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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

 Початок інституціоналізації гендерних досліджень датується сер. ХХ ст. Після 
низки пошуків у царині статевої ідентичності психолог Р. Столлер вводить у науковий обіг 
поняття «гендер», який визначає як соціальні прояви приналежності до статі чи «соціальна 
стать» .  
 У соціології зазначають, що гендер – організована модель соціальних відносин між 
жінками і чоловіками, конструюється основними інститутами суспільства.  
 Психологи стверджують, що гендер як категорія теорії і практики, узагальнює в собі 
знання того, як у конструктивний спосіб можна досягати міжстатевої гармонії на всіх рівнях 
функціонування суспільства і навпаки, які засади побудови взаємин статей спричиняють 
напруження, конфлікти, дисбаланс розвитку  
 Конфліктологічна теорія трактує гендер як систему соціальних зв’язків, реалізація 
яких відбувається в різних життєвих ситуаціях, що встановлюються в окремому суспільстві 
правилами поведінки відповідно до статі  
 За словами А. Кириліної гендерна лінгвістика досліджує дві групи проблем: 
 1) мова і відображення в ній статі, мета якого полягає в описі й поясненні того, як 
маніфестується в мові наявність людей різної статі (досліджуються в першу чергу 
номінативна система, лексикон, синтаксис, категорія роду), які оцінки приписуються 
чоловікам і жінкам та в яких семантичних зв’язках вони найбільш помітні;  
 2) комунікативна та мовленнєва поведінка чоловіків та жінок,  де виділяють типові 
стратегії і тактики, гендерно специфічний вибір одиниць лексикону, способи досягнення 
успіху в комунікації, переваги у виборі лексики, синтаксичних конструкцій ,специфіка 
чоловічого і жіночого говоріння.  
 Великої уваги заслуговує дослідження гендерної проблеми в мовознавстві 
Л.Ставицької, яка наголошувала, що власне лінгвістичний інструментарій гендерних студій 
постає у двох іпостасях: 
 1.Мова – це інструмент пізнання гендеру як самостійної міждисциплінарної 
парадигми з відповідним відгалуженням – лінгвістична гендерологія  
 2. Гендерно орієнтовані мовознавчі дослідження – це продукування додаткових 
знань про мову та комунікацію – гендерна лінгвістика  
 Підходячи до проблеми відмінностей у мовленні чоловіків та жінок із позицій теорії 
мовної особистості (поняття «мовна особистість» може стосуватись як окремо взятої 
людини, так і групи людей, що є носіями спільної картини світу) та враховуючи соціальну 
обумовленість цих відмінностей, ми пропонуємо під ґендером розуміти динамічні, 
культурно-детерміновані соціальні характеристики чоловіків та жінок – носіїв відмінних 
картин світу, які реконструюються в основних своїх рисах на базі мовних засобів як усного, 
так і писемного мовлення. 
 Сучасна лінгвістика переживає своєрідний ґендерний бум, що дає можливість 
констатувати, по-перше, початковий етап становлення цього напряму в українському та 
російському мовознавстві уже завершився, про що свідчать велика кількість праць, 
присвячених ґендеру. Вітчизняне та російське мовознавство репрезентоване 
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культурологічними розвідками ґендерного концептуального змісту на матеріалі лексики 
(О.Л. Бессонова, О.С. Бондаренко, О.В. Дудоладова, М.С. Колеснікова, О.С. Волинчик), 
фразеології (І.В. Зикова, Д.Ч. Малішевська), паремій (Ю.В. Абрамова, А.В. Кириліна), 
соціолінгвістичними дослідженнями (Є.М. Бакушева, Н.Ф. Верхоланцева, О.Д.Петренко), 
розвідками мовленнєвої поведінки статей (Н.Д. Борисенко, О.Л.Козачишина), 
психолінгвістичними роботами (О.І. Горошко, С.К.Табурова, А.М. Холод). Комплексний 
аналіз ґендерно маркованих одиниць подається у дослідженні А.П. Мартинюк. 
 Ґендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні прояви пізнання світу крізь 
призму чоловічого і жіночого бачення, а також вплив статі на мовну практику та мовну 
поведінку. Ґендерні відношення у мові фіксуються у вигляді мовних стереотипів, які 
накладають відбиток на поведінку, в тому числі й на мовленнєву, особистості і на процеси її 
мовної соціалізації. Лінгвістика ж допомагає виявити відображення ґендерних стереотипів, 
зафіксованих у свідомості носіїв мови. 
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ФЕНОМЕН ГІПЕРЛОКАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ В 

КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАПРОСТОРУ 
  

Щоб створити успішне й прогресивне видання, важливо звузити територіальне 
охоплення, зазначає ведуча Клубу медіаменеджерів у Парижі Тетяна Рєпкова. 
Гіперлокальність медіа – ось сучасна світова тенденція, як і необхідність колонок у виданні, 
котрі нині витісняють матеріали з новинних агентств, бо ті є не настільки актуальними для 
багатьох місцевих читачів (цит. за М. Дачковською). [1] У цьому полягає актуальність теми 

дослідження, оскільки гіперлокальну журналістику варто розглядати як новий тренд у 
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сучасному світовому медіапросторі.  Мета дослідження ‒ розкрити специфіку 
гіперлокальної журналістики в світовому медіа-просторі та схарактеризувати її значення. 
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

‒ дослідити ключові ознаки гіперлокальних медіа, їхню економічну та інформаційну 
доцільність; 

‒ розкрити важливість популяризації місцевих новин для громад та  залучення читачів 
до активної комунікації; 

‒ на прикладі гіперлокальних медіа Іспанії («Granadaimedia») та США («The Local») 
довести гіпотезу щодо зростаючого потенціалу гіперлокальних видань, зокрема  в 
українському медіапросторі, який потребує заповнення географічних інформаційних 
«прогалин». 

Гіперлокальна журналістика, що іноді називають мікролокальною журналістикою, 
відноситься до висвітлення подій і тем в дуже малих, місцевих масштабах. Прикладом може 
бути веб-сайт, який охоплює певний район або навіть певний ділянку або блок сусідства. 
Гіперлокальна журналістика зосереджується на новинах, які, як правило, не охоплюються 
великими засобами масової інформації, які, зазвичай висвітлюють історії, що представляють 
інтерес для загальнонаціональної або принаймні регіональної аудиторії.[2] 

Одними з перших ініціативу створення гіперлокальних новинних сайтів підтримало 
видання The New York Times, яке створило гіперлокальний новинний сайт The Local[3] , що 
висвітлює життя та події мікрорайонів Іст-Віллідж та Клінтон Хілл. Діяльність сайту 
керується досвідченими журналістами, які контролюють і редагують роботу студентів-
журналістів або місцевих письменників-фрілансерів. Такий досвід за своїм принципом 
нагадує громадянську журналістику.  

У 2012 році фонд Nesta опублікував дослідження британського ринку гіперлокальних 
ЗМІ, де виділив 10 факторів, що сприяли виникненню гіперлокальних проектів. Так, 
науковці зазначають, що загальнонаціональні медіа перестали задовольняти потреби 
громадян в інформації, в Інтернеті з’явилися онлайн-платформи, які дозволили дешево 
робити власне видання й швидко поширювати інформацію, великий бізнес зацікавився 
гіперлокальним простором, що призвело до появи нових можливостей монетизації. 

Існує чимало локальних медіа у світі, які можуть стати зразками для місцевої 
української журналістики. Зокрема, у своїй статті «Успіх гіперлокальних медіа: іспанський 
досвід»[4] журналістка Ольга Герман розповідає про іспанські регіональні медіапроекти, чий 
досвід може стати у нагоді для українських місцевих видань. «Las noticias de tu barrio» 
(«Новини про твою околицю») – такий девіз іспанського медіапроекту “Granadaimedia”, де 
заголовками рубрик виступають назви районів міста.  

Цікаве дослідження щодо безпосередньо прибутковості подібних гіперлокальних 
медіа та потреби в них було проведено фондом «Об’єднання» в 2015 році.[5] В ньому вони 
порівнюють американський та український досвід у цьому питанні, опитавши приблизно 100 
українських і 80 американських видань. У  неприбуткових медіа, як в Україні, так і в США, 
потреби, як правило, однакові – не вистачає коштів на гонорари, покупку обладнання та 
оренду приміщень. 

Є ризик перетворитися з гіперлокального  на провінційне видання, що поширює 
новини, які не мають інформаційного приводу та цінності для аудиторії Так, серед ключових 
особливостей гіперлокальних медіа Ольга Герман виділяє  інтерактивність, близький контакт 
з читачами та чіткий фокус. 

Один з поштовхів або мотивів для створення гіперлокального видання назвав у своїй 
статті колумніст британської газети The Guardian Рой Грінслейд[6]. «Провінційна громада в 
моєму дослідженні гіперлокальних ЗМІ хотіла дізнатися, що відбувається в їхньому 
маленькому містечку, але вони також хотіли, аби  ширша аудиторія дізналася про це», - 
зазначає він.  

Перспективність гіперлокальної журналістики для українського медіа простору 
можливо розглянути й з економічної точки зору. Прибутки видань надходять до віддалених 
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корпоративних акціонерів. Це являє собою значний фінансовий збиток для місцевих громад. 
Незалежні гіперлокальні сайти пропонують журналістам можливість розпочати власний 
підприємницький і незалежний медіа-бізнес, а також бути більш експериментальними щодо 
журналістики, яку вони створюють.  

Феномен гіперлокальної журналістики в українському медіа просторі ще недостатньо 
глибоко вивчений через відсутність успішних та достатньо відомих прецедентів. Проте в 
Україні неодноразово робилися спроби створювати гіперлокальні проекти. Це і київська 
газета «Новости нашого района», і львівський гіперлокальний сайт «Твоє місто». Одним із 
сучасних стартапів з гіперлокальної журналістики є ямпільська гіперлокальна газета 
«Дирижабль». Їй вдалося значно розширити аудиторію й перейти на платну підписку за 
рахунок довіри читачів до нового видання та оригінального формату.  

