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ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ УЯВНИХ ЧИННИКІВ  

АТРИБУЦІЇ В МАС-МЕДІА 
 

Розглядаються проблеми співвідношення реальних та уявних категорій в новинних подачах мас-медіа. Йдеться про 
формування тих хибних чинників новинної журналістики, які притаманні навмисному перекручуванню фактів. Розглядається 
проблема конструювання реальності як спроба свідомо неправдивої інтерпретації фактів на телебаченні. 

Ключові слова: атрибуція, інформаційне суспільство, мас-медіа, новини, репортер, факти.  
 
Рассматриваются проблемы соотношения реальных и мнимых категорий в новостных подачах масс медиа. Речь идет о 

формировании тех ложных факторов новостной журналистики, которые присущи умышленному искажению фактов. 
Рассматривается проблема конструирования реальности как попытка заведомо ложной интерпретации фактов на 
телевидении. 

Ключевые слова: атрибуция, информационное общество, масс-медиа, новости, репортер, факты. 
 
We consider the relationship between real and imaginary categories in news feeds media. This is a formation of erroneous 

factors of news journalism inherent deliberate distortion of facts. The problem of constructing reality as an attempt to deliberately false 
interpretation of the facts on television. 

Keywords: attribution, facts, information society, media, news, reporter. 
 

Мас-медіа на сьогоднішній день виступають одним із найбільш важливих елементів соціального середовища 
сучасної людини. За допомогою інтернету, радіо, телебачення, преси інформація проникає у всі сфери суспільного 
життя, впливаючи безпосередньо на споживачів масової  інформації. Але ключова роль сучасних мас-медіа 
полягає, насамперед, в тому, що ми практично маємо підстави стверджувати: через мас-медіа проводиться 
опосередкований вплив та тиск на тих людей, які не використовують медіа як основне джерело інформації та 
задоволення власних інформаційних потреб. 

Інформація існує та розвивається на різних етапах історії суспільства, але тільки на сучасному етапі, в 
умовах прискореного розповсюдження технічних засобів зв'язку, інформація стає структуроутворюючою основою 
розвитку суспільства нового типу – інформаціонального. Цей термін в трактуванні МануелаКастеллса свідчить про 
“атрибут особливої форми соціальної організації, в якій створення інформації, її обробка і передача стають 
фундаментальними джерелами продуктивності завдяки виникненню в даний історичний період нових 
технологічних умов”. Пояснюючи свою думку, МануелКастеллс відзначає, що ядром такої нової форми 
комунікаційної організації суспільства є не інформація як така, а “мережева логіка його базисної структури” [1, 
с. 21], що додає поширюваній інформації особливі якості і функції, які системно перетворюють всі основні сфери 
життєдіяльності людей – політику, економіку, біологію, культуру, освіту. 

Роль мас-медіа в постіндустріальному інформаційному суспільстві не лише зростає – збільшується запит на 
вивчення специфіки впливу інформаційних технологій. З’явився такий феномен як конструювання віртуальної 
реальності в інформаційному просторі. Дослідження ролі медіа в процесі конструювання соціальної реальності 
розпочались й отримали найбільший розвиток у США [2, с. 49–51] 

Саме визначення сучасної масової комунікації містить в своїй основі класичну схему комунікативного акту, 
що була запропонована Г. Лассуелом: «Хто передає – Що – За допомогою яких каналів – Кому – З яким ефектом?» 
[3, с. 27–28]. Отже, масова комунікація (за професором В. Різуном) – це: 1) виробництво інформації як продукції; 
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2) використання технічних засобів для виробництва інформації; 3) масова культура… яка обумовлює цілі 
виробництва інформаційної продукції, її призначення; 4) специфічне суспільне середовище, для якого властива 
масова комунікація і яке є замовником та споживачем інформаційної продукції” [4, с. 22]. 

Принципово, сама природа масової комунікації не носить інтерактивного двостороннього характеру і цей 
процес має односкерований вектор, а тому безпосередній зворотній зв`язок між виробником і отримувачем 
повідомлень відсутній. Але для здійснення цього зв’язку потрібні посередники (соціальні інститути, організації, 
які займаються дослідженнями аудиторії та забезпечують виробників повідомлень результатами своїх досліджень). 
Головною властивістю повідомлень, які транслюються каналами мас-медіа, виступає загальна значущість таких 
повідомлень. Тобто, те, що вони призначені та цікаві для всіх і кожного (наприклад, гносеологія соціальної 
комунікації [5, с. 22]). 

