гонимый Богом 

Из тайны 
Иных Миров 
Пробился  

Летящим слогом 
В раздолье  

Семи ветров... 
 

Я тот, кто  
Пленяя Время 

Кругами лихих словес 
Грядущей эпохи семя 

Бросал 
С высоты Небес... 

 
Я тот  

Кто в исканьях Сущих 
Обрязщил  

Прозренья час 
На крыльях  
Любовь  
Несущий 

Быть может  
В последний раз... 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ 
(інформаційні листи) 

 
INFORMATION LETTER 

Institute of Journalism of Kyiv International University (Kyiv, Ukraine) 
Institute of Journalism of Kyiv National Taras Shevchenko University (Kyiv, Ukraine) 
Institute of Political Sciences and Journalism of Silesia University (Katowice, Poland) 

Institute of Sociology of Silesia University (Katowice, Poland)  
Faculty of Sociology of Slaskie Polytechnic (Gliwice, Poland) 

Faculty of Philosophy of University in Niches (Serbia) 
 

informed of its intention to organize and conduct 
 April 4 and 5 (Friday and Saturday), 2014 

 
IV International Symposium 

"WORLD SOCIAL COMMUNICATIONS" 
Symposium is planned to be organized in following sections: 

 
1) Theory and history of social communication, 
2) Theory and History of Journalism 
3) Theory and history of publishing and editing, 
4) application of social and communication technology, 
5) Documentation and Archives, 
6) Bibliology, Library science and science of bibliography, 
7) social science and Computer technology 
8) Mediaecology and media education, 
9) linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, 
10) Figurative journalism in Mass media  
 
Application for participation in conferences, articles and payment for registration fee and publication are by email to 
akholod@ukr.net  till February 1th, 2014 (application form is attached). 
FORM 
1. Full name __________________________________________________________________ 
2. Position ____________________________________________________________________ 
3. Academic degree, academic rank. 
_____________________________________________________________________________ 
4. Topic  of report 
_____________________________________________________________________________ 
5. Section name ________________________________________________________________ 
6. Please reserve _____ place (s) in hotel "Verkhovyna" 
7. I’ll speak (underline needed): yes, no. 
8. Contacts (code, home address, phone number, email address) 
Articles and information about authors and electronic copy of fee receipt and print article send e-mail: akholod@ukr.net 
Article is accepted for publication after the message "your article accepted for publication." 
 
Registration fee 100 grn. ($ 12 USA or 10 euro) (renting hall, printing programs, booking fee) must pay with pay-per-print 
the article. Cost of 1 pages is 25 grn.($ 3 USA or 3 euro) Money for the publication sent to: 
03179, Ukraine, Kyiv-179, 
Kholod Alexander, to the query. 
Travel, accommodation and meals at participants own expense. 
Materials for the conference are printed in the quarterly journal "The World Social Communications”, which was adopted 
as a "professional" edition of HAC of Ukraine for Social Communications at the request of the applicant. 
 
 
REQUIREMENTS 
for articles in the scientific journal 
"WORLD SOCIAL COMMUNICATIONS" 
 
Works available in electronic form (editor WORD (1997-2003); number of pages  is 8-12, A 4 format, font Times New 
Roman; size 14, line spacing 1,5; indentation 1,0; field: all 20 mm ; justified. 
- In the first row, in the center, put  name and initials of author, following in parentheses enter  the name of the city, country 
the next line, left - UDC, in the next line  place the name of the report use Times New Roman font Cur, size 14 bold. Next 
are annotations in Ukrainian, Russian and English (not more than five lines + keywords - no more than five). 
Article for publication should contain all the necessary elements according to the Bureau of HAC of Ukraine from 
15.01.2003 № 7-05/1 «Increasing the requirements for professional publications, listed as HAC of Ukraine": 
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- Statement of the problem in general and  its connection to important scientific and practical tasks; 
- Analysis of recent research and publications, which discuss this issue and which is based author, select still unsolved 
aspects of the problem, which are talked over the article; 
- Formulation of the purposes of the article (problem); 
- Summary of main results with full justification of scientific results; 
- Conclusions from this study and perspectives for further research in this direction. 
List of sources used is provided at the end of the article, size 14. The text of the manuscript reference given in brackets [4, 
sec. 23], [1, sec. 4.3], [4, sec. 45; 7, sec. 342; 8], [9, 11, 12-13]. 
For further information contact: 
Kyiv International University, 
Institute of Journalism 
03179, Ukraine, Kyiv, str. Lviv, 49, 
Phone: 
+38 (044) 424-90-20 * (205) - Professor KHOLOD Alexander (cellphone 050-957-24-40) 
+38 (044) 424-90-20 * (201) - Professor ZYKUN Natalia, 
+38 (044) 424-90-20 * (205) – Docent DOCENKO Angelika. 
 