Таким чином, ми дійшли до висновку, що цифрова форма подачі локальних новин в 
Україні на даний час є найбільш оптимальною. Гіперлокальні медіа можуть ставати більш 
впливовими та гідними уваги через мережі, які створюються самими користувачами й 
учасниками інформаційного обміну. Вони можуть підтримувати потребу громади знати, що 
відбувається в її світі, заповнюючи собою так звані «географічні інформаційні 
прогалини».  А це, у свою чергу, також може допомогти розробити нові жанри публіцистики 
та підтримати те, що є цінним у практиці сьогоднішньої високоякісної  української 
журналістики. 
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ПОЯВА НОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ  

  
           З розвитком інтернету відбулися зміни як і в системі засобів масової інформації, так і в 
системі масових комунікацій. Завдяки новим технологіям розширюється медіапростір та 
можливості журналістів. 
          В наслідок діджіталізації (оцифровування) та конвергенції (сходження) змінилися та 
оновилися форми журналістика, які отримали визначення «онлайн-журналістика», «інтернет-
журналістика» тощо. 
Журналістика не тримається, як колись, здебільшого в паперовому форматі, а змінює свій 
формат на цифровий. Журналізм змінив технологічні умови й репрезентував контент – 
читачі, глядачі, слухачі тепер перетворилися на редакторів, критиків, авторів. Завдяки 
інтерактивній журналістиці користувачі мають ширші можливості. Нові форми 
журналістики контрастують із традиційними медіа (поняття «традиційна журналістика» 
постало, як реакція на поява нових медіа. Традиційна журналістика – це форми 
журналістики, які існували задовго до того як інтернет став невід’ємним складником 
журналіста). 
          Інтернет – це унікальне середовище функціонування і розповсюдження масової 
інформації, основні властивості якого впливають і на характер інформаційно-комунікаційних 
процесів [2, с.13]. 
          Інтернет – як медіа-середовище аналогічне телебаченню, радіо та пресі. Деякі з 
напрямів інтернет-журналістики зареєстровані як звичайні ЗМІ. Незважаючи на це, інтернет 
видання керуються принципами журналістики [3]. 
          Значну роль у розвитку та поширенні сучасних медіа відіграє стрімкий розвиток 
технологій. Завдяки швидкісній передачі даних та появі стільникового зв’язку четвертого 
покоління (4G) швидкість обміну даними та відео зображенням можлива за лічені хвилини з 
мобільного пристрою. 
          На сьогодні, нові медіа активно розвиваються й впливають на процеси глобалізації та 
життя суспільства, розповсюджуючи нові моделі комунікації та інтеграції. Покращений 
зв’язок (4G) зробив переворот у всій медіа сфері. Завдяки смартфону, в якому є камера та 
доступ до інтернету, з’явилась можливість негайно оприлюднювати інформацію з будь-якого 
куточку, де є зони покриття зв’язку. 
          Новітні медіа володіють класичними ознаками засобів масової комунікації й 
поєднують три основні напрямки: 

1. комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології 
2. комунікаційні системи й мережі 
3. цифровий інформаційний Контент [6]. 
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          Зони розповсюдження цих ЗМК відрізняються універсалізмом, завдяки інтернету, що 
впливає на оперативність висвітлення інформації та використання більш гнучкого підходу до 
збору, обробки та періодичності. Мережеві медіа мають аудиторію, яка відрізняється від 
аудиторії традиційних медіа. Також, новітні медіа надають змогу висвітлювати події, не 
прив’язуючись до географічних відстаней.  
          Технічні можливості надають змогу журналістам передавати інформацію майже 
миттєво, й аудиторія очікує від медіа надшвидкого висвітлення важливих подій. За 
допомогою інтерактивності можливо обирати способи отримання інформації та її 
формат.  Інтернет поєднав в собі комунікації двох типів «від одного багатьом» (книги газети, 
радіо та телебачення) та «від одного одному» (листи, телеграф, телефон) [6]. 
          Втім, чинне законодавство України не містить законів, які врегулювали би поняття 
інтернет-журналістики. Це створює низку проблем у нормативно-правовому забезпеченні та 
створенні необхідних умов для інтернет-журналістів, в цілому, й Інтернет-ЗМІ, загалом. 
Серед таких проблемних моментів: не поширення на журналістів Інтернет-видань положень 
законодавства щодо традиційних ЗМІ; відсутність можливості забезпечення для Інтернет-
журналістів прав і гарантій пов’язаних з професійною журналістською діяльністю тощо [5]. 
          Незважаючи на це, онлайнові медіа популярніші, ніж традиційні ЗМІ серед вікової 
аудиторії 18 – 45 років, вікова аудиторія інтернет-журналістики в соціальних мережах до 35 
років. Втім, телебачення й досі зберігає передові позиції за рахунок старшої аудиторі – 46 і 
більше років [4]. 
          Щодня тисячі нових користувачів приєднуються до онлайнових ЗМІ. Інтернет-
журналістика набуває популярності серед споживачів тому що: 

 має інтерактивність, тобто можливість вносити журналістом істотних змін в 
стильові особливості, використовуючи різні підходи в видавничій діяльності;. 

 має гіпертекстові посилання, що зберігають та забезпечують доступ до архів і 
читач охоплює більш широкий обсяг інформації; 

 наявний зворотного зв’язку дає змогу користувачу брати участь у виробництві 
інформаційного продукту; 

 швидко розміщує  публікації без географічної прив’язки, на відміну від 
друкованої преси, та  має змогу оновлювати сторінку одразу після отримання 
нової інформації; 

 форуми – дають змогу читачам обговорити проблеми, обмінюватись думками 
після прочитання матеріалу. 

 анкетування допомагає покращити контент та визначити потреби читачів у 
насиченні сайту інформацією; 

 інтелектуальний пошук – спрощує пошук необхідного матеріалу, необхідно 
знати лише ключові фрази, уривок або цитату з матеріалу чи прізвище автора; 

 економічність – мережева журналістика дешевша за друковані примірники; 
 використовується персональний підхід, що дає змогу врахувати потреби 

користувачів; 
 гнучкість дає можливість читачам брати активну участь у формуванні 

сторінки, що підтримує їхній інтерес. 
          Журналіст Коцарев О. О. пропонує виділити п’ять типів інтернет-ЗМІ: інтернет-
телебачення (поширення інформації за допомогою перегляду відео-файлів у реальному часі. 
Розвиток інтернет-телебачення зумовлюється зростанням кількості, якості доступності 
аудіовізуальної інформації [1, с.286]), інтернет-радіо (– поширення інформації на сайтах за 
допомогою аудіофайлів), інтернет-преса (висвітлення значущої інформації завдяки 
надрукованому на сайті тексту, сайт постійно оновлюється) , інтернет-журнали (спрямовані 
на висвітлення аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів, тематично обмеженні й 
оновлюються кілька разів на добу)  та новинарні сайти (оперативні в висвітленні суспільно-
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значущих подій і можуть містити аудіо-, відео-файли або друкований). Така типологія 
передбачає наявність перехідних форм онлайнової журналістики.  
          Отже, доступність інтернет-середовища й його географічна незалежність зумовлюють 
оперативність подачі інформації. Мультимедійність дає змогу поєднати на одному ресурсі 
всі знакові системи передачі інформації (текстова, графічна, аудіо, відео). Інтернет-
журналістика зосереджена на задоволення потреб у спрощеному доступі до інформації й 
постійно збирає дані, щоб проаналізувати побажання споживачів. Активний розвиток 
мережевої журналістики зростає щодня й тому вона користується попитом. 
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ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Журналістська етика, норми відповідальної журналістики, можна простежити ще до 
створення так званої сучасної журналістики. Насамперед етика – це аналіз, оцінка та 
зображення того, що являє собою правильну поведінку та доброчесність, у 
найкращому світлі. Етика не лише ставить питання «Як добре жити», а й шукає шляхи 
як би нам всім жити в добрі, правильних і справедливих стосунках один з одним, 
ставить завдання, які можуть вимагати від нас виконання обов’язків та відмови від 
особистої вигоди. 

Етичні норми змінюються. У наш час до них увійшли такі питання, як 
жорстокість до тварин, насильство над жінками, стан навколишнього середовища та 
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права гомосексуалістів. Етика – це ніколи не закінчений проект винайдення, введення 
та критики принципів, що сформувалися у суспільстві. Саме тому журналістська 
етика особливо сконцентрована на тому, щоб знаходити відповіді на те, як себе 
поводити. Чи етично для журналістів розкривати свої конфіденційні джерела в 
поліції? Чи етично вдертися у приватне життя політиків, аби знайти підтвердження та 
розслідувати можливі правопорушення? Етика включає теоретичне вивчення понять 
та способи обґрунтування, що і корегують дії журналістів. Але навіть при 
установлених нормах залишатися на місці не можна: кожного дня з’являються нові 
етичні дискусії та принципи, тож і журналістиці необхідно постійно видозмінюватися 
та пристосовуватися.  

Прикладна етика - це вивчення рамок принципів для галузей діяльності, таких 
як корпоративне управління, наукові дослідження та професійна практика. [1] 
Журналістська ж етика – це різновид прикладної етики медіа, яка досліджує «мікро» 
проблеми того, що мають робити окремі журналісти в конкретних ситуаціях, та 
«макро» проблеми, що стосуються ЗМІ ті їх діяльність, вплив на суспільство.    
Журналісти як члени новинних організацій мають права, обов’язки, але найголовніше, 
повинні слідувати етичним нормам, адже це є свідченням їхнього професіоналізму. 
Найголовніше для них це говорити правду та мінімізувати шкоду, адже вони мають 
вплив на політичний стан у суспільстві, на громадську думку та на думку кожного 
окремого громадянина. 

Таким чином можна дійти висновку, що журналістика це перш за все етична 
поведінка. Вона стоїть над звичаями, законами, побажаннями самого журналіста чи 
редакції. Так, сенсаційна інформація про особисте життя певної особи може бути 
законно випущена і отримана досить легально, проте може бути неетичною, 
передавати події в неточності та бути несправедливою. Однак необов’язково хороший 
сюжет чи новина повинні порушувати етичні норми. Добре написана, легальна та 
неймовірно цікава історія може бути цілком етичною. Отже, є можливість 
розбіжностей теоретичних переконань та практичних результатів. [2] 

Основним завданням журналістської етики є визначення того, як чинні норми 
застосовуються в сучасному суспільстві. Таким чином можна виділити декілька 
поточних проблемних областей: 
- Точність та верифікація: яка допустима частка редагування, скільки посилань та 
джерел необхідно для публікації? Яку кількість контексту необхідно озвучити? 
- Незалежність та відносини: як журналісти можуть бути незалежними та етичними, 
але підтримувати нормальні відносини зі своїми роботодавцями, редакторами, 
рекламодавцями, джерелами, поліцією та громадськістю. 
- Обман і вигадка: чи повинні журналісти використовувати диктофони, скриті камери, 
представлятися чужими іменами, аби отримати сюжет? Чи потрібно розкривати 
діалог, або ж достатньо «вигаданих» персонажів? 
- Джерела та конфіденційність: чи повинен журналіст гарантувати конфіденційність 
своїм джерелам? Наскільки далеко розповсюджується це нерозголошення?  
- Змонтовані фото та маніпуляції з зображенням: коли повинен журналіст публікувати 
недійсні знімки/анімацію. Коли саме знімки мають використовуватися як 
підтвердження сенсації, а коли як пояснення? 
- Етика в різних видах журналістики: чи збігаються етичні норми друкованих видань 
до інтернет-ЗМІ? 