Найбільше зацікавленості в  процесі масової комунікації викликає виробництво і розповсюдження новин. 
Новини загальнозначущі за визначенням: це те, що треба знати всім; це потрібний елемент того необхідного запасу 
знань, яким володіє будь-який член сучасного суспільства.  

Сучасне суспільство являє собою суспільство «читачів газет» і споживачів «світових новин» [6, c. 143–144]. 
Єдність сучасного суспільства може бути забезпечена та закріплена новинами, які всі знають. Вони легітимують 
картину світу, що склалася в ньому не менш успішно, ніж легенди та міфи у традиційному суспільстві. Новини 
виступають в якості основного об`єкта дослідження в теоріях масової комунікації – і при цьому ставлення 
дослідників до існуючих форм подання інформації в новинах неоднозначне, воно пов`язане з неоднозначним 
ставленням до новин у суспільній свідомості. З одного боку, всі визнають важливість новин для нормального 
функціонування громадянського суспільства, що спричиняє своєрідний «новинний утопізм» в сфері масової 
комунікації [7]. З іншого боку,  існують суттєві недоліки масового розповсюдження новин: наприклад, 
звинувачення журналістики у безпринципності, продажності, поверхневості, викривленнях істини та потуранні 
примітивним смакам. 

Список «гріхів» виробників новин (особливо телевізійних новин) проти основ громадянського суспільства та 
представницької демократії можна суттєво доповнити обвинуваченнями в тому, що медіа повідомляють своїй 
аудиторії не ті новини та не в тій формі, яка необхідна, через що можливі такі небезпечні для демократичного 
устрою суспільства явища, як зниження активності (наприклад, виборців), зменшення інтересу до обговорення в 
ході політичних кампаній серйозних соціальних проблем, занепад політичних партій, автоматичне переобрання 
тих, хто вже був при владі, посилене використання в ході політичної боротьби риторичних та символічних 
прийомів замість орієнтації на вирішення реальних проблем та багато іншого. При цьому критики існуючої 
системи виробництва і розповсюдження новин часто впадають в прикладне протиріччя: журналістів звинувачують 
і в тому, що неправильно описуючи події, вони підривають довіру до уряду і сприяють росту політичного цинізму, 
і одночасно в тому, що тим самим вони грають на руку політичній еліті, розвиваючи конформізм і посилюючи 
довіру до влади.  

Отже, можна побачити амбівалентне ставлення носіїв суспільної свідомості до новин: з однієї сторони, 
виробництво та розповсюдження новин визнається важливим елементом структури сучасного демократичного 
суспільства, а з іншої – постійно висловлюються побоювання, що існуючі його форми підривають самі основи 
цього суспільства і зводять нанівець ідеали представницької демократії. Тому аналіз новин, як феномена 
громадянського суспільства, є виключно актуальним. 

Для успішного проведення аналізу технології конструювання свідомості у новинах необхідно розглядати 
процес виробництва новин саме як процес конструювання особливого роду реальності – медіареальності, що 
наділена особливими характеристиками та особливою модальністю. Перш за все, телевізійні новини виступають 
тією оболонкою, в якій найбільш успішно зливається медіареальність з «істинною» реальністю [8, с. 152–155]. 
Неновиннімедіажанри певною мірою сприймаються як придумані (тобто, як відображення реальності з пониженим 
ступенем модальності), в той час як новини – це те, що було «насправді», вища форма медіа-реальності [9, с. 338]. 
Перегляд телевізійних новин потребує більш високого рівня комунікативної компетентності, ніж перегляд усіх 
інших передач (до речі, діти засвоюють такого роду навички в останню чергу [10, с. 49–52]. Тому принципи 
конструювання новинної реальності є базовими для вивчення процесів конструювання реальності в масовій 
комунікації. 

Дослідження процесів конструювання реальності в масовій комунікації здійснюється не з чистого листа. 
Існує потужна професійна рефлексивна традиція у відношенні збору та трансляції новин. Діяльність з виробництва 
новин – спеціалізована раціональна діяльність, яка не зводиться до набору рецептів і суми доведених до 
автоматизму навичок, а включає в себе рефлексивний елемент, що є невід`ємною частиною спільного для всіх 
виробників новин запасу знань, який відокремлює їх від простих людей, яким ці знання  за визначенням 
недоступні [11, с. 39–40]. Саме в результаті рефлексії відбувається лематизація та кодифікація норм професійної 
діяльності. В рамках професійної традиції виникає нормативна концепція, тобто формується образ ідеального 
професіонала, якому реальні професіонали прагнуть в тій чи іншій мірі відповідати. 