tel. / fax +38 (044) 450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Институт журналистики Киевского международного университета (г. Киев, Украина) 
Институт журналистики Киевского национального университета 

им. Тараса Шевченка (г. Киев, Украина) 
Институт социологии Силезского университета (г. Катовице, Польша) 
Факультет социологии Силезской политехники (г. Забже, Польша) 

Институт языкознания Российской Академии наук (м. Москва, Россия) 
Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Факультет философии Университета в г. Ниш (Сербия) 
 

информируют о своём намерении организовать и провести 
4-5 апреля 2014 года  

 
4-й Международный симпозиум 

«МИР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
В рамках симпозиума предполагается робота следующих секций: 

 
1) теория и история социальных коммуникаций,  
2) теория и история журналистики, 
3) теория и история издательского дела и редактирования, 
4) теория и история социолингвистики, 
5) теория и история психолингвистики, 
6) прикладные социально-коммуникационные технологии, 
7) документоведение и архивоведение, 
8) книговедение, библиотековедение и библиографоведение, 
9) социальная информатика, 
10) медиаэкология. 

 
Заявка на участие в конференции и статья высылаются на электронный адрес akholod@ukr.net до                  

1 февраля 2014 года  (форма заявки прилагается). 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

1. Фамилия, имя, по-отчеству __________________________________________________________________ 
2. Место работы, должность____________________________________________________________________ 
3. Учёная степень, научное звание ______________________________________________________________ 
4. Тема доклада ______________________________________________________________________________ 
5. Название секции ___________________________________________________________________________ 
6. Прошу забронировать _____ место (-а) в гостинице «Верховина» 
7. Буду выступать (подчеркните нужное): да,  нет. 
8. Контакты (индекс, домашний адрес, телефон, электронный адрес) 
Проезд, проживание и питание осуществляется за счёт участников конференции. 
Стоимость одной страницы – 25 грн. (или $ 4 США). Оргвзнос – 100 грн (или $ 13 США). Деньги за публикацию 
присылать по адресу: 

03179, Украина, г. Киев-179,  
Холод Александр Михайлович, ССК, до востребования. 
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Материалы симпозиума издаются до начала конференции в периодическом научном журнале «Мир 

социальных коммуникаций» (Свидетельство Государственной регистрационной службой Украины.                      
Сер. КВ № 18784–7584Р от 18.01.2012). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению статей для научного журнала 

«МИР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
Работы предоставляются в электронном виде в редакторе WORD (1997-2007); объём работы 8-12 стр., 

формат А 4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; межстрочечный интервал 1,5; абзацный отступ 1,0; поля: все 
20 мм; выравнивание по ширине.  

На первой строке, по центру – фамилия, инициалы автора − шрифт  Тimes New Roman Суr, кегль 14; ниже – 
в скобках название города, по центру прописными буквами – название статьи − шрифт Times New Roman Cуr, 
кегль 14 жирный. 

Статья для публикации должна содержать все необходимые элементы:  
• постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими заданиями; 
• анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой проблемы и на которые 
ссылается автор, выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которой посвящена статья; 

• формулирование целей статьи (постановка задания); 
• изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; 
• выводы по исследованию и перспективы дальнейших изысканий в этом направлении; 
• аннотации на украинском, русском и английском языках. 
Список использованных источников подаётся общим списком в конце статьи, кегль 14. В тексте рукописи 

ссылки на литературу ставятся в квадратные скобки.  
 

Материалы, оформленные без соблюдения указанных требований,  
публиковаться не будут. 

 
За дополнительной информацией обращаться: 

Киевский международный университет,   
Институт журналистики, 
03179, Украина, г. Киев, ул. Львовская, 49, 
 
Телефоны: 
+38(044) 424-86-18 (205) – профессор ХОЛОД Александр Михайлович, 
+38(044) 424-86-18 (201) – профессор ЗИКУН Наталья Ивановна,  
+38(044) 424-86-18 (205) – доцент ДОСЕНКО Анжелика Константиновна. 
 