Попри збільшення досліджень та наукових робіт щодо журналістської етики, 
навколо неї досі відбуваються суперечки: цілі, методи та призначення журналістики 
не може підпорядковуватися усім етичним нормам одночасно за своєю 
природою. Професійна журналістська етика була побудована на двох стовпах правди 
та об’єктивності. В кінці 19 століття навіть комерційні газети були дзеркалом цих 
засад – всі новини подавалися лише як констатація факту. [1] 
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Стовпи правди та об’єктивності були сильно розхитані та пошкоджені через 
постмодерний скептицизм про об’єктивну правду та цинізм новинних організацій, що 
в погоні за прибутком удають неупереджених інформаторів. [1] 
               Визначення змісту глобальної журналістської етики ще незавершене. Через 
складні питання та проблеми, майбутнє журналістської етики вимагає побудови нової, 
більш впевнених та всеосяжних етичних рамок для медіа та всесвітньої журналістики 
загалом. 
  

Список використаних джерел 

 

1. Стівен Вард. Globаl Journаlism Ethics / Вард Стівен // McGill-Queen&apos;s Press. –
 MQUP:2010. – C.295-303. 
2. Корню Даніель. Етика засобів масової інформації / Д. Корню // пер. з фр. С. 
Гринцевич. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с. 

 

УДК 007:070(477):796.5:316.258 
Сегляник П. М. 
студентка IV курсу  
Чорноморського національного 

інституту імені Петра Могили 
(спеціальність «журналістика») 
Науковий керівник:Сазонова Ю.О 
кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент б.в.з. кафедри 

журналістики  
Чорноморського національного 

інституту імені Петра Могили 
м. Миколаїв 

 

ГАСТРОНОМІЧНА ТЕМАТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ  
Гастрожурналістика – одна з малодосліджених форм журналістики в Україні. 

Популярність гастрожурналістики важко переоцінити, адже найбільшого розповсюдження 
вона набула саме за останні декілька років. Актуальність дослідження зумовлена тим, що 
поняття гастрономічної журналістики є новим для України, а попит на гастрономічну 
тематику серед каналів ЗМІ стрімко зростає. Важливо дослідити, на якому етапі розвитку 
наразі знаходиться гастрожурналістика в Україні та які зміни в ній відбулися під впливом 
глобалізації. Тому, метою дослідження є дослідити сучасний стан гастрожурналістики в 
Україні, визначити загальні тенденції її функціонування та порівняти з іноземними зразками. 

Завданням дослідження є з’ясувати сутність поняття «гастрожурналістики» та 
початки її розвитку, проаналізувати, яким чином на українську газетну гастрожурналістику 
вплинула поява Інтернету. 

Тема досліджувалась на основі аналізу праць вчених у галузі гастрожурналістики, 
тревел-журналістики та розважальної журналістики в цілому. Це праці Капкана В. В., 
Лихачова Л. С., [2] Дрей В. В. [4]  та інших журналістів і науковців. 

На практиці зарубіжних країн, гастрономічну тематику можна знайти у таких 
виданнях, як «Olive» (Великобританія) та «Saveurs» (Франція). В Україні гастротематика 
представлена такими виданнями: «Добра кухня» – журнал з рецептами, кулінарними 
порадами від кухарів та дієтологів, «Сучасна кухня» – журнал з кулінарними лайфхаками, 
рецептами та новинками у гастрономії, тощо. 

Для того, щоб аналізувати гастрономічну журналістику спершу маємо розібратись у 
самому понятті. 
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Вперше термін «гастрономічна журналістика» був введений при вивчені явища 
«гастрономічної культури». Сьогодні ж він починає входити в «науковий обіг, так як в 
мережевому просторі обговорюються мас-медіа-тексти, що розповідають про їжу і традиції 
споживання їжі. Таким чином, гастрономічна культура стає знаком якоїсь нормативності в 
сфері харчування та, ширше, споживання, знаком прилучення до культури. Отже, поняття 
«гастрономічна культура» використовується, з одного боку, як родова характеристика якоїсь 
сукупності правил і звичок в приготуванні та споживанні їжі, а з іншого – як позначення 
ступеня відповідності якомусь ідеальному зразком харчування» [1]. 

Таким чином, гастрономія і, отже, гастрономічна культура, включає в себе не тільки 
власне кулінарну складову, але і є комплексним феноменом. Отже, як зазначає Капкан: 
«гастрономічна культура це система правил, приписів і зразків, що визначають спосіб 
приготування їжі, набір прийнятих в даній культурі продуктів і їх поєднання, практики 
споживання їжі, а також рефлексію над перерахованими вище феноменами» [2]. 

Марія Капкан також запевняє, що гастрономічна культура являє собою систему, що 
включає три основні елементи: культура приготування їжі (кулінарна культура); культура 
прийняття їжі; рефлексія над процесами приготування і споживання. Культура приготування 
їжі представлена в складі гастрономічної культури як сукупність принципів відбору 
продуктів і їх обробки [3].  

З цього випливає, що в гастрономічній журналістиці також може бути три напрями 
розвитку за основними елементами гастрономічної культури: рецептурна тематика, харчові 
традиції та нові тренди, харчова промисловість і ресторанний бізнес. Звісно, гастротематика 
є набагато ширшою та не може вміщуватись в три напрямки, тому є багато інших 
спеціалізацій в гастрожурналістиці, які і зараз продовжують з’являтися.  

Можна також виокремити функції food-журналістики, які випливають з гастрономічної 
культури. Серед них регулятивна функція, яка насамперед критикує та вказує на недоліки у 
гастросфері, також просвітницька функція, яка притаманна рецептам, або текстам про 
харчові звички різних народів і тому подібне. Ну і звісно, розважальна функція, адже 
матеріали про їжу завжди легко читаються та супроводжуються візуальним контентом, який 
сприяє ще більшому розслабленню читача. 

Якщо досліджувати історичне походження гастрожурналістики, то прийнято вважати, 
що тип гастрономічної журналістики вийшов з направлення travel-журналістики. Не можна 
не погодитися з професором Яном Борміо, який вважає: «що до напрямку «тревел» можуть 
належати найрізноманітніші тексти, головна тема яких – подорож» [5, с. 13]. 

Жанрова характеристика гастрожурналістики також не є однозначною, але зрозуміло, що 
жанрову складову вона запозичила знову ж таки у тревел-журналістики. В своїй діяльності 
гастрономічна журналістика використовує ряд журналістських жанрів, які подає в більш 
складній формі. Наприклад, серед таких можуть бути кулінарні щоденники, огляди, нариси. 
У всіх цих жанрах переважно виділяється більш складна композиція, використовується 
пряма мова, а також діалоги, що робить зв’язок між аудиторією та виданням більш 
особистим, камерним. 

У зв’язку з тим, що гастрожурналістика є сучасним та досить специфічним видом 
діяльності, вона дозволяє собі цілковиту різноманітність жанрових форм, до яких з часом 
додаються і репортажі, і поради, і інтерв’ю. У зв’язку з розвитком нових технологій, жанри 
гастрожурналістики також видозмінились та набули формату нових медіа. Одним з 
найпопулярніших став жанр відео-навчання, коли автор програми навчає глядачів 
приготуванню тієї чи іншої страви. Але всі рекорди за актуальністю займає жанр огляду [1, 
с. 2]. 

На жаль, говорячи про процеси глобалізації та діджиталізації та їх вплив на 
гастрожурналістику, ми визнаємо, що газетна гастрожурналістика майже зникла. На її зміну 
прийшов блогінг та онлайн ЗМІ. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЗМІНА БАЛАНСУ АУДИТОРІЇ 

          Місцева журналістика, висвітлення новин певного регіону як правило 
зосереджені на мікрорайонах, невеликих містах та передмістях. Вона розкриває ту 
інформацію, яку великі ЗМІ національного значення пропускають, до того ж більш 
глибоко та у місцевому контексті дають характеристику про стан речей в будь-якій 
конкретній області. [1] 
           З розвитком таких технологій, як віртуальна реальність (VR), можливості 
прямої ефірної трансляції без великої кількості обладнання, відеозаписи 8K відео та 
5G Інтернет, місцевим новинним організаціям ніколи не було простіше отримати 
нових глядачів та надавати унікальну інформацію, відмінну 
від національної програми новин. 
          Аудиторія досі довіряє місцевій журналістиці та цінує її, тож багато локальних 
та регіональних медіа оптимістичні щодо свого майбутнього. [2] Щоправда, багатьом 
організаціям важко здійснити перехід від традиційного підходу та ставки на друковані 
видання до цифрових технологій. Про це свідчить нове дослідження новинних ЗМІ у 
Великій Британії, Німеччині, Фінляндії та Франції, проведене Інститутом Ройтерз із 
вивчення журналістики при Оксфордському університеті. [2] 
           Воно виявило, що деякі видання змушені закрити свої бюро чи об’єднатися з 
іншими ЗМІ для ефективнішого пошуку нових джерел прибутку та нових аудиторій. 
Більшість також використовують платформи Facebook та Google для розширення 
своєї аудиторії. Занадто повільна модернізація та низька якість матеріалу вже 
коштувало багатьом організаціям втратою ринку. Однією з найголовніших проблем 
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місцевих ЗМІ є складнощі у залученні молодих репортерів. Низький престиж, 
зарплати, місця розташування, звісно, відлякують перспективну молодь, а саме тому 
частіше використовується практика дистанційної співпраці. 
             Паралельно з поданим вище дуже сильно розвивалася інша сторона 
журналістики, яка може претендувати на провідне місце в області висвітлення 
місцевих подій. Тепер розповідь про новини може вести не лише журналіст, а й будь-
яка людина, що має телефон . Сучасні технології дозволяють знімати, обробляти та 
публікувати відео на тисячі глядачів без жодного іншого обладнання. 
              Соціальні платформи давно помітили це – Facebook розпочав 
програму “Today In” у США, щоб допомогти користувачам знаходити місцеві новини 
та події, в той час як Snapchat співпрацює з газетами в коледжах по всьому США. 
Соціальні медіа тепер не лише селфі та розважальні програми, - щонайменше дві 
третини дорослих в США отримують частину новин саме через них, згідно з 
дослідженням Pew (2017) [1]. 
              Юсуф Омар, співзасновник Hashtag Our Stories, ініціативи, присвяченої 
навчанню громад у всьому світі використанню мобільних телефонів для розповіді 
своїх історій, вважає, що це майбутнє новин: «Якщо у нас є цікава та важлива історія, 
яку слід розповісти, ніщо не може перешкодити їй стати вірусною - традиційні ЗМІ 
вже не мають монополії на інформацію». 
              На його думку, співпраця з кожною окремою громадою є надважливою, 
оскільки це допомагає ширше розуміти контекст та отримати більш детальну 
інформацію. Відкритим залишається питання монетизації локальних новин такого 
типу. Залучення звичайних людей окрім журналістів збільшує кількість та якість 
контенту, проте перешкоджає реалізації традиційних бізнес-моделей, що знову 
підштовхує діячів на рішучі дії щодо тотальної модернізації та трансформації . 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІ  

Засоби масової інформації (ЗМІ) — телебачення, преса, радіо, інтернет. Всі ці засоби 
мають змогу звернення до великої аудиторії і розповсюдження інформації.  
Призначення ЗМІ- інформувати людей про все, що відбувається у світі без прикрашень, 
подавати достовірну інформацію. 