Поява масової «жовтої преси», а потім джинси (зокрема, в електронних медіа) поставила перед 
журналістською спільнотою проблему інтеріоризації ідеї загальної користі: англо-американська журналістика 
стала поступово орієнтуватися на нормативну концепцію соціальної відповідальності мас-медіа, згідно з якою 
журналісти не постачають на ринок особливий товар, а відстоюють загальний інтерес, а тому повинні нести 
відповідальність за свої дії. Найбільш повне формулювання концепції соціальної відповідальності мас-медіа, як її 
розуміє американська традиція, міститься у звіті 1946 р., що був підготовлений громадською Комісією з питань 
свободи преси. Згідно з цим звітом, ЗМІ являють собою «форум для обміну думками і критики» і тому зобов`язані 
давати «повний, правдивий, зрозумілий та доступний опис щоденних подій», відстоювати цілі та цінності 
суспільства в цілому та запобігати потуранню насильству, злочинності та публічним заворушенням. Ці ідеї лягли в 
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основу Міжнародного кодексу професійної журналістської етики, прийнятого ЮНЕСКО [12]. 

Таким чином, в англо-американських мас-медіа внутрішньо-корпоративні норми набули «керівний і 
направляючий» статус. Якщо врахувати, що теорія масової комунікації, як наукова дисципліна, в цілому 
сформувалась і отримала найбільший розвиток саме у США, не викликає подиву, що дослідження новин 
проходило під знаком саме американської традиції. В її рамках дуже чітко сформульовані операціональні вимоги 
до якості новин.  

Головна серед них – вимога об’єктивності, яка містить в собі два аспекти: нейтральність позиції та фактичну 
точність. Відомо, що репортер зобов`язаний бути об`єктивним, займати по відношенню до висвітлюваних ним 
подій нейтральну позицію, але давати максимально точну картину реальності – при цьому неважко помітити, що 
обидві операціональні вимоги мають на увазі, що новини є максимально точним і не викривленим відображенням 
реальних подій.  

Процес масової комунікації в публічній сфері можна схематично описати таким чином: реальні події – їхнє 
відображення в новинах – представлення аудиторії. Тільки маючи максимально повну та безоціночну картину 
того, що відбувається, аудиторія може виробити раціональне і коректно продумане ставлення до цього, а у випадку 
необхідності – і прийняти виважене рішення. Іншими словами, медіа, об`єктивно відображуючи реальні події, 
забезпечують нормальне функціонування громадянського суспільства та представницької демократії. Оскільки ці 
структури передбачають як рівний, так і рівномірний розподіл знань про суспільство, коли будь-який громадянин 
добре проінформований і здатний до участі в обговоренні та прийнятті рішень, то мас-медіа варто оцінювати в 
залежності від того, наскільки вони відповідають операціональним вимогам об`єктивності, і сама корпорація 
виробників новин має карати тих, хто дозволяє собі відхід від норми. Ідеологічна заангажованість автоматично 
розглядається як порушення вимоги нейтральності позиції і тому має каратись так само, як свідоме викривлення і 
перекручування фактів. 

Однак в цьому чіткому і, на перший погляд, цілком бездоганному взірці професійної рефлексії завжди була і 
досі є «біла пляма». Оскільки далеко не всі події, що відбуваються в світі, отримують об`єктивне і неупереджене 
відображення в мас-медіа, цілком закономірно виникає питання, за якими критеріями журналісти визначають, що 
варто переводити зі статусу події в статус новини, а що – ні. Якраз це питання залишається маловивченим як в 
теорії соціальних комунікацій, так і в дослідженнях прикладних соціально-комунікаційних технологій: щодо того, 
що вважати, а що не вважати новинами, існує мовчазний консенсус, причому передбачається, що ті, хто належить 
до корпорації виробників новин, відчувають це інтуїтивно (саме розвинута інтуїція і відрізняє досвідченого 
репортера від початківця), а звичайній аудиторії  цього знати не обов`язково, вона цілком може довіритися інтуїції 
репортерів. Варто відзначити, що посилання на інтуїцію є особливістю традиції соціальної відповідальності.  

Отже, розглянута професійна традиція відбору та подачі новин є парадоксальним сполученням уявлення з 
об`єктивізмом та інтуїтивізмом. В результаті такий самий парадоксальний характер починає носити і атрибутивна 
рефлексія щодо цієї традиції. А тому попереду на дослідників чекають цікаві наукові відкриття. 
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