тел./ факс +38(044)450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Інститут журналістики Київського міжнародного університету (м. Київ, Україна) 
Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Інститут соціології Сілезького університету (м. Катовіце, Польща) 
Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща) 

Інститут мовознавства Російської Академії наук (м. Москва, Росія) 
Санкт-Петербурзький державний університет (м. Санкт-Петербург, Росія) 

Факультет філософії Університету в м. Ніш (Сербія) 
 

інформують про свій намір організувати та провести 
4 та 5 квітня (п'ятниця і субота) 2014 року  

 
IV міжнародний симпозіум 

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 
Передбачається робота таких секцій: 

1) теорія та історія соціальних комунікацій,  
2) теорія та історія журналістики, 
3) теорія та історія видавничої справи та редагування, 
4) прикладні соціально-комунікаційні технології, 
5) документознавство та архівознавство, 
6) книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство, 
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7) соціальна інформатика та комп’ютерні технології, 
8) медіаекологія і медіаосвіта, 
9) лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, 
10) зображальна журналістика в системі ЗМК.  

 
Заявка на участь у конференції та стаття надсилаються на електронну адресу akholod@ukr.net до   

1 лютого 2014 року  (форма заявки додається). 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________ 
2. Місце роботи, посада ________________________________________________________________________ 
3. Науковий ступінь, наукове звання _____________________________________________________________ 
4. Тема доповіді _______________________________________________________________________________ 
5. Назва секції ________________________________________________________________________________ 
6. Прошу забронювати _____ місце (-я) в готелі «Верховина» 
7. Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні. 
8. Контакти (індекс, домашня адреса, телефон, електронна адреса) 
 

Статті, відомості про автора та електронну копію квитанції про оплату оргвнеску і друку статті 
надсилати на e-mail: akholod@ukr.net 

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку». 
Статті докторів наук друкуються безкоштовно. 
Оргвнесок 100 грн. (оренда зали, друк програми, оплата бронювання) слід сплачувати разом із оплатою за 

друк статті.  Вартість 1 сторінки – 25 грн. Гроші за публікацію надсилати на адресу: 
03179, Україна, м. Київ-179,  
Холод Олександр Михайлович, до запиту. 

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. 
Матеріали друкуються до конференції у щоквартальному науковому журналі «Світ соціальних комунікацій» 

(Свідоцтво Державної реєстраційної служби України. Сер. КВ № 18784–7584Р від 18.01.2012). 
 
 

ВИМОГИ 
до оформлення статей до наукового журналу 

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 
 

Роботи надаються в електронному вигляді (редактор WORD (1997-2003); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат 
А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,0; поля: всі 20 мм; 
вирівнювання по ширині.  

У першому рядку, по центру, розмістити прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назву міста, країни; 
наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами розмістити назву 
доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, 
російською і англійською мовами (не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти). 

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України 
від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 
Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються 

в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].  
 

За додатковою інформацією звертатися: 
Київський міжнародний університет,   
Інститут журналістики, 
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, 
 
Телефони: 
+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40), 
+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна,  
+38(044) 424-90-20*(205) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна. 
 
тел./ факс +38(044)450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 
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ВИМОГИ 

до оформлення статей до наукового журналу 
«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.  
Сер. КВ № 18784–7584Р від 18.01.2012) 

 
Роботи надаються тільки в електронному вигляді (електронною поштою). Текст у редакторі WORD (1997-

2003, 2007); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий 
інтервал 1,5; абзацний відступ 1,0; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє поля – по 20 мм; 
вирівнювання по ширині.  

У першому рядку, по центру розмістити прізвище та ініціали автора − шрифт  Тimes New Roman Суr, кегль 
14; наступний рядок – по центру − у дужках (назву міста, країни), наступний рядок – ліворуч – УДК 
(універсиальний десятковий код); якщо автор не знає коду, редакція надає код самостійно; далі, наступний рядок – 
по центру – прописними (великими) літерами розмістити назву доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 
напівжирний. 

 
Зразок оформлення статті 

 
Різун В.В. 

(м. Київ, Україна) 
УДК 007 : 304 : 001.8 

 
ДО ПОСТАНОВКИ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВИЙ СТАТУС МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

(МАСОВОГО СПІЛКУВАННЯ) В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Автор аналізує ситуацію навколо методологічних питань щодо наукової постановки проблеми про особливий статус 
медаікомунікацій, масового спілкування, у системі соціальних комунікацій. 

Ключові слова: медіакомунікації, соціальні комунікації, соціальне спілкування. 
 
Автор анализирует ситуацию вокруг методологических вопросов относительно научной постановки проблемы об 

особенном статусе медаикомуникаций, массового общения, в системе социальных коммуникаций.  
Ключевые слова: медиакоммуникации, социальные коммуникации, социальное общение. 
 
An author analyses a situation round methodological questions in relation to the scientific raising of problem about the special 

status of medaikomunikaciy, mass intercourse, in the system of social communications.  
Keywords: mediacommunications, social communications, social intercourse. 

 
Текст статті ... 
 

Список використаних джерел 
 

1. Заветный С.А. Без творческого общения нет философии, а без философии нет творческого общения / 
С.А. Заветный // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009. – № 2. – С. 21–27. 

2. Философия  общения / Філософія спілкування: монографія / В.Г. Кремень, Д.І. Мазоренко, С.О. Завєтний  та ін. – 
Харків: ХНТУСГ ім.П. Василенка, 2011. – 440 с. 

3. Ильганаева В.А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь–справочник / 
В.А. Ильганаева. – Харків : КП «Городская типография», 2009. – 392 с. 

4. Ільганаєва В.О. Інституалізація соціально-комунікаційної сфери суспілсьтва / В.О. Ільганаєва // Освіта регіону: 
політологія, психологія, комунікація. – 2008. – № 1. – С. 60–68. 

5. Різун В.В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В.В. Різун // Світ соціальних 
комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О.М. Холод]. – Т. 1. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2011. – С. 7–11. 

6. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. пособ. – СПб. :  Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 
461 с. 

 
Продовження вимог 

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК 
України від 15.01.2003 р. №7 – 05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України»: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

- формулювання мети статті (або постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку; 
- анотації українською, російською і англійською мовами (до 5 рядків + ключові слова – до 5 слів або 

словосполучень); шрифт Times New Roman Cyr; кегль 12; міжрядковий інтервал 1,0. 



 159 
Список використаних джерел надається загальним списком у кінці статті, кегль 14. У тексті рукопису 

посилання на джерела подаються в квадратних дужках (наприклад: [5, с. 34–35], або [3, с. 234; 13; 18, с. 145]). 
Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються.  

Статті надсилати на ел. адресу akholod@ukr.net Для електронної пошти формат вкладеного файлу з текстом 
доповіді *.doc. Назва файлу: прізвище автора (не більше 8 символів).  

На одну статтю надсилається 1 авторський примірник журналу. 
Разом із статтею, окремим файлом, надсилаються відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, місце роботи, назва статті, адреса для контактів, телефон, ел. адреса). 
Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог,  

публікуватися не будуть. 
 

• Вартість друку 1 сторінки статті складає 25 грн.  
• Гроші за публікацію статей надсилати за адресою: 03179, Україна, м. Київ-179, Холод О. М., ССК, до 

запиту. 
• Статті докторів наук друкуються безкоштовно. 
• У випадку, коли автор надсилає статтю для участі в щорічних міжнародній конференції «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології» або міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій»  слід врахувати, 
що наукові формуми проводяться на госпрозрахунковій основі. Внески (на одного учасника) з урахуванням ПДВ-
20%: організаційний внесок 100 грн. призначений для компенсації витрат: за публікації програми, виготовлення 
папок, придбання авторучок, паперу, на поштову розсилку журналу за списком ДАК України і пересилання 
авторського примірника журналу.  

Оргвнесок можна перерахувати за такими реквізитами. 
 

Реквізити для перерахування оргвнеску: 
р/р 26005012713718  
Філія ВАТ Укрексімбанк в м. Києві 
МФО 380333 
ЄДРПОУ 21595240 
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»   
Призначення платежу – «За публікацію у журналі «СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»». 

 
За додатковою інформацією звертатись: 

Київський міжнародний університет,   
Інститут журналістики, 
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, 
 

Телефони: 
+38(044) 424-86-18 (205) – гол. ред., професор ХОЛОД Олександр Михайлович (050-957-24-40), 
+38(044) 424-86-18 (201) – заст. гол. ред., професор ЗИКУН Наталія Іванівна,  
+38(044) 424-86-18 (205) – відповідальний секретар, доц. ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна. 
 
тел./ факс +38(044)450-06-31 
 
e-mail: akholod@ukr.net 
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С 62 СВІТ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 9. – К. : КиМУ, ДонНУ, 

КПУ, 2013. – 164 с. 
 
 

 
Том 9 періодичного наукового журналу містить матеріали третього Міжнародного симпозіуму «Світ 

соціальних комунікацій», який відбувся 19-20 квітня 2013 року на базі Інституту журналістики Київського 
міжнародного університету. 

Серед розглянутих на симпозіумі проблем були презентовані ті, що досліджуються в історії та теорії 
соціальних комунікацій, документознавстві, архівознавстві, книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві, 
теорії та історії журналістики, теорії та історії видавничої справи та редагування, прикладних 
соціальнокомунікаційних технологіях, соціальній інформатиці, соціальних комунікаціях у кіно- та телемистецтві. 

Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із соціальних комунікацій, політології, психології, філології, 
соціології, філософії та кільтурознавства. 
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