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Гоян В. В.1, Гоян О. Я.2 

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ 
КОМЕРЦІЙНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

У дослідженні розглядаються перші роки (1992-1993) становлення 
комерційного радіомовлення в Україні, авторами документально підтверджено 
час першого ефіру кожної з радіостанцій та проаналізовано їхній внесок до 
формування сучасного прибуткового комерційного радіомовлення в Україні, 
подаються додаткові матеріали про організацію в Україні Асоціації недержавних 
радіостанцій, окрема увага надається циклу радіопрограм «Інтерв’ю від 
Інтерньюз», який позиціонується як перший об’єднавчий ефірний проект для 
комерційних радіостанцій, а також перший студентський радіопродукт, 
розміщений в недержавному радіоефірі України. Тому метою дослідження є 
факти і документи, зокрема, й зі власного архіву авторів, які засвідчують поступ 
українського комерційного радіомовлення, а завданням – розповісти науковому 
товариству коротку історію перших років функціонування українського 
комерційного радіо. 

Відлік українського недержавного радіомовлення варто вести з травня 1992 
року, коли у Миколаєві, поряд зі створенням першої телевізійної компанії (ТК 
Тоніс), в ефір вийшла перша недержавна комерційна станція Радіо-Радіус 
(згодом Радіо-СЕТ). Десять радіостанцій, які загалом представляли сім обласних 
центрів України, протягом 1992-1993 років були одними з перших, хто пробував 
визначитися з форматуванням ефіру, прагнув увійти в радіоринок як 
медіапідприємствамо. Ці намагання були на той час більше декларативними: без 
реальної конкуренції з боку інших станцій, змагатися доводилося з державними 
обласними радіокомпаніями. І в цьому змаганні приватні мовці, як правило, 
вигравали, оскільки апробували нові методи спілкування з аудиторією, 
використовували змістовний контент, були сміливими та відкритими для 
діалогу. Водночас перші ефіри комерційних радіостанцій залишалися далекими 
від стандартів прибуткового мовлення. Але саме ці станції заклали основи 
майбутнього українського комерційного радіо, дозволивши десяткам наступних 
станцій, які почали активно виникати протягом 1994-1995 років, сформувати 
радіомовну інфраструктуру України й конкурентне медіасередовище. 

До часу створення в Україні Національної Ради з питань телебачення і 
радіомовлення (21 грудня 1993 року) уже існувало понад десять комерційних 
радіостанцій, які намагалися експериментувати з програмами і шукати шляхи 

                                           
1 Гоян Віта Володимирівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри кіно- і 
телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
2 Гоян Олександр Яремович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення і 
радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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отримання прибутку. В анкетах цих радіостанцій на питання стосовно мови 
трансляції більша половина вказувала тільки російську. Поява конституційного 
державного регуляторного та наглядового органу в сфері електронних ЗМІ, 
відповідного законодавства, й зокрема закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною 
мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)», який запровадив на радіо 
квоти на пісні українською мовою та ведення програм українською, внесли 
відомі суттєві зміни у цьому питанні.  

Вперше про створення Асоціації недержавних радіостанцій України як 
центру політичного, економічного, правового захисту інтересів радіостанцій і 
неформального об’єднання станцій йшлося на семінарі «Місцеве радіо», який 
пройшов з 20 травня по 3 червня 1994 року у Пущі-Водиці під Києвом. 
Організатори семінару Міжнародний Медіа Центр – Інтерньюз (Україна) та BBC 
World Training Service / MPM BBC (Англія) зібрали майже всі діючі на той час 
радіостанції, щоб прийняти стартові рішення стосовно формування Асоціації, 
розробки основних напрямів рекламної діяльності та обміну радіопродукцією, 
пошуку можливостей співпраці у підготовці кадрів для тих станцій, які 
готуються працювати на власних частотах.  

  Асоціація регіональних (недержавних) радіостанцій України на засадах 
радіомовної, творчої, організаційної, фінансово-господарської діяльності була 
створена у 1994 році. Учасниками Асоціації вважалися організації, які 
погоджувалися з текстом статуту організації, мали діючі ліцензії на 
радіомовлення, брали участь в її роботі та сплачували членські внески. Вищим 
органом управління цієї організації стала Рада Асоціації, до якої увійшли вісім 
радіокомпаній – Радіо-Сімон (Харків), Радіо-50 (Харків), Радіо-Прем’єр 
(Дніпропетровськ), Радіо-Крим (Севастополь), Радіо-Львівська хвиля (Львів), 
Гала-радіо (Київ), Радіо-СЕТ (Миколаїв) і Радіо-ГЛАС (Одеса).  

Законом України «Про телебачення і радіомовлення», який був 
опублікований 1993 року, та статтею 11 «Структура національного телебачення 
і радіомовлення України» було офіційно затверджено дуальну систему 
радіомовлення в Україні, оскільки йшлося про те, що «структуру національного 
телебачення і  радіомовлення  України складають державні і недержавні 
телерадіоорганізації». Однак недержавні мовці на той час вже намагалися 
створити власну систему, об’єднавшись в організацію, яка би захищала їхні 
професійні та корпоративні інтереси й визначала шляхи співпраці 
радіокомпаній, які мовлять у різних регіонах країни. Таким чином у 1994 році 
була створена Асоціація недержавних радіостанцій України.  

На семінарі «Місцеве радіо» йшлося також про функціонування в Україні 
вищих навчальних закладів з факультетами або відділеннями журналістики, 
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інших тренінгових центрів, які повинні були переорієнтовувати навчальний 
процес зі спеціалізацією «телерадіожурналістика» для потреб комерційного 
радіомовлення (співробітників комерційних станцій, незалежних продюсерів чи 
творчих колективів, студентів), запрошувати досвідчених спеціалістів-
викладачів, в тому числі й, із-за закордону, для викладання дисциплін 
«недержавне радіомовлення», «радіоменеджмент», «формати радіостанцій», 
«новини на радіо» та інших, проведення на базі сучасного технічного обладнання 
спеціалізованих тренінгів і семінарів, лекційних і практичних занять. І першим 
таким базовим тренінговим центром якраз і став ММЦ-Інтерньюз, який у 1994-
1995 роках розробив сучасний технічний і навчально-виробничий комплекс для 
створення форматних радіопрограм для комерційного радіоефіру, організації та 
координації розповсюдження та обміну авторськими програмами між самими 
станціями, проведення на безкоштовній основі тренінгів з підготовки 
менеджерів, редакторів, діджеїв, режисерів, операторів. Також пропонувався 
станціям ліцензійний музичний матеріал, створювався архів перших спільних 
радіопроектів для системи комерційного радіомовлення в Україні, яка поступово 
формувалася й набувала певних концептуальних обрисів. 

Серед перших передач, які ММЦ-Інтерньюз пропонував для розміщення в 
ефірі радіостанцій, були авторські програми суспільно-політичного 
спрямування, зорієнтовані на регіональну мережу або на замовлення станцій, а 
також окремі блоки таких програм, зорієнтованих на різні формати станцій; 
пізнавальні програми на замовлення закордонних медіа українською, 
англійською, німецькою, російською мовами (наприклад, «ЗМІ України та 
вибори»); круглі столи з народними депутатами Верховної Ради України, 
відомими діячами політики, економіки, правознавства, бесіди та інтерв’ю з 
працівниками закордонних представництв та посольств; різнопланові й 
різножанрові програми незалежних продюсерів, творчих колективів чи студентів 
– майбутніх журналістів; консалтингові, навчальні, мотиваційні радіопрограми 
іноземних журналістів і тренерів. Дещо складніше було налагоджувати процес 
обміну радіопрограмами, зважаючи на основну функцію радіо – оперативність 
та на шляхи обміну продукцією, які були доступними на той час – пошта, 
транспорт, телефон. Однак актуальні передачі з регіонів, пізнавальні, навчальні, 
освітні авторські програми, консалтингові блоки, музичні бібліотеки для 
оформлення ефіру та форматних фонотек – все це було запитане станціями в 
різних областях України, оскільки сформувати відразу ж добове мовлення для 
більшості зі станцій було проблематичним. 

Одним із таким проектів у 1995 році був цикл «Інтерв’ю від Інтерньюз», який 
можна вважати насправді першим об’єднавчим ефірним проектом для 
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комерційних радіостанцій, а також першим студентським радіопродуктом, що 
розміщувався в недержавному радіоефірі України. 

Особливістю цього радіопроекту було те, що він враховував типи мовлення 
багатьох станцій, які загалом на той час були як правило інформаційно-
музичними, однак за форматами станції відрізнялися – хтось працював з 
класичною рок-музикою, хтось намагався шукати себе в андеграунді, комусь 
простіше було крутити танцювальні композиції зі сфери поп-музики. Тому 
важливо було знайти спільний контент, який би оптимально підходив під 
більшість форматів. Отже, основою проекту стала 3-4-хвилинна програма в 
жанрі інтерв’ю на актуальні й просто цікаві, мотиваційні, консалтингові теми 
тижня, які були би запитаними у різних регіонах України й головне – могли би 
«вмонтовуватися» до ефіру будь-якої форматної радіостанції. Програми 
планувалися як моноінтерв’ю з компетентними особами з соціальної сфери, 
економіки, медицини, громадського життя, відомими діячами спорту, культури, 
мистецтва та іншими, яке після незначного монтажу в 3-4-х хвилинах подавалося 
як певна історія, «зіткана» з думок інтерв’юйованого, на ту чи іншу важливу 
тему, тобто story з певною драматургією та емоційними піками, зорієнтованими 
на максимальний слухацький інтерес. 

Такий тип передач був позитивно сприйнятий керівництвом станцій, бо  
«Інтерв’ю від ММЦ-Інтерньюз» готувалися як окремі блоки по 9-10 програм з 
оригінальними джинглами й щотижнево надсилалися в регіони. Більшість 
радіостанцій на той час лише намагалися створювати власні ньюзруми, 
інформаційно-аналітичні служби й репортерські відділи, тому цей проект став 
хорошим доповнення до місцевих новин, ді-джейських скетчів та авторських 
програм. Станції використовували інтерв’ю відповідно до форматів мовлення 
(деякі подавали кілька разів протягом доби у різний час), об’єднували їх у окремі 
блоки, або ж використовували як ілюстративні сегменти власних інформаційних 
повідомлень. Таким чином проект «Інтерв’ю від Інтерньюз», як зазначали 
керівники станцій, був оптимальним способом часткового вирішення 
інформаційно-аналітичного програмного забезпечення, яке вже на той час 
зазначалося у мовних ліцензіях станцій. 

Зауважимо, що інтерв’юерами були студенти Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які шукали 
цікавих особистостей для програми, провадили з ними розмову й потім готували 
інтерв’ю до ефіру, монтуючи їх за допомогою перших аудіоредакторів, які 
почали встановлювати на комп’ютерах ММЦ-Інтерньюз. Певною мірою це була 
перша комплексна спроба залучення студентів, майбутніх фахівців 
радіомовлення, до комерційного радіоефіру, яка, по-перше, відповідала новим 
навчальним планам в системі журналістської освіти в Україні, по-друге, була 
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максимально наближена до практики комерційного мовлення, де під час 
створення радіопродукту бралися до уваги такі чинники як цільова аудиторія, 
рейтинг, конкуренція, прибуток. 

Діяльність перших комерційних радіостанцій в Україні протягом 1992-1993 
років зафіксувала тенденції до змін в українському медіаландшафті: з початку 
90-х років почали з’являтися перші фінансово незалежні від монополії 
медіаорганізації, на меті яких було… не завжди отримання прибутку. Хоча саме 
з поняття прибутку й варто розпочинати та завершувати будь-яку розмову про 
сутність комерційного радіомовлення. Радіостанція тоді є успішною, коли 
функціонує як ділове підприємство й вигідно продає свій ефір під рекламу, має 
прибуток й відгукується на запити своєї аудиторії. Інакше це невиправдано 
витрачений творчий, технічний, фінансовий ресурс, інакше це не бізнес, а 
розвага чи хобі. Тривалість «життя» таких радіостанцій в кращому разі – 5-7 
років, що й засвідчує доля першої десятки комерційних радіомовців України, 
більша половина з яких була закрита ще до 2000 року. Та досвід діяльності 
перших станцій, які спробували себе як незалежні, недержавні мовці, є 
надзвичайно важливим. Сьогодні ми можемо окреслити алгоритм їхнього успіху, 
відстежити досягнення і прорахунки та оцінити внесок в історію комерційного 
радіомовлення України. Багато керівників станцій змінили професію чи країну, 
чимало журналістів-звукорежисерів-редакторів знайшли себе в споріднених 
мистецтвах та медіа… По суті це була перша хвиля сміливців, завдячуючи яким 
українське комерційне радіомовлення відбулося. 
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Приступенко Т. О.3 

СТРАТЕГІЇ ЗМІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В КОНТЕКСТІ 
СВОБОДИ СЛОВА 

Стратегії медій сьогодні визначаються, перш за все, їх участю у тих викликах 
і загрозах, перед якими опинилася світова спільнота, а саме – кібератаки, 
гібридні інформаційні війни, тиск на свободу слова. Прикметно, що всі ці явища 
розвинулися і існують на тлі глобального зниження рівнів політичних і 
громадянських свобод, яке спостерігається вже 14 рік поспіль – починаючи з 
2005 року. Це стосується не лише консолідованих авторитарних режимів, таких, 
як Росія чи Китай, а також і усталених демократій, як США. 

Так, за звітом Freedom House (FH) щодо свободи слова у світі, 
оприлюдненого 5 лютого 2019 року, правозахисники цієї організації зафіксували 
глобальну негативну тенденцію у сфері політичних прав  та громадянських 
свобод, ситуація з якими погіршилася в 116 країнах, і лише в 63 накреслилися 
покращення [1]. Загалом, з 2005 року по 2018 рік кількість «невільних» держав 
зросла на 26%, у той час, як частина «вільних» упала на 44%. Занепад демократії 
пов'язаний, насамперед, зі зміною в балансі сил на глобальному рівні – зростає 
вплив таких недемократичних країн, як було вже згадано, Китаю та Росії. 
Автократичні режими цих держав вважають необхідними для збереження влади 
обмежувати права та свободи своїх громадян,  в тому числі й право на свободу 
вираження слова та думок. Окрім цього, Кремль навмисно руйнує демократичні 
права та свободи в інших країнах, здійснюючи кампанії з дезінформації у Європі 
та США, застосовуючи при цьому сучасні методи «гібридної» інформаційної 
війни. Зокрема, йдеться про втручання Росії у президентські вибори США у 2016 
році та її ймовірне втручання у проміжні вибори в листопаді 2018 року в цій же 
країні. При цьому, намагаючись контролювати вибори в інших державах, 
автократичні режими застосовують маніпуляції, шахрайство та перекручування 
фактів на виборчих дільницях. 

Використовуючи глобальний занепад  демократії не лише для посилення 
внутрішніх репресій, Росія та Китай експортують свій антидемократичний вплив 
за кордон. З цього приводу президент FH  Майкл Абрамовітц у своїй доповіді  
«Свобода у світі – 2018» підкреслив, що президент Росії В. Путін 
продемонстрував зростання можливостей сучасних авторитарних режимів 
шляхом організації дезінформаційних кампаній під час виборів у європейських 
демократіях. Російський лідер розвиває зв’язки з ксенофобськими політичними 

                                           
3 Приступенко Тетяна Олегівна, кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри 
періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
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партіями всього континенту, погрожуючи своїм найближчим сусідам, і є 
альтернативним джерелом військової допомого диктатурам Близького Сходу [2]. 

Російська гібридна інформаційна війна, яку веде Кремль проти нашої 
держави та обмеження свободи слова вітчизняною владою щодо діяльності 
наших медій, вмотивовано позначилися на рейтингу України за версією FH у 
2019 році. Так, наша країна залишається «частково вільною», а її окупована 
Росією частина Крим отримала статус «невільної» території. Відтак, Україна 
посідає 75 позицію з 195 країн та територіальних об’єднань. Водночас наша 
державачастково покращила свої показники у балах. Так, у 2018 році 
вітчизнянісвободи оцінювалися в 45 балів із 100, і Україна перебувала на 111 
місці. Нині – ми одержали 60 балів. Проте, у звіті FH зазначається, що в Україні 
до журналістів застосовуються переслідування та напади [3], і рівень свобод у 
державі в цілому продовжує погіршуватися» [4]. Про це засвідчили й факти, 
оприлюднені на дискусії щодо фізичної безпеки вітчизняних журналістів, які 
провела Національна спілка журналістів України у березні 2019 року. Так, лише 
26 справ, із відкритих 258 справ, пов’язаних із злочинами проти журналістів, 
дійшли до суду у 2018 році [5]. 

З огляду на таку ситуацію, державі необхідно  розробити  чітку стратегію 
взаємодій із медіа в умовах дезінформації та маніпулювання – як потужних 
методів гібридної інформаційної війни. В таким умовах неприпустимими є 
факти, коли влада ділить журналістів на своїх «правильних» та чужих 
«неправильних», тих, хто критикує владу. І в цьому вбачається відступ від 
міжнародного та національного законодавства щодо прав  людини та 
громадянина, їх свобод. Україна, як відомо, неодноразово декларувала цей вибір. 
Проте, на практиці застосовуються інші методи щодо взаємодії «держава – 
медії». 

Про згортання свободи слова, тиск на вітчизняні ЗМІ та журналістів йшлося 
на міжнародному форумі ОБСЄ у Варшаві щодо основних стратегій ЗМІ у 
вересні 2018 року [6].  Як відомо, міжнародна спільнота не схвалює 
маніпулювання демократичними цінностями, а відтак вітчизняній владі все 
складніше стає доводити, що Україна дотримується  стандартів свободи слова 
при їх порушеннях.  Для Заходу є неприйнятною теза та позиція української 
влади щодо її особливого підходу до демократичних стандартів, що в нашій 
країні є українські ЗМІ та «пропагандистські» медіа, тобто, якісь «неправильні» 
журналісти. Саме такий поділ представників ЗМІ та їх аудиторії не має нічого  
спільного з сучасними європейськими цінностями. 

Аргумент про те, що інакомислення руйнує державність, використовуючи 
демократичні інститути, такі, як, наприклад свобода слова, є некоректним. Бо в 
сучасних розвинутих країнах відсутній поділ на «своїх» та «чужих». Тому 
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Європа – це перш за все толерантність і право на свободу вираження думок і 
слова. Саме тому європейська спільнота ніколи не підтримає країни, де є 
тотальний контроль над ЗМІ та переслідування журналістів, де є поділ на 
«журналістів» та «пропагандистів». 

Проте і в цій площині є певні нюанси. Так, існує критика влади з боку ЗМІ, 
існує й справжня пропаганда, існує необхідність боротьби з дезінформацією і 
відповідно до всього цього – потреба розбудови ефективної державної 
інформаційної політики. І тут варто зазначити, що в царині державної 
інформаційної політики з самого початку була обрана невірна стратегія як 
наслідок пострадянського ментального середовища. Було вирішено на 
пропаганду відповідати пропагандою. І більшість журналістів сприйняли цей 
факт як те, що в питаннях внутрішньої політики і гібридної інформаційної війни 
вони повинні припинити бути журналістами – передавати й об’єктивно 
аналізувати інформацію, а стати пропагандистами. Відтак, більшість медіа 
перетворилися на канали пропаганди, причому далеко не першого ґатунку. І як 
наслідок, із четвертої влади – одного з найважливіших інститутів 
демократичного суспільства, який контролює й опонує владі, перетворилися в 
інструмент, зо допомогою якого влада намагається керувати країною. 
Найважливіше полягає в тому, що цей інструмент не є абсолютно ефективним. 
Так, ЗМІ не можуть дієво боротися з фейками, нав’язаними ідеями ззовні і не в 
змозі довести суспільству: те, що відбувається в країні, - це добре та правильно. 
Коли ЗМІ дійсно  перетворюються на пропагандистів, вони втрачають довіру 
аудиторії: їх читають, дивляться та слухають, але їм не довіряють. Та й самі 
журналісти, перебуваючи на такій позиції, припиняють довіряти своїй аудиторії 
та поважати її. Тобто, йдеться про те, що не можна на пропаганду відповідати 
контрпропагандою. Доречі, західний світ раніше за нас зустрівся з цим викликом 
– постправдою. Так, вперше цей термін був обґрунтований укладачами 
Оксфордського словника у 2016 році. У найбільш адекватному перекладі це нове 
слово означає  «жити без правди» або «життя без істини». Його значення 
лексикографи трактують як ситуацію, в якій максимальний вплив на формування 
суспільної думки надають емоції або особисті переконання, а не істина чи факт 
[7]. Саме цей термін дійсно відображає нашу реальність у глобальному масштабі.  
І це не випадково.  Так, на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки, яка 
відбулася у лютому 2017 року і проходила під назвою «Постправда, постзахід, 
постпорядок?», зокрема, йшлося про роль інформації в розпочату епоху 
«постправди». Підкреслювалося, що у світі «постправди» - в умовах, коли факти 
завдяки постійним кампаніям дезінформації сприймаються суто суб’єктивно, 
коли емоції та особисті переконання перетворюються на об’єктивність – 
інформація, а також уміння подавати і розповсюджувати її максимально широко 
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набувають статусу найціннішого активу в арсеналі будь-якого сучасного 
суспільства. 

Поширенню «постправди» в глобалізованому інформаційному суспільстві 
сприяли і зміни в медіапросторі – розвиток технологій, поширення соцмереж. 
Відтак, «нефільтрована» інформація стала доступною кожному. З’явилася 
можливість доносити до людей якість уявлення в будь-якій формі, в тому числі 
в обхід розуму, безпосередньо впливаючи  на почуття. І наслідок всього цього 
виявився несподівано масштабним, як наприклад, референдум у Нідерландах у 
2017 році проти вступу України до Євросоюзу, або Brexit у 2016 році у Великій 
Британії, або перемога Трампа на президентських виборах у США у 2016 році. 

Не завжди результати відповідають уявленням про те, що правильно чи 
корисно. Але  світ вчиться, як цьому протидіяти. І вже є розуміння, що аналогічні 
інструменти  не працюють – не можна перемогти пропаганду іншою 
пропагандою або прямими заборонами. Таким заборонами (заборона соцмереж, 
опозиційних каналів та ін.) неможливо розбудовувати інформаційний простір. В 
його основі не може бути лише один піар, або, наприклад, постійна теза про 
«покращення», коли це не так. Краще говорити правду, нехай і не радісну. Саме 
про це йшлося на Ялтинській  міжнародній конференції «Yes, 2018», яка 
відбулася у вересні 2018 року в Києві.  На ній найважливішою в боротьбі з 
дезінформацією учасники форуму вважають технологію прозорості. Так, 
ексдержсекретар США Кондоліза Райс підкреслила, що авторитарні режими 
можна зруйнувати правдою – у них відсутній імунітет. Такою правдою можуть 
стати плюралістичні  ЗМІ та публічна дипломатія. Окрім цього, необхідно 
розробляти технології щодо боротьби з фейками. Так, в Україні розмови в 
соцмережах штучно підпадають під вплив – на 50% більше, ніж, наприклад, у 
Швеції та Мексиці. Відтак, кращим щепленням від кібервоєн є увага Аудиторія 
повинна перепровіряти факти та критично сприймати все, що бачить та чує [8].  

Говорячи про стратегії медіа у вітчизняному інформаційному просторі, 
необхідно підкреслити їх основну функцію в громадянському суспільстві – 
функцію критики та контролю влади. Відтак влада повинна не боятися критики 
ЗМІ, а вбачати в ній конструктивізм, користь та діалог. Саме від влади потрібна 
максимальна відкритість до критики, бо якщо цієї критики не буде, аудиторія 
змушена буде шукати альтернативні канали інформації. І виключенням з 
міжнародних стандартів функціонування медіа є ситуація, коли ЗМІ завжди 
погоджуються  з позицією влади, адже вони завжди повинні перебувати в 
опозиції до влади. Бо, за великим рахунком, влада працює з реальністю, а ЗМІ 
намагаються цю реальність наблизити до ідеального порядку. І це протистояння 
в цілому нормальне й корисне. ЗМІ критикують, щоб виправити, а не зруйнувати. 
Важливо, щоб і влада, і суспільство дозріло до визначеного рівня аналізу та 
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самокритики. В цьому буде запорука ефективного функціонування 
демократичних ЗМІ. 
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Желіховська Н. С.4 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Динамічна система сучасної вищої освіти, основні риси якої – мобільність, 
здатність до саморозвитку, індивідуалізація навчального процесу, науковість і 
демократизм, значно розширила свої можливості з впровадженням у 2005 році 
Болонського процесу, принципово змінивши підхід до навчальної активності 
студентів. Модульно-рейтингова система забезпечує координування співпраці 
між різними університетами і створює єдиний освітньо-науковий простір, у 
якому мобільність студентів і викладачів стає нормою, навіть необхідною 
умовою подальшого розвитку міжнародної комунікації у галузі науки, культури, 
соціальних і політичних проектів. «Прикметним є й те, – зазначає В. Різун, що 
Болонський процес побудований на єдиних підходах до ступеневої освіти й 
використання кредитно-трансферної та модульно-рейтингової системи 
навчання, дозволяє істотно підвищити якість освіти, її прагматичність і 
доступність» [1, 4]. Зважаючи на вказані критерії – якість освіти, її 
прагматичність і доступність, варто зосередити увагу на формуванні та реалізації 
освітньо-професійних програм. 

Мета статті – простежити відповідність наповнення та організації освітньо-
професійної програми «Журналістика та соціальна комунікація» (мова навчання 
англійська) (Journalism and Social Communication) таким критеріям – якість, 
прагматичність, доступність.  

Якість освітніх послуг забезпечується багатьма чинниками, серед яких – 
матеріально-технічна база, умови організації навчального процесу, рівень 
викладацького потенціалу. Реалізація англомовної освітньо-професійної 
програми  «Журналістика та соціальна комунікація», яка розпочалася у 2016 
році, сьогодні   забезпечується достатньо високим науково-педагогічним 
потенціалом професорсько-викладацького складу, до якого входять три доктори 
наук та п’ять кандидатів наук з журналістики і соціальних комунікацій. Зокрема, 
дисципліну «Теорія та історія журналістики» (Theory and History in Journalism) 
читає професор Сидоренко Н. М. з викладацьким стажем 35 років, авторка 
більше 30 книг з наукової та навчально-методичної літератури, понад 500 
публікацій у вітчизняних фахових спеціалізованих виданнях, зарубіжних 
наукових журналах та періодичній пресі. Упродовж науково-педагогічної 
діяльності Наталія Миколаївна здійснювала консультування та керівництво 7 
докторськими та 20 кандидатськими дисертаціями, що були успішно захищені; 

                                           
4 Желіховська Наталія Степанівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри історії 
журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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брала участь у численних міжнародних науково-практичних конференціях в 
Україні та за її межами.  

Не менш змістовними та актуальними є й інші курси, які пропонуються 
здобувачам англомовної програми: Теорія та історія соціальних комунікацій 
(Theory and History of Social Communication), Світові медіасистеми (World Media 
Systems), Методи досліджень у науці про соціальні комунікації (Methods of 
Research in Social Communication Studies), Історія медіа досліджень (History of 
Media Studies), Прикладні соціально комунікаційні технології (Applied Socio-
Communicative Technologies), Майстер-клас з тележурналістики (Workshop in TV 
Journalism), Майстер-клас з медіадизайну (Workshop in Media Design), 
Міжнародна журналістика (International Journalism) та ін.   

Вибір дисциплін, які входять до переліку компонентів освітньо-професійної 
програми (ОПП) свідчить про прагматичність освітнього процесу, яка 
визначається доцільністю викладання обраних дисциплін відповідно до запитів 
та інтересів здобувачів вищої освіти з урахуванням потреб майбутньої 
професійної діяльності.  

Структура ОПП передбачає поділ на освітні компоненти, кожен з яких 
забезпечує досягнення загальних цілей програми та запланованих результатів 
навчання. Здобувач також отримує індивідуальний набір компетентностей 
завдяки пропозиції вибіркових курсів. «Компетентність – динамічна комбінація 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність та є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» 
[2, 13].  

З метою забезпечення результатів навчання (компетентностей) якості вищої 
освіти, здійснюється моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм; 
підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників; підготовка необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 
зокрема самостійної роботи студентів. Для забезпечення публічного доступу до 
інформації про освітню програму, наразі відбувається процес створення 
англомовного сайту про зміст та організацію навчального процесу освітньо-
професійної програми «Журналістика та соціальна комунікація» (мова навчання 
англійська) (Journalism and Social Communication) для іноземних студентів.    

Для здобувачів, які не мають бакалаврської освіти за спеціальністю 
«журналістика та соціальна комунікація», передбачені навчальні дисципліни, які 
формують теоретичні і практичні знання та навички з обраної спеціальності. 
Зокрема, дисципліна «Сучасна публіцистика» (Modern Publicism) забезпечує 
розуміння основних трендів розвитку публіцистики в Україні та за її межами, 



17 

 

орієнтує студентів на кращі зразки професійної діяльності представників різних 
країн  світу, формує критичне мислення. Упродовж вивчення курсу, студенти 
знайомляться зі специфікою творення публіцистичних текстів для різних 
медійних платформ, здобуваючи практичні навички спеціальності. 

Загалом теоретичний зміст предметної сфери дисциплін основного блоку 
охоплює знання з теорії комунікації взагалі та масової зокрема, теорії діяльності 
в галузі журналістики; знання з історії професійної діяльності; знання про методи 
й засоби професійної діяльності, професійні стандарти.  

Програма передбачає формування загальних компетентностей: здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність планувати час та управляти 
ним; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність використовувати 
іноземні мови у популяризації своєї дослідницької або інноваційної роботи; 
вміння виявляти та вирішувати проблеми; здатність приймати обґрунтовані 
рішення; здатність розробляти медіапроекти та управляти ними; здатність 
виявляти ініціативу та підприємливість; здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 

До фахових компетентностей спеціальності належить: здатність 
використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, 
набуті у процесі навчання та професійної діяльності на рівні новітніх досягнень 
в інноваційній діяльності і дослідницькій роботі; здатність критично 
осмислювати проблеми у професійній діяльності чи дослідницькій роботі на 
межі предметних галузей; здатність виконувати складні завдання і вирішувати 
складні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 
неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог; здатність 
проводити дослідницьку або інноваційну діяльність у галузі соціальних 
комунікацій; здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а 
також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 
зокрема до осіб, які навчаються; здатність приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах дослідницької та інноваційної роботи, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування; здатність показувати свою 
відповідальність за розвиток професійного знання і практик та давати оцінку 
стратегічному розвитку команди; здатність до планування подальшого 
автономного та самостійного навчання у сфері дослідницької або інноваційної 
діяльності. 

Інтегральна компетентність, що забезпечується здатністю розв’язувати 
складні завдання і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій, 
значною мірою формується під час підготовки до підсумкової атестації, яка 
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відбувається у формі обов’язкового публічного захисту кваліфікаційної роботи 
(наукове дослідження або інноваційний проект). 

Доступність забезпечується зрозумілою та логічною структурою 
навчального процесу, послідовністю і тяглістю, чіткою організацією викладання 
та оцінювання знань здобувачів. Вироблені критерії оцінювання дозволяють 
з’ясувати, наскільки здобувач зміг досягти запланованих результатів навчання та 
перебувають у відкритому доступі. Студенти заздалегідь проінформовані про 
вимоги щодо оцінювання освітнього компонента до початку його вивчення 
(попередній огляд програми навчальної дисципліни: завдань, форм і термінів 
атестації, правил для повторного перескладання).  

Враховуючи перелік компонентів освітньо-професійної програми, їхню 
взаємодоповнюваність та логічну послідовність, можна зробити висновок про  
достатній рівень якості, прагматичності і доступності ОПП, її відповідності  
професійним стандартам у галузі журналістики та соціальної комунікації, а 
також про необхідність подальшого її вдосконалення, враховуючи відгуки усіх 
зацікавлених сторін (викладачів, студентів, випускників, роботодавців). 

Назва освітньо-професійної програми «Журналістика та соціальна 
комунікація» відповідає її змісту, опанування запланованих програмних 
результатів навчання приводить до отримання освітньої кваліфікації на 
запланованому рівні, відповідно до європейських і національної рамок 
кваліфікації. Випускники повною мірою забезпечені можливістю оволодіти 
основними методами, методиками й технологіями, засобами та знаряддями, що 
використовують у галузі журналістики та соціальної комунікації.  
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Бондаренко І. С.5 

ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТЬ 
“СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ” ТА  

“СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ”: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

Останнім часом в українській науці відбулася актуалізація концепту 
“соціальна інженерія”, а разом з нею висловлюється позиція українських учених 
щодо необхідності впровадження нової галузі знань й освітньої програми з 
підготовки соціальних / соціальнокомунікаційних інженерів. На цьому, зокрема, 
зауважують Т. Каменська, Н. Коваліско, Н. Кунанець, В. Пасічник, В. 
Подшивалкіна, В. Різун, Є. Суїменко, А. Федонюк. Утім, тенденції виокремлення 
соціального інжинірингу як нового методологічного проекту та професійної 
діяльності розпочалися у світовій науці ще наприкінці ХІХ ст. 

Так, починаючи з 20-х рр. ХХ ст., в американській науці відбувається 
поступова концептуалізація поняття “соціальні технології”, що вивчаються у 
контексті соціального інжинірингу. Справді, саме ці роки позначені бурхливим 
розвитком прикладної галузі суспільствознавства не тільки у США, а й у країнах 
Західної Європи та СРСР. У тодішніх наукових концепціях соціальна інженерія 
поставала науковою спробою трансформації суспільних інститутів. Концепт 
“соціальний інжиніринг” завдяки модному звучанню та методологічній 
всеосяжності буквально поглинув поняття “соціальна технологія”, яке стало 
органічним конструктом у складі нової міждисциплінарної галузі. Визнані 
засновники американської соціології Ф. Ґідінґс, Л. Ворд, В. Самнер, А. Смолл 
активно вивчали принципи соціального / соцієтального інжинірингу, а деяким 
науковцям вдалося навіть у той час пояснити взаємозв’язок між поняттями 
“соціальна технологія” та “соціальний інжиніринг”. 

Так, американський дослідник Г. Шентон у праці “Практичне застосування 
соціології” (“The practical application of sociology”, 1927) мислить про особливий 
проект прикладної соціології – науки, що не стане “винаходом одного розуму, 
але буде поступово розвиватися завдяки постійній співпраці між орієнтованими 
на практику соціологами, науково мислячими соціальними митцями та 
соціальними інженерами” [1, іх]. На думку ученого, розбудова прикладної 
соціології стане ефективним засобом гармонізації суспільних відносин за умови 
чіткого розмежування загальної соціології, “соціальних мистецтв” [1, іх] (зосібна 
соціальної роботи), соціальної економіки, технології соціальних мистецтв та 
прикладної соціології; впровадження й інтеграції соціальної емпірики у ділову 
практику; введення соціологічних методів спостереження й статистичного 
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реклами та зв'язків з громадськістю Запорізького національного універистету. 
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дослідження; розробки “техніки патернів” [1, іх] або “технік відносин” [1, іх] з 
метою вивчення індивідуальної поведінки. 

Г. Шентон подав своє бачення структури соціологічного знання, 
виокремивши декілька його методологічних зрізів: загальну соціологію, 
прикладну соціологію, соціальне мистецтво, соціальну роботу, соціальний та 
соцієтальний інжиніринг. Ми розмістили суспільствознавчі галузі відповідно до 
дослідницької логіки ученого. Фактично, це стадії впровадження теоретичного 
знання у конкретний суспільний проект, увінчує які соцієтальний інжиніринг.  

Прикладну соціологію автор тлумачить як систематично організовану 
сукупність соціологічної інформації, корисної у контексті використання більш 
широкого наукового проекту – людського, соціального та соцієтального 
інжинірингу [1, 28]. Основною функцією практичного суспільствознавства 
учений вважав соціальний контроль або творення такої форми трансформації 
соціуму, яку Л. Ворд назвав “артефактними (штучними) змінами суспільства” 
[2]. У разі накопичення прикладною соціологією інформації щодо соціальної 
поведінки вона стає науковою основою для соцієтального інжинірингу – 
масштабного проекту соціальної організації. Показово, що однією з форм 
соціальної організації спільноти учений називає комерційну рекламу. 

Отже, базовим концептом соціологічної теорії Г. Шентона постає конструкт 
“соцієтальний інжиніринг”, запозичений з праць Ф. Ґідінґса. Дослідник 
неодноразово звертається до вчення відомого представника психологічного 
еволюціонізму, зокрема до статті “Соціальна робота й соцієтальний інжиніринг” 
(“Social Work and Societal Engineering”, 1924). У зазначеній роботі Ф. Ґідінґс 
репрезентував власне розуміння телічного процесу (“telic process”) 
цілеспрямованої розбудови суспільства. На його думку, це відбувається за 
трьома схемами: по-перше, через грубу імпульсивну боротьбу – насильницької 
або революційної зміни влади з боку окремих осіб, груп, блоків і класів; по-
друге, шляхом систематичної й упорядкованої роботи окремих осіб або 
соціальних груп; по-третє, за допомогою науково спланованого й систематично 
здійснюваного соціального інжинірингу. Дослідник запевняв, що світ, у якому 
існують численні нації, що постраждали від руйнівних воєн та конфліктів, вже 
давно потребує “амбітного” [3, 13] науково-професійного спрямування – 
соцієтального / людського інжинірингу.  

Ф. Ґідінґс зауважував: “Інжиніринг будь-якої дескрипції, цивільної або 
воєнної, механічної, хімічної або електричної, екологічної або соцієтальної – це 
прийняття наукових принципів як основи практики й слідування технічним 
методам їх застосування. Це складна й фінансово затратна робота. Інженер 
вивчає проблемну ситуацію, перш ніж він втрутиться у неї” [3, 13-14]. На думку 
дослідника, соцієтальний інженер мусить детально ознайомитися з природою і 
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можливостями матеріалів й енергії, визначити магістральні методи діяльності, з 
усією точністю врахувати витрати, розробити деталі операцій і процедур, 
робочих планів і специфікацій. Учений підкреслював, що нинішні соціальні 
реформи, класова боротьба, публічна політика й законотворчість відбуваються 
без врахування інжинірингового підходу. З цим аспектом він пов’язує такі 
поширені у модерному суспільстві проблеми, як патологічну спадковість й 
негативну соціальну обстановку, наслідками якої постають фізична та психічна 
неадекватність, зростання нещасних випадків на виробництві, хвороби, 
психологічне виснаження, страх, невігластво і збочення, прогресування 
несправедливості й експлуатації, бідності, страждань, ненависті і війни. 

Г. Шентон, услід за Ф. Ґідінґсом, вбачає застосування соцієтального 
інжинірингу у всіх галузях суспільної діяльності – індустрії, політиці, освіті, 
релігії, медицині, журналістиці, праві, зазначаючи: “Соціологія такого типу 
може задовольнити потреби соцієтальних інженерів, експертів з соціотехніки та 
соціологів-консультантів” [1, с. 43]. Утім, на відміну від Ф. Ґідінґса, вважає 
фундаментальною основою справді ефективного соцієтального інжинірингу 
кількісні методи соціології, що точно описують соціальні відносини й поведінку, 
соціальні процеси і механізми. 

Праця Г. Шентона дуже цікава тим, що у ній автор проводить ревізію усіх 
найновіших на той час соціологічних теорій; більшість позицій сучасної 
термінології була втілена у канву авторської концепції соціологічного знання. 
Так сталося з поняттям “соціальний інжиніринг”, запозиченим ученим з 
соціоінженерної теорії права Р. Паунда. Нагадаймо, Р. Паунд, професор 
Гарвардського університету, у 1916 році на конференції, присвяченій 25-річчю 
Чиказького університету, проголосив доповідь на тему “Юридичні проблеми 
національного прогресу” (“Juristic Problems of National Progress”). У ній, зокрема, 
дослідник проголосив ідею щодо системи права як соціального інжинірингу 
нації. Дослідник зауважував: “В епоху інженерних тріумфів чому б не 
скористатися інженерним тлумаченням судової практики? Правові норми та 
юридичні доктрини можна порівняти з формулами інженера. Вони виражають 
досвід минулого в управлінні правосуддям і роблять цей досвід доступним для 
законодавця й судді в зручній формі; вони так само, як формули інженера, 
втілюють досвід минулого і позбавляють від необхідності робити довгі 
обчислення і займатися розробкою попередніх математичних досліджень” [4, 
724-725]. У часи Першої світової війни Р. Паунд закликав до вироблення чіткої, 
свідомої юридичної програми у межах інтелектуального соціального проекту та 
вірив, що цілеспрямоване правове конструювання держави задовольнить 
більшість людських потреб людства.  
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Г. Шентон підтримує соціальноорієнтовану концепцію права Р. Паунда й 
вважає, що усі проблеми юриспруденції є компетенцією соціологів. Дослідник 
навіть пропонує здійснювати підготовку специфічних фахівців у галузі права – 
юристів-соціологів (“sociological jurist”), які б займалися визначенням нагальних 
соціальних інтересів нації, пропонували найкращі правові форми їх 
обслуговування, вивчали реальні соціальні наслідки функціонування правових 
інститутів, доктрин та окремих законодавчих актів.  

Концепція Г. Шентона стає чи не єдиною з соціологічних теорій того часу, у 
якій відбулося термінологічне й сутнісне “зчеплення” понять “технологія” та 
“соціальний інжиніринг”. Більшість наукових робіт та суспільних ініціатив 
машинної ери демонстрували захоплення соціоінжиніринговими підходами до 
творення соціальної дійсності. Поступово поняття “соціальний інжиніринг” як 
квінтесенції суспільних реформ повністю витіснило з наукового, медійного й 
побутового дискурсів початку ХХ ст. словосполучення “cоціальна технологія”. 
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Сащук Т.І.6 

КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ АВТОРА  
В НОВІЙ МЕДІЙНІЙ ДІЙСНОСТІ 

Дослідження комунікаційної компетенції є важливим складником 
соціальнокомунікаційних студій, що спрямовані на встановлення особливостей 
природи масової комунікації та комунікації в умовах нових форм медіатизації – 
функціонування соціальних сервісів і мереж, блогерства, різних форм візуальної 
презентації власного світобачення фаховим і нефаховим мовцем. 

Метою цього невеликого дослідження є встановлення особливостей 
трактування комунікаційної компетенції в нових комунікаційних умовах, коли 
для комуніканта завжди відкриті різні канали і форми донесення ідей, смислів, 
оцінок і переконань до аудиторії, кількість якої не є регулярною, а залежить від 
різних чинників, як суто технічних, так і формально-змістових. Головним 
завданням дослідження є встановлення умов формування комунікаційних 
компетенцій автора в новій медійній дійсності. 

Джерелами дослідження стали наукові праці, в яких розглядаються різні 
аспекти комунікаційної компетенції в контексті ключових наукових підходів. 
Такі дослідження варто розділити на 2 групи: наукові студії психолого-
педагогічного спрямування та праці соціальнокомунікаційного напрямку. 
Різниця між цими дослідженнями виявляється у формуванні об’єкта та предмета 
дослідження, доборі методів наукового пізнання, виявленні важливих 
результатів та особливостях впровадження наукових результатів. 

Дослідження психолого-педагогічного спрямування, зокрема праці Н.М. 
Ануфрієвої [1], Вторнікової Ю.С. [2] та численних інших науковців 
спрямовуються передовсім на визначення шляхів і форм набуття компетенцій, 
що визначають комунікацію. При цьому акцент робиться і на кваліфікації 
комунікаційних здібностей, і на технологіях формування таких здібностей. 
Комунікаційна компетентність, як категорія соціалізації, досліджується досить 
повно і детально, з урахуванням найдрібніших аспектів підготовки та 
систематизації різнорідних чинників [5].  

При цьому психолого-педагогічне розуміння компетентності, як правило, 
обходить розуміння ключового значення явища – формування готовності до 
життя в цифровому світі, де людина часто долучається до форм медійної участі 
та може фіксувати і продукувати різні смисли та контексти в ширшому чи 
вужчому середовищі.  

                                           
6 Сащук Тетяна Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри соціальних 
комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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Друга група досліджень – наукових праць, які вивчають комунікаційні 
компетенції журналістів чи медійників (у широкому контексті цього слова) – 
представлена іменами фахівців у галузі соціальних комунікацій. Таких 
досліджень теж немало, можемо назвати найбільш згадувані  роботи 
М.Д. Дяченко [3], В.В. Костюка [4], М.Ю. Шарапи [6], які об’єднуються  увагою 
до формування і розвитку мовної особистості, вироблення професійних навичок, 
багатоплановості лексичного та  синтаксичного підходів до вираження думки, 
формування умов для розвитку ефективної комунікації в межах вимог, що 
диктують виробничі ситуації. 

Відзначимо, що актуальність такого підходу в науці про соціальні 
комунікації потребує врахування динаміки середовища прямої професійної дії 
для медіафахівців – тобто формування комунікаційних компетенцій, що 
орієнтовані на різні технологічні формати текстотворення. Іншими словами, 
сучасна наука повинна формувати стилетворчі чинники майбутнього (а з огляду 
на паралельні роботу і навчання у багатьох студентів – і нинішнього) журналіста 
з урахуванням специфіки нової медіа реальності, насамперед – існування 
цифрових медіа, розвиток соціальних мереж та сервісів, які співіснують поряд з 
традиційними медіа у національному інформаційному просторі. Все це веде до 
появи нової типології текстів, які зумовлюють вимоги стилю, форми, засобів 
смислової полісемії та технологій продукування смислів.  

Такі дослідження на сьогодні формуються в наукових працях, що присвячені 
конвергентним медіа, але говорити про системне оновлення наукових підходів 
до визначення комунікаційних компетенцій в нових комунікаційних умовах та 
запровадження її в систему підготовки медіафахівців – поки не доводиться, і це 
є серйозною науковою проблемою, адже невизначеність тут проявляється у 
розмитості професіограми випускника факультетів та інститутів, що ведуть 
медійну підготовку.  

Результати і висновки. На сьогодні проблема формування комунікаційної 
компетенції в науці розроблена досить повно, різні аспекти вирішення наукових 
задач цієї площини передбачає взаємопроникнення психолого-педагогічних та 
журналістикознавчих (соціальнокомунікаційних) поглядів на ефективність 
комунікації та її формування. Водночас наукова проблема постає у відмежуванні 
численних наукових студій від процесів розвитку медіасередовища, що веде до 
зниження актуальності результатів наукових робіт та, закономірно, зменшення 
можливостей для впровадження цих результатів у практику медіадіяльності чи 
практику підготовки до медіадіяльності в системі вищої освіти. 

Усвідомлення цієї проблеми, її наукове вирішення, інтеграція різних 
дослідницьких платформ задля підвищення ефективності комунікаційної 
підготовки фахівця в умовах нової медійної дійсності – ключове завдання 
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сучасної системи медіаосвіти, яке може бути вирішене тільки на основі 
створення нових теоретичних моделей такої освіти. Цим критерієм і буде 
визначатися цінність наукових результатів оптимізації формування 
комунікаційних компетенцій медіафахівців.  
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Сиваш К. О.7 

АТРИБУТ НАСИЛЬСТВА  
В ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПАРАСОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Вступ. Від початку розвитку телебачення люди були стурбовані можливими 
негативними наслідками, які можуть викликати насильство або агресія на екрані. 
Одним із напрямків дослідження цих ефектів є вивчення перцепції глядачами 
медіа-персон, з якими вони стикаються в програмах. Гомофілія, ідентифікація та 
парасоціальні відносини з телевізійними персонами важливі, тому що вони 
можуть «викликати коротко- та довготривалі емоційні реакції на зображені події 
та самих медіа-героїв» [1, 64]. Метою статті є дослідження кореляції між 
парастосунками й агресією на екрані, що може допомогти пояснити 
насильницьку поведінку глядача в реальному житті. Для реалізації мети було 
виконано такі завдання: розглянуто явище парасоціальної комунікації з 
агресивними медіа-персонами; прослідковано, як змінюється сприйняття 
насильства глядачами, які агресивні/не агресивні за своєю природою; 
представлено результати експериментів, що демонструють особливості 
перцепції насильства дітьми, жінками та чоловіками.  

Результати. В. Поттер переконаний, що питання визначення насильства є 
невирішеним. Через велику кількість форм і проявів агресії на телеекрані, важко 
окреслити межі потенційної шкоди вербального або фізичного насильства [2]. 
Так, учені дійшли згоди про негативний вплив сцен фізичної агресії на екрані, а 
от чи шкодить вербальне насильство, які реакції в глядача воно може викликати 
– ці питання ще розробляються. Так, А. Бусс та М. Перрі наполягають, що як 
вербальна, так і фізична агресія є інструментальним аспектом агресивної 
поведінки, тому різниця між їх вимірами майже відсутня, якщо сила 
парасоціальної взаємодії з медіа-персоною буде високою [3].  

Медіа-психологи виявили, що наслідки насильницького телевізійного 
контенту бувають різними і залежать від особистих характеристик глядача. 
Серед цих характеристик є схильність до агресивної поведінки, що за 
визначенням Л. Гузмана та Л. Ерона є тенденцією до серйозної антисоціальної 
поведінки дорослих [4]. Підсилювати цю тенденцію можуть навколишні 
фактори, такі, як особисті проблеми або ж спостереження за насильством з 
екранів. Таким чином, на агресивних людей вплив насильства з екранів буде 
більшим [5]. Медіа-психолог Б. Гунтер стверджує, що схильність до агресії 
впливає також і на вибір телевізійного продукту для перегляду [6]. У своїх 
дослідженнях він виявив, що люди з агресивними настроями насолоджуються 
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переглядом насильницького контенту, сприймають насильство в 
програмах/кіно/новинах як гумористичне та захопливе. 

Однак, хоча і меншою мірою, насильство на екрані впливає й на тих глядачів, 
що не агресивні за природою. Р. Еванс зазначає, що в результаті сильної 
паравзаємодії з насильницьким героєм на екрані, їх агресивна поведінка може 
змінювати установки навіть таких глядачів [7]. 

Відповідно до гіпотези селективного впливу, ефект медіа для кожного 
конкретного глядача буде залежати від індивідуального життєвого досвіду, рівня 
інтелекту, належності до соціальної групи тощо. Розглядаючи цю гіпотезу в 
контексті сприйняття насильства, можна припустити, що «індивідуальні змінні», 
які опосередковують медіа-вплив, впливають і на перцепцію агресивності, адже 
глядач, на думку С. Аткін, шукає на екрані підтвердження власних дій, думок, 
установок, переконань [8]. 

На думку М. Морєнової, яка досліджує відображення катастроф в екранній 
культурі, «під впливом сучасних медіа відбуваються небезпечні трансформації 
людської свідомості». Дослідниця зазначає, що «Телебачення «вносить» 
травматичні ситуації в кожен будинок, через що мільйони людей «долучаються» 
до екстремальних обставин» [9, 158]. На її думку, показ сцен насильства 
викликає серйозні наслідки для психічного стану людини: «Ймовірно, причина 
полягає не тільки і не стільки в самому повідомленні про трагічні події, яке 
викликало буквально панічні настрої у деяких людей, скільки в тому, як саме 
подавалась та інтерпретувалась інформація» [9, 158]. Тому роль комуніканта, 
того, хто доносить або обговорює катастрофи і насильство особливо важлива. 
При цьому, глядачі будують сильні парасоціальні зв’язки з медіа-персонами, що 
репрезентують концепт насильства або агресивно поводяться. 

Американські вчені С. Сміт., А. Натансон і Б. Вілсон також доводять, що 
насильство поширене на телебаченні, а більшість агресорів на екрані – чоловіки 
[10]. У дослідженні Е. Доннерштейна та його колег доведено, що «важкі» глядачі 
частіше схвально ставляться до насильства як способу вирішення конфліктів і 
поводяться агресивно в повсякденному житті [11]. Крім того, є дані, що 
парасоціальна взаємодія й ідентифікація з агресорами на екрані збільшує 
негативні наслідки демонстрованого насильства [12].  

Контент-аналіз американської телепродукції демонструє нове явище –  герої 
фільмів і серіалів, що сприймаються як добрі, позитивні, рятівники та добродії, 
вдаються до насильства проти лиходіїв. При цьому, покарання за насильницькі 
дії для них майже ніколи не настає [13] Дослідження також демонструють, що 
чоловіки сильніше залучаються до медіа-персон з насильницькою поведінкою.  

С. Мукомед та А. Стромило в своєму дослідженні дійшли висновків, що 
«Сцени насильства на телебаченні відіграють важливу роль, тому що вони 
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передають досвід поведінки в соціумі і призводять до того, що світ сприймається 
як поганий і небезпечний». Так, учені зауважили, що дитяча та підліткова 
аудиторія сприймає демонстроване на телеекрані насильство як прийнятний 
спосіб вирішення конфліктів; для жінок виявлений зв’язок між переглядом сцен 
з переслідуванням і страхом перед навколишнім світом [14, 75].   

Висновки. Парасоціальна комунікація з медіа-персонами, що виявляють 
фізичне або вербальне насильство на екрані може впливати на всі категорії 
реципієнтів. Агресивні від природи люди частіше обиратимуть медіа-продукт зі 
сценами насильства та встановлюватимуть парасоціальні зв’язки з героями, які 
виявлятимуть агресивну поведінку (згідно з механізмом гомофілії та гіпотезою 
селективного вибору). На глядачів, що не схильні до асоціальної поведінки, 
медіа-насильство також матиме вплив, і чим вищим буде ступінь параінтеракції, 
тим сильніше це змінюватиме установки реципієнта.  
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Педагогічні науки. 2008. № 119.С. 68-75.  
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Зоря А. І.8 

КОНЦЕПТ «УКРАЇНА» У ПУБЛІЦИСТИЦІ В. ПОРТНИКОВА 
(на прикладі матеріалів інтернет-видання «Радіо Свобода») 

Однією із складових публіцистичного тексту є «внутрішня форма» — 
концепт. Його виокремлення та аналіз відкривають нові аспекти якісного 
осмислення публіцистичного тексту  та дозволяють простежити його цілісність і 
продуманість. Концепт несе основне змістове навантаження публіцистичної 
статті, особливо коли винесений у заголовковий комплекс, дозволяє простежити 
його цілісність та продуманість.  

На реалізацію концепту, яка відбувається у тексті, впливає багато факторів 
— досвід публіциста, стильова специфіка його текстів, історичний період, 
культурно-естетичні чинники, суспільно-політичний медіаконтекст тощо.  

Актуальність розвідки полягає в аналізі арсеналу концептуальних  засобів, 
якими користуються публіцисти, та ролі цих засобів у формуванні іміджу 
України з метою свідомого та несвідомого ступеня впливу на читача. 

Мета дослідження — віднайти концепт «Україна» в політичних текстах В. 
Портникова, що в умовах зростання ролі внутрішніх та зовнішньополітичних 
чинників набуває актуальності. 

Завдання розвідки зумовлені метою: проаналізувати політичний дискурс В. 
Портников, виявити концепт «Україна»,  порівняти виявлені асоціативні 
стереотипи концепту, пов’язані з уявленнями про Україну; описати концепт 
«Україна». 

Концепт у публіцистичному тексті чітко спрямований, має внутрішньо точну 
ієрархію значень, складові, виражає та реалізовує думку, розвиває, уточнює її, 
його можна логічно проаналізувати. А це можливо лише завдяки комплексному 
аналізу на прикладі конкретних текстів. Особливо актуальним, як зазначає Я. 
Прихода, є концептуальний аналіз, що «спрямований на соціально-політичні, 
ідеологічні концепти, які є ціннісними категоріями суспільної свідомості» [1].  

У низці публіцистичних статей концепт створює певну систему 
взаємовідносин смислів, їх доповнень та перехрещень, заперечень тощо. Так 
публіцистика, політична зокрема, за допомогою концептів може формувати у 
свідомості споживачів багатоаспектність важливого поняття, винесеного на 
суспільне обговорення, створювати всебічну концептосферу його сприйняття. 

Все вище сказане підтверджує визначення концепту Д. Лихачовим, який 
вважав, що «концепт не безпосередньо виникає із значення слова, а є 

                                           
8 Зоря Аліна Ігорівна, студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
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результатом зіткнення значення слова з особистим досвідом людини. Отже, 
концепт слугує посередником між словами та дійсністю» » [2].  

У дослідженні концепту «Україна» у текстах відомого українського 
публіциста, письменника, автора аналітичних статей в українських та 
зарубіжних виданнях на політичну й історичну тематику, ведучого 
публіцистичних та інформаційно-аналітичних програм на кількох українських 
телеканалах та постійного оглядача на «Радіо Свобода» Віталія Портникова саме 
аспект зіткнення значення слова з особистим досвідом є не випадковим. Адже 
той образ України, який створює у текстах публіцист, і є результатом зіткнення 
значення слова, із досвідом автора, що реалізується через його світогляд та 
світосприйняття. 

У публіцистичних текстах В. Портникова концепт «Україна» є одним із 
основних. Аналіз публіцистичних текстів автора в інтернет-виданні «Радіо 
Свобода» (хронологічні межі дослідження охоплюють 2017–2018 роки та січень–
березень 2019 року) показав, що слово «Україна» зустрічається у 56 матеріалах. 

У матеріалах публіциста концепт «Україна» формується у свідомості читачів 
тими ж стереотипами, що близькі до концепту «держава», і репрезентують її як 
країну, яка має свій науково-культурний потенціал, бореться за свій авторитет у 
світовому соціумі. До таких матеріалів В. Портникова належать: «СНД: 
прощання України з порожнечею» («Радіо Свобода» за 03.05.2018 р.), 
«Підписання томосу  для України — це тільки початок боротьби» («Радіо 
Свобода» за 05.01.2019 р.), «Доля Європи і секрет цивілізаційного успіху 
України» («Радіо Свобода» за 24.06.2017 р.), «Активна позиція України в ПАРЄ 
та переляканий Аграмунт» («Радіо Свобода» за 29.04.2017 р.), «Голодомор — е 
ще одна червона лінія, яка назавжди розділила Україну і Росію» («Радіо 
Свобода» за 24.11.2018 р.), «Головна відмінність України від Росії» («Радіо 
Свобода» за 10.02.2018 р.) тощо. 

Інші асоціативні стереотипи, які співвідносяться із зазначеним концептом, 
тобто певною мірою репрезентують його, у публіцистиці                В. Портникова 
тотожні із поняттями внутрішнього та зовнішнього життя українського 
суспільства: влада, народ, армія, культура, мова, Росія, ЄС, США, НАТО, або ж 
особливого типу, до яких віднесемо Революція гідності, війну на Донбасі, 
анексію Криму, президентські вибори 2019 тощо. До текстів, у яких ці 
стереотипи репрезентують концепт «Україна», належать, зокрема: «Добре жити 
в Україні. Культура і мова — запорука успіху» («Радіо Свобода» за 30.12.2017 
р.), «Захід Росії не допоможе. Все в руках українців» («Радіо Свобода» за 
16.03.2019 р.), «Тільки сучасна армія України може зупинити Росію, якою 
керують боягузи» («Радіо Свобода» за 05.08.2017 р.), «Україна і НАТО. 
Українське суспільство прозріло» («Радіо Свобода» за 30.12.2017 р.), «План 
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Путіна і план України. Росії не потрібні перемир’я на Донбасі» («Радіо 
Свобода» за 01.04.2017 р.), Війна проти України. Вбивство бібліотеки і 
українська мова» («Радіо Свобода» за 19.02.2017 р.), «За Україну. Останній 
удар президента Обами по Путіну» («Радіо Свобода» за 14.01.2017 р.), 
«Об’єднавчий собор. Майбутнє України та її церкви створюються у Києві, а 
не в Москві» («Радіо Свобода» за 15.12.2018 р.), «”Росія анексувала одну п’яту 
частину України”: слова держсекретаря США як ”дорожня карта”» («Радіо 
Свобода» за 25.05.2018 р.), «Страх окупанта. Путін розуміє, що Крим — це 
Україна» («Радіо Свобода» за 19.04.2018 р.), «Україна і ЄС — рецепт зачинених 
дверей?» («Радіо Свобода» за 02.01.2018 р.), «Словацький кандидат і вибори 
президента в Україні» («Радіо Свобода» за 02.03.2019 р.) та інші. Як бачимо, 
стереотипи, винесені у заголовки цих текстів чітко репрезентують концепт 
«Україна».  

Те, що концепт «Україна» об’єднує усі стереотипи, пов’язані із поняттям, 
підтверджено і в текстах публіциста (наприклад, Українська Народна 
Республіка, незалежна Україна, Революція гідності, собор незалежної 
Української православної церкви, майбутнє України, українці, воля, народ). 

Негативними стереотипами, що репрезентують концепт «Україна», є: 
економічна нестабільність, політична невизначеність, економічний потенціал, 
економічна неефективність, політична нестабільність, неправомірність 
правосуддя, низький рівень життя, корумпованість, війна, смерть українців, 
окупація. Ці стереотипи прослідковуються у матеріалах: «”Гроші Манафорта” і 
політична корупція на шляху розвитку України» («Радіо Свобода» за 
24.02.2018 р.): «Ми можемо тільки припускати, які були масштаби підкупу 
тут, в Україні. … Ми не хочемо згадувати … і фактично заплющити очі на 
вибіркове правосуддя в Україні»; «Анексія Криму: гармати замість пенсій» 
(«Радіо Свобода» за 22.06.2018 р.): «У Росії живуть набагато краще, ніж в 
Україні, та й пенсія там вища… Це — проста логіка (обивателя), з якою дуже 
непросто сперечатися, цифри говорять самі за себе. Тим більше, що після 
перемоги української демократії починаються події, які нібито тільки доводять 
правоту цієї логіки: підвищується пенсійний вік, збільшуються розцінки на 
комунальні послуги»; «Напавши на Україну, Путін атакував цивілізований світ. 
Захід нарешті усвідомив рівень загрози» («Радіо Свобода» за 24.03.2018 р.): «І 
Україна …розплачується також — війною і окупацією, що продовжується, 
бідністю й смертями, розчаруванням …» тощо. 

Отже, концепт «Україна» у публіцистичних текстах В. Портникова, відграє 
важливе суспільно-політичне значення. Окреслені стереотипи зазначеного 
концепту підкреслюють його важливість, актуальність та соціально-оцінне 
значення в контексті сучасних геополітичних процесів. 
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Шекеряк Я. В.9 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ЗМІ  
ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ» 

Сучасні ЗМІ все глибше проникають у життя не лише окремого індивіда, а й 
держави загалом. Саме вони формують громадську думку, утверджують або 
спростовують стереотипи. Відповідно, вони й мають пропагувати національну 
ідею, спільну для всього населення певної держави, яка забезпечує її загальний 
курс. Якщо утвердженої позиції немає, а ЗМІ не спрямовані на розвиток у 
громадян національної ідентичності, то населення почуває себе відчуженим від 
соціально-політичних процесів у державі.  

Актуальність обраної теми зумовлена повномасштабною інформаційною 
війною з боку Російської Федерації й пов’язаним з цим викликом у медіасфері – 
необхідністю захищатися у сфері ЗМК  й пропагувати ідеї Української держави 
як і для населення всередині країни так і за кордоном 

Метою роботи є ознайомлення з поняттям «національна ідея» та суміжними 
термінами, наголошення на ролі ЗМІ у її формуванні й пов’язаними з ними 
викликами у медіагалузі, обґрунтування необхідності чіткої інформаційної 
політики в Україні.  

Для реалізації мети потрібно буде виконати такі завдання: 
- визначити суть поняття «національна ідея» та суміжних термінів; 
- проаналізувати вплив ЗМІ на формування національної ідеї та пов’язані з 

цим виклики для медіасфери; 
- виявити певні чинники, які сприяють обранню змістового й ідейного 

наповнення засобів медіа відповідно до теми роботи; 
- показати необхідність інформаційного забезпечення населення на 

тимчасово окупованих територіях українським, ідейно спрямованим продуктом; 
Дослідники. Цю тему досліджували багато науковців, що в тому числі 

зумовлено її актуальністю в контексті сучасних українсько-російських відносин. 
Зокрема, С.М. Бойко, В.М. Пасічник, В.В. Стадник, В.В. Лизанчук.  

З кожним роком, через розвиток Інтернету та нових медіа, відповідні види 
ЗМІ стають більш доступними та масовими. Через це вони мають великий вплив 
на всі аспекти життя, включно з духовним. . Можна дуже багато говорити про 
об’єктивність журналістів. Проте уже на етапі відбору новин, що потраплять на 
екрани чи в газетну шпальту, починається суб’єктивність. ЗМІ, продукуючи 
лише певні матеріали, пропагують визначену ідеологію, кут зору й цінності.  
Ретранслюючи у населення ці певні ідеї і формуючи цінності, медіа задають 

                                           
9 Шекеряк Яна Василівна, студентка факультету журналістики Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 
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певний тон у суспільстві. Через це часто можна почути: «Хто володіє засобами 
масової інформації – той володіє громадською думкою» [6]. Здавалося б, 
розвиток медіасфери це велика перевага. Але, з одного боку ,ми про одну й ту 
саму подію можемо дізнатися з різних медіа і відповідно більш об’єктивно 
оцінити ситуацію. З іншого – забагато вибору спричиняє до відмови від нього 
взагалі. Окрім того, більшість провідних телеканалів і газет все-таки належать 
комусь й часто ці люди є політиками. Ми не побачимо інформацію, навіть якщо 
вона правдива й суспільно важлива, але шкодить власнику агентства. 

Оскільки медіа є одним із засобів створення історико-культурного 
інформаційного простору, вони мають вагомий вплив на формування 
національної свідомості та ідеї. 

Національна самосвідомість виникла в епоху формування національних 
держав. Панівні класи тоді зверталися до широких верств населення пропагуючи 
ідеї "історичної місії", "національних інтересів", збуджуючи почуття 
патріотизму серед населення з метою його соціальної мобілізації. Іншими 
словами, національна самосвідомість виникає внаслідок політичних, 
економічних та соціальних процесів у суспільстві певної історичної доби. [1] 

Щодо національної ідеї. Коли соціально-політичні спільності людей 
пройшли відповідні етапи й утворилася національна держава, вона також не 
продовжуватиме своє існування сама по собі. Тут мається на увазі не економіка, 
територіальні межі чи уся законодавча система, яка регулює процеси у тій чи 
іншій країні. Йдеться про ментальні особливості й такі поняття як «національна 
свідомість», «національна ідентифікація», та «національна ідея». Держава може 
мати продуману й дієву правову систему, міцну економіку та армію, але без 
трансляції вищезазначених понять у соціально-культурний вимір це буде лише 
натовп нічим не об’єднаних людей.  

Василь Пасічник у своїй праці «Національна ідея у контексті українсько-
російських відносин» зазначає: «…національна ідея – це осмислена форма 
сприйняття глибинної сутності свого народу, у якій відображена його духовна 
першооснова, мета, сенс та фундаментальні принципи існування, що пронизує 
собою усе національне буття та зумовлює суспільний розвиток» [2. с. 45]. Також 
національну ідею визначають як соціально значущий концепт, пов'язаний з 
етнічною ментальністю, що показує своєрідне відображення представниками 
етнічної спільноти навколишнього світу, їхні уявлення про нього, комплекс 
ціннісно-смислових утворень і своєрідних "правил життя", які зумовлюють 
мотиваційну активність і найбільш доцільний в цих соціальних, історичних, 
культурних і природних умовах тип поведінки [4].Найчастіше це поняття 
трактують як «концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма 
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духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою 
роль і місце у світі» [5]. 

Спочатку національна ідея спрямована на здобуття народом незалежності й 
суверенітету. Коли створена власна держава, вона переходить в нову фазу 
консолідації нації. Завдання змінюються, і потрібно вже не здобувати, а 
будувати, розвивати, досягати нової мети як незалежна держава, і роль ЗМІ тут 
очевидна. 

Залежно від того, яка саме інформація подається, формується уявлення 
народу про владу, державу загалом, курс нації. А це в свою чергу залежить від 
позиції ЗМІ у суспільстві (від їх приналежності). Незалежні медіа можуть 
пропагувати ідеї незалежно від того, чи вони суперечать поглядам деяким 
провладним чиновникам. У нас, як уже було сказано, ЗМІ у переважній більшості 
комусь належать. Тому інформація подається через призму інтересів тієї чи іншої 
політичної партії, олігарха (у потрібному їм світлі) включно з негативними 
повідомленням щодо опозиційних власнику ресурсу сил.  

А хто ж тоді має забезпечувати поширення національної ідеї? Часто ми чуємо 
про проблему розділення народу всередині держави, відпливу кадрів за кордон, 
відсутності довіри народу до влади й так далі. Якщо не буде стратегічного курсу 
(не просто визначеного урядом на папері, а підтриманого народом), спільної 
мети, яку бачитимуть перед собою люди, – така нація не зможе продуктивно 
розвиватися. 

Зачепивши проблему формування й поширення національної ідеї у ЗМІ, не 
можна оминути питання інформаційної безпеки України. 

У сучасному світі запорукою безпеки й самостійності держави є її власний 
національний інформаційно-культурний простір. Перебуваючи у складі СРСР, 
українське суспільство довгий час було інформаційно закритим. Після здобуття 
незалежності населення відчуло на собі тиск потужного інформаційного потоку 
з інших країн, адже в умовах глобалізаційних процесів важко ізолюватися від 
зовнішнього світу. Необхідність збереження традицій і менталітету для 
існування держави очевидна. Але за таких умов, у яких ми опинилися, 
національні суспільства можуть досить легко втрачати свій специфічний 
менталітет і потрапляти під вплив інших культур. Завдання саме ЗМІ: 
підсилювати консолідацію суспільства та сприяти збереженню його 
національно-культурної самобутності. Від змістового наповнення, 
об’єктивності, структури національного культурно-інформаційного простору та 
спроможності адекватно задовольняти потреби суспільства залежить успіх 
реалізації стратегічних національних завдань [7]. 

Зараз, під час агресії з боку Росії, питання інформаційної безпеки як ніколи 
гостре. Тут варто не лише говорити про пропаганду з боку сучасного Кремля, а 
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й про організовану інформаційну війну проти України, яка почалася набагато 
раніше, ніж конфлікт на Донбасі, й про нашу (не)готовність та відчутні вже й 
можливі у найближчому майбутньому наслідки. 

Інформаційний вплив на Україну почався з часів розпаду СРСР. У російських 
ЗМІ колишні держави-члени Союзу називали лише «республіками». Щоб 
привчати населення сприймати пострадянські країни як свою територію, 
перелічували ці «республіки» в одному ряді з автономними частинами Російської 
Федерації. Слово «фашисти» в бік українців почало звучати не з часів Революції 
Гідності, а ще з 1991 року на противагу «демократичним» реформам 
«спадкоємиці й правонаступниці СРСР». Не говорячи вже про переписування 
історії, яке проводилося роками, й «втовкмачування в голову» зовсім іншої, 
гібридної національної ідеї. Її навіть національною назвати важко. «Совкової» 
[8]. 

Якщо говорити про брак національної свідомості та ідентифікації в українців, 
на думку спадають фрази на кшталт: «Незалежність далася занадто легко», 
«Незалежність, за яку не боролися». Ці «гасла» – теж із легкої руки Москви. 
Російська влада хотіла показати своєму населенню й усьому світові, що це 
буцімто вони подарували нам незалежність, підписавши Біловезькі угоди. 
Забувши при тому про національно-визвольні рухи українців, багаторічну 
боротьбу за свою державу, те, що Єльцин ініціював біловезьку зустріч уже після 
виходу України зі складу СРСР і проголошення нею незалежності. Саме через це 
трійка лідерів і зібралася у Віскулях [8].  

Населення Росії зомбування пройшло успішно. Віра «у царя» і те все, що 
скажуть з екранів телевізора, у більшості стійка. Але й українці, на жаль, 
прийняли стереотипи, навіяні Кремлем, теж дуже добре.  

А які телеканали переважали на Сході й до Революції Гідності? Якою мовою 
там здебільшого розмовляли?  

Та й не лише там: російська мова, культура й ЗМІ вільно почували себе в 
Україні. Та у нас більшість в парламенті російськомовні. Яка тут може бути 
національна ідентичність, якщо «легітимний» президент звертався до народу 
чужою мовою. Ще й зовнішня політика. Націю, яка не шанує свою ідентичність, 
мову, традиції і не має чіткої ідеї, не поважатимуть і не сприйматимуть як 
серйозного гравця. 

Ґрунт готувався віддавна і вправно: з введенням військ населення було готове 
прийняти своїх «визволителів».  

І знову ж таки про міжнародні відносини. У Росії машина пропаганди працює 
як на внутрішнє населення, так і для створення потрібного Кремлю іміджу в очах 
зарубіжних країн. Тут не йдеться про те, що ми маємо переймати методи, якими 
користуються рупори московської влади (назвати це журналістикою важко), а 
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про необхідність ефективної контрпропаганди та просування власних державних 
ідей і національних цінностей. 

Російська пропаганда від початку війни на Сході діяла зухвало й без 
компромісів. Починаючи від відверто неправдивих, часом й сміховинних історій 
(усі пам’ятають розп’ятого хлопчика і снігурів) і до професійного 
маніпулювання фактами. Контрпропаганди з нашої сторони не було. Більше 
того, українським журналістам закидали про недотримання принципу 
безсторонності. 

Та саме під час війни журналіст має мати тверду громадянську позицію. Не 
можуть громадяни України розповідати про переваги «русского мира». Думку 
населення по «ту сторону» нехай озвучують міжнародні журналісти. Якщо не 
працівникам ЗМІ пропагувати ідею цілісності, незалежності й не називати речі 
своїми іменами, то кому? Крім того, армія має мати надійний тил і знати, за що 
бореться. 

Можна звернутися до історії. Одразу ж після початку війни у Великій 
Британії було створено Міністерство інформації для "забезпечення преси 
офіційними відомостями про стан справ на фронті і діяльність уряду". 
"Мінінформполітики" Британії стежило, щоб у пресу не потрапили матеріали, які 
могли б "видати ворогові інформацію, цінну з точки зору ведення війни". Якщо 
система "добровільної цензури" передбачала контроль держави над публікацією 
фактів, то прийняті поправки до "Закону про охорону держави" були спрямовані 
якраз проти свободи вираження думок. Саме про "думку" часто говорять 
пропагандисти «російської ідеї» в Україні. У воєнній Британії цю проблему 
вирішували швидко – Міністр внутрішніх справ міг заборонити будь-яке 
видання на власний розсуд 

І яку ситуацію ми маємо з інформаційною безпекою зараз? 
ЗМІ в Україні майже відкрито можуть пропагувати ідеї Російської Федерації, 

і їх за це не притягають до відповідальності. Ми не можемо довести, що зміст 
матеріалу проти України та її незалежності, адже немає визначення, що таке «за» 
неї. Відсутність державної інформаційної політики в Україні дозволяє російській 
пропаганді проникати набагато глибше, ніж військовим силам РФ. У нас немає 
основного закону, який коригує і формує весь інформаційний простір.  

Окрім законодавства, є ж іще й людський фактор. Розуміння того, що, якщо 
не формувати національну ідею за допомогою ЗМІ зараз, то населення так і 
залишиться роз’єднаним і проблема «відчуження» однієї частини держави від 
іншої нікуди не зникне. 

Відсутність контрпропаганди з боку України веде до ще одного 
катастрофічного наслідку: повернення землі без людей. На Сході краще 
«ловлять» російські телеканали й більшість населення черпає інформацію саме з 
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них. А там – «громадянська війна», «українські карателі» і «Путін-рятівник». І 
люди вірять, бо альтернативної інформації у них немає. Повернути довіру 
населення навряд чи вдасться. Його починали зомбувати й до 2014-го. Та й щоб 
нове покоління виросло іншим, необхідно багато роботи. Ми потребуємо 
організованої інформаційної політики з національними інтересами, а не 
кишенькових рупорів політиків. 
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Качан Є.О.10 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ  

Загальновідомо, що однією з найважливіших складових, які засвідчують 
авторитет тієї чи іншої країни, є інформаційний потенціал, стан свободи слова та 
розвитку засобів масової інформації. Не остання роль в цьому належить 
гарантіям незалежної діяльності журналістів.  

На сьогодні журналісти, під час провадження їх професійної діяльності, 
мають можливість користуватися загальновизнаною свободою думки і слова, 
свободою вираження поглядів, в той же час підкреслюється неприпустимість 
зловживання правами та свободами журналіста. Тому питання правового 
забезпечення гарантії незалежної діяльності журналістів постає актуальним як 
ніколи раніше. Водночас сьогодні, багато хто вважає, що вітчизняне 
законодавство, яке регулює суспільні відносини в інформаційній галузі, досить 
надійно захищає основні демократичні свободи громадян України. 

За статтею 34 Конституції України [1] кожному громадянинові України  
незалежно  від  його професії гарантується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати,  
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб  на свій вибір. Також свобода гарантована цілою низкою 
міжнародних нормативних актів: Загальна декларація прав людини (ст. 19) [2], 
Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (ст. 
10-1) [ 3], Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ст. 19-1) [4]. 

Закон України «Про інформацію» свідчить, що масова інформація – це 
інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб, а 
засоби масової інформації – засоби, призначені для публічного поширення 
друкованої або аудіовізуальної інформації. У 7 статті [5] визначено охорону 
права на інформацію і не тільки для журналістів, а й для  усіх ЗМІ. Причому, 
згідно зі ст. 22 [5] вказаного закону до засобів масової інформації можна віднести 
також і он-лайн-видання. Відповідно, права та гарантії діяльності засобів масової 
інформації, встановлені статтею 25 [5] є спільними для всіх журналістів. 

Свобода засобів масової інформації, зокрема, журналістів, які працюють в 
них, є істотним компонентом свободи вираження поглядів та свободи інформації 
та самого суспільства через них. Свобода преси не може існувати без 
журналістів, які повинні мати професійну й етичну освіту. Незалежно від того, 
чи інформація передається у друкованій формі, шляхом трансляції чи мережею 
Інтернет, їй не обійтися без високопрофесійних журналістів. Проте, журналісти 

                                           
10 Качан Євгенія Олегівна, студентка ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж». 
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раз у раз зазнають різного роду втручань у свою професійну діяльність, і держава 
усіма засобами намагається цьому перешкоджати. 

Необхідність додаткового правового забезпечення незалежної діяльності 
журналістів викликана їх вагомістю в забезпеченні конституційного права 
громадян на інформацію. У зв’язку з цим, чинним законодавством встановлено 
правову відповідальність також за посягання на життя і здоров’я журналіста, 
інші дії проти нього (стаття 348-1 ККУ) [6] 

Отже, діяльність журналістів має чітке місце та важливу роль у нашому 
житті. Саме тому я вважаю, що чинне законодавство якісно стає на захисті 
журналістської діяльності та медіа в цілому. Саме забезпечення існування 
засобів масової інформації дає в першу чергу обізнаність та інформування 
суспільства і це є невід’ємною частиною нашого існування та комунікації. 
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Зенталь О. Ю.11 

ПАРИТЕТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ЗМІ ПІД ЧАС 
ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ  

ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ МЕДІАГАЛУЗІ 

Березень та квітень 2019 р. – період президентських виборів в Україні, що є 
знаковою подією в країні кожні п’ять років. Протягом цього часу, а також усього 
виборчого процесу, ЗМІ, які висвітлюють політичну тематику, ставлять на 
порядок денний обов’язкове інформування про електоральні події, оскільки крім 
того, що ця тема є актуальною, вона також приносить засобам масової інформації 
приплив аудиторії та, відповідно, комерційний дохід.   

Разом з тим, згідно з даними Державної служби статистики України, жінки 
становлять 53,7% від усього населення України [1]. Тобто демографічно в країні 
наявний майже кількісний паритет між жінками та чоловіками. Однак 
електорально – а точніше, у пасивному виборчому праві – на виборах Президента 
України жінки традиційно становлять меншість у порівнянні з чоловіками. 
Медійно, в українському медіапросторі, також наявна ґендерна асиметрія [2], яка 
посилюється за умов висвітлення засобами масової інформації президентських 
виборів в Україні, в яких абсолютну більшість становлять саме кандидати-
чоловіки.   

Саме тому, з огляду на актуальність проблеми, мета дослідження – 
визначити паритетне відображення жінок і чоловіків у ЗМІ як виклик для 
сучасної медіагалузі під час виборчих кампаній кандидатів у Президенти 
України. Завдання – обґрунтувати необхідність паритетного відображення жінок 
і чоловіків у ЗМІ під час виборчих кампаній кандидатів на пост Президента 
України. Джерельну базу дослідження становлять публікації таких медіа як 
«Українська правда», «Українські Національні Новини», сайту Представництва 
ООН в Україні, звіт Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, 
колективно-навчальне видання «Гендерні ресурси сучасних мас-медіа», а також 
книга Дж. Дірінга й Е. Роджерса «Формування порядку денного».  

Результати. Перший тур виборів Президента України у 2019 р. відбувся 31 
березня. Другий тур відбудеться 21 квітня, в якому братимуть участь Володимир 
Зеленський (голосів у першому турі – 30,24%) та Петро Порошенко (15,95%). 
Однак у першому турі за пост глави держави змагалися 39 кандидатів, з яких 
четверо були жінками – Юлія Тимошенко (13,40%), Ольга Богомолець (0,17%), 
Юлія Литвиненко (0,10%) та Інна Богословська (0,09%) [3]. З них лише одна 
кандидатка – Юлія Тимошенко – крім того, що традиційно набрала велику 

                                           
11 Зенталь Олеся Юріївна, студентка Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
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кількість голосів виборців, також отримала одне з найбільших медійних 
висвітлень з-поміж інших кандидатів на пост Президента України. Це пов’язано 
з тим, що на сьогодні серед жінок лише Юлія Тимошенко є найбільш відомим 
українським політиком з багаторічним стажем, яка регулярно фігурує в медіа 
через активну політичну діяльність.  

Однак таке медійне висвітлення має не кожен кандидат у Президенти 
України, а тим більше – кандидатка. До того ж, якщо кількісно порівняти 
ґендерний розподіл кандидатів у Президенти України на виборах 2014 та 2019 
рр., то побачимо, що в 2014 р. з 21 кандидатів було лише дві жінки [4], а в 2019 
р., як вже було зазначено, з 39 кандидатів лише четверо були жінками. Якщо 
підрахувати у відсотках, то в 2014 р. жінки становили 9,52% від 100% усіх 
кандидатів у Президенти України, а в 2019 р. – 10,26% від 100%, що на 0,74% 
більше ніж у 2014 р.  

Як бачимо, кількість жінок-кандидаток на пост Президента України за 
п’ятирічний період збільшилася лише на 0,74%. До того ж, на сьогодні жінки 
становлять лише десяту частину від усіх кандидатів у Президенти України. 
Однак така непропорційність серед жінок і чоловіків наявна не лише у 
політичній сфері, але і медіапросторі України, що отримало назву ґендерної 
асиметрії. Такий стан справ не сприяє досягненню п’ятої з 17 Цілей сталого 
розвитку на 2016-2030 рр., затверджених на саміті ООН у 2015 р. Зокрема п’ята 
ціль полягає у «забезпеченні ґендерної рівності, розширенні прав та 
можливостей усіх жінок та дівчаток» [5], одним з пунктів якої є «забезпечити 
всебічну і реальну участь жінок і рівні для них можливості для лідерства на всіх 
рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та суспільному житті» 
[5].   

Саме непропорційність представлення жінок і чоловіків в українській 
політиці та медіа є проблемою та, водночас, викликом для сучасної медіагалузі 
України – в даному випадку, в контексті виборчого процесу виборів Президента 
України. Цю проблему посилює й практика встановлення порядку денного. 
Відповідно до теорії порядку денного у концепції Дж. Дірінга та Е. Роджерса, 
постановка інформаційного порядку денного та його формування залежить від 
того, хто в ньому домінує – громадськість (громадський порядок денний), 
політики (політичний порядок денний) чи медіа (медійний порядок денний) [6]. 
Звідси, не дивлячись на існуючу ґендерну нерівність серед кандидатів у 
Президенти України, у медіа є влада та ресурси встановлювати власний порядок 
денний, забезпечуючи паритетне висвітлення жінок і чоловіків, які беруть участь 
у президентських виборах. Важливо, щоб кількість кандидатів за ознакою статі 
не впливала на їх висвітлення засобами масової інформації за принципом 
ґендерної рівності.   
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Разом з тим, у даному випадку, питання паритетного висвітлення жінок і 
чоловіків, які є кандидатами на пост Президента України, може здатися таким, 
що вступає у колізію з журналістським стандартом точності – наприклад, чи буде 
доречним висвітлювати жінок так, ніби вони становлять половину від усіх 
кандидатів на пост глави держави. Однак насправді суперечності тут не виникає, 
оскільки здійснюючи таке паритетне висвітлення кандидатів у Президенти 
України, ЗМІ дотримуються стандарту балансу думок і точок зору, при цьому не 
маніпулюючи даними про кількісний розподіл кандидатів та їхню підтримку, а 
виносячи на порядок денний під час виборчих кампаній питання про участь 
жінок у політиці та президентських виборах. У такий спосіб жоден 
журналістський стандарт не буде порушений, а у ЗМІ принцип ґендерної рівності 
під час виборчого процесу буде дотриманий.  

Висновки: Отже, паритетне відображення жінок і чоловіків у ЗМІ є викликом 
та водночас необхідністю для сучасної медіагалузі під час виборчих кампаній 
кандидатів у Президенти України. Її можна досягти за умови включення 
засобами масової інформації у власний порядок денний паритетного висвітлення 
жінок і чоловіків, які є кандидатами на пост Президента України, а також 
включення питання про участь жінок у політиці та президентських виборах в 
Україні. Таким чином, засоби масової інформації сприятимуть викоріненню 
явища ґендерної асиметрії в українському медіапросторі, а також сприятимуть 
утвердженню ґендерної рівності в українському суспільстві.   

Результати дослідження будуть цікавими для науковців, які досліджують 
питання політики, ґендеру та прав людини у контексті медіа, а також практиків. 
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Лісовська Р. І.12 

МІСЦЕ НАУКОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

Актуальність теми: український ринок страждає від нестачі якісних 
наукових програм. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, ми вирішили 
провести дослідження щодо рівня зацікавленості наукою серед населення. 
Важливістю є те, що ця ніша в українських медіа потребує заповнення і має 
перспективи для розвитку.  

Об'єктом дослідження ми обрали наукову тележурналістику як метод 
комунікації у соціокультурному просторі.  

Предмет дослідження — рівень зацікавленості науковими відкриттями 
серед українців і доцільність впровадження науково-популярних програм на 
українському телебаченні.  

Мета роботи: зацікавити журналістів у виробництві наукових програм і 
підняти рівень інтересу до науки серед населення.  

Завдання:  

 дізнатися рівень зацікавленості наукою серед населення; 

 порівняти український досвід створення науково-популярних програм зі 
світовим  

 знайти найбільш прийнятні теми для науково-популярної передачі на 
українському ринку. 

Для перевірки доцільності створення наукової програми на українському 
телебаченні, ми провели опитування щодо зацікавленості аудиторії у цьому 
напрямі. 71% респондентів відповіли, що на нашому медіаринку не вистачає 
програм наукового спрямування. 

В опитуванні взяли участь 407 людей. 
77,3% опитаних дивляться телевізор, або ж переглядають ТБ програми в 

записі.  
Більшість (78,7%) надають перевагу розважальному контенту, на другому 

місці (50,5%) - науковій тематиці, третє (40,6%) у соціальних програм. 27% 
опитуваних дивляться політичні ток-шоу.  

Понад 80% респондентів відповіли, що на українському телебаченні не 
вистачає наукових програм. 27% сказали про недостатню кількість соціальних, 
12,5% вважають, що необхідно на ринок додати ще більше розважальних, 6% - 
хотіли б бачити на екранах більше політики. 
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На питання “Чи цікавлять наукові відкриття?” і “Чи цікавлять психологічні 

експерименти?” відповіді суттєво різнилися. Якщо на перше питання ствердну 
відповідь дали 3/4 опитуваних, то на друге — лише — 39%. 

 
Бути учасником наукової програми захотіли понад 62% опитаних. Це вказує 

на зн6ачну зацікавленість наукою. 
Найбільше опитуваних цікавить біологія, на другому місці, з однаковою 

кількістю відповідей (28,5%) - Астрономія і Фізика, третє місце у екології, на 
четвертому ж — медицина. Крім цього, були пропозиції робити випуски про 
нейролінгвістику, математику, хімію і астрофізику.  
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З огляду на результати дослідження, українському глядачеві цікава тема 

науки. Утім, через брак наукових і науково-популярних передач на українському 
ринку, люди надають перевагу розважальним програмам. Адже, дивлячись їх, не 
потрібно думати і аналізувати будь-що. Якщо запускати спеціалізовану 
програму, її потрібно робити у природничому напрямку, робити акцент на 
біології і/або астрономії, утім, включати у випуски й інші наукові питання. 

Ми вважаємо, що наукова журналістика відкриває нову для глядачів Україну. 
А це, в свою чергу, сприяє формуванню її позитивного іміджу не лише поміж 
співвітчизників, але й на міжнародній арені.   

Опрацювавши літературні джерела, поспілкувавшись з науковцями і 
дослідивши смаки аудиторії, ми дійшли висновку, що: 

 На українському ринку забагато розважального контенту; 

 Науково-популярні програми майже відсутні на українському телебаченні; 

 Відкриття і експерименти цікавлять глядачів; 

 Науковці досить часто замкнені і не хочуть говорити на камеру; 

 В Україні є багато розробок, про які мало хто знає. 
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Алексанян Я. А.13 

АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЇ  
ПРЕДСТАВНИКІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗІ СТУДЕНТАМИ  

Актуальність роботи полягає у наданні власних рекомендацій для 
започаткування наукових праць на основі вже існуючої практики комунікації 
представників аграрного сектору зі студентами, як потенційних працівників 
агропромислового комплексу.  

Мета дослідження: проаналізувати комунікаційний процес між 
роботодавцями аграрної галузі зі студентами цього напрямку, та на основі даного 
аналізу, в рамках магістерського дослідження, запропонувати власні засади 
спілкування для задоволення потреб двох сторін (студент — агробізнес). 

Завдання: 
● проаналізувати комунікаційний процес між АПК та студентами; 
● опрацювати основні канали, засоби та форми контактування між 

сторонами; 
● виявити мотивованість сторін у взаємній потребі; 
● запропонувати метод спілкування між представниками АПК з магістрами 

напрямку «Інформаційне забезпечення агробізнесу». 
Джерела дослідження: інтернет-сайти українських аграрних ЗМІ, 

Міністерство аграрної політики, офіційні сайти аграрних компаній України 
(BusinessViews, Пропозиція, Агрокар’єра, МХП, Кернел, Limagrain, Studway, 
Aggeek) дали чітке уявлення про зацікавленість роботодавців аграрного сектору 
в працевлаштуванні студентів. 

Виникнення комунікації зумовлене розвитком наукової думки. До неї 
вдавалися мислителі Давньої Греції (Демосфен, Сократ, Арістотель). ХХ 
століття ознаменувалося вивченням форм, методів та структур, комунікації [1]. 
Справді, ми не можемо уявити світ без спілкування. Вивчення комунікаційних 
процесів дає змогу правильно та грамотно використовувати їх задля своїх 
власних цілей.  

Україна зарекомендувала себе як одна з найвпливовіших аграрних країн 
світу. Сьогодення українського агробізнесу характеризується тим, що країна б'є 
рекорди з експорту зерна, соняшнику і шроту. Ми — лідери з виробництва 
соняшникової олії: 6,4 млн тонн в рік. Це 35% світового виробництва. Україна 
вирощує майже в 7 разів більше зерна, ніж вирощують каву в усьому світі, а в 
2017-2018 році ми експортували в 3 рази більше ріпаку, ніж всі країни світу разом 
узяті [2]. Проте, незважаючи на високі показники, одна з головних проблем АПК 

                                           
13 Алексанян Яна Арменівна, студентка Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
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— брак кадрів. Причиною тому є те, що студенти не вмотивовані йти працювати 
в сільське господарство, адже це не престижно. Більш пріоритетним для 
абітурієнтів є такі спеціальності як юриспруденція, міжнародні відносини, 
журналістика, сфери фінансових та IT-галузей.  Міністерство аграрної політики 
України наголошє на тому, що загальна кількість студентів аграрних 
спеціальностей перевищує 190 тисяч осіб. На жаль, лише 20% від усієї кількості 
студентів, які навчаються в українських аграрних ВНЗ, після закінчення 
навчання працюють за фахом. На цьому наголошує HR-директор кадрового 
агентства "Agrojob" Олена Ніколаєнкова [3]. 

Інтернет-видання “Агрокар’єра” опублікувала інформацію, що станом на 
січень 2018 року в Україні за напрямом «Аграрні науки та продовольчі 
напрямки» бакалаврів готують 72 вищі навчальні заклади[4]. До речі, online-
платформа «Агрокар’єра» є одним з каналів комунікації роботодавців зі 
студентами аграрної галузі. Сайт позиціонує себе як місце зустрічі успішних 
спеціалістів та перспективних фахівців з роботодавцями. В розділі “Старт 
кар'єри” розміщені вакансії, також студент може сам обрати компанію, в якій 
хоче працювати в рубриці “Пошук компаній”. Найцікавішими є оголошення 
стажувань та грантів. Тут можна знайти пропозиції від міністерств та 
міжнародних асоціацій, конкурси на студентські ініціативи та можливості для 
навчання аграрній справі за кордоном. Крім цього, існує проект AgroTalks. Це 
громадська організація, діяльність якої спрямована на пошук нових, 
перспективних та інноваційних рішень задля підвищення ефективності 
функціонування АПК. Організація обирає найцікавіший проект та інвестує в 
його реалізацію, чим саме сприяє розвитку малого та середнього бізнесу країни 
[5]. 

Незважаючи на таку кількість навчальних закладів, абітурієнти не бажають 
пов'язувати своє життя з агробізнесом. Через це вже зараз актуальним серед 
роботодавців АПК гостро стоїть питання мотивувати студентів до роботи в 
компаніях агробізнесу. Тому вони активно заохочують молодь до різних 
проектів, організовують безліч ініціатив та PR-заходів, задля ефективної 
комунікації з майбутніми працівниками агропромислового комплексу.  

До прикладу наведу кілька пропозицій для студентів від провідних аграрних 
компаній України. Агроіндустріальний холдинг “Миронівський хлібпродукт” 
при формуванні штату працівників в першу чергу акцентує увагу на молодих 
спеціалістів, тому було запропоновано програму “МХП Старт”. Стажування в 
одному з найбільших агрохолдингів в країні створено за системою «наставник 
— учень», де наставник — працівник компанії, який передає свій багаторічний 
досвід молодому спеціалісту протягом 3 місяців [6].  
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Міжнародний сільськогосподарський кооператив, виробник насіння лідер в 
Європі та на четвертому місці у світі — компанія "Лімагрейн-Україна" 
започаткувала програму співпраці з вишами в різних регіонах країни. Вони 
інвестують в розвиток, навчання студентів, організовують різноманітні тренінги, 
семінари для обміну досвідом. Студентів навчають сім науковців та професорів 
[7].  

Компанія “Кернел” — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію 
Кернел експортує більш ніж в 60 країн світу. Ще в 2011 році вони запровадили 
освітній проект “Кернел Шанс”. Професори кращих університетів США 
вдосконалюють навчальні програми у відповідності із прогресами та 
досягненняи галузі. На основі глибокого розуміння реальних бізнес-процесів та 
основ менеджменту, вони розвивають в учасників програми інноваційне 
мислення та здатність ефективно діяти в будь-якій ситуації [8]. 

В свою чергу, спільнота Studway часто анонсує події та челленджи для 
студентів. Одними з таких був 30-годинний марафон Student AgriVet Challenge 
[9], який мав на меті змінити долю аграрного сектору України. Студенти 
представляли свої проекти на тему ефективного функціонування виробництва. В 
лютому цього року завершився конкурс інноваційних ідей Zerno Challenge [10] 
для молодих працівників аграрної галузі. Кожна команда ВНЗ України подавала 
свій інноваційний підхід, який зможе вирішити одну із заявлених проблем в 
агросекторі. В підсумку, переможці отримали грошові призи.  31 березня цього 
року закінчився прийом заявок на участь в Міжнародному Конкурсі «Інноваційні 
Ідеї та Технології в Агробізнесі» від ООН.  

Крім вище згаданого, в 2018 році створена нова магістерська програма 
«Агрокебети», термін навчання якої триває півтора роки. Метою є підготовка 
спеціалістів нового формату для агробізнесу, так званих «farm managers» або 
«польових командирів», які володіють універсальними знаннями одночасно в 
галузі агрономії, тваринництва, аграрної інженерії та бізнес-менеджменту. 
Навчальний курс, який розроблявся спільно з Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України, агрокомпаніями, Науково-
методичним центром «Агроосвіта» і Міністерством освіти стане платформою 
для подальшої мультиплікації на всі прогресивні навчальні заклади аграрного 
напрямку в Україні. За перші два місяці з запуску проекту на нього подалось 
майже 10 кандидатів на одне місце, що вже в 3 рази більше, ніж кількість заявок 
на агроменеджмент, агрономію і інженерію в минулому році в аграрні виші. 
Організаторами очікується конкурс в 50 чоловік на місце, що може стати 
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абсолютним рекордом серед аграрних ВНЗ за всі роки незалежності України.   
Навчання розпочнеться вже 1 вересня цього року [11].  

В 2018-2019 навчальному році Інститут журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка вперше в історії запровадив 
магістерську програму “Інформаційне забезпечення агробізнесу”, на якій 
готують майбутніх PR-фахівців саме аграрної галузі. Програма функціонує лише 
перший рік, проте український агробізнес та громадські організації вже 
знайомляться з майбутніми піарниками агропромислового коплексу. 
Вищезгадана компанія “Кернел” вже готує майстер-клас для студентів цього 
напрямку спільно з магістром нової спеціальності — Алексанян Яною. Ідея 
майстер-класу формату неформальної зустрічі здійснюється в рамках 
інноваційного проекту магістра. 

Висновки: проаналізувавши інтернет-джерела, виявивши канали комунікації 
агробізнесу зі студентами, можна прийти до висновку, що українські аграрні 
компанії відчувають гостру потребу молодих кадрів, роблять все, аби заохотити 
молодь до роботи в агросекторі. Бізнес зацікавлений інвестувати в розвиток 
студентів. В тезах бачимо, що вже існують безліч програм, стажувань, практик 
та ініціатив від лідерів данного сектору. Проте поки що дуже мало наукових 
праць, які могли б стосуватися цієї теми. Саме тому моє дослідження є однією з 
перших наукових праць на основі вже існуючої практики комунікації 
представників аграрного сектору зі студентами, як потенційних працівників 
агропромислового комплексу. 

Під час аналізу виявилось, що агробізнес не працює в напрямку залучення 
студентів-піарників до спільного співробітництва, а студенти, в свою чергу, поки 
не розуміють перспектив працевлаштування під час або після закінчення нової 
магістерської програми. Дані висновки дають чітке уявлення проблеми, від якої 
я буду формувати завдання і проектувати інноваційний проект, спрямований на 
взаємну потребу компаній і студентів.  
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Балон М. Е.14  

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НОВИННОГО КОНТЕНТУ  
В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ  

Початок ХXI століття став переломним для більшості соціально-
інформаційних професій. Ривок цифрових технологій забезпечив людство 
новими видами зв’язку, передачі даних і контенту, що у корені змінило бачення 
парадигми світу. Зростає поступова відмова від послідовного споживання 
інформації і перехід до часткового, заснованого на власному графіку, а не під 
диктовку телепрограми. Доцифрові ЗМІ втрачають свій основний козир – 
синхронність подачі інформації. 

Сукупність сучасних технічних засобів зробила доступним поширення будь-
якого виду медіа-контенту в реальному часі з мінімальними витратами та надала 
можливість споживачу охоплювати більше інформації у будь-який час. 

Якщо раніше інформація подавалася аудиторії частинами поступово, то з 
розвитком Інтернету, соціальних мереж, блогосфери з’являється безперервний 
потік інформації, що перевантажує свідомість. 

Актуальність дослідження пояснюється стрімким розвитком інтернет-медіа 
та неспроможністю аудиторії самостійно проводити моніторинг та фільтрацію 
новинної інформації. 

Мета – охарактеризувати функціонування агрегованого контенту у контексті 
роботи українських інтернет-ЗМІ. Виділити проблематику інформаційного 
перезавантаження читача у цифрову епоху. 

На думку О. Федорової, трансформація медіа призвела до зміни користувачів 
інформації. Відповідно до нових медіа іншим стало й саме людство. 
Цивілізаційні прориви виникали кожного разу, коли змінювався базовий 
інформаційний носій. [7] 

Н. Азаренок зазначає, що захисним рефлексом організму на прогрес 
інформаційних технологій є поява та розвиток «кліпового мислення» у 
населення. Мозок людини здатний сприймати і обробляти обмежену кількість 
інформації. Як наслідок – формується агресивний вид самозахисту, звичка до 
«кліпової свідомості», для якої характерні висока швидкість сприйняття образів 
без акцентування на деталях. Водночас мозок віддає перевагу аудіовізуальному 
контенту, ніж текстовому. Вчений робить висновок, що за допомогою «кліпової 
свідомості» людина рятується від великого потоку інформації. [1] 

Також на думку М. Антипова, властиве людині аналітичне мислення, 
спрямоване на розуміння, на осягнення змістів, витісняється «кліповим 
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мисленням», здатним до оперування з великими обсягами інформації, але без 
відповідного її розуміння. Автором зазначається, що маніпулятивні технології, 
які застосовуються щодо носіїв «кліпового мислення», виявляються більш 
ефективним. Як наголошує дослідник, людині в інформаційному суспільстві 
потрібно не просто працювати з великою кількістю інформації і сортувати її за 
ступенем важливості, а й встановлювати взаємозв'язки між численними 
розрізненими інформаційними блоками.  [2] 

Споживання агрегованого контенту значно економить час читачеві, так як 
агрегована інформація має бути найбільш важливою і актуальною. Такі сайти 
охоплюють кілька джерел і збирають інформацію воєдино. Спрощення доступу 
до інформації, можливість її сортування і пояснює популярність 
медіаагрегаторів. 

О. Ситник дослідив змістові й технологічні характеристики новинного 
порталу та зазначив, що у контексті комунікативних процесів Інтернету розвиток 
новітніх веб-ресурсів став наступною логічною ланкою в еволюції соціальної 
комунікації та медіакультури. Максимально зручне для користувачів поєднання 
на потужній веб-платформі великої кількості сервісів, гіперпосилань на інші 
сайти, власного інформаційного наповнення, різноманітних інформерів 
(валютні, біржові, погодні тощо), інтерактивних і мультимедійних додатків 
робить портали стартовою сторінкою користувачів. [4] 

Стрічка новин на новинних агрегаторах, зазвичай, формується автоматично,  
шляхом підбору гіпертекстових посилань на інтернет-сторінки статей. 
Використовуються спеціальні алгоритми, що аналізують новини у 
інформаційних агентств та електронних видань. [6] 

Інтернет-видання у гонитві за переглядами «підганяють» свої заголовки під 
принципи роботи алгоритмів, у такий спосіб страждає стилістична грамотність. 

Використовуючи дані з платформи SimilarWeb було встановлено, що станом 
на квітень 2019 року, деякі з суспільно-політичних сайтів України отримують 
вагому частину переглядів через реферальні посилання з сайтів агрегаторів 
новин. 

Наприклад, реферальний трафік переважає над іншими типами каналів на 
наступних сайтах: radiosvoboda.org – 49.31%, nv.ua – 39.12%,  gordonua.com  –
38.78%, rbc.ua – 33.46% від усього трафіку. Водночас найбільшим 
постачальником реферального трафіку є портал ukr.net. [5] 

Левова частка споживачів не особливо цікавиться першоджерелами новин і 
сприймає лише короткі матеріали, тим самим забиваючи цвях у труну 
аналітичним жанрам преси, які і без цього втрачають актуальність через 
неможливість вчасно подавати гарячу інформацію. Також погіршується якість 
самих новин, оскільки деякі інформаційні портали передусім прагнуть зробити 
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рерайт «вибухової» новини з більш клікабельним заголовком, замість того, щоб 
створювати унікальний контент. 

В. Міронов вказує, що портал ukr.net  надає трафік практично всім онлайн-
ЗМІ України. В яких випадках він партнерський, а в яких покупний – не 
розголошується. «Як запевняють експерти ринку, чим вище відсоток переходів 
на новинний портал з даного агрегатора, тим більші шанси на те, що цей трафік 
покупний», – підкреслює автор. [3] 

Також існують неавтоматичні агрегатори новин, де працює команда 
редакторів, які на власний розсуд визначають важливість та актуальність тієї чи 
іншої новини. Як правило, такі ресурси створюють на базі соціальних мереж. 
Виникнення та зростання популярності месенджерів ініціювало створення 
великої кількості спільнот з новинною тематикою. Тенденція стрімкого розвитку 
telegram каналів обумовлена зручністю взаємодії з аудиторією, хоча і виникають 
труднощі при отриманні фідбеку. Відмінною рисою таких спільнот є поверхнева 
подача інформації. Варто зазначити, що на подібних ресурсах, контент-
мейкерами часто стають непрофесійні журналісти. 

О. Голуб визначила, що варто пам’ятати про небезпеку використання 
соціальних мереж як джерела інформації, оскільки вони є одним із 
найпоширеніших інструментів розповсюдження неправдивої інформації та 
фейків. [8] 

Отже, агрегатори новин легкі у користуванні та значно економлять час 
відбираючи потрібну інформацію, але завдають шкоди «інформаційній гігієні». 
Такі портали можуть допомогти в поширенні недостовірних повідомлень або 
бути інструментом інформаційних маніпуляцій. Інтернет-ЗМІ необхідно 
збільшувати свою постійну читацьку аудиторію, а не підлаштовуватись під 
спеціальні алгоритми пошуку інформації. В умовах прогресу «кліпової 
свідомості», текстовий матеріал бажано доповнювати медіаконтентом.  
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Бекетова Н. В.15   

НОВІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

З розвитком інформаційного суспільства та глобалізаційних процесів 
довкола нього до повсякденного вжитку увійшло поняття «нові медіа». 
Парадигма його дослідження прийнята в усьому світі: аналіз сформованої 
практики демонструє, що органи влади освоюють технології використання нових 
медіа в державному управлінні. При цьому спільний концептуальний інструмент 
комунікаційної діяльності органів державної влади, представлений новими 
медіа, досі розроблюється.  

Кожен орган державної влади можна розглядати як соціальну організацію, 
яка, виходячи з теорії соціальної взаємодії, спрямована на виконання низки 
функцій. У даному випадку, комунікаційної. А сама комунікаційна система є 
елементом державного управління. Інституції чи організації, що діють в ній, 
представляють суспільний інтерес. Ефективна комунікація органів державної 
влади, в умовах нинішньої інтернетизації суспільства, реалізується за допомогою 
нових медіа. 

Метою даного дослідження є з’ясування ролі та особливостей 
функціонування нових медіа як інструмента комунікаційної  діяльності органів 
державної влади.   

Мета передбачає вирішення наступних завдань: 
1. Проаналізувати наявний емпіричний матеріал  щодо використання нових 

медіа у державній комунікаційній діяльності; 
2. З’ясувати роль нових медіа, а саме соціальних мереж, як інструменту 

комунікаційної діяльності органів державної влади; 
3. Дати визначення поняттю «комунікаційна діяльність» органів державної 

влади. 
Попередній аналіз досліджень і публікацій засвідчує підвищену увагу як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців до цієї теми. Нові медіа як інструмент 
комунікаційної діяльності фігурують у працях Б. Потятиника, Ю. Нестеряк, В. 
Рябічева, Є. Колеснікова, Н. Глазунової, Р. Ноймана, М. Лістера, Л. Мановича. 

Місце нових медіа у комунікаційній діяльності органів державної влади 
визначається їхніми функціональними характеристиками, які, на думку, 
американського медіадослідника Р. Ноймана, забезпечують  активну участь 
користувачів у створенні та розповсюдженні контенту [1, 3]. Більш того, 
вдосконалення управління в будь-якій сфері здійснюється через введення 
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інновацій. У державному управлінні саме нові медіа є інноваційними 
технологіями.  

Американський науковець Б. Ніз, даючи дефініцію нових медіа, звертає увагу 
на їхню інтерактивність, диференціюючи їх від традиційних засобів масової 
інформації [2, 28]. Ця характеристика сприяє відкритості комунікаційної 
діяльності органів державної влади. Дослідник виділяє п’ять видів нових медіа, 
у тому числі і соціальні медіа. Соціальні мережі, у свою чергу, слід розглядати 
як їхній особливий вияв.  

Наукові дослідження останніх років свідчать про те, що наразі дописи в 
соціальних мережах мають більший вплив на формування громадської думки, 
ніж об’єктивні факти. На думку українського дослідника Б. Потятиника, з 
появою такого сегменту нових медіа, як соціальні мережі, «міжособистісне або 
групове спілкування легко переходить на масове» [3, 15]. Соціальні мережі, які 
раніше були засобом міжособистісної комунікації, стають інструментом 
маркетингу і засобом формування громадської думки. При цьому ми матимемо 
справу з, так званим, Альфа поколінням, де комунікація з формату face-to-face 
переходить у формат screen-to-screen. Споживачі стають джерелом інформації 
про стан справ у різних галузях суспільного життя для прийняття управлінських 
рішень. Такий формат можуть забезпечити лише нові медіа, а основним 
середовищем їхнього функціонування залишається Інтернет.      

Комунікація є важливим об’єктом управління, оскільки це не тільки процес 
обміну інформацією, а, за словами російської дослідниці Н. Глазунової, й 
«своєрідне відображення того, що відбувається в державі» [4, 9]. Контролюючи 
цей зв'язок, активно впливаючи на його складові, держава реалізує свої завдання. 
Важливим аспектом є надання державних послуг —  діяльності органів влади 
щодо реалізації їхніх законних повноважень за запитами зацікавлених осіб. 
Тепер органи державної влади та їхні PR-служби реалізують свої повноваження 
з залученням як традиційних, так і нових медіа. 

Діяльність органів державної влади, в рамках даного дослідження, 
розглядається в аспекті функціонування публічно-правових органів як 
організацій, що здійснюють повноваження в  інтересах держави. Органи 
державної влади, як складна система взаємопов’язаних соціальних організацій, 
найчастіше мають потребу в управлінському консультуванні у сфері 
комунікацій: фахівці з комунікацій працюють над створенням  релевантного 
контенту та зручністю інтерфейсу.  

Наразі більшість органів державної влади у світі має власні веб-сторінки.  
Їхня комунікаційна функція, за словами російського науковця Є. Колеснікова,  
«полягає в покращенні комунікації між органом і його зовнішнім та внутрішнім 
середовищами» [5, 69]. Комунікаційна діяльність реалізується на засадах 
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прозорості,  а також задля отримання фідбеку тобто зворотнього зв’язку  —  як 
способу удосконалення комунікації в системі державного управління.  

Диверсифікація каналів і засобів спілкування відбувається завдяки виходу в 
Інтернет, а соціальні мережі сьогодні є майданчиком для ведення комунікації 
органів державної влади. Серед них твіттер вважається найбільш мобільним 
інструментом. Явище, коли представники влади використовують сучасні 
інструменти на кшталт твіттеру і в такий спосіб інформують про події у режимі 
реального часу, а також реагують на те, що відбувається зараз, вже отримало 
назву «твіттер-дипломатії» [6, 1]. Такий канал комунікації є важливим для 
підвищення ефективності роботи на міжнародній арені, поширення офіційної 
позиції міністерств та зовнішньополітичного курсу уряду серед ширшої 
аудиторії, створення позитивного іміджу країни, сприяння відкритості у поданні 
інформації, тіснішого зв’язку з громадянами. 

Сьогодні твіттер стає не просто каналом комунікації, а й інструментом 
побудови іміджу України на світовому рівні.  Одним з найактивніших аккаунтів 
можна назвати твіттер Міністерства Закордонних Справ України, котрий 
дописує з травня 2010 року. Приміром, 3 квітня міністерством було зроблено 10 
публікацій і поширень. Основа мова в налаштуваннях сторінки — українська.   
Станом на квітень 2019 року, сторінка налічує  майже 57 тисяч підписників, 
опубліковано близько 7 тисяч фото і відео.  Фотографія обкладинки — задля 
підтримки військовополонених #FreeUkrainianPows. Публікації — як у формі 
заміток із доступним викладом змісту для пересічних користувачів, так і 
розширені інформаційні повідомлення з відповідними посиланнями та 
світлинами.  

Так, проникнення нових медіа в сферу комунікаційної діяльності органів 
державної влади є закономірним, а не випадковим фактом. Без налагодженої 
комунікації унеможливлюється здатність приймати управлінські рішення, 
отримувати зворотній зв'язок, адаптувати управління загалом.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає у авторському визначенні 
поняття «комунікаційна діяльність» органів державної влади. Органи влади та 
державні установи встановлюють зв'язок для інформування, впливу, 
переконання суб'єкта комунікації або опису поточної ситуації. Комунікація в 
системі державного управління відбувається за допомогою символів, соціальних 
взаємодій. Вони характеризуються низкою особливостей, спрямованих на 
регулювання поведінки людей і роботи органів державної влади задля 
досягнення спільної мети. Згідно з вищезазначеним, комунікаційну діяльність 
органів держаної влади можна окреслити як: 

1) поширення інформації; 
2) налагодження зовнішньої та внутрішньої комунікації; 
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3) отримання фідбеку з метою підвищення відкритості діяльності органів 
державної влади, створення іміджу держави і формування громадської думки.    

Підсумовуючи, забезпечення стабільності держав в умовах інтенсифікації 
інформаційних процесів корелюється з необхідністю оперативного реагування 
органів державної влади на комунікаційні виклики. Інструментом цьому служать 
нові медіа. Важливим аспектом є те, що державне управління передбачає 
необхідність різноманіття соціальної інформації, якою обмінюються сторони 
комунікації, і способів її передачі. Мета використання нових медіа в діяльності 
органів державної влади пов’язана з реалізацією ними прав і обов’язків, 
передбачених законодавством держави, а зміст полягає в репрезентації органів 
влади в нових медіа та регулювання самої сфери комунікаційної діяльності. Для 
представників органів державної влади ця платформа — можливість відкрито 
взаємодіяти онлайн з представниками інших країн та суспільством. 

Отримані висновки можуть слугувати джерельною базою для майбутніх 
досліджень у функціонуванні нових медіа в системі комунікації  органів 
державної влади, особливо в контексті використання соціальних мереж для 
формування іміджу держави та підвищення відкритості діяльності органів 
державної влади.  
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Гринь О. В.16 

ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЯК ВПЛИВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ АУДИТОРІЇ 

Мета: встановити основні тенденції візуального контенту в медіа.  
Завдання: проаналізувати теоретичні джерела;  виокремити основні чинники 

впливу візуального контенту на аудиторію. 
Джерела дослідження: контент друкованих видань та соціальних мереж. 
Результат: 
Розвиток сучасних засобів масової комунікації неможливо уявити без 

мобільних пристроїв з постійним Інтернет-зв’язком . Суспільна глобалізація, 
розвиток інноваційних технологій, постійний потік інформації, дають змогу 
журналістам та всім людям не тільки розміщувати інформацію в будь-який час і 
незалежно від їхнього місця перебування, але й зумовлюють потребу у нових 
формах подачі інформаційних повідомлень для кращого сприйняття та 
виокремлення серед інших новин. 

Будь-яка взаємодія медіа з соціумом не проходить безслідно, а залишає повне 
відображення у формуванні світогляду людини. Тому висвітлення,подача тої чи 
іншої інформації добре продумана професіоналами, для отримання потрібного 
впливу на аудиторію: «… особи, групи осіб, суспільство використовують засоби 
комунікації, щоб застосувати контент (знання, зміст) з метою досягнути одного 
або кількох спеціальних ефектів. Контент масової комунікації відрізняється від 
контенту персональної або групової комунікації, бо повідомлення в сфері 
масової комунікації мало персонізоване, спеціалізоване, більш швидко 
поширюється і має зручніші канали проходження» [ 1, c. 222 – 223]. 

З розвитком технологічних засобів подачі інформації, спрямованих 
орієнтуватися на візуальні образи, залишають свій слід у формуванні способу 
сприйняття контенту людиною.  

Логотипне, кліпове сканування навколишнього світу притаманне нам 
завдяки глобальному розповсюдженню візуальних образів, створених 
підприємницькими структурами, головний мотив яких — просування товару чи 
послуги, отримання прибутку. Інтернет насичений банерами, вулиці — 
бігбордами, радіо та телебачення — аудіовізуальними роликами. Окрім цього, за 
допомогою сучасних технічних допоміжних засобів можна створити візуальні 
продукти й розтиражувати їх  [2]. 
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Графіка та фото несуть певну інформацію в потрібному контексті, 
спрямовані викликати швидку емоційну реакцію людини, провокуючи потрібну 
модель поведінки під впливом позитивних чи негативних емоцій. 

Друковане видання як цілісна композиційна одиниця призначене для 
забезпечення комунікаційної функції — спілкування, для чого використовує 
мову наочних образів — специфічну знакову систему, що складається з форм та 
способів візуалізації даних, за допомогою яких виконуються інформаційна та 
естетична функції, відображається стиль видання та досягається емоційне й 
естетичне враження. Не лише текст трансформується у візуальний образ, у свою 
чергу, зображення розглядається як текст, складений із символів [4]. 

Ось декілька фактів та цифр про ефективність візуального контенту [3]: 
-  Нашому мозку потрібно лише 1/10 секунди, щоб зрозуміти образ. Читання 

200-250 слів займає в середньому 60 секунд.  
- Люди запам’ятовують візуальну інформацію 6 разів краще, ніж 

інформацію, яку вони прочитали чи почули. CTR веб-сайту приблизно на 47% 
вище на сайтах, які містять зображення.  

- Інфографіка дає на 12% більше трафіку і на 200% більше акцій, ніж 
повідомлення без зображень.  

- Вміст  зображеннями отримує на 94% більше переглядів, ніж вміст без 
відповідних зображень.  

- Твіти з зображеннями отримують на 18% більше кліків і на 150% більше 
ретвітів, ніж твіти без зображень.  

- Facebook повідомлення з зображеннями отримують більше в три рази 
більше взаємодії, ніж ті, де відсутні зображення.  

- Повідомлення LinkedIn із зображеннями створюють на 98% вищий рівень 
коментарів.  

- Відео генерує на 80% більше конверсії.  
- Згідно з візуальним мережевим індексом Cisco, близько 78% всього 

трафіку даних у 2021 році буде складатися з відео. 
Отже, за прогнозами саме відео буде займати ключові позиції в комунікації з 

аудиторією через інтернет-змі та соціальні мережі загалом. Адже розширення 
комунікацій викликає потребу у нових способах їх висвітлення. Людина 
двадцять першого століття повинна сприймати інформацію цілісно та без всяких 
зусиль. Саме на це й покликане візуальне оформлення в ЗМІ та сторінок 
соціальних мереж та безпосередньо подача інформації у вигляді фото, відео 
контенту, графіки та інших зображальних інструментів.   

Висновки: зробивши даний аналіз, можемо підбити підсумки того, що 
сьогодні для кращого привернення та втримання уваги аудиторії сенсаційних 
новин мало. Важливу роль відіграє саме доступна подача інформації та цілісне 
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візуальне оформлення, що у свою чергу полегшує її сприйняття та виділяє серед 
іншого представленого контенту. Це стосується як візуального оформлення 
подачі інформації в традиційних друкованих ЗМІ, так і на сторінках інтернет-
видань та соціальних мереж. 
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Коваль А. С.17  

ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ГЛЯНСОВОГО ВИДАННЯ «ELLE»  
 У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ INSTAGRAM 

Інтернет надає редакціям журнальних видань значні переваги, відкриває 
перед ними нові можливості по залученню аудиторії, оптимізації власного 
контенту тощо. Одним із способів просування журналу в Інтернеті є створення і 
активне ведення редакціями сторінок у соціальних мережах. 

За визначенням К. Дубняк, «соціальна мережа – це спеціально реалізована 
можливість віддаленої взаємодії людей з метою обміну інформацією, зазвичай 
яскраво вираженої тематичної спрямованості» [1, с. 122]. Видання, що мають 
власні сторінки на відповідних інтернет-сервісах, різною мірою організовують 
комунікацію із власними спільнотами, до кола яких входить постійна та 
потенційна читацька аудиторія. Зокрема, для платформи Instagram характерна 
візуальна комунікація (із використанням фото і відео).  

Наукова думка про візуальну комунікацію у соціальній мережі Instagram 
представлена публікаціями Ш. Де [2], Н. Дьорінга [3], Л. Мановича [4], Л. Сміт 
[5], Н. Хочмана [6] та інших. Більшість наукових розвідок торкаються ролі 
зображень у соціалізації користувачів платформи, а також просуванні різних 
продуктів в Інтернет. Разом з тим, особливості візуальної комунікації в Instagram 
періодичних видань, зокрема журналів, ще мало вивчені.  

Мета нашого дослідження – визначити особливості візуальної комунікації 
глянсового видання у межах інтернет-платформи Instagram. Предметом нашого 
зацікавлення стала сторінка в Instagram  української версії глянсового видання 
«Elle», аудиторія якої становить більше 85 тисяч підписників. Для реалізації 
поставленої мети, нами були визначені такі завдання: 

1) систематизувати складові візуальної комунікації, що редакція журналу 
використовує у роботі із Instagram; 

2) проаналізувати наповнення матеріалів на сторінці видання. 
Публікації журнального видання «Elle» у соціальній мережі Instagram прямо 

не пов’язані із матеріалами, що входять до друкованої версії журналу або 
розміщуються на офіційному сайті, завдяки чому видання має змогу створити 
свій унікальний образ у межах конкретного майданчика (Instagram), а не 
дублювати одну і ту ж інформацію на різних ресурсах. Разом з тим, редакція час 
від часу використовує свій Instagram задля анонсування свіжих випусків 
друкованого журналу або для оголошення певної важливої новини.  

Аналіз сторінки журналу «Elle» у Instagram показав, що, здебільшого, 
опубліковані матеріали (фото і відео) стосуються життя та зовнішнього вигляду 
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вітчизняних та зарубіжних знаменитостей. Практично кожну світлину, на якій 
зображено відому постать, супроводжує текстівка із коментарем, у якому 
описуються умови, за яких було зроблено фото, а також те, у яке вбрання 
одягнена людина на знімку. Завдяки такому наповненню, у редакції є можливість 
сформувати у соціальній мережі відповідний образ журналу, побудований на 
асоціаціях із життям знаменитих та успішних людей. Поруч із такими знімками, 
редакція публікує інформаційні фотографії із різних українських та світових 
культурних подій; світлини, покликані надихати глядачів, а також рекламні 
фотоматеріали. Задля активізації комунікативного процесу із аудиторією, 
редакція спонукає користувачів соціальної мережі не лише вподобати фото чи 
відео, а й відповісти у секції коментарів на певне запитання. 

Якість зображень глянсового видання в Instagram достатньо висока, в 
оформленні сторінки простежується художній підхід, що полягає, насамперед, у 
вдалому поєднанні різних кольорових плям на окремих фотографіях. Так, на 
кількох світлинах поспіль можна простежити наявність одного кольору, через що 
фотографії загалом мають вигляд довершеної стильової композиції, хоча 
насправді між ними може не бути нічого спільного. У той же час, редакція 
видання не завжди має можливість використати таку фотографію, що вдало 
поєднувалася б із іншими, вже опублікованими. Як наслідок, порушується 
усталена візуальна єдність кольорів та елементів.  

Ще одна складова візуальної комунікації, якою послуговується видання 
«Elle» у роботі з Instagram, – відео. Вони, як правило, представлені рекламними 
роликами, фрагментами записів модних показів та короткими відеоматеріалами 
за участі знаменитостей із обов’язковими текстовими коментарями, які 
пояснюють глядачам те, що відбувається на самому відео. Як і з фотографіями, 
редакція видання прагне обирати для публікації такі відео, що візуально 
поєднуються з іншими матеріалами на сторінці. Зрозуміло, що це не завжди є 
можливим, тому частину відеоматеріалів видання публікує, використовуючи 
функцію «Історії». Завдяки цьому, аудиторія має можливість переглянути 
запропоновані відео, а візуальна єдність сторінки в Instagram не порушується. 

Підсумовуючи сказане, можемо стверджувати, що видання «Elle», 
використовуючи мінімальний набір засобів, у соціальній мережі Instagram 
створює за допомогою візуалізації власний позитивний образ. На нашу думку, 
сьогодні це є надзвичайно важливим для традиційного медіа, що прагне бути 
конкурентоспроможним на медійному ринку. Наша розвідка має сприяти 
подальшому розвитку наукової думки, присвяченої візуальній комунікації 
журнальних видань у мережі Інтернет, а також стане в нагоді редакціям видань 
у роботі із соціальними мережами.  
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Левченко А. В. 18 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ ІНІЦІАТИВИ 
КОМПАНІЇ NESTLE НА ПРИКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ RISE 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, аграрні ініціативи, сталий 
розвиток, PR-події. 

Key words: information support, agrarian initiatives, sustainability, PR events. 
За даними Всесвітньої організації сільського господарства, у світі щодня 

близько 815 людей потерпають від голоду. Ці люди не мають можливості 
отримати навіть елементарних продуктів харчування.  

В Україні таку ситуацію складно уявити, адже наша країна посідає перші 
місця за виробництвом різноманітної сільськогосподарської продукції.  

Проте у сфері аграрного бізнесу існує низка проблем та ризиків, таких як 
зміни клімату, виснаження водних та земельних ресурсів країни, забруднення 
довкілля тощо. Є нагальним впровадження інноваційних технологій з метою 
збереження позицій України на аграрному ринку.  

Одним із ключових механізмів вирішення проблеми є впровадження в 
Україні швейцарської методики оцінювання фермерських господарств – RISE 
(Response-Indusing Sustainability Evaluation). В основі даної методики є 10 
параметрів, які показують економічні, екологічні та соціальні аспекти роботи 
підприємства. Основним завданням проекту є оцінка рівня сталого розвитку 
фермерського господарства [1]. Втілення в Україні швейцарської методики 
оцінювання можна розглядати як інноваційні технології розвитку аграрного 
сектору.  

Таким чином, інформаційне забезпечення аграрних ініціатив є актуальним 
для аграрного ринку України. 

Мета нашого проекту має кілька аспектів: 
1. проаналізувати стан інформаційного забезпечення аграрних ініціатив в 

Україні та у світі; 
2. сформувати механізми інформаційного забезпечення аграрної ініціативи 

Nestle на прикладі інноваційної методики RISE. 
З мети нашого дослідження формуються наступні завдання: 
1) проаналізувати зарубіжний досвід аналогічних ініціатив; 
2) запропонувати механізми впровадження швейцарської методики RISE в 

Україні. 
Суб’єктом дослідження є ТОВ «Nestle». 
Об’єктом дослідження є проведення PR-комунікації ТОВ «Nestle». 
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Предметом дослідження є впровадження аграрних ініціатив та механізмів 
впровадження швейцарської методики RISE. 

Швейцарське бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні з 
Бернським інститутом прикладних наук, з Сумським національним аграрним 
університетом та з Міністерством аграрної політики та продовольства України 
втілюють проект під назвою «Розвилок сталого сільського господарства - 360‘ 
оцінка фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку» [1]. 
Головною метою даного проекту є покращення життя місцевих фермерів та їх 
сімей. 

На інтернет ресурсах про методику зазначають таке: «Метод RISE є зручним 
та простим у використанні, адаптований до українських умов, що дозволяє 
розглядати його як сучасний доступний спосіб аналітичної оцінки відповідності 
виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства в Україні 
принципам сталого розвитку. Також це засіб формування інформаційної основи 
для прийняття управлінських рішень щодо сталих практик ведення 
господарства» [2]. 

Одним із прикладів аналогічних методик є ініціатива сталого сільського 
господарства (платформа SAI). SAI є основною ініціативою глобального 
ланцюга цінності продуктів харчування та напоїв для сталого сільського 
господарства. Найбільшими покупцями сільськогосподарської сировини є 
продовольчі компанії та підприємства роздрібної торгівлі. Щоб забезпечити 
постійне, зростаюче і безпечне постачання сільськогосподарської сировини, їх 
необхідно вирощувати стабільно. SAI – неприбуткова організація, що сприяє 
обміну знаннями та найкращими практиками на рівні конкуренції на підтримку 
розробки та впровадження методів сталого сільського господарства із 
залученням зацікавлених сторін по всьому ланцюгу продовольчого значення [3]. 

Питання інформаційного забезпечення аграрних ініціатив наразі є 
малодослідженим. Дослідниця І. Попова у праці «Інформаційне забезпечення 
управління агробізнесу» зазначає, що: «Головним завданням формування 
інформаційної інфраструктури аграрного бізнесу є створення максимально 
сприятливих умов доступу всіх сільськогосподарських підприємств до 
інформації̈, яку в світі прийнято називати діловою» [4]. Тому так важливо 
досліджувати ймовірні канали комунікації та створювати доступ до них. 

Тож визначимо чинники, які впливають на комунікацію: 
1. Компанії агробізнесу потребують надійних сертифікованих 

постачальників продукції для забезпечення безперебійної роботи. 
2. Фермери потребують високооплачуваної роботи. 
3. Країна потребує сталого рівня розвитку агробізнесу. 
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4. Фахові компетенції спеціалістів з інформаційного забезпечення повинні 
відповідати сучасним викликам.  

Основи комунікаційного процесу задля досягнення поставленої мети 
включають два основних сегменти: удосконалення просвітницької діяльності з 
метою підвищення обізнаності українського суспільства щодо програми 
розвитку сталого сільського господарства – RISE та проведення низки заходів за 
участі представників суб’єкта, широкої громадськості, представників ЗМІ та 
партнерів.  

Як зазначає доцент Щегельська Ю. П.: «спеціальна PR-подія – це 
промоційний захід, який було цілеспрямовано створено компанією на основі 
сутнісного інформаційного приводу, з метою приверненням уваги мас-медіа та 
широкої громадськості до неї самої, її продуктів, а також реальних досягнень 
діяльності» [5].  

З огляду на вищезазначене розглянемо заходи комунікаційного процесу, який 
доречний для впровадження інформаційного забезпечення ініціатив у 
агробізнесі. Для цього було проаналізовано книгу «Найуспішніші PR-кампанії у 
світовій практиці» [6], де здійснено комплексну характеристику всіх PR-
проектів, серед яких є низка прикладів для аграрного сектору: медіа-програма на 
встановлення рекорду у фітнес-клубах, програми мерчандайзингу у магазинах, 
пропаганда правильного харчування в ток-шоу на радіо, рекламні розіграші 
продукції у прямому ефірі, партнерства з асоціаціями у відповідній сфері, 
запровадження різноманітних акцій, які широко висвітлюють ЗМК, участь у 
телевізійних програмах, аукціони на Інтернет-порталах, співпраця з торговими 
агентствами, публікації в мережі Інтернет, пункти роздрібної торгівлі, реклама в 
друкованих та електронних ЗМІ, реклама на радіо, додаткові способи 
позиціонування товару, роздача купонів і буклетів, робота зі службовцями.  

Проаналізувавши досвід успішних PR-кампаній, можемо запропонувати 
низку заходів, які удосконалять інформаційне забезпечення аграрних ініціатив: 

 запровадження різноманітних акцій, які будуть висвітлювати тематичні 
ЗМК; 

 партнерства з асоціаціями у відповідній сфері; 

 публікації в мережі Інтернет; 

 реклама в друкованих та електронних ЗМК; 

 проведення конференцій, семінарів та майстер-класів, що стосуються теми 
проекту. 

Впровадження в Україні Швейцарської методики оцінювання дає можливість 
збільшити людські та природничі ресурси для отримання високого результату в 
аграрному секторі економіки. 
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Таким чином, було проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід 
впровадження аграрних ініціатив, сформовано механізми інформаційної роботи, 
запропоновано план дій для проведення PR-кампанії аграрної ініціативи на 
прикладі інноваційної методики RISE.  

Отже, запровадження інноваційної методики RISE може допомогти Україні 
досягти рівня сталого розвитку агросектору. Інформаційне забезпечення 
подібних ініціатив дає учасникам проектів можливість тісно співпрацювати, 
обмінюватися та вивчати досвід, знаходити партнерів та постачальників для 
досягнення результатів у подальшому. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Клочко Т. І. Nestle в Україні: створюючи майбутнє сільського господарства. ІнфоНест. 

2018. № 1. С. 18-19.  
2. Nestle в Україні допомагає оцінити ферми на відповідність принципам сталого розвитку. 

URL: https://agronews.ua/node/94051 
3. SAI Platform: official website. URL: http://www.saiplatform.org/  
4. Попова І. С. Інформаційне забезпечення управління агробізнесу / І. С. Попова // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : 
Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 54-57. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2017_2_11. 

5. Щегельська Ю. П. Організація та проведення PR-кампанії: навчальний посібник освітньо-
професійної програми спеціальності 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю» / 
Щегельська Ю. П.; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Ін-т журналістики; 
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю. – Київ: «Фенікс», 2014. – 144 с. 

6. Лисов В. А. Найуспішніші PR-кампанії у світовій практиці. М.: Консалтингова група 
«ИМИДЖ-Контакт» ИНФРА-М, 2002. 

  



71 

 

Ломакова Т. І. 19 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ АГРАРНОЇ КРАЇНИ 

Формування іміджу – важлива частина стратегії розвитку будь-якої країни.  
Позитивне позиціонування на світовій арені автоматично забезпечує вигідні 
стосунки з іншими країнами та міжнародними партнерами.  

Україна – завжди славилася своїми чорноземами. Ми одні з лідерів з 
виробництва зерна, цукру, меду і соняшникової олії. Аграрний сектор формує 
близько 18% ВВП України. Втім попри це, наукових праць, які б стосувалися 
формуванню іміджу нашої держави як аграрної країни – практично немає. 

Мета дослідження: розглянути основні засоби творення іміджу аграрної 
країни на прикладі успішних аграрних країн. Для реалізації мети поставлені такі 
завдання: дослідити наукові праці за темою іміджетворення; вивчити 
закордонний досвід щодо способів творення іміджу аграрної країни; визначити 
методи формування іміджу аграрної країн.       

Основними джерелами дослідження стали напрацювання Г. Почепцова,  Н. 
Качинської, Л. Брауна, Я. Білемана, Д. Федлера, А. Таля, звіт Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, офіційний сайт уряду Нідерландів.               

Поняття «імідж» походить від латинського imago і  пов'язане з дієсловом 
іmitari – імітувати. У сучасній  англійській мові слово «імідж» означає  «образ».  
Тому часто це поняття трактують як «емоційно забарвлений образ, що склався в 
масовій свідомості та має характер стереотипу»; або як «обмірковане уявлення 
чогось побаченого раніше» [1]. 

В Україні поняття «імідж» чи не найбільше вивчав заслужений журналіст 
України, професор Георгій Почепцов.  Він –  автор понад  сорока книг в області 
іміджелогії та теорії комунікацій: «Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для 
политиков и бизнесменов» (1994), «Теория коммуникации» (1996, 1999), 
«Имидж: от фараонов до президентов» (1997), «Профессия: имиджмейкер» 
(1998).  На думку Георгій Почепцова, імідж –  це «найбільш економний спосіб 
породження і розпізнавання складної соціальної дійсності, як результат обробки 
інформації, як згорнутий текст, як комунікативну одиницю, за допомогою якої 
можна працювати з масовою свідомістю» [2]. 

Оскільки у роботі ми говоримо про творення іміджу держави, то слід 
окреслити, що він створюється за допомогою інформації про країну, яка 
надходить через офіційні й неофіційні канали, ЗМІ, інтернет, а також через 
дипломатичні візити.  Усе це в сукупності формує образ держави –  базу, що 
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визначає, яку репутацію має країна у свідомості громадян та світової 
громадськості [3]. 

У той час, коли Україна лише намагається сформувати свій імідж як аграрна 
країна, деякі держави, з набагато меншим початковими можливостями, вже 
зробили це.  

Успіхами в агросфері вражає порівняно невелика за своїми розмірами – 41 
526 км² – країна Нідерланди. У 2018-му ця держава експортувала 
сільськогосподарської продукції на 90 мільярдів євро! Таким чином Нідерланди 
стали другими після Сполучених Штатів Америки за об’ємом експорту [4]. Для 
порівняння український аграрний експорт минулого року  сягнув 18,8 мільярдів 
доларів [5].  

Нідерланди ніколи б не досягли успіху, якби у сільському господарстві країна 
не почала широко використовувати новітні технології (енергозберігаючі теплиці, 
системи точного землеробства і технології, що підвищують стійкість 
сільськогосподарських культур до наслідків зміни клімату і хвороб).  Принаймні 
у цьому переконує дослідник Ян Білеман у своїй книзі «Фермери в Нідерландах. 
Історія сільського господарства». Особливу увагу привертає четвертий розділ  –  
«Сільське господарство стає агробізнесом», в якому автор описує останні 
п’ятдесят років двадцятого століття [6]. Також серед причин, чому Нідерланди 
змогли створити імідж успішної аграрної країни, Ян Білеман називає співпрацю 
між виробниками, державою та науковцями. А ще зорієнтованість 
нідерландського аграрного сектора на виробництво здорової і безпечної їжі. 
Екологія стала невід’ємною частиною тамтешнього агробізнесу. Уряд навіть 
виділяє субсидії для багатофункціональних сільських підприємств, що 
займаються переробкою відходів і відновленням природних ресурсів.  

Так само сформувати імідж Нідерландів як аграрної країни допомогла 
тенденція поєднання сільського господарства і туризму.  

Одною з головних причин перетворення Ізраїлю – країни, половину якої 
займає пустеля, на успішну аграрну  державу – стала автоматизація сільського 
господарства. У цій країні ростом рослин керують комп’ютери, а використання 
ручної праці зводиться до мінімуму [7]. Тому Ізраїлю вдається не просто 
забезпечити власні потреби в аграрній продукції, але й щороку заробляти 
мільярди доларів на її експорті. 

Сільськогосподарське виробництво в Ізраїлі продовжувало зростати, 
незважаючи на брак води та землі. Причину цього пояснює Джон Федлер – 
колишній редактор журналу Israel Agritech Magazine та редактор бюлетеню 
агротехнологій Innovation у своїй статті «Сільське господарство Ізраїлю в 21 
столітті»: «Це результат тісної та постійної співпраці між дослідниками, 
робітниками, фермерами та сільськогосподарськими службами. З початку 
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минулого століття в країні здійснювалися безперервні прикладні дослідження. 
Сьогодні аграрний сектор майже повністю спирається на технології, пов'язані з 
наукою, урядовими установами та кооперативними органами, що працюють 
разом для пошуку рішень і вирішення нових завдань» [8]. 

Також Джон Федлер серед причин, які дозволили Ізраїлю сформувати імідж 
аграрної країни, називає міжнародні програми співпраці, в тому числі навчальні.  

Сусідня Польща після вступу до Європейського союзу демонструє значні 
успіхи у ведення сільського господарства та впевнено формує імідж аграрної 
країни. Польща – лідер у виробництві ягід (малини, полуниці, смородини) та 
овочів відкритого ґрунту (цибулі, капусти). Вона − третій найбільший виробник 
зернових культур у ЄС, особливо жита та вівса, а також третя за площею садів, 
особливо яблуневих [9].  

Цьому розвитку сприяло кілька причин, головна серед яких – вступ Польщі 
до Європейського союзу. Це відбулося у 2004 року і відтоді у Польщі була 
запроваджена Спільна аграрна політика ЄС. Ці стандарти суворо обмежують 
використання пестицидів та добрив. Також відбулася активізація природних 
механізмів виробництва продукції. Це в свою чергу підвищило родючість ґрунту 
та високу якісь сільськогосподарської продукції [10].  

Фермери також почали відчувати себе більш впевнено через допомогу з 
фондів Спільної аграрної політики ЄС[9]. 

Висновки: отже, проаналізувавши досвід зарубіжних країн щодо 
формування іміджу аграрної держави, можемо визначити основні методи, які 
цьому сприяли. По-перше, має бути взаємодія держави, науки та аграрних 
господарств. По-друге, важливою є співпраця країни з міжнародними 
організаціями та союзами. Не менш значення має автоматизація виробництва. 
Однак не слід забувати і про екологію – у сучасному світі вона має бути в 
пріоритеті.  
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Никончук А.В. 20 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПОЛЬЩІ  
(на прикладі рапорту банку PKO banku polskiego) 

Галузь корпоративної соціальної відповідальності не є чимось новим на 
міжнародному ринку. Але наразі це доволі актуальне питання як для України так 
і для Польщі. Незважаючи на те, що сутність поняття корпоративної соціальної 
відповідальності визначається сукупністю  очікувань зацікавлених сторін, а 
також відповідністю до національних традицій, ідеології або цінностей, 
характерних для даного суспільства, польський досвід впровадження ідеї і 
принципів корпоративної соціальної відповідальності важливий і корисний для 
України. 

Отже, метою нашого дослідження є аналіз польського досвіду впровадження 
корпоративної соціальної відповідальності на прикладі рапорту КСВ польського 
банку PKO. 

Для досягнення поставленої мети слід виконати ряд завдань: 
1. Дослідити історичний досвід впровадження КСВ на території Польщі 
2. Сформувати уявлення про сучасний досвід ведення КСВ в Польщі 
3. Проаналізувати рапорт найбільшого банку Польщі – PKO banku polskiego 
Теоретико-практичне значення дослідження полягає в можливості 

використання результатів дослідження в подальшому аналізі та написанні 
наукових матеріалів на цю тему. Також результати дослідження можна 
використовувати для формування стратегії впровадження та реалізації політики 
корпоративної соціальної відповідальності в Україні. 

Відповідно до визначення FOB, з посиланням на європейське визначення, що 
міститься в так званій “Зеленій книзі КСВ”, “відповідальний бізнес – це 
добровільна стратегія, яка враховує соціальні, етичні та екологічні аспекти 
бізнесу та контактів із зацікавленими сторонами” [1]. 

За словами польського науковця Болеслава Рока, три шляхи призвели до ідеї 
корпоративної соціальної відповідальності в Польщі: сталий розвиток, 
громадянський тиск і саморегулювання бізнесу. [2, 7] 

В Польщі впровадження сталого розвитку протягом тривалого часу 
зосереджувалося в основному на екологічних питаннях. У відповідь на 
встановлені державою норми емісії та імісії, екологічні збори та податки 
підприємства інвестували в охорону навколишнього середовища. 

                                           
20 Никончук Анастасія Вікторівна, студентка Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
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У своїй статті «Еволюція корпоративної соціальної відповідальності в 
Польщі» Ева Ястржебська розглянула кілька етапів розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності в Польщі. 
 1997-2000 (компанії зовсім не зацікавлені в корпоративній соціальній 

відповідальності) 
 2000-2002 (більшість провідних компаній у Польщі мають заперечення 

щодо КСВ) 
 2002-2004 (цей період приніс тенденцію на створення публічних 

декларацій, які визнають роль етики та соціальної відповідальності як основи 
кожної поважаючої себе компанії) 
 2004-2007 (розробка конкретних, хоча і часткових, проектів, що 

охоплюють окремі галузі діяльності компанії) 
 2008-2010 (період перевірки якості та ефективності стратегій КСВ, що 

впроваджуються компаніями) 
 2010-2012 (період ангажування діалогу із зацікавленими сторонами в циклі 

звітування про нефінансові дані) 
 2012-2014 (пошук нових показників ефективності та підвищення інтересу 

до КСВ у державному управлінні) 
 З 2014 року (в Польщі можна спостерігати зв'язок між КСВ і соціальними 

інноваціями та новими явищами в економіці, наприклад, кооперативна 
економіка, економіка співробітництва або соціальна економіка) [3,88] 

З точки зору засобів масової інформації та неурядових організацій, які 
просувають КСВ в Польщі, можна побачити тенденцію зростання кількості 
компаній, які впроваджують або здійснюють соціальну відповідальність. В свою 
чергу, ми бачимо все більше компаній, які демонструють свою передову 
практику у сфері КСВ. Крім того, все більше компаній обирають публікацію 
соціальних звітів.  

Не винятком стала найбільша мережа польських банків PKO. PKO Bank 
Polski є найбільшим універсальним банком у Польщі та одним з найбільших у 
світі. У 2017 році він був нагороджений як лідер на ринку фінансових 
інструментів Європейського Союзу. Банк обслуговує близько 10 мільйонів 
клієнтів і налічує понад 25 000 співробітників. 

У 6-му конкурсі “Responsible Business Awards”, PKO Bank Polski отримав 
спеціальну нагороду “Діамант КСВ” за соціальну відповідальність та реалізацію 
проектів для розвитку сталого розвитку. Відповідаючи на виклики сучасного 
світу та потреби цивілізації, банк бере участь у проектах корпоративної 
соціальної відповідальності, але багато з них він сам ініціює. Завдяки цьому він 
позитивно впливає на економіку Польщі. Банк підтримує розвиток цифрових 
соціальних технологій, що забезпечує клієнтам безпечний і простий доступ до 
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послуг електронного обслуговування. PKO співпрацює з організаціями 
державного сектору та підтримує розвиток малих і середніх підприємств і людей, 
які починають власний бізнес. [4] 

Останній опублікований рапорт датується 2017 роком і містить такі 
елементи: 

1. Модель створення цінностей 
- Людський капітал (описано скільки жінок працює в організації, який 

середній вік працівників) 
- Суспільний капітал (скільки грошей пішло на благодійність) 
- Фінансовий капітал, натуральний/природний капітал, інтелектуальний 

капітал 
2. Їх пріоритети, засоби ведення бізнесу та активність 
Другою частиною рапорту є стратегія на 2016-2020 рік, яка розділена на 6 

частин:  
1. Розширення бізнес-моделі (динамічне органічне зростання PKO TFI та 

поглинання KBC TFI посилили позицію групи PKO Bank Polski у сегменті 
інвестиційних фондів. У 2017 році Група досягла збільшення активів 
інвестиційних фондів, що перевищує 50%). 

2. Інновації та технології (банк постійно інвестує в інновації та технології. 
Прикладами дій у цьому напрямку є програми " Let’s Fintech with PKO Bank 
Polski", або прямі інвестиції в стартап Zencard). 

3. Сучасна організація (у 2017 році були проведені великі проекти з тренінгу 
та розвитку працівників. Впроваджено нову модель партнерства бізнесу, а також 
спеціалізований контакт-центр для співробітників банку). 

4. Операційна ефективність (стартував проект, пов'язаний з діджіталізацією 
процесів продажу і обслуговування, який реалізується  трьома потоками: відмова 
від паперу, автоматизація, використання робототехніки). 

5. Досконалість дистрибуції (PKO Bank Polski розпочав проект "Лабораторні 
відділи", завдяки якому в реальному середовищі можна перевірити інноваційні 
рішення для поліпшення обслуговування клієнтів у відділеннях банку). 

6. Близько до клієнта (новостворена філія в Чеській Республіці, так як і у 
Франкфурті, розширює можливості для встановлення ділових відносин з 
клієнтами банку). [5] 

В рапорті опублікована фінансова звітність за 2017 рік, в тому числі чистий 
прибуток, активи, кредити, депозити, власний капітал). А також ми можемо 
відслідкувати календар подій КСВ в реальному часі. 

На нашу думку, річний звіт корпоративної соціальної відповідальності 
польського банку PKO заслуговує уваги, а його структура та елементи можуть 
бути використані для створення моделі рапорту КСВ українських підприємств. 
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Остапчук Н. С. 21 

ІННОВАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
З ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Підвищення значення наявності повної вищої освіти, розширення кола 
спеціальностей та професій в Україні зумовили збільшення кількості навчальних 
закладів та спеціалізованих освітніх програм для студентів. Це призвело до 
конкуренції на ринку послуг з надання вищої освіти. Університети борються за 
першість в рейтингах закладів вищої освіти за критеріями якості та кількості 
вступників, а також щороку намагаються завоювати увагу абітурієнта. Заклади 
вищої освіти вдаються до різних способів просування своїх послуг, 
використовують інструменти інтегрованих маркетингових комунікацій, зокрема 
технологій паблік рилешйнз. Проте традиційних засобів PR не завжди достатньо 
для ефективної популяризації. Це породжує необхідність у визначенні 
інноваційних комунікаційних технологій, що можуть бути використані 
українськими вишами. 

Мета наукової праці – визначити інноваційні комунікаційні технології з 
просування навчальних послуг закладами вищої освіти. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) 
дослідити літературу за темою наукової праці; 2) виокремити переваги 
використання технологій зі зв’язків з громадськістю навчальними закладами; 3) 
проаналізувати сучасні тенденції з просування закладів вищої освіти; 4) 
визначити інноваційні технології, що можуть бути рекомендовані для 
просування навчальних послуг закладами вищої освіти. 

Роль зв’язків з громадськістю та напрями популяризації освітніх послуг у 
своїх працях розглядали вітчизняні науковці І. Дибач [1, 148], І. Жарська та І. 
Литовченко [2, 19], О. Зеркіна [3, 69], Н. Крахмальова [4, 3]. Вони вивчали 
методи паблік рилейшнз в системі управління маркетингових комунікацій 
навчальних закладів, напрями паблік рілейшнз в сфері освітніх послуг, 
формування іміджу вищих навчальних закладів з використанням PR-технологій. 
Наукові доробки вищезазначених вчених були проаналізовані для цього 
дослідження. 

Відомо, що при виборі місця здобуття вищої освіти майбутні студенти та їх 
батьки керуються такими чинниками, як наявність бажаної спеціальності, якість 
надання освіти, престижність університету та його місце в вітчизняних та 
світових рейтингах. Перед вступом абітурієнт активно вивчає ці критерії, 
звертаючись до таких джерел інформації як інтернет, в тому числі соціальних 

                                           
21 Остапчук Наталя Сергіївна, студентка Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
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мереж, враховує досвід старших колег, відвідує тематичні заходи для 
абітурієнтів, наприклад, дні відкритих дверей, ярмарки освіти та презентації 
навчальних програм. Враховуючи це, освітні заклади створюють комунікаційні 
підрозділи або ж призначають відповідального, який займається просуванням 
їхніх послуг і залученням абітурієнтів до навчання в них. Доцільно виокремити 
напрями роботи таких підрозділів відповідно до об’єктів просування. Такий 
розподіл  напрямів PR-діяльності становить певну ієрархію: 

- створення та підтримка репутації на рівні всього університету; 
- створення та підтримка репутації на рівні факультетів/інститутів; 
- популяризація спеціальностей та освітніх напрямів; 
- популяризація кафедр та навчальних підрозділів. 
Вітчизняні науковці та практики визначили низку переваг, які надає 

застосування комунікаційних технологій для просування освітніх послуг. Так 
наприклад, кандидат економічних наук Н. Крахмальова зазначила, що 
«раціонально організована робота PR дозволяє встановити ефективне 
співробітництво з громадськістю та формувати і зміцнювати позитивну 
громадську думку про заклад та якість його освітніх послуг». Науковець О. 
Зеркіна у своїй праці, присвяченій формуванню іміджу вищих навчальних 
закладів, підтвердила попередню ідею, вказавши: «за допомогою засобів і 
методів PR можливо формувати громадську думку про університет, підвищувати 
довіру та зміцнювати імідж». Узагальнивши підходи інших науковців можна 
визначити такі додаткові переваги інноваційних технологій паблік рилейшнз при 
їх якісному використанні в популяризації освітніх послуг:  

- підвищення рівня престижності навчального закладу; 
- попередження кризових ситуацій, що можуть зашкодити репутації 

університету; 
- мультиканальність методів PR, які дозволяють впливати на цільову 

аудиторію через різні канали комунікації;  
- налагодження зв’язків з різними суспільними групами: медіа, державними 

органами влади, фінансовими установами; 
- доступність вимірювання ефективності інноваційних комунікаційних 

технологій; 
- покращення внутрішніх комунікацій та побудова сприятливого 

внутрішнього клімату для подальшої ефективної роботи персоналу закладу 
вищої освіти.  

Зміни тенденцій використання PR-технологій у просуванні освітніх послуг є 
стрімкими. І те, що декілька років тому було ефективним, зараз не приносить 
значних результатів. Наприклад, десять років тому університети розміщували 
оголошення в друкованих газетах, довідниках та журналах, клеїли оголошення 
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біля шкіл та залишали інформаційні брошури в закладах середньої освіти. Нині 
такі методи здаються застарілими, адже все переходить в Інтернет-середовище. 
Майже всі навчальні заклади, структурні підрозділи та кафедри мають веб-сайти, 
представництва в соціальних мережах, а деякі зі ЗВО використовують більш 
інноваційні засоби залучення та інформування абітурієнтів, такі як мобільні 
додатки, прямі трансляції. Наприклад, у Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» вже 7 років 
наявна сторінка в соціальних мережах для абітурієнтів, де студенти та викладачі 
діляться своїм досвідом, розповідають про студентське життя та навчання, 
гуртожитки, умови вступу. Нещодавно сторінку доповнили новою рубрикою 
«#ВступОнлайн», де організовують активні прямі включення з викладачами, 
науковими співробітниками, студентами та іншими представниками 
навчального закладу, а глядач-абітурієнт в режимі реального часу може 
поставити питання про вступ.  

Ще однією помітною тенденцією є організація креативних PR-заходів для 
залучення абітурієнтів. Нині університети частіше організовують традиційні дні 
відкритих дверей, в рамках яких збирають абітурієнтів в одному приміщенні і 
дають відповіді на найбільш поширені запитання щодо вступу та навчання. 
Проте провідними національними закладами вищої освіти впроваджуються інші 
методи в організації днів відкритих дверей. Тепер це фестивалі та презентації з 
залученням студентів, які вже отримують освіту в університеті і якнайкраще 
можуть описати переваги навчання в ньому. Проводяться незвичайні екскурсії, 
організовуються флеш-моби, які згуртовують абітурієнтів, студентів та 
викладачів. Прикладом є екскурсійний тур-флеш-моб та ярмарок для 
абітурієнтів, організований студентами Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, що був стилізований під 
тему Геловіну і мав на меті ознайомити школярів з університетом. Це стало 
доповненням до офіційної сесії питань-відповідей. Такий підхід допомагає 
абітурієнту перейнятися духом навчального закладу, відчути себе його 
частинкою ще до вступу, і викликає бажання обрати саме цей заклад вищої 
освіти.  

З огляду на сучасні тенденції можна виокремити інноваційні комунікаційні 
технології, що рекомендовано використовувати закладам вищої освіти для своєї 
популяризації: 

1) створення мобільних додатків та використання інших медіа-носіїв; 
2) інтернет-реклама, що включає поширення банерів, контекстної реклами, 

рекламу в соціальних мережах; 
3) проведення веб-трансляцій, вебінарів та онлайн-презентацій про 

навчальний заклад; 
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4) створення чат-ботів, що автоматично будуть надавати відповіді на 
найбільш поширені питання вступників; 

5) створення віртуальних турів по навчальному закладу; 
6) розробка багатофункціональних інноваційних онлайн-платформ, що 

міститимуть інформацію для кожної з груп громадськості у різних форматах 
(текст, відео, аудіо); 

7) створення зручних лендинг-сторінок для окремої спеціальності та 
освітньої програми, де буде зосереджена увага на особливостях вступу та 
навчального процесу саме на цій навчальній програмі;  

8) генерування інформаційних приводів через організацію креативних 
заходів за типом флеш-мобів, днів відкритих дверей, ярмарків; 

9) участь навчального закладу у всеукраїнських студентських заходах, 
фестивалях освіти, виставках;  

10) організація спільних проектів з громадськими організаціями, 
державними органами влади з метою демонстрації переваг вищої освіти, 
заохочення отримання післядипломної освіти; 

11) оголошення співпраці з роботодавцями та практиками у галузях для 
підвищення цінності навчального закладу як такого, що гарантує надання 
практичних навичок та компетенцій для подальшого успішного 
працевлаштування; 

12) оголошення міжнародної співпраці. 
Узагальнюючи, можна зробити висновок, що в сучасних умовах підвищеної 

конкуренції на ринку послуг з надання вищої освіти засоби паблік рилейшнз, що 
були актуальними ще декілька років тому, не дають достатньої ефективності. 
Тож, постала необхідність в застосуванні інноваційних комунікаційних 
технологій з просування освітніх послуг, що мають низку переваг, оскільки 
характеризуються мультиканальністю, викликають довіру у громадськості, 
підвищують рівень престижності навчального закладу та приносять кращий 
результат, порівняно з традиційними методами популяризації. Враховуючи 
сучасні тенденції, закладам вищої освіти слід використовувати широкі 
можливості інтернету та інформаційних технологій, організовувати креативні 
заходи з застосуванням комплексного підходу – поєднання офіційних та 
розважальних секцій, налагоджувати співпрацю та партнерство з громадськими 
організаціями, державними органами влади, роботодавцями та міжнародними 
представництвами, закладами вищої освіти й асоціаціями.  

Результати наукової праці мають практичну та теоретичну значущість, 
оскільки можуть бути використані для подальших досліджень тенденцій 
популяризації освітніх послуг, а також практично застосовані у просуванні та 
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початковому впровадженні навчальних програм, спеціальностей та закладів 
вищої освіти в цілому. 
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Побережнюк А. О. 22 

КОМУНІКАЦІЇ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ФЕРМ 

Зважаючи на те, що Україна сьогодні багата на земельний фонд держава, має 
великі запаси чорнозему – це стає причиною швидкої появи незліченної кількості 
ферм, фабрик та виробництв. Аграрний бізнес потребує і реформованої системи 
комунікацій із цільовою аудиторією.  

Актуальність роботи полягає у спробі дослідити, вивчити та запропонувати  
усі можливі  форми передачі інформації від представників прес-служб аграрних 
компаній до їх цільової аудиторії, з використанням сучасних комп’ютерних 
технологій та за допомогою мережі Інтернет, на прикладі новітніх вертикальних 
ферм. Одні компанії не потребують налагодженої комунікації зі споживачами, а 
інші безпосередньо залежні від потреб цільової аудиторії. 

Мета дослідження : визначити роль прес-служби  у процесі комунікації 
представників вертикальних ферм з цільовою аудиторією.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

 Охарактеризувати функції діяльності та розвитку вертикальних ферм в 
Україні. 

 Проаналізувати необхідність комунікації аграрних компаній зі 
споживачами. 

 Запропонувати новий метод передачі інформації через сучасні форми 
контактування у системі «виробник-покупець». 

Джерела дослідження: інтернет-сайти українських аграрних ЗМІ та новин 
економіки («Latifundist», «Agroportal», «Enovosty»), інтернет-сторінка 
української служби новин «ТСН». 

Дослідження на тему організації комунікаційної діяльності та впровадження 
інтегрованих маркетингових комунікацій у сфері функціонування 
агропромислового комплексу вже проводила І. Новицька [5]. Авторка подає 
основну ідею щодо зміцнення усіх елементів, які одночасно працюють у системі 
маркетингу та зв’язків з громадськістю в аграрному секторі. Головна мета – 
скоординувати зв’язок між суб’єктам агробізнесу і системно налагодити процес 
поширення інформації по всіх можливих засобах комунікації.  

Наприклад, І.Тюха у праці «Маркетингові комунікації та просування 
продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки» 
зазначає, що зв’язки з громадськістю не є характерними для функціонування 
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злагодженої зовнішньої торгівлі. Більшу частину роботи виконує реклама, але у 
взаємодії із PR-технологіями сприяє швидкому збуту товару [6].  

Своєю чергою, дослідниця Т. Ільченко аналізує маркетингові дослідження на 
аграрному ринку України, їхні особливості та перспективи [7]. Натомість, 
авторка окреслює головні елементи проведення маркетингових досліджень і 
визначає їх подальший розвиток у вітчизняному агробізнесі. Т. Ільченко вважає, 
що маркетингові дослідження в аграрній сфері – це принципово інший вид 
комунікації зі споживачем, який безпосередньо пов’язаний зі специфічною 
сферою діяльності. Необхідно комплексно вивчати ринок, проводити 
дослідження із прогнозування збуту товару і тільки потім складати план 
комунікації з цільовою аудиторією.  

Глобалізація й зріст конкурентних показників на ринку аграрної діяльності 
різко підвищили рівень цієї ланки бізнесу. Певним чином до цього процесу 
причетна й євроінтеграція, адже аграрії починають орієнтуватись на більш 
сучасний ринок і модернізовані системи виробництва. Збільшення та 
розширення функціонування різних видів аграрної зайнятості, реформування 
українського агробізнесу, зростання конкуренції між українськими виробниками 
– це причини, які сприяють реформуванню процесу комунікації між компанією 
та споживачем. Саме це і впливає на подальший рівень продажів, адже попитом 
користуватиметься та продукція, про яку споживач увесь час чує інформацію. 
Сучасний стан ринку показує, що максимальний ефект забезпечує комплексне 
застосування одразу кількох засобів маркетингових комунікацій, тобто 
інтегрованих маркетингових комунікацій. Інтегровані маркетингові комунікації 
(ІМК) – концепція, що поєднує всі способи і засоби комунікації в єдиний 
комплекс – рекламу, PR, особисті продажі, стимулювання збуту, канали 
Інтернет-маркетингу, комплекс директ-маркетингу. Спільний результат 
застосування інтегрованих маркетингових комунікацій перевищує суму 
результатів використання елементів комунікацій, взятих окремо, тобто 
досягається синергетичний ефект при реалізації стратегії ІМК [5]. 

Завдання інформаційної підтримки у компанії вертикальних ферм  полягає в 
тому, що цільова аудиторія повинна постійно чути інформацію про те, що існує 
такий вид сучасного сільського господарства. Аграрії повинні самі повірити в те, 
що цей модернізований крок вирощування продуктів забезпечить їхній 
постійний прибуток у майбутньому. Разом із великим різноманіттям 
інформаційних та комп’ютерних технологій сьогодні кожен спроможен донести 
новину до обраної аудиторії. Люди використовують Інтернет і підписуються на 
різні професійні сайти, читають електронні розсилки – це один із інструментів 
поширення інформації про аграрний сектор. 
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Ця діяльність у нашій країні сьогодні швидко розвивається та реформується. 
З’являються нові можливості ведення бізнесу, технологічні розробки останніх 
років дають змогу збільшувати відсоток виробленого товару і при цьому 
зменшити земельну площу для розміщення заводів чи фабрик. Орієнтація на 
сучасний ринок дає поштовх розвитку комунікації між виробником та 
споживачем. Дослідниками проаналізовано необхідність комунікації аграрних 
компаній зі споживачами, адже сьогодні комплекс маркетингових та PR- 
комунікацій посідає одне з головних місць в діяльності компанії. Від цього 
залежить рівень продажів та розмір прибутку. Науковцями було запропоновано 
новий метод передачі інформації через сучасні форми контактування у системі 
«виробник-покупець», який включає в себе Інтернет-маркетинг і повноцінний 
комплекс маркетингу, що спрямований на директ-спілкування. 

У сучасному світі швидко розвиваються усі сфери людської діяльності. 
Цьому сприяють останні розробки техніки, попит на збільшення виробництва 
продукції та масові продажі. Аграрний сектор вже давно перекваліфікувався у 
ланку престижного бізнесу. Іноземні компанії масово відкривають свої 
представництва в Україні. Також будуються фабрики, адже наша держава має усі 
необхідні складники для того, щоб вирощувати різні сільськогосподарські 
культури. Інновації не оминули й аграрний бізнес, ця сфера кардинально 
модернізувалась протягом останніх п’яти років. Такий показник значно 
підвищить рівень економічної політики держави. 

Зараз значною популярністю користуються вертикальні ферми. Цей метод 
вирощування продуктів сільського господарства наші агрономи перейняли у 
європейців. Такий тип ферми  передбачає  мінімальне  використання  земельної 
площі, адже кошики із землею конструюються до гори. Такий процес 
вирощування дозволяє забезпечити  рівномірний  розподіл освітлення, зрошення 
та внесення мінеральних добрив на всіх рівнях розміщення  рослин.            

Такий вид фермерства став дуже популярним. Це зумовлено збільшенням 
кількості людей на планеті. Вони займатимуть площі для проживання (ведуться 
масові будівництва квартирних будинків, таун-хаусів та приватних володінь). За 
таких умов скорочуватиметься кількість площі для вирощування продуктів 
харчування. Саме тому аграрії вже зараз розробляють ефективні варіанти 
розміщення вертикальних ферм і роблять їх доступними для пересічних 
громадян. Це проявляється в тому, що будь-який житель багатоповерхівки може 
встановити собі аналогічну ферму на даху свого будинку. Конструкція 
передбачає собою металевий каркас у вигляді трикутника чи прямокутника, а 
також  відділи для розміщення ящиків. У такий спосіб людина може вирощувати 
для себе помідори, різні види салатів, полуницю, редиску та інші продукти 
харчування невеликого розміру. Якщо це набирає популярності серед 
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європейців, тоді чому про цю інновацію мало хто з українців чув? Відповідь 
проста – аграрний сектор потребує якісної інформаційної підтримки.  

Варто згадати і про популярність соціальних мереж та акаунтів у Facebook, 
Instagram та Twitter. Цей спосіб забезпечить ще й аналіз статистики на скільки 
активна аудиторія аграрного бренду. Також це можливість залишати коментарі 
та ставити запитання, адже потім користувач отримає відповідь від одного з 
керівників прес-служби. Таке спілкування робить ближчим споживача до товару.  

Значне місце серед інформаційної підтримки сьогодні займає блог. Це 
поступове викладення коротких відеороликів на YouTube-каналі. У них компанія 
демонструє процес роботи на виробництві, зйомку корпоративних заходів та 
відео-звіти про виконані завдання. Також варто згадати і про Telegram-канали. 
Це закрита спільнота у месенджері з обмеженою можливістю залишати 
коментарі. Головна мета – швидкий доступ до перегляду новин в обраній галузі 
діяльності. Можливість прочитати свіжі рейтинги та відстежити зміни у 
функціонуванні та роботі керівництва компанії. Інформаційна підтримка такого 
типу зробить виробника ближчим до своєї цільової аудиторії.  

Висновки. Сучасний розвиток технологій призначений для того, аби змінити 
та полегшити наше життя у майбутньому. Щодня науковці ставлять цілі і 
прикладають безліч зусиль для того, аби їх досягти. Галузь аграрної діяльності 
також стрімко йде вперед, адже головний складник економічної політики не 
може залишитись непорушним на одному етапі розвитку. Саме тому повинна 
реформуватись й інформаційна підтримка аграрного сектору.  

Про сільське господарство сьогодні повинні говорити і писати як про основну 
рухому силу прибутку. Прес-служби повинні знаходити нові методи і способи 
передачі інформації. Для цього існує безліч каналів комунікації, які стають більш 
сучасними з кожним роком. Споживач повинен бути оточений новинами і 
завжди проінформований змінами чи останніми розробками у галузі сільського 
господарства. Тому необхідно залучити усі можливості зв’язку : інтернет-сайти, 
соціальні мережі, блоги, месенджери, мобільні додатки та електронні розсилки. 
Такий вид комунікації  досить вигідний для українських підприємців, адже 
останнім часом набирає популярності купувати продукт, який вирощений на 
нашій землі. Якщо споживачам буде надана можливість спостерігати за 
процесом вирощування, то це гарантує велику кількість прихильників бренду.  
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Приходько Є. В. 23 

ТЕНДЕНЦІЇ INSTAGRAM STORIES ЯК ОДНОГО  
З ФОРМАТІВ ВІДЕО В МЕДІА 

Мета: виявити тенденції Instagram Stories в 2019 році.  
Завдання: проаналізувати теоретичні джерела та виокремити основні тренди 

Instagram Stories. 
Джерела дослідження: контент соціальних мереж. 
Результат: 
У цифрову еру, соціальні медіа займають одне з провідних місць. За 

останніми даними соціальними мережами користуються 2,77 мільярди людей 
[1]. Платформи стали не лише способом міжособистісної комунікації, але й 
площею для ведення бізнесу. І для того, щоб привернути увагу аудиторії, 
необхідно використовувати найефективніші форми контенту. Соціальні медіа 
постійно змінюють спосіб спілкування та споживання інформації. Так, відео стає 
все більш важливою частиною рекламних та PR кампаній, де 65% організацій [2] 
вважають його найбільш привабливим каналом комунікації зі своєю аудиторією. 
Відео – це чудовий інструмент для підключення аудиторії. На відміну від тексту, 
його легше сприймати. Воно дозволяє подати інформацію так, щоб глядач міг 
реагувати на неї і усвідомлювати швидше. З’являються нові формати відео: відео 
на 360 градусів, live відео, відео з доповненою реальністю і один з 
найактуальніших форматів – Instagram Stories. 

Instagram Stories - це оголошення, які з'являються у користувачів на 24 
години. Таку функцію використовують 500 мільйонів людей щодня [3]. Вона дає 
можливість додаткової, більш інтерактивної комунікації з аудиторією. Instagram 
Stories підвищую шанси отримання фідбеку від аудиторії. Сьогодні необхідно 
слідувати всім тенденціям, щоб мати можливість отримати увагу аудиторії, але 
для того, щоб процес був успішним треба використовувати лише найефективніші 
налаштування. Так Instagram Stories має свої тенденції на 2019 рік [4]. 

- Маски з доповненою реальністю (Augmented Reality) 
Така функція дає можливість створити власні фільтри для Instagram Stories. 

Бренди зможуть створювати фірмові маски і поширювати їх серед користувачів. 
Наприклад, модель Кайлі Дженер створила фільтр зі своєю косметикою і 
користувачі змогли «приміряти» її віртуально. Це дає можливість привернути 
більшу увагу до бренду. 

- Опитування 
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Такий спосіб дає можливість отримати думку споживачів простим і цікавим 
шляхом. Люди відчувають важливість власної думки і тим самим лояльність до 
бренду зростає. Такий тренд використовують майже всі компанії. Так, наприклад 
сайт з пошуку житла AirBnB постив сторіз з опитуванням і просив людей вгадати 
(пропонувалось дві можливості), в якому місці зроблена ця фотографія. Це 
інтерактивна гра, яка підвищує інтерес до бренду.  

- Використання посилання в сторіз, щоб збільшити обсяг продажів, 
привернути увагу потенційних клієнтів і отримати трафік 

Посилання – це можливість перевести людину з одного простору в інший. 
Для брендів – це шанс розповісти про себе більше. Наприклад, портал продажу 
квитків Concert.ua завжди прикріпляє посилання в сторіз з фотографію 
виконавця на сайт, де користувач може придбати квитки. Така функція робить 
процес від привертання уваги до покупки набагато швидшим.   

- Стікері зворотного відліку 
Функція використовується брендами для того, щоб зробити відлік до 

важливих подій бренда. Наприклад, анонсу нової колекції, продукту, прямого 
ефіру і так далі. Це підвищує інтерес користувачів до події. Такий спосіб 
використовував Google, де вівся відлік до кінця голосування за зірок NBA, тим 
часом стимулюючи голосувати ще більше. 

- Instagram Stories в форматі live 
Такий спосіб дає можливість бути в одному місці і в один час зі своєю 

аудиторією. Цей формат часто використовують бренди одягу під час показу своєї 
колекцій. Так, наприклад бренд одягу JACQUEMUS ввімкнув через онлайн 
сторіз показ своєї колекції в Парижі і тим самим дав можливість аудиторії 
відчути ефект присутності. Також, цю функцію з успіхом використовую 
спортивний зал «ЕБШ», він вмикає онлайн-тренування і тим самим, заохочує 
користувачів прийти на реальні заняття. 

Дані тренди говорять про те, що Instagram Stories – це потужний інструмент 
для бренду. Так, наприклад, ювелірний бренд SOVA jewels робить від шести 
постів в сторіз щодня, використовуючи при цьому всі вищеперераховані тренди 
та інші функції сторіз, і тим самим збільшив охват аудиторії від трьох тисяч на 
пост до восьми.  

Висновки: зробивши даний аналіз, можна зробити висновок, що сьогодні для 
того, щоб втримати увагу аудиторії, бренди мають використовувати всі 
найефективніші медіа для їх бізнесу. Одним з таким сьогодні є Instagram, але він 
також має і свої особливості. Так, саме окремим інструментом, необхідно брати 
Instagram Stories, адже і там з розвитком технологій міняються тенденції. 
Сьогодні, більше уваги треба приділяти саме інтерактивним формам висвітлення 
контенту, де користувач зможе відчути бренд і свою важливість для нього. 
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Слідуючи саме таким тенденціям вірогідність росту аудиторії і її лояльності 
збільшується у рази. 

Цікавість для науки: полягає у тому, що такий аналіз допомагає 
орієнтуватися в тенденціях медіа і досліджувати їх більш суттєво. 
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Рикичина Т. С. 24 

КОРПОРАТИВНІ МЕДІА В БІЗНЕСІ ЯК КАНАЛ ПРОВАДЖЕННЯ 
ФІРМОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Світовий досвід свідчить, що будь-яка корпорація, організація чи фірма  
ефективно працює лише тоді, коли у ній добре налагоджені комунікаційні 
процеси не тільки з клієнтом, споживачем, а й зі співробітниками, працівниками 
цієї компанії. Важливо, аби кожен працівник розумів й усвідомлював мету й 
ключові цілі діяльності організації, в якій він працює, аби усвідомлював напрям 
її розвитку. Та не менш важливою є й ідентифікація компанії, її товарів чи 
послуг, впізнаваність усіма цільовими аудиторіями, які, як вже зрозуміло, не 
обмежуються суто когортою клієнтів чи покупців.  

Бренд-комунікації (як зовнішні, так і внутрішні), корпоративна культура, 
корпоративні цінності й норми, корпоративна соціальна відповідальність – ці 
поняття вже не лише активно теоретично обговорюються, а й практично 
впроваджуються у багатьох світових компаніях, для яких важливим є питання 
іміджу та репутації. Частково впроваджуються такі поняття й в українському 
бізнес-просторі. Відтак мета дослідження – з'ясувати суть корпоративних 
комунікацій на прикладі корпоративних медіа компаній «Lufthansа», «Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych» (TZMO) та «Росток-Холдинг». Основні 
завдання для досягнення поставленої мети: 1) проаналізувати корпоративні 
медіа компаній «Lufthansа», «Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych» 
(TZMO) та «Росток-Холдинг» як способу провадження внутрішньої бренд-
комунікації; 2) вивчити фактичний матеріал корпоративних медіа зазначених 
компаній; 3) узагальнити вивчені дані та зробити висновки.  

Вивчення фактичного матеріалу корпоративних медіа зазначених фірм 
потребувало описового підходу та якісного-кількісного аналізу у загальній 
методології проведеного дослідження. Описовий підхід, а саме метод аналізу 
доступних матеріалів, став корисним у загальному викладі досліджуваних 
характеристик зазначених медіа, їх загального опису. Якісний контент-аналіз 
допоміг зосередитися на аналізі суті, формі подання та жанрових особливостях 
матеріалів, уміщених в зазначених корпоративних медіа.  

Проблематика корпоративних комунікацій відносно нова для нашого 
суспільства. Праці, присвячені теоретичним і практичним проблемам 
формування і розвитку комунікацій [1-3], зокрема корпоративних, недостатньо 
вивчають окреслену тему як важливий напрям діяльності компанії. Відтак 
важливим й актуальним є дослідження й осмислення ролі корпоративних медіа 
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як каналу фірмових комунікацій, способу внутрішнього маркетингу й важливої 
складової діяльності організації. Важливим є й усвідомлення та використання 
потенціалу таких медіа для вдосконалення корпоративних комунікацій.  

Слід зазначити, що термін «корпоративні комунікації» в сучасній його 
інтерпретації з'явився порівняно нещодавно. Професор у галузі корпоративної 
комунікації та менеджменту Роттердамської школи менеджменту                
Дж. Корнеліссен стверджує, що корпоративні комунікації або ж, як їх ще 
називають, корпоративний PR своєю діяльністю впливає, фактично, на всю 
організацію та зацікавлену аудиторію в цілому, тому до його провадження 
потрібно підходити комплексно. Корпоративні комунікації він визначає як 
«функцію управління, яка контролює і координує роботу фахівців-практиків у 
різних сферах діяльності організації, таких як зв'язку із засобами масової 
інформації, внутрішні і суспільно-політичні комунікації» [4, 4-5].  

Інший дослідник у галузі онлайн PR-у та директор компанії Marston Strategic 
Communications Дж. Хортон зазначає, що корпоративні комунікації полягають у 
«збиранні інформації з бізнес-середовища, розробленні повідомлень на основі 
цієї інформації та передачі їх для отримання конкретних економічних 
результатів» [5, 21].  

Можна зробити висновок, що у сучасному бізнес-середовищі комунікації є 
не просто допоміжною сферою, а окремим напрямком роботи в загальній 
маркетинговій стратегії компанії. Відтак корпоративні медіа можна розглядати 
як певний спосіб комунікації. У загальній системі фірмових комунікацій 
корпоративні медіа є власним комунікативним каналом компанії, який 
характеризується широким охопленням (порівняно з іншими корпоративними 
інформаційними носіями), безпосереднім доступом та високою якістю контакту 
з цільовою аудиторією [6, 6].  

Таку думку відомого теоретика й дослідника у сфері PR, доктора наук із 
соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Дмитра Олтаржевського на практиці 
підтверджує видання «Lufthansa magazin» німецької авіакомпанії 
«Lufthansa» [7]. Часопис існує в паперовій та електронній версії, яка й стала 
об'єктом дослідження. Контентне наповнення видання – це переважно 
репортажі, лонгріди і сторітелінги про подорожі, різні країни й міста, їх 
культуру, їжу, архітектуру, цікавих людей тощо. Така специфіка подачі 
матеріалу притаманна наративному маркетингу, тобто техніці, метою якої є 
просування бренда або продукту за допомогою створення захоплюючої, 
оригінальної історії. Ця історія має пов'язуватися зі світом бренду, який 
просувається, будувати ширший контекст, конструювати історію, яка б 
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поєднувала бренд чи послуги, надані компанією, зі світом їх клієнтів. Тобто це 
корпоративне видання типу B2C (Business-to-Consumer).  

Для внутрішнього вжитку зі спрямуванням на співробітників Lufthansa Group 
випускає вже інше видання – «One Magazin» [7]. Тут бачимо й репортажі про 
кращих співробітників, інтерв'ю з керівниками та працівниками організації, 
коментарі користувачів авіакомпанії. Варто відзначити й графічне оформлення 
електронних версій «Lufthansa magazin» та «One Magazin». Яскрава 
колористика, велика кількість зображень та професійних фотографій, 
інфографіки, що у верстці електронного варіанту одразу привертає погляд й 
чіпляє увагу. Зрозуміло, що сайт «Lufthansa magazin» функціонує за тими ж 
канонами й розширює можливості подачі інформації за рахунок технічних 
особливостей.  

Дещо іншу тематичну специфіку має корпоративна брошура польської 
компанії «Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych» (TZMO) [9]. Це приклад 
корпоративного медіа змішаного типу, тобто медіа, в якому вміщено контент, 
спрямований одразу і на працівників, і на клієнтів.  

Окрім загальної інформації про останні досягнення та коротку історію 
становлення TZMO, є графічні дайджести, які показують основну продукцію 
компанії та географію її поширення. Декілька сторінок присвячено заміткам про 
інновації у виробництві та, як наслідок, покращення самої продукції, що 
випускається під різними марками групи TZMO, а отже й задоволених від цього 
клієнтів. «Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych» пишуть про свою 
соціальну відповідальність у сфері бізнесу й переходять на матеріали, 
спрямовані на аудиторію працівників компанії. Це здебільшого замітки у стилі 
пропагування корпоративної культури, що мають на меті згрупувати команду 
працівників, вмотивувати їх працювати краще й ефективніше (бо ж за це, як 
написано, компанія винагороджує), але в той же час дати почуття турботи й 
співпереживання (нам не байдуже, як почуваються наші працівники, тому ми 
піклуємось про їх фізичне й емоційне здоров'я).  

Не менш цікавим є й український досвід у сфері корпоративних медіа, 
зокрема корпоративне видання групи «Росток-Холдинг». «Росток-Life», так 
називається корпоративний журнал холдингу, – відносно новий [10]. На цей 
момент є всього 6 номерів: три – за 2016 рік, два – за 2017 рік й один і 
найсвіжіший – за вересень 2018 року. На сторінках «Росток-Life» – інтерв'ю 
співробітників «Росток-Холдинг», які діляться своїми думками й ідеями 
покращення виробництва, є прогнози експертів агрохолдингу, багато матеріалів 
присвячено інноваціям та технологізації роботи холдингу, згадуються й 
досягнення компанії. Більшість матеріалів присвячена темі нових технологій у 
виробництві будь-якої продукції агрохолдингу. При цьому форма подачі такої 
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інформації суттєво не відрізняється – інтерв'ю й звіти з елементами репортажу 
та значною кількістю прямої мови, що є істотною особливістю видання «Росток-
Life». Яскрава інфографіка, фотоматеріали, верстка – все це теж впливає на 
загальне сприйняття журналу.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що з кожним роком в українському бізнес-
середовищі зростає кількість компаній, в яких розуміють важливість 
корпоративних комунікацій для досягнення стратегічних цілей компанії. 
Корпоративні комунікації допомагають компанії побудувати довгострокові 
відносини зі своєю цільовою аудиторією. Зручним та ефективним каналом 
провадження такої комунікації виявляються корпоративні медіа, які виконують 
не лише інформативну функцію, а й відіграють важливу роль в об'єднанні 
компанії та її цільової аудиторії. Йдеться не лише про зовнішню аудиторію, 
клієнтів, споживачів, яких корпоративне медіа згуртовує у певні неформальні 
об'єднання, сприяє посиленню їх купівельної мотивації, росту свідомості й 
обізнаності марки, лояльності до неї. Мається на увазі й внутрішня аудиторія 
компанії, до якої входять як співробітники, так і акціонери. Власне корпоративне 
видання фірми є важливою ланкою корпоративної культури, загальної філософії 
ведення бізнесу, зміцнює лояльність персоналу, гуртує його навколо спільної 
справи, спільної ідеї, бачення подальшого розвитку. Корпоративні комунікації 
впливають на загальний розвиток компанії, формують її імідж та репутацію на 
ринку, що, в свою чергу, відображається на цінності продукції компанії та її 
вартості в грошовому еквіваленті. Отже, науковці та практики мають неодмінно 
досліджувати нові тенденції у сфері бізнес-комунікацій.  
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Тирпак Г. О. 25 

РОЛЬ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ  
У ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

Громадська думка – це один з давніх феноменів  суспільного життя. Як сказав 
колись один іспанський філософ, Х. Ортега-і-Гасет, “закон громадської – це 
закон всесвітнього тяжіння у царині політичної історії”. Вплив громадської 
думки на соціальні відносини завжди був, є і буде пов'язаний з вихованням, 
рівнем життя, підвищенням культурного та освітнього рівня населення, 
процесами глобалізації, індустріалізації і т.д. 

 Цінність цього явища полягає у тому, що її можна використати в цілях 
врегулювання багатьох сфер суспільного життя. Наприклад соціальні, 
економічні, політичні, духовні процеси та відносини і особливий вплив на її 
формування здійснюють цінності, які закладаються людині під час навчання  у 
вищих навчальних закладах та на окремих освітніх заходах.  

 Перебуваючи членом певної соціальної групи, людина формує свої позиції 
під прямим чи опосередкованим впливом тієї групи, з якою себе ідентифікує. 
Підґрунтям та результатом уніфікованої позиції групи є соціальні (первинно-
психологічні) установки, які тісно пов’язані із соціальними потребами та 
соціальною оцінкою. 

 Питання, пов'язані з формуванням активної та відповідальної громадської 
думки, в якій спостерігатиметься високе почуття власної гідності, стійка 
громадянська позиція, готовність  до виконання громадянських обов'язків, 
потребують комплексного підходу до вирішення поставлених завдань в умовах 
модернізації вітчизняної  системи освіти. 

Для сприяння розвитку громадянської думки, як позиції окремих людей 
з’являється необхідність постійно створювати сприятливі умови для формування 
та розвитку громадянських компетентностей людини у всіх сферах та на всіх 
рівнях освіти. Це дозволить громадянам краще розуміти свою роль у суспільстві 
, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, покращувати свою 
здатність брати активну участь у суспільно-політичних, громадських процесах, 
а також усвідомлено діяти на захист та утвердження демократії та власних 
інтересів. 

Освітній процес є невід’ємною складовою у процесі розвитку особистості та 
орієнтується на духовні цінності народу (національна самосвідомість, 
ідентичність, самобутність, гідність, соборність, воля), загальнолюдські 
цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, повага до 
інституту сім’ї, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 
соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до 
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рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага 
до закону, солідарність, відповідальність). 

Вітчизняна  освіта також  ґрунтується на цінностях активної життєвої 
позиції, особистої ефективності, істини, правдивості та критичного мислення, 
взаємоповаги, відкритого спілкування та ефективної співпраці, прав людини та 
спільного захисту цих прав. 

Усі освітні заходи, включаючи традиційну освіту та будь-які додаткові (ціль 
яких розширення кругозору, розвиток нових особистісних якостей, навичок та 
вмінь) справляють значний вплив на свідомість індивідів та їх ставлення до 
навколишнього. Таким чином будь-яка освітня подія може стати відправною 
точкою у зміні думки як окремої особи, так і цілих груп. 
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Ткаченко О. М. 26 

ФЕЙСБУК – НОВА СТОРІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Соціальні мережі вже давно стали невід’ємною частиною буденного життя 
безлічі людей. Ні для кого не секрет, що лідерські позиції у цій сфері належать 
саме компанії Facebook. Створена у 2004 лише для користування вузького кола 
студентів американських університетів за майже 15 років  свого існування вона 
встигла набрати небувалої популярності і перетнути кордони далеко за межі 
Сполучених Штатів. Нині ця соціальна мережа стала другою після Google за 
відвідуваністю у світі. Аудиторія вже зараз налічує 2 млрд користувачів і з 
кожним днем зростає все більше.  Така кількість людей не могла не привернути 
увагу рекламодавців, бізнесменів і, як не дивно, ЗМІ.  Переваги соцмереж 
потужні медіаструктури оцінили не так давно, а враховуючи швидкий розвиток 
технологій виникає потреба для журналістів оволодіти усіма необхідними 
інструментами, щоб ефективніше поширювати свої матеріали для аудиторії. 
Актуальність заданої теми тісно пов’язана із сучасними реаліями. Вже зараз 
власники ЗМІ визнають – передачі інформації через теле-, радіо, друковані 
платформи – недостатньо. Потрібно активніше залучати соцмережі, такі як 
Фейсбук. 

Мета дослідження – розкрити основні можливості використання соціальної 
мережі Фейсбук як інструменту журналістики, а також визначити основні 
виклики, які можуть чекати на ЗМІ під час взаємодії з соціальними платформами. 

Багатомільйонна аудиторія Фейсбуку – потенційне поле діяльності для 
багатьох структур. Для ЗМІ – це не лише додаткова можливість поширювати свій 
контент, а й взаємодіяти з користувачами соцмережі. На відміну від теле, радіо 
та преси – це активна аудиторія, яка може не лише споживати матеріал, а й 
давати фідбек, залишати коментарі та оцінювати роботу самих журналістів.  

Розуміючи цінність такої взаємодії, журналісти та медіа-компанії вже 
активно користуються 
перевагами соцмережі. 
Великі медіа-компанії 
мають у Фейсбуку власні 
сторінки та спільноти. 
Дослідження компанії 
VoxUkraine[2], здійсненого 
в межах центру 
удосконалення економічної 
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журналістики в січні 2018 року, показало - новини йдуть і трійці лідерів серед 
інтересів української та польської аудиторії. Виміри здійснювали шляхом 
опитування та підрахування так званих лайків – спеціальних позначок для 
позитивної оцінки допису у Фейсбуці. 

 З великою вірогідністю можна припустити, що така тенденція поширюється 
не лише на 2 країни і є показовою для багатьох країн у всьому світі. За даними 
опитування престижного видання Форбс [5]вдалося зясувати, що саме через 
соцмережу Фейсбук користувачі інтернету дізнаються про останні події, ще до 
того, як вони поширюються деінде.  

Саме тому великі медіакорпорації, такі як ББС, СНН, Дойче Велле та інші 
регулярно послуговуються такими платформами як 
Фейсбук чи Ютуб. Долучаються до застосування 
інструментів соцмереж і фрілансери. Причина для 
цього є чіткою – шляхом простої реєстрації стає 
можливим безкоштовно поширювати власні фото, 
відео, аудіо та текстові матеріали для безлічі 
людей. Медіа мають свої сторінки  та спільноти, на 
яких нерідко дублюють матеріали із власних 
офіційних сайтів. Подекуди журналісти навіть 
пристосовують матеріали під особливості новинної 
стрічки Фейсбук та специфіки сприйняття 
інформації у глобальному потоці новин. Як 
свідчить практика середньостатистичний глядач 
витрачає матеріал переважно від 15 до 30 секунд. За такий короткий проміжок 
часу журналістам необхідно не просто викласти суть інформації, а й зацікавити, 
так би мовити «зачепити» свого користувача. Не дивно, що традиційні жанри 
журналістики вже трансформуються на вимогу часу та потреб аудиторії. 
Приміром, зявились так звані кепшн-відео[1]. Форму подачі вперше почали 
застосовувати в Канаді та Катарі у 2014 році, а зараз нею послуговуються і 
українські телеканали «1+1», « Громадське», «ББС Україна», тощо. Особливість 
кепшн-відео полягає у картинці, що супроводжується титрами. Нова форма 
подачі журналістського матеріалу обумовлена неможливістю глядачів дивитися 
відео зі звуком, приміром, коли людина їде в громадському транспорті. Така 
трансформація звичайного журналістського сюжету – яскравий приклад впливу 
соцмережі Фейсбук.  

Варто відзначити, що така активна інтеграція соціальної мережі в 
медіаіндустрію, не могла не привернути увагу менеджменту Фейсбук. Надто на 
фоні великого впливу журналістики на масову свідомість. Саме тому ще у 2017 
соцмережа запустила спеціальний проект колаборації з медіа[3]. Задана мета 
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офіційно звучить, як «створення здорової новинної екосистеми» задля 
вдоволення потреб аудиторії.  Важливість такого проекту полягає у тому, що в 
нинішньому глобальному потоці інформації подекуди складно відрізнити 
правдиві новини від так званих фейкових. Виникла потреба допомогти 
журналістам ефективніше використовувати інструменти Фейсбук і при цьому 
дотримуватися журналістських стандартів. 

Загалом Фейсбук оголосив про роботу у кількох напрямках. По-перше, 
тісний контакт з медійними структурами, консультації з видавцями та 
журналістами, щодо покращення  використання соцмережі та подолання 
проблем. Для цього вже влаштовують навіть особливі тренінги із зацікавленим и 
сторонами. По-друге, розвиток таких новітніх форматів, як сторітеллінг, 
відеостріми, миттєві інтерактивні статті та просування реклами ЗМІ. По-третє, 
менджмент Фейсбуку вирішив взяти курс на локалізацію журналістьких 
спільнот. Соцмережа планує активно розвивати систему місцевих новин, щоб 
інформація не стікалась до центрального медіахолдингу, а навпаки 
зосереджувалась на місцях.  

Не варто приховувати і той факт, що саме завдяки соцмережі Фейсбук тепер 
новини може робити кожен, навіть той, хто не володіє професійним навичками. 
Люди – свідки-події просто фільмують те, що бачать і це нерідко вони стають 
цінними джерелами інформації для самих журналістів. Тож працівники 
Фейсбуку вигадують різноманітні платформи для зв’язку між обома сторонами. 
Разом з тим виникає необхідність фільтрувати матеріали свідків, перевіряти на 
достовірність, щоб уберегти себе від розповсюдження фейків. Надто, коли 
набирає обертів робота хакерських систем та ботів.  

Висновки. Отже, як свідчать тенденції останніх кількох років Фейсбук став 
не лише невід’ємною частиною звичайних користувачів соцмережі, а й 
професіонального медіасередовища. Велика аудиторія відкрила широкий доступ 
до журналістських матеріалів. Очевидною стає взаємодія та інтеграція  обох 
індустрій, яка вже вплинула на трансформацію комунікації та задоволення 
потреб аудиторії. Однак не варто забувати про велику відповідальність перед 
користувачами соцмережі. У часи панування цифрової ери важливо 
відмежовувати достовірну інформацію від недостовірної, якість від 
дилетантства. Адже як би там не було, журналісти мають величезний вплив на 
масову свідомість суспільства, а враховуючи наслідування ними найсучасніших 
тенденцій, залишаться впливовими не одне десятиліття.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Caption video: титри вирішують усе [Електронний ресурс] // Medialab. – 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: http://medialab.online/news/caption-video-ty-try-vy-rishuyut-use/. 



102 

 

2. Facebook та ЗМІ: Як українські медіа використовують соцмережу №1, а як Facebook 
змінює ЗМІ [Електронний ресурс] // Vox Ukraine. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://voxukraine.org/uk/facebook-ta-zmi-yak-ukrayinski-media-vikoristovuyut-sotsmerezhu-
1-a-yak-facebook-zminyuye-zmi/. 

3. Фейсбук для медіа [Електронний ресурс] // Facebook. – 2017. – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.facebook.com/facebookmedia/. 

4. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего 
бизнеса – США, 2010. – 304 с. – (Addison-Wesley Professional). – (0137085125). 

5. Як соціальні медіа змінили підхід до споживання новин [Електронний ресурс] // Forbes. – 
2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2018/11/30/how-social-media-has-changed-how-
we-consume-news/#2b503f063c3c. 

  



103 

 

Шкілевич А. М. 27 

ПОНЯТТЯ ПРО БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДІА  
ТА ЇХ ВИДИ У МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Метою дослідження є визначення тенденцій функціонування та видозмін 
бізнес-моделей електронних медіа у медійному середовищі.  

Дослідження здійснено в межах   магістерської роботи, яка має назву “Бізнес-
моделі електронних медіа – на прикладі телевізійних каналів в Україні та 
Польщі”. 

Дослідження цієї тематики є актуальним, бо дає можливість більш детально 
визначити українські та міжнародні тенденції розвитку бізнес-моделей у 
медіагалузі. 

Це також дає можливість проаналізувати бізнес-моделі медіагалузі двох 
держав, зокрема України та Польщі – країни-члена держави ЄС.  

Завданнями роботи є визначити, які саме бізнес-моделі є більш актуальними 
в медіагалузі України, а які в Республіці Польща, якими бізнес-моделями 
насамперед користується комерційне телебачення та які з них є домінуючими, а 
які занепадають. 

На практиці отримані результати дослідження можуть бути використані для 
модернізації та подальшого розвитку бізнес-моделей комерційних електронних 
медіа. 

Порівнюючи бізнес-моделі електронних медіа цих країн, можна отримати 
результати, що більш широко розкриють питання рівня розвитку комерційних 
телеканалів та можливості їх подальшого розвитку. 

Суттєвий вплив на видозміну бізнес-моделей насамперед здійснюється за 
допомогою участі практиків-менеджерів тих організацій, які впроваджують нові 
технології та нові медіа, зокрема, С. Бойка, А. Колодюка, Ю. Лабунського,                 
О. Глущенко. Серед європейських дослідників проблем конвергентних медіа – 
В. ВікеФрейберг, Х. Даублер-Гмелін, К. Мьоллер, Л-М. Поларес-Песоа-Мадуро. 

Дослідниця Любов Федулова підкреслює: «…Бізнес-процес можна 
розглядати як відповідну кількість внутрішніх операцій (видів діяльності), що 
повторюються в часі, споживають певні ресурси та починаються з одного або 
більше входів, а на виході закінчуються створенням продукції/послуги, 
необхідної клієнту» [1, 50]. 

Найпоширенішим типом медіа сьогодні є конвергентні («нові») медіа, тобто 
ті, які інтегрують свій контент на різних платформах: соціальних медіа, інтернет-
сайтах, мобільних додатках тощо. Це передбачає поєднання різного контенту, 
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дуже різних типів мовлення, різних підходів до різних аудиторій, отже, 
насамперед, різних бізнес-моделей. 

В українських реаліях продовжує жити непродуктивна модель залежних 
медіа, котрі фінансовано підконтрольні олігархам, адже постають платформами 
для просування їхніх політичних і бізнесових інтересів. Внаслідок постійних 
фінансових вливань ці медіа не надто зорієнтовані на самоокупність і отримання 
прибутку із власної якісної діяльності. Однак «для того, щоб виконувати свою 
соціальну функцію, медіа мають бути самодостатніми, прибутковими, вони не 
повинні залежати від людей, які підкидають їм гроші, щоби використовувати в 
своїх комбінаціях», – справедливо відзначає Володимир Федорін [2]. 

У жовтні 2013 року Рада Європи провела засідання Європейської платформи 
регуляторних органів на тему «Регулювання нових медіа», тож проблема 
діяльності (зокрема, й бізнес-моделей) електронних ЗМІ має високу наукову 
актуальність. «Нові медіа – це насамперед нові технології, поширення та злиття 
старих традиційних форм медіа з Інтернетом, зміна принципів споживання 
інформації та зміна ставлення людей до медіа», – наголошує Лариса Мудрак 
[3, 258]. 

Сучасні тенденції трансформації національних медіа-ринків обумовлені 
процесом глобалізації. Розглядаючи особливості українського медіа-ринку, 
Анастасія Горчикова зауважує: «Глобалізація в Україні, як і всюди в світі, стала 
характеризуватися залученням позанаціональних елементів масової культури в 
національний контекст. За умов зростаючої конкуренції на ринку ЗМІ 
змінюється стратегія медіакомпаній, які все більше розвиваються як 
багатопрофільні холдинги, що містять у собі всі відомі типи ЗМІ» [4, 82]. 

Водночас проблематикою українського медіа-простору є олігархізація ЗМІ й 
орієнтація на інтереси власника більшою мірою, ніж на інтереси аудиторії і 
стандарти журналістики. Дуже цінними в цьому світлі є результати дослідження 
власності медіа-ринку України ІМІ й «Репортерів без кордонів», згідно з яким 
75% українських медіа сконцентровані в руках найбільших олігархів. Для оцінки 
частки аудиторії медіадослідники використовували дані таких платформ, як 
Nielsen (телевізійна панель), TNS (дослідження аудиторій радіо та преси) і 
Factum Group (дослідження інтернет-аудиторії) [5]. 

Сучасні електронні медіа повністю існують у віртуальному просторі й 
підпадають під дію законів ведення електронного бізнесу. «… Нині ми говоримо 
про виникнення нового економічного та правового явища як електронний бізнес 
(E-business), електронна комерція (E-commerce) та електронний маркетинг (E-
marketing)», – підкреслює М. Лебеденко, тож «відділити сам бізнес від 
інформаційних технологій практично неможливо» [6]. 
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1. Стримінгові сервіси дублюють прямоефірне сповіщення традиційних 
ТБ-каналів (це може бути власний веб-сайт телеканалу чи сторонній 
сервіс, що одночасно сповіщає кілька різних каналів).  

2. «Catch-up TV» (або «телебачення навздогін») – це надання на певний час 
можливості переглянути телевізійний контент, який вже був в ефірі. 

3. Плата за перегляд – це послуги перегляду контенту відповідно до 
розкладу за певну оплату. 

4. Інтернет-телебачення використовують найчастіше сильні телемовники, 
адже воно передбачає застосування потокового відео для трансляції 
контенту в мережі.  

5. Веб-телебачення – короткий контент телевізійного формату, що 
розповсюджується виключно через інтернет. 

6. ІР-телебачення (IPTV) – це мультимедійне надання доступу до 
перегляду телепрограм і супутніх послуг через інтернет-протокол.  

7. Відео на замовлення – індивідуальна доставка певного контенту, згідно 
з каталогом провайдера послуг. 

8. Транзакційне відео на замовлення (TVOD) – це одноразова послуга при 
платі за кожен аудіовізуальний матеріал окремо. 

9. Передплатне відео на замовлення (SVOD) – ще один підвид послуги, 
коли певний обсяг відео можна переглядати на постійній впродовж 
визначеного часу передплатній основі. 

10. Понадмережеве телебачення (OTT TV) – телевізійний контент надає 
провайдер, який не пов’язаний із провайдером самого контенту.  

11. Електронні видання з розширеними можливостями і конвергентний 
контент мережевих відеосервісів [7, 258-259]. 

Відповідно, суттєве розширення можливостей традиційних медіа із 
розвитком технологій та інтернету зокрема вимагає пошуку нових, інноваційних 
бізнес-моделей, активної багатоаспектної роботи на всіх платформах доступу до 
інформації, урахування всіх динамічних змін і труднощів задля того, аби 
втримати свою аудиторію, збільшити її, зміцнити становище на медіа-ринку. 
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