Тож, необхідно вибирати надійні джерела, в яких ви будете впевнені на всі 100%.  
Зараз ми маємо багато джерел з інформацією, яка нам буде цікава і корисна. Але ж 

кожен вже вибирає для себе своє: хтось й досі читає газети, бо за стільки років вже звик 
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кожного ранку купляти нове видання і дізнаватись новини сьогодення, хтось кожного вечора 
сидить перед телевізором, аби побачити й почути новини в деталях, хтось слухає радіо й 
черпає інформацію звідти, поки працює чи стоїть у заторах, ну а хтось вже перейшов до 
більш сучасного способу отримання інформації- інтернет, де можна одержати інформацію в 
будь-якому вигляді, все для вашої зручності. 

Але є і такі люди, які водночас є і радіослухачами, і телеглядачами, і також читають 
новини в газетах та інтернеті. 

Наше сучасне суспільство є інформаційним. Розвиток ЗМІ відбувається з величезною 
швидкістю. Кожен день ми отримуємо нову інформацію з різних джерел. У наші дні засоби 
масової інформації можна назвати бізнесом, мета якого є - збільшення і залучення великої 
кількості аудиторії. ЗМІ беруть участь головним чином у формуванні світогляду людей. 
Також вони є одним з ключових факторів розвитку суспільства. 

З найдавніших часів люди завжди контактували між собою, отримували інформацію, а 
потім передавали її з одного покоління в інше, це триває і до сьогоднішнього дня. Людина 
сама є засобом масової комунікації.[1] 

На даний момент за допомогою журналістів ми дізнаємось про всі новини у світі, які 
цікаві широкому загалу людей. Журналісти зараз дуже ретельно відбирають інформацію, яка 
їм надійшла, бо всі хочуть показати людям сенсацію, яка заінтригує всіх. Раніше журналісти 
поширювали інформацію для того, щоб люди були в курсі всіх новин на сьогодні, але зараз 
вони вже задумуються й про винагороду, яку вони отримають з написання статті.  

Зараз мас-медіа вміло аналізує всю інформацію, яку розповсюджує, бо від цього 
залежать рейтинги й довіра аудиторії.  

Деякі ЗМІ для того, щоб підняти собі рейтинги, вирішують написати новини, які є 
неправдивими. Звідси й з’являється «Жовта преса» - преса, яка розповсюджує велику 
кількість пліток й компрометуючої інформації (частіше вигаданої) в гонитві за сенсацією.  
Першим ЗМІ була друкована преса, яка дуже довго була лідером по популярності. Потім 
з’явилось телебачення, але інформація там виходила з затримкою в 2-3 дні. Але, як ми 
знаємо, сьогодні все виходить в ефір набагато швидше. Вдень журналісти знаходять 
інформацію, редагують її й знімають сюжет, а вже ввечері широкий загал людей бачить це у 
новинах. А от із інтернетом все ще швидше. Тут головне швидко отримати й обробити 
інформацію, бо на ринку дуже багато конкурентів. В інтернеті розказують про все на пряму, 
як є насправді, надаючи людям будь-яку інформацію прямо зараз. Також в інтернеті відсутня 
цензура, тож люди тут можуть висловлювати всі свої думки. Багато людей можуть 
взаємодіяти незалежно від свого місцезнаходження, миттєво встановлювати контакти з 
іншими людьми хоч з іншого куточку планети. [2] 

Отже, в інтернеті у ЗМІ з’явились нові можливості оперативно та своєчасно 
розповсюджувати інформацію й отримувати зворотній зв’язок від аудиторії. Тож, така 
журналістика має перспективи в майбутньому стати популярнішою за телебачення, радіо і 
друковані ЗМІ. Але ж успіх Інтернет-журналістики залежить не тільки від уміння бути 
оперативними, а й бути чесними й правдивими у поданні своєї інформації.  
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РОЛЬ МЕДІА У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

           Актуальність проблеми. Сучасні українські медіа мають велику владу над 
формування свідомості громадського суспільства, тому важливо навчитися розрізняти 
правдиві і фейк-новини. 
          Аналіз досліджень і публікацій.  На сучасному етапі опубліковано інтернет-статті про 
« Дезінформацію українських ЗМІ». 
          Метою статті є дослідження процесу ролі медіа в житті людей, розмежування поняття 
«Якісна журналістика» і «Жовта преса», доведення важливості факт-чекінгу у 2020 році. 
         Виклад основного матеріалу. 
         Засоби масової інформації мають величезний вплив на людей. Не дарма журналістів 
називають «четвертою владою країни», бо вони інформують і вирішують, що ми будемо 
споживати через новини кожного дня. 
         Сьогодні поняття «факт-чекінг» набирає стрімких оборотів, тому що з кожним днем 
зростає кількість недостовірної інформації , яку суспільству дає преса. ЗМІ не завжди 
дотримуються всіх принципів журналістики, тому громадяни нашої країни повинні бути 
обачні.  
            На жаль, жовта преса стає популярною, бо людям подобаються матеріали з 
«перчинкою». Найчастіше таблоїдна журналістика притаманна сфері шоу-бізнесу. 
Суспільству видають не правду замасковану під «ексклюзив» і тому такі новини 
надзвичайно швидко розповсюджуються серед громадян. Ще далеко в минулому виникла 
«центова журналістика» («penny press») і першими успішними виданнями були «Нью-Йорк 
Сан»,«Нью-Йорк Геральд» і «Нью-Йорк Трібюн» у яких були присутні мотиви смерті, 
скандалів і злочинів.[1]  
            Чому так важливо перевіряти інформацію перед тим як її споживати? Насамперед, що 
б не підтримувати діяльність медіа з таким поганим продуктом. Журналісти повинні 
говорити правду і досягати успіху для своїх ЗМІ лише чесним шляхом, дотримуючись 
принципів журналістики. Основними із них є: 
          1.Достовірність.  Пункт 6 Етичного кодексу українського журналіста визначає, 
найпершим обов’язком журналіста є повага до права громадськості на повну та об’єктивну 
інформацію про факти та події. [2] 
         2. Баланс думок і точок зору. Журналіст не повинен висказувати свою особисту точку 
зору або показувати свою прихильність до чогось. 
       3. Оперативність подачі інформації. Максимально оперативно доносити нову 
інформацію, але не забувати про попередній «факт-чекінг», що б не допустити 
розповсюдження недостовірної інформації. 
 На перший погляд- це прості правила, які повинні знати всі журналісти, але багато 
українських ЗМІ забувають про це через різні причини, але найчастіше редакція,радіо чи 
телеканал хочуть першими інформувати суспільство, випередити конкурентів. 
 Отже, можна зробити висновок, що думка суспільства залежна від медіа, але ми 
можемо з цим боротися і вчитися розрізняти таблоїдну і якісну журналістику. Ми повинні 
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брати владу у свої руки і самі формувати свій світогляд, не залежно від того, що нам скажуть 
по телевізору чи напишуть у газеті. 
 

Список використаних джерел 

1. Юлія Товстоліс, Дефіінііціія поняття «іінтелектуальна преса» 
в теорії соціальних комунікацій" -С. 195. 
2. ЖУРНСТАНДАРТИ: ОГЛЯД-2011  
https://imi.org.ua/monitorings/jurnalistski-standarti-normativna-dovidka-i28622 

 

Дмитрян А. О. 

студент І курсу  

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету  

(спеціальність «Журналістика») 

ІННОВАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСУРСІВ 

Сучасний світ змінюється напрочуд швидко і 
журналістика повинна відповідати цим змінам та приймати їх. Одна з основних змін 
відбувається вже зараз: з приходом нових технологій зросла потреба в підвищенні 
якості контенту, більш креативного та інноваційного підходу до розв’язання проблем, 
таких як введення нових технологій та відкриття «нових горизонтів». Інтернет своїм 
впливом на суспільство запустив зміни в усіх аспектах соціальних систем, а в 
особливості зміни торкнулися комунікацій та медіа систем. Традиційна бізнес-модель 
журналістики застаріла, адже втрата частки аудиторії, нові пріоритети рекламодавців 
та рішення експертів змушують її трансформуватися та пристосовуватися. Через 
відсутність креативності, погляду у майбутнє, «старі» медіа, навіть намагаючись 
перевести більшість інструментарію до цифрових систем, все одно зазнають невдачі, 
оскільки намагаються використати нові бізнес-системи на стару систему.[1] 

Але попри деякі технологічні інновації, журналістиці важко адаптуватися та 
буде займати значний розмір часу. Саме до такого висновку дійшли дослідження з 
питань інновацій в журналістиці. (Barnhurst, 2010; Johnsen, 2003; Kurpius, Metzgar, & 
Rowley, 2010; Lowrey, 2011; Steensen, 2009; Thurman, 2008). [1] Систематичні 
дослідження щодо інновацій в журналістиці можуть принести вигоду для індустрії, 
але лише в тому випадку, коли всі зміни будуть виконані згідно з прогнозами та 
дослідженням. Залишаючи простір для креативності та власних ідей, існують такі 
проекти, які повинні бути зроблені в першу чергу. Проте слід зазначити, що хоча 
праця та інтеграція технологій лише згідно з усіма дослідженнями та є 100% дієвою, 
вона має вагомий недолік: іноді за час, поки ринок та нові інновації будуть 
проаналізовані, даний ресурс втратить популярність, а також є неможливим миттєвий 
перехід на нові платформи, що унеможливлює отримання вигоди від знаходження на 
ринку першими та можливо єдиними ресурсами. 

Одним з найголовніших джерел мотивації до адаптації та змін для студій, 
каналів та видань є потреба в отриманні доходу та скороченні витрат. Оскільки це 
питання навіть зараз не вивчено повністю, воно виступає саме як мотивація, а не план 
дій. Хороша журналістська діяльність може існувати лише в комбінації з ефективним 
бізнес-управлінням, а втрата хоч одного з цих пунктів призведе до краху студії. 
Яскравим прикладом щодо цього є перехід більшості друкованих видань в інтернет не 
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для задоволення потреб суспільства в першу чергу, а для пошуку нових ринків та 
підвищення прибутку. 

Проте слід зазначити, що, згідно з дослідженнями, успішні видання та канали 
переходять від примітивного пошуку прибутку та починають створювати опитування, 
анкети щодо якості їх продукції для отримання фідбеку та змін на рівні менеджменту. 
Думка громадськості зазвичай не є мотивацією до глобальних змін чи введення 
інновацій, проте може спричинити невеликі зміни в уже наявній структурі. 
Дослідження довели, що така орієнтація на споживача на дистанції завжди веде до 
підвищення прибутку. Саме тому на питання «Чи повинні медіа трансформуватися у 
сторону підвищеного комфорту для аудиторії?», можна сміливо відповідати «Так», 
адже навіть при можливих витратах зараз, потім це приведе лише до підвищення 
прибутку. 

З початку 21 сторіччя, майже всі газети та радіоорганізації були 
трансформовані для адаптації до цифрової ери. Вони розробили цифрові та мульті-
платформні стратегії та дослідили широкий спектр нових можливостей: мультимедіа, 
блоггінг, інтерактивний контент, соціальні мережі, новини, що транслюються на 
мобільні телефони, персоналізовані стрічки новин, - список інновацій в останні роки 
стрімко та неухильно розширюється.[2] Подібні нововведення потребують глибокого 
розрахунку та врахування як структурних, так і індивідуальних факторів. Свобода 
креативу журналістів має бути присутня та доповнювати систематичні зміни, проте 
перед студіями стоїть питання розміру рамок цієї свободи, оскільки їх діє можуть 
вплинути на економічні аспекти. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ТРАДИЦІЙ БРИТАНСЬКОЇ ТИПОГРАФІЇ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ 
САМУЕЛЯ ДЖЕКСОНА ПРАТА «НЕЩАСТЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ» (1780р.) 

Актуальність дослідження В останні десятиліття в англомовній пресі багато 
сучасних дослідників журналістики та публіцистичної традиції поглиблено досліджують 
XVIII століття, в якому зародилися безліч тенденцій, правил і канонів, які наслідує сучасна 
європейська журналістика. Ця тема хвилює дослідників і наукових робітників абсолютно 
різного рівня, від відомих професорів найбільш університетів світу до студентів, пишучих 
невеличкі статті в університетські журнали та газета. Одним з основних факторів, який 



21 

 

актуалізує дану проблематику і змушує глибше вивчати цей спектр питань саме в нашій 
країні, є відсутність будь-яких досліджень на цю тематику в українському медіа-просторі. 
Нема ніяких прикладів таких досліджень або наукових робіт, не кажучи про дисертації, за 
останні десять років, український медіапростір вже довгий час зосереджений на 
пострадянських проблемах і майже не бере участі в 
гуманітарних дослідженнях світового рівня. А в світі прискорюється глобалізація, коли 
всі розвинені країни діють в одному науковому полі, намагаються ділитися знаннями та 
результатами досліджень, такі дослідження про генезис журналістських традицій і правил 
безумовно потрібні, щоб розуміти базис та його нюанси, як ці традиції вдосконалювалился та 
змінювалися протягом багатьох десятиліть. 

Аналіз останніх досліджень Вплив праць Самюеля Джексона Прата на 
типографію Британської імперії у 18 столітті досліджувався студентами 
університету преси Пенсільванії у декількох номерах спеціалізованого журналу 
"The Eighteenth Century" у співпраці з культурологами та лінгвістами проєкту "Project Muse", 
ця співпраця була спрямована на 
поглибленне дослідження публіцистики найбільш знакових британських публіцистів 18 
століття (наприклад, Джонатана Свіфта). Творчістю Прата зацікавилися студенти наприкінці 
2017 року, наприклад, у зимову номері від 2018 року "The Eighteenth Century" 
досліджувалася кореляція здатності автора писати прозові твори з жорсткими деталями з 
його публічною позицією та змістом журналістських праць. 

Мета Проаналізувати вплив нових принципів пунктуації Прата, застосованих ним 
для написання роману "Емма Корбетт: Або про нещастя Громадянської війни", на 
британську публіцистику часів короля Георга III.  

Виклад основного матеріалу Наприкінці популярного для свого часу роману 
Семюеля Джексона Прата про кровопролиття під час Американської революції "Емма 
Корбетт: Або про нещастя громадянської війни" (1780 р.) автор відводить події жорстокого 
наративу трохи у сторону і заглиблюється у теми, тотожні з публіцистикою.  
Персонаж Емми та його перетворення відображають більш широку тенденцію в пресі 1770-х. 
Як стверджують дослідники, категорія «деформація» відігравала вирішальну роль у 
зображенні проблем тіла у вісімнадцятому столітті, 
цей лексичний термін використовувся частіше, ніж «інвалідність» як доказ 
«драматичної фізичної вади чи особливостей тілесної конфігурації». 
Вибухонебезпечний революційний клімат кінця XVIII ст та військові події у 
Америці зробили проблему «деформації та інвалідності» однією з центральних у 
публіцистиному дискурсі тогочасної преси. Фрагментарна форма 
інтерпольованої історії Прата перегукується з тілами поранених двох солдатів. Подібно до 
«понівечених реліквій руки, відірваної від плеча», тіла двох бійців свідчать про 
інклюзивність їх існування з “безрукими плечима, розірваними ногами та 
пораненими обличчями”.  

Протягом вісімнадцятого століття публіцисти, такі як Джонатан Свіфт, Семюел 
Річардсон та Лоранс Стерн, експериментували із взаємозв&apos;язком писемності та 
публіцистики. Їх твори використовували різні шрифти тексту, орнаменти сторінки, візуальні 
зображення. Наприклад, візуальними елементами сторінки ці письменники надавали багато 
тверджень. Історію появи рукопису (Свіфт), значення послання (використання Річардсоном 
квітів в малюнках до своїх публікацій у пресі), суб&apos;єктивні психічні стани 
(«божевільні» листи того ж Річардсона, які він публікував у журналах) і пряму мову (тире 
Стерна ) . У своєму дослідженні пунктуації Енн Тонер [1] зазначає, що у XVIII столітті рядки 
знаків в основному використовувались "для відображення різкого припинення дії". Прат 
знаходить нову форму використання пунктуації, щоб менше зосереджуватися на припиненні 
мови, а більше на фізичному контурі поранених тіл. Він проводить навмисну асоціацію у 
читачів журналу між думками поранених ветеранів і пунктуацією, щоб відобразити почуття 
персонажів про знівечене життя на письмі. Таким чином, його письмо узгоджується з 
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тілесними аспектами, тому коли персонажі починають розмовляти про свій біль та муки, 
пунктуація стає преривчастою, наче в них тремтить голос. Роман Прата критикує те, як 
держави будують своє майбутнє на ранах травмованих людей. Він надає читачам матеріальні 
уявлення про страждання, спричинені війною. Поранення на тілах не загоюються протягом 
історичного часу, відбиваючись на можливому майбутньому двох країн.  

Пунктуація, яку застосовує Прат, «піднімається зі сторінки. . . і переміщується від 
«плоскої» двовимірної поверхні, щоб стати тривимірною рамкою, тобто це класична 
трансформація візуалізації за Жаком Деррідою «паперу як опори чи підкладки» 
[2]. Зв&apos;язок між мовою та кінцівками сягає етимологічним джерелом слова "протез". 
Спочатку це поняття використовувалося для позначення "додавання літери чи складу до 
початку слова", на початку XVIII століття слово протез набуває свого більш звичного, 
сучасного значення: "заміна дефектних чи відсутніх частин тіла на штучні аналоги." 
Використовуючи розділові знаки для представлення відсутніх частин тіла, Прат повертається 
до попереднього поняття протеза - префікса, який прикріплюється до слова, щоб розширити 
значення. Знаки пунктуації, які використовуються для представлення болю героїв роману, 
створюють мовчазну перерву в мові, але вона все ще існує та помітно виражена на сторінці. 
У «Нарисі пунктуації Джозефа Робертсона» [3] зазначено, що зірочки та пов&apos;язані з 
ними розділові знаки можуть вказувати на «дефект рукопису». Ці практики поширилися з 
посібників та граматик щодо друкування наприкінці XVIII століття та знайшли вживання в 
літературних текстах, есеїстці та віршах.  

Для початку проєктування тогочасних книг значною мірою залежало від тілесних 
дискурсів: обладнання, яке використовували друкарі, спиралося на термінологію, похідну від 
людської фігури. Цікаво, як зазначає Ліза Марука [4], "тип людської фігури" означав цілий 
набір букв одного шрифту та розміру, таких як французький Canonе, Greatprimer, Pica тощо. 
У всьому історичному описі друкованих посібників, Марука [4] прослідковує нерозривну 
термінологію друкарства та фізіології людини протягом більшої частини XVIII ст. Вона 
також визначає більш буквальне «з’єднання людини і машини, яка займається друком» 
(тобто друкарського верстату), і помічає, як друк «завжди має сліди праці обох тіл».  

Висновки та перспективи подальших досліджень Розміщуючи розділові знаки у 
реченнях про тіла солдатів, Прат демонструє тезу Йогани Друкер, що "жодна літера не має" 
характеру "в окремому порядку, а навпаки, вона набуває характеру відповідно до її вживання 
(положення, протиставлення та контексту). Зірочки та тире набувають особливого значення 
стосовно їхнього розташування з тілами героїв, які відчували страждання у публікаціях 
Прата. Уіллс називає це «складною грою переміщень; протез - це ні про що, якщо він 
трактується не в контексті розміщення, переміщення, заміни, вивільнення, заміщення, 
встановлення або доповнення. Замість того, щоб наголосити на тому, як протез доповнює або 
зміцнює тіло стосовно нормативних стандартів, Уіллс вивчає, як він впливає на структуру 
мовного процесу. Представляючи ветеранів, які втратили кінцівки в імперських війнах, Прат 
вдається до типографії, щоб показати своїм читачам не тільки одночасну присутність та 
відсутність тілесних частин, а й формування нових тілесних конфігурацій (алюзія на 
формування нових сенсів у публіцистиці та пресі). Спираючись на інтимний зв’язок між 
друком та тілесною функцією, Пратт переказує дискурси про національний конфлікт, втрату 
працездатності, сентиментальний зв’язок та розповідь, роблячи тіла поранених солдатів 
видимими на сторінці абсолютно інноваційно для 18 століття. 
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ВПЛИВ КОНВЕРГЕНТНОСТІ НА УКРАЇНСЬКІ ЗМІ 
  

На сьогоднішній день, засоби масової інформації займають ключову роль та служать 
провідниками інформації. Слідуючи загальним світовим тенденціям, вони змінюються, 
перетворюються та удосконалюються. Вплив на це надають громадські, економічні, 
політичні зміни, наукові відкриття і безліч інших чинників. Так, вступаючи в нову епоху 
розвитку, ми переходимо від друкованих ЗМІ до радіо, теле, й інтернет-джерел. Це 
спричиняє процес глобалізації. Він дозволяє інформації вільно подорожувати по світу, 
доставляючи її навіть у найвіддаленіші куточки планети. 

Через Інтернет завжди можна дізнатися про найсвіжіші новини, які часом навіть не 
з&apos;являються в ефірі на радіо і телепрограмах. В умовах бурхливого розвитку інтернет-
технологій так звані традиційні ЗМІ (преса, телебачення, радіо, інформаційні агентства) 
якісно змінюються і нерідко виявляються в стані кризи. 

Причин зниження популярності періодичних друкованих видань є кілька. Перш за все 
їм важко протистояти інтернет-виданням, які дозволяють читати новини безкоштовно. Крім 
того, газети втрачають рекламодавців, яким вигідніше розміщувати інформацію в мережі, на 
популярних інтернет-сайтах. Але, зникнення паперових версій ЗМІ не означає зникнення 
самих ЗМІ. Надалі, все більша кількість видань буде переходити в Інтернет, відмовляючись 
від друкованих версій. А, найбільші масові газети, вже зараз думають над тим, щоб перейти 
на безкоштовний формат.  

Узагальнюючи сучасні тенденції, можемо припустити, що "помре" більшість видань, 
через велику конкуренцію [2]. Газети продовжать своє існування або в моделі «масового 
видання», безкоштовного розповсюдження, або частина з них закриє друковані версії, «піде» 
в інтернет, заробляючи там на рекламі та спонсорському контенті. 

Певний приріст аудиторії нараховується в радіо. Він пов&apos;язаний з ростом 
автомобілізації населення. Тобто, у населення продовжує зростати кількість автомобілів, 
відповідно, це призводить до збільшення автомобільного радіоспоживання. Адже, радіо в 
автомобілі - найдоступніший вид медіа. Проте, відбуваються певні зміни всередині радіо: 
поступово зростає частка споживання радіо не через аналоговий радіоефір, а через Інтернет-
канали (соціальні мережі, музичні портали і т.д.).  

Що стосується телебачення, воно покриває майже 100% населення на сьогоднішній 
день, тому розширювати аудиторію нікуди. Проте, й всередині телебачення відбуваються 
певні зміни. Основною тенденцією є диверсифікація, причому як з точки зору джерел 
телевізійного контенту, так і з точки зору пристроїв, за допомогою яких цей контент 
споживається. На зараз, все більша кількість людей дивиться телебачення не за допомогою 
телевізора, а за допомогою альтернативних пристроїв (планшети, смартфони або 
комп&apos;ютери).  
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Розглядаючи Інтернет-ЗМІ, можна визначити, що вони вже зазнають якісь 
кардинальні зміни, оскільки, розвиваються разом з ринком, технологіями та ростом аудиторії 
інтернету. 

Засоби масової комунікації, за визначенням, покликані зв&apos;язувати людей та бути 
засобами їх спілкування. ЗМІ, що транслюються в Інтернеті, служать засобом зв&apos;язку 
автора повідомлення з великою масою людей, безліч яких так і залишаться анонімними або з 
вигаданими іменами. З цією якістю пов&apos;язана одна нова характеристика 
комунікативної функції ЗМІ - віртуалізація відносин. Не випадково в мережі Інтернет так 
багато відомостей, походження яких не встановлено.  

Інтернет - це середовище поширення комунікацій, яке часто не має державних 
кордонів. Тобто, поява Інтернету робить ЗМІ транскордонними, створюючи глобальний 
загальний простір спілкування. На цій основі, Інтернет набагато ефективніше, ніж традиційні 
засоби масової інформації. Він може формувати нові спільності з єдиною інформаційною 
базою і загальним фундаментом. Також, з поширенням Інтернету, читач може бути не просто 
одержувачем інформації, а брати активну участь в її виробництві, подальше поширення чи 
обговорення в мережі. Отже, Інтернет став своєрідною загальною трибуною для спілкування. 

Якщо говорити про наступні перспективи розвитку ЗМІ в Інтернеті, то майбутнє 
полягає у використанні мобільних пристроїв. Адже, на зараз, більшість людей виходять в 
Інтернет з мобільних телефонів, комунікаторів і планшетів, і тільки маленький відсоток 
населення - зі стаціонарних комп&apos;ютерів чи ноутбуків. Світові ЗМІ виявилися на порозі 
чергової революції, коли «маленькі» пристрої надали споживачам нові можливості для 
оперативного отримання інформації. 

Зараз, ЗМІ мають можливість з&apos;єднувати великі розосереджені спільності, 
виконуючи свою комунікативну функцію, яка з кожним днем набуває неймовірної сили. 
Будь-яка подія, яка отримала відгук у ЗМІ, тут же стає об&apos;єктом обговорення, але 
ніколи ще події не були настільки громадськими. Читачі мають можливість не тільки 
прочитати про ту чи іншу подію, але й обговорити її з такими ж читачами на іншому 
континенті та висловити свою точку зору з цього питання у коментарях до зацікавленої 
статті. 

Беручи до уваги швидкість розвитку Всесвітньої павутин, можна сказати, що вона 
стала новим каналом, по якому ЗМІ передають абсолютно різні новини [1]. 
Головне, стежити, щоб ЗМІ, виконуючи свої соціальні функції, пам&apos;ятали про 
відповідальність перед аудиторією. Адже сьогодні, незаперечним є той факт, що електронні 
технології в поєднанні з Інтернетом визначають майбутнє комунікацій. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що розвиток суспільства не стоїть на місці. 
День у день щось винаходиться, трансформується, а щось йде в небуття, втрачаючи свою 
актуальність. Як об&apos;єкт дослідження суспільство розглядається різними науками з 
різних сторін, але так чи інакше незмінним залишається той факт, що соціальний прогрес 
проходив етапами, прогресивними кроками, кожен з яких характеризувався переходом на 
новий, більш високий рівень [4]. А це означає, що всі медіа, як явища живі, не стоять на місці 
і постійно розвиваються.  

Сьогодні ці явища знаходяться на стадії трансформації, чинниками якої стали 
соціальні, економічні і технічні зміни. Під соціальним фактором маються на увазі потреби 
аудиторії, які не можна не враховувати. Економічний фактор - ринкові відносини, до яких 
так чи інакше тяжіють всі сфери сучасного життя. Ну і, нарешті, технічний фактор 
пов&apos;язаний з прогресом в цій сфері, розвитком мережі Інтернет, мобільного 
зв&apos;язку та інших технічних тенденцій XXI століття. 

Якщо спочатку Інтернет дозволив розширити аудиторію традиційних ЗМІ, то зараз 
стали з&apos;являтися самостійні інтернет-медіа з використанням майданчиків мережі для 
своїх персональних сторінок, соціальних мереж і блогів, з появою яких кожен отримав 
можливість виконувати роль журналіста, створюючи і поширюючи інформацію. 
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Таким чином, NewMedia - це не просто революційно нове явище століття. 
Найважливішим в процесі розвитку нових технологій і форм передачі інформації є той факт, 
що сьогодні право активно висловлювати свою позицію і бути почутим належить не тільки 
громадським діячам та «верхівках» суспільства [3]. Доступ до трибуни отримали абсолютно 
усі. Кожен, хто має доступ до комп&apos;ютера та Інтернету, може відкрити свій сайт, кожен 
може заявити про себе і поділитися своїми поглядами і думками з іншими. Це безсумнівний 
прорив, наслідки якого поки занадто рано передбачати. 
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АНАЛІЗ РОБІТ ВІДОМИХ ФОТОГРАФІВ НА СОЦІАЛЬНУ ТЕМАТИКУ 
  

У сучасного суспільства вже закріпилася звичка отримувати інформацію за 
допомогою  електронних носіїв, інтернету. Фотографію прогрес також не обійшов стороною. 
Усього лише кілька років тому фотографії досить часто друкували в альбоми, а зараз, в 
більшості випадків, фотографії залишаються на електронних носіях або в хмарах [1]. 

Виставки проводяться в самих різних місцях: як у галереях, фотосалонах, музеях, 
виставкових залах, так і в місцях дозвілля  –  на концертних майданчиках, в кафе, парках, 
садибах.  

Кожна фотовиставка, як правило, має свою вузько спрямовану тематику або 
проблему, ставлення до якої необхідно продемонструвати автору в своїй роботі. Фотографії, 
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при цьому, підбираються в єдиному стилі, щоб не була порушена цілісність композиції. 
Фотовиставки мають різну мету. Можна виділити три основні групи фотовиставок: 

- відображають світ з точністю фотоательє; 
- розглядають дійсність з філософської точки зору, помічаючи тонкощі навколишнього 

світу.  
- відображення внутрішнього світу автора через призму фотографії. Зараз в світі 

проходять абсолютно різні виставки, які стосуються всіх трьох вищеперерахованих 
груп.  

Виставка  –  це захід, що відноситься до подієвого маркетингу (event-marketing).  Вона 
повинна розглядатися автором як рекламна акція і, відповідно, повинна бути опрацьована до 
найдрібніших деталей з самого початку. 

План організації повинен починатися з мети. У зв’язку з цим має бути проведений 
ретельний аналіз ринку, конкурентів. Необхідно проаналізувати тематики минулих і 
майбутніх фотовиставок, щоб розробити унікальну пропозицію для аудиторії. У проведенні 
фотовиставки в якості просування є незаперечні переваги [2]. 

По-перше, організація виставки дає можливість фотографу вплинути на потенційних 
клієнтів, які перебувають в процесі прийняття рішення. 

 По-друге, фотовиставка може мати вплив відразу на кілька комунікаційних каналів. Ще 
одна перевага полягає в тому, що сама фотовиставка може стати брендом, якщо проводиться 
в унікальних умовах або є нестандартною, тому її можна використовувати при 
вибудовуванні стратегічного планування.  

Учасників фотовиставки можна розглядати як певну фокус-групу, на якій можна 
перевірити свої пропозиції і накопичити знання про потенційного споживача. Завдяки 
проведенню виставки можна дізнатися об’єктивну думку колег, критиків і потенційної 
аудиторії, щоб точно знати свої помилки і прорахунки. Якщо виставка колективна, можна 
порівняти рівень своїх робіт з роботами конкурентів, після чого покращувати якість своїх 
робіт або якості проведення виставки в майбутньому [3].  

Одним з всесвітньовідомих фотографів сучасності є американець                       Д. 
Лашапель. Він створює свої роботи в різних напрямках, включаючи соціальну тематику.  
Досить цікавою є його виставка робіт, яка проводилась в 2014 році в Парижі. Присвячена 
вона була індустріальним пейзажам. Відома у всьому світі своїми зображеннями, які 
заставляють задуматися, нова на той час серія LaChapelle LAND SCAPE використовує 
створені вручну масштабні моделі для вивчення інфраструктури видобутку та розподілення 
нафти, що ілюструє вплив на суспільство.  

Сфотографовані у пустелях та вздовж берегів Каліфорнії, величні нафтопереробні заводи 
є «святинями для продукту та образу життя, який він робить можливим»,  –  зазначає автор 
фотографій. Зворотній бік цих захоплюючих споруд, що охоплені ефірним світлом, дає 
уявлення про немагічні наслідки нафтозалежної системи [4]. 

Ще одним з відомих фотографів є бразилець Себастьян Сальгадо. Він відвідав понад 100 
країн, в яких збирав матеріал для своїх фотографічних проектів. Виставки його робіт 
представлені по всьому світу. В 2016 році з 22 червня по 26 жовтня була проведена його 
фотовиставка в багатьох містах світу.  

Проект, який збирався під назвою «Генезис»  –  це фотографічна експедиція навколо 
Землі, подорож по тих місцях на планеті, де її мешканцям поки вдалося уникнути руйнівного 



27 

 

впливу сучасної цивілізації. Це свідчення того, що на нашій планеті досі є великі регіони, які 
не постраждали від людської діяльності.  

С. Сальгадо почав свій масштабний проект в 2004 році і завершив його в 2011. За роки 
роботи бразильський фотограф відвідав пустелю Калахарі, джунглі Індонезії, Галапагоські 
острови, Мадагаскар, Аляску, Антарктику і інші місця, де краса незайманої людиною, 
первозданної природи вражає епічним величчю і надихає на те, щоб зберегти її для 
майбутніх поколінь [5].  

Ім'я Уокера Еванса (Walker Evans)  –  одне зі знакових для американського і світового 
фотомистецтва минулого століття. Документаліст і соціальний фотограф, людина, небайдужа 
до проблем простого народу, автор пронизливих чорно-білих знімків  – все це про Еванса. 

1938 рік став знаковим для У. Еванса відразу з кількох причин. По-перше, саме тоді 
відбулася перша серйозна виставка його фоторобіт в Нью-Йорку, яку з прихильністю 
зустріли  критики. 

По-друге, в 1938 році Уокер знайшов нове джерело натхнення  –  нью-йоркське метро. 
Він став одним з перших фотографів, які вибрали світ підземки для зйомок. Евансу вдалося 
передати на своїх знімках дивовижний світ, відобразити швидкоплинні миті, "вихопити" з 
натовпу обличча харизматичних осіб. Е. Уокер не раз відзначав, що його головне завдання як 
фотографа  –  бути правдивим, показувати дійсність без прикрас [6]. 

Мартін Парр  –  сучасний англійський фотожурналіст і вуличний фотограф, якого 
називають документалістом повсякденності. Він не прикрашає будні, а показує сіру життєву 
прозу, безрадісне життя людей похилого віку, потворні і смішні сторони людського 
існування. Роботи Мартіна Парра чесні і прямолінійні. 

Фотограф робить знімки завжди з близької відстані і зі спалахом, навіть при 
сонячному світлі, що робить фотографії неймовірно соковитими і насиченими. Яскраві 
кольорові плями –  це саме те, що є особистим стилем     М. Парра.  

М. Парр в своїх роботах шукає і бореться з «пропагандою повсякденності», з тим «як 
прийнято», «як заведено», з очікуваним і очевидним, виводячи їх на поверхню, часто різко 
або навіть вульгарно, примушуючи глядача дивитися на те, що для нього з дитинства було 
невидимим культурним фоном. Він доступний для спілкування і демократичний. Його 
роботи наповнені гумором, іронією, самоіронією і гротеском [7]. 

Аналізуючи роботи на соціальну тематику відомих фотографів, можна дійти висновку, що 
піднімаючи таку важливу тему в своїх роботах, вони привертають увагу великої кількості 
людей. Тим самим, вони роблять вагомий внесок у формування здорових цінностей у 
суспільства.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ  

  
Сучасна людина має все менше і менше можливостей ігнорувати таке протирічиве та 

розмаїте у своїх проявах явище, як глобалізація. Сьогодні глобалізація зв’язала у тугий вузол 
майже всі сфери існування мешканців планети – від політики і використання природних 
ресурсів до системи функціонування ЗМІ та принципів інтерпретації дійсності. Це явище 
нівелює та перетворює на вчорашній день такі категорії як час та простір, які із давніх-давен 
вважалися осново-утворюючими  для людської екзистенції та такими, на яких тримався світ. 

В економічній літературі терміном «глобалізація» стали означати перетворення 
світової економіки з суми пов´язаних товарообігом національних економік у єдину 
виробничу зону та «єдиний глобальний ринок» (Джефрі Сакс), де обіг товарів, послуг, 
капіталів та людей є необмеженим. 1998 року Дж. Сакс охарактеризував глобалізацію як 
«справжню економічну революцію», яка, на його погляд, вже здійснилася, причому лише за 
15 років [3, с. 56]. 

Парламентська журналістика – це не тільки журналістика, яка висвітлює діяльність 
представницької (незалежно від рівня) системи влади; не тільки всі матеріали ЗМІ, які 
стосуються теми «представницька влада»; не тільки журналістика самого парламенту, 
точніше ЗМІ, засновником яких він є. Визначення науковця І. Н. Тхагушева, як ми вважаємо, 
не враховує парламентську проблематику, яка виходить за рамки діяльності власне 
парламентів і одночасно включає в себе обговорення найбільш суспільно значущих 
законопроектів, які готуються або «проходять» в представницьких органах влади [2, с. 156]. 

Звернемося до парламентської журналістиці в контексті зміни інформаційних 
парадигм. 

Як відомо, американський вчений Томас Кун довів, що наукове знання розвивається 
стрибкоподібно, за допомогою наукових революцій. На його думку, модель історико-
наукового процесу включає в себе два етапи: «нормальна наука» (безроздільне панування 
наукової парадигми) і «наукова революція» (розпад парадигми). Потім знову настає період 
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«нормальної науки». Парадигму Т. Кун розглядає як сукупність переконань, ціннісних 
установок і технічних засобів, прийнятих науковим співтовариством і забезпечують 
існування наукової традиції. Наступність в еволюції науки Т. Кун заперечує: разом з 
парадигмою значною мірою відкидається накопичене знання, а наукові співтовариства 
витісняють один одного [2, с. 157]. 

Наведемо приклад розвитку парламентської журналістики Республіки Узбекистан, де 
активно триває робота з реформування всіх сфер суспільно-політичного життя. Прийнята в 
країні Стратегія дій щодо подальшого розвитку Республіки Узбекистан на 2017-2021 роки в 
якості одного з найважливіших напрямків визначає вдосконалення державного і 
громадського будівництва, посилення ролі парламенту в поглибленні демократичних реформ 
і модернізації країни, подальшу реалізацію механізмів парламентського і громадського 
контролю та посилення ролі інститутів громадянського суспільства і ЗМІ. Засоби масової 
інформації Узбекистану на сьогоднішній день активно розвиваються, зростає конкуренція на 
інформаційному ринку країни. Якщо у 1991 році в Узбекистані діяли 395 засобів масової 
інформації, то на 01 липня 2019 року цей показник становив 1514 ЗМІ. З них 54% газети і 
журнали, 63% (101) ТВ і радіо. Також зареєстровано як ЗМІ 63% веб-сайтів, в країні працює 
25% – Інформаційних агентств [1]. 

Для виконання поставлених завдань щодо реформування суспільно-політичного 
життя країни на сучасному етапі важливими інститутами є ЗМІ та ненасильницьке 
спілкування (НБО). З урахуванням завдань Стратегії дій щодо подальшого розвитку країни в 
Рік діалогу з народом одним із принципів є їх взаємодія з державними органами. У цьому 
питанні великого значення має прийнятий в Узбекистані у 2014 році Закон «Про соціальне 
партнерство», стаття 3 якого говорить: «Соціальним партнерством є взаємодія державних 
органів з недержавними некомерційними організаціями та іншими інститутами 
громадянського суспільства в розробці і реалізації програм соціально-економічного розвитку 
країни, в тому числі галузевих, територіальних програм, а також нормативно-правових актів 
та інших рішень, які зачіпають права і законні інтереси громадян». 

Слід зазначити, що основними принципами соціального партнерства є: 
підпорядкування закону; рівноправність; відкритість і прозорість; доступність; незалежність; 
об&apos;єктивність; взаємна повага, врахування інтересів і відповідальність; добровільність 
прийняття зобов&apos;язань. 

Безперечно, парламентська журналістика як частина політичної журналістики не 
може бути розглянута поза тих глобальних процесів, які сьогодні відбуваються в суспільстві 
з найширшим інформаційним полем. Як зауважив Владимиров В. М., «Інтернетизація стає 
одним із значущих чинників трансформації у всіх сферах» [2, с. 160]. На його думку, 
парламентська журналістика України новітнього періоду, ледь виникнувши в епоху 
стабільності наукової парадигми, на початковому етапі свого становлення потрапила в 
ситуацію «комунікативного зсуву» і в даний час знаходиться в стадії інституалізації. 

Для забезпечення якісної, аналітичної роботи журналістів, висвітлюють діяльність 
парламенту і його прес-служби, що відповідає високим сучасним вимогам. Важливим є 
також ознайомлення з ефективною практикою роботи зарубіжних ЗМІ. Тому для проведення 
цих тренінгів запрошені провідні фахівці з авторитетних медіаорганізацій BBC MEDIA 
ACTION, які в рамках практичних вправ і завдань будуть використовувати сучасні 
міжнародні методи і технології освітлення в ЗМІ роботи парламентів [1, с. 59]. 

В цілому перспективними напрямками дослідження сучасної парламентської 
журналістики є вивчення образу автора, який втілюється в ідіостилі журналіста, дослідження 
форм зворотного зв&apos;язку між автором і аудиторією, уточнення термінології та 
принципів відбору текстового матеріалу, встановлення меж парламентського тексту і його 
конституюють ознак, створення науково обґрунтованої типології парламентських матеріалів. 
В цілому це дає можливість відмежувати парламентську журналістику від інших форм 
політичної комунікації, охарактеризувати її специфіку і спробувати більш точно намітити 
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вектори подальшого розвитку цієї цікавої області, що поєднує ознаки політичного, газетно-
журнального і Інтернет-дискурсів. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА YouTube 

  
Телебачення стало важливим аспектом життя більшості людей у світі. Це сталося 

через потребу людей отримувати інформацію, аналізувати, переглядати розважальний 
контент не виходячи з дому. Тому телебачення – одна з технологій мовлення, яка дуже 
швидко набула популярності. І сьогодні вже складно уявити життя без телевізора.  Але в 
2005 році з&apos;явився YouTube, і його популярність постійно зростає, отже, на сьогодні це 
найбільший конкурент телебачення [1]. 

YouTube – друга в світі за популярністю платформа. 79% користувачів Інтернету 
зареєстровані на сайті. Таку популярність можна пояснити доступністю хостингу: на 
YouTube зручно як  шукати контент, так і створювати й поширювати його. 90% користувачів 
дізнаються про нові товари та бренди на YouTube. Покупці звертаються до відеоконтенту на 
всіх стадіях покупки, з цієї причини ця платформа особливо цінна для рекламістів. 500 годин 
відео завантажується на YouTube по всьому світу за хвилину. 
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Близько 62% компаній використовують YouTube як канал для публікацій 
відеоконтенту. При цьому вони не лише діляться новинками і оглядами продуктів, але також 
розмовляють з користувачами в коментарях. Така комунікація створює компанії позитивний 
імідж, що підвищує рівень довіри та впізнаваність бренду. 

На думку науковця А. Сарни, вітчизняні засоби масової інформації, в тому числі 
телебачення, створені для односторонньої подачі інформації по «заздалегідь прописаній 
схемі» [2, с. 95]. Певна кількість телеканалів створена виключно заради пропаганди. Глядачі 
не мають контакту з ведучим новин і не можуть поділитися з ним своєю точкою зору. Навіть 
якщо у звичайної людини візьмуть інтерв&apos;ю, то в репортажі ми побачимо лише 
частину думки людини, а решту видалить редактор. Новини на YouTube, на думку сучасних 
науковців і, власне, цільової аудиторії, представлені в більш живому та адаптованому до 
споживача форматі, ніж традиційне висвітлення, запропоноване провідними телеканалами 
[3, с.82]. 

YouTube є повною протилежністю телебаченню. Також однією з особливостей 
YouTube є те, що використовуючи лише цей сервіс людина може переглянути відео з різних 
сфер. Наприклад, за день перегляду YouTube людина може подивитися художній фільм, 
передачу свого улюбленого блогера, відеоурок по деревообробці та підбірку смішних відео. 
Тут можна безпосередньо поспілкуватися з автором відео: в описі каналу є гіперпосилання 
на сторінки автора в соціальних мережах, адреса електронної пошти. На YouTube глядач 
може відкрито показати ставлення до контенту: поставити лайк, дізлайк та залишити 
коментар. Багато популярних авторів відео проводять зустрічі зі своєю аудиторією в 
неформальній атмосфері [4]. 

Інтернет значно диверсифікував доставку кінцевого телепродукту до споживача. Таку 
думку висловлює Р. Фріден  Він підкреслює, що глядачі вже не змушені підлаштовуватися 
під «телебачення за розкладом», де доступ до контенту здійснюється у заздалегідь 
визначений час. Заміною цьому став перегляд телебачення зі спеціально налаштованих 
пристроїв, які можуть передавати або пряму трансляцію, або вже записаний і завантажений 
матеріал будь-де, будь-коли і у будь-яких форматах [5]. 

На думку О. Полісученко, інтегровані медіа перехопили лідерство у телебачення. Як 
тільки звичайний глядач отримав змогу створювати контент, в мережі почали поширюватися 
різні блоги, шоу, а також документальна інформація. Основна перевага відео в інтернеті – це 
можливість доступу у будь-який час. Наприклад, один сезон серіалу можна переглянути за 
добу. При цьому винятками у постійному доступі до контенту є програми, які транслюються 
в прямому ефірі [6]. 

Висновки. Телебачення та YouTube, хоч і є конкурентами на думку певних науковців, 
проте це дві принципово різних варіанта подачі інформації. Проте, як і на телебаченні, так і 
на каналі YouTube, є свої переваги та недоліки. YouTube не призначений для заміни 
телебачення, тому що, як сказав голова ради директорів Google  Е. Шмідт : "Це не заміна 
того, що ми знаємо. Це нова річ, про яку ми повинні думати, програмувати, лікувати та 
будувати нові платформи" [7]. Зрештою, і YouTube, і телебачення існують для задоволення 
потреб аудиторії, яка прагне отримувати інформацію та розважальний контент.  
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СУЧАСНІ ЖАНРИ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ  

Швидкий розвиток мережевих-медіа показує, що значна частина суспільства 
сприймає Інтернет як засіб масової інформації. Залишається позаду, хаотичне створення 
великої кількості різноформатних видань, тому що їх охопила всесвітня мережа. Сучасній 
аудиторії важливе тільки наповнення самого видання – контент. Незважаючи на 
різноплановість користувачів в мережі, головним залишається контент повідомлень. Частина 
лише запам’ятовує та цитує у своїх розмовах першоджерело отриманої інформації. . Тому 
спосіб формування змісту визначає постійну взаємодію з читачами, вивчення її як 
рівноправного об’єкта діалогу. Мета дослідження: з’ясувати загальні сучасні жанри в 
інтернет–журналістиці. 

Поняття жанру у теорії й дотепер доволі багатозначне і навіть розмите. Як формує 
теоретик М. Бахтін, «жанр завжди і той, і не той, завжди старий і новий одночасно. Жанр 
відроджується і оновлюється на кожному етапі розвитку і в кожному індивідуальному творі 
цього жанру[2, с. 178-179]». 

У книзі «Інтернет–журналістика» від О. Калмикової та Л. Коханової є визначення 
жанру видань в мережі. «Жанри журналістики мають свою внутрішню логіку розвитку, 
пов’язану з освоєнням журналістикою нових проблем, із розширенням сфери її інтересів. 
Журналістський жанр – це елемент метамови інтегрованих соціальних комунікацій або 
сучасгтй код, за допомогою якого масову інформацію шифрують ЗМІ і дешифрує аудиторія. 
Дослідження жанрів та їхніх особливостей може прояснити  сучасний образ соціальної 
дійсності [4, с. 248-249]». 

Класифікація жанрів інтернет–ЗМІ, яку пропонує С. Машкова охоплює три види. 
Новини й аналітика – у собі охоплюють два види інформації, і є найефективнішими у 
виданнях. Веб–огляд – новий жанр, який доволі нечасто, трапляється в традиційних жанрах. 
Проте конкретно він «у початкових період розвитку мережевих ЗМІ набув характеру 
епідемії». Більше того, нові жанри становлять блоги та веб–блоги, аналогами яких є 
авторські колонки в традиційних виданнях[8, с. 22]. 

Дослідниці Г. Лазутіна та С. Распопова, які формують концепцію різновидів 
жанрів,виділяють: 
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1. Новину журналістику ( коротка або розширена новина замітка, репортаж, критична 
замітка); 

2. Проблемно–аналітичну журналістику (стаття, персоніфікована й ділова 
кореспонденція, коментар, огляд); 

3. Нарисову журналістику (есе, нарис); 
4. Гумористичну журналістику (гумор, памфлет, фейлетон, сатирична замітка); 
5. культурно–просвітницьку журналістику (анонс, анотація, рецензія, 

огляд,мистецтвознавча стаття, творчий портрет, найково–популярна стаття, нуково–
популярний нарис, пропагандистська стаття, полемічна стаття, рекомендація, 
культурно–історичний нарис); 

6. інтерактивну журналістику ( огляд листів. питання–відповіді, звіт, літературний 
запис, інтерв’ю, бесіда бліц–опитування, ток–шоу, круглий стіл) [6]. 
Проаналізована типологія жанрів – універсальна, за класифікацію Г. Лазутіної та С. 

Распопової, бо вона не лімітована традиційними ЗМІ.  
Слід зауважити, що складність розрізнення жанрів в мережі, залежить від того, що 

різноманітні журналістські жанри є не тільки текстом, але і частиною гіпертексту. Гіпертекст 
– це особливий вид електронного тексту, що виношують функцію в різноманітних жанрових 
форматах мережевих комунікацій. Наприклад, створення веб–сайту є 
єдиним   гіпертекстовим утворенням. 

За вимогами і стандартами інтернет–журналістика: збирає і перевіряє інформацію, 
формує та викладає матеріали, організовує редакційну роботу, розповсюджує нову 
інформацію, як і всі форми медіа. Слід зауважити, що за ідентичної мети усіх видів медіа – 
інтернет–видання охопили усі засоби передачі, донесення і сприймання повідомлень. Гучні і 
неповторні заголовки (схожі на друковані), оперативно-актуальні інформаційні матеріали 
(схожі на радіо), і естетична картинки з різноманітними ефектами (схожі на телебачення) є 
невід’ємними варіантами розповсюдження інформації. За цією особливістю, до мережевих-
ЗМІ не можна зарахувати традиційні, адже вони використовують інтернет, як платформу для 
висвітлення друкованих матеріалів. Електронна версія журналу або газети може бути 
рубрикою новинно-аналітичного сайту, який має можливість пошуку, комунікації між 
аудиторією та автором, тощо.  

Найголовніша зміна етапу передачі та розповсюдження інформації стала головною 
вимогою початку видозміни та пристосування традиційних жанрів журналістики, і актуальні 
потреби суспільства в отриманні інформації визначають розвиток нових форм. М. Дьюз 
акцентує, відносного цього приводу, що «медіа вже треба зважати на нові сформовані звички 
аудиторії. У людей змінилися звички у читанні: вони читають менше друкованих видань, але 
явно більше читають в Інтернеті, особливо у разі зацікавленості у запропонованій темі. У 
візуальному сприйнятті наше розуміння подій та сприйняття навколишнього світу все 
частіше визначається маніпуляціями з високошвидкісним редагуванням фото і 
відеоінформації. В слуховому сприйнятті люди все частіше слухають радіо, але набагато 
частіше слухають радіостанції в Інтернеті. При перегляді телепрограм людина стає 
багатозадачною: сучасні користувачі ЗМІ все частіше споживають інформацію одночасно з 
різних джерел, а саме телевізору, журналу або газети, паралельно вводячи в пошуковий 
рядок браузера слова, що нас зацікавли [3]». 

За популярністю і оперативністю подання інформації замітка – найпоширеніший 
жанр. Уміння оперативно підібрати і коротко подати інформаційний ряд новин на 
економічну, політичну, соціокультурну тематику. Відповісти на конкретні запитання ЩО?, 
ДЕ?, КОЛИ?, відбулося чи має відбутися.[1, с. 73] У текстовому наповненні інформаційні 
замітки стають важливим засобом впливу на свідомість аудиторії. Часто в інтернет–виданнях 
використовують прийоми, за  принципом телеграфного рядка ( із дописом «Буде доповнено», 
або «Інформація оновлюється».), і з часом виходить розгорнутий варіант новини з різними 
деталями.  
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Схожої трансформації зазнав і жанр репортажу – який  «передбачає оперативну і 
яскраву розповідь про подію, ситуацію, явище від імені очевидця або учасника [9, с. 380]». 
Завдяки новітнім технологіям, сьогодні є варіація для журналіста, онлайн–репортаж (як 
текстового формату, так і з використанням фото і відеоматеріалів) безпосередньо з місця 
події. Можна стверджувати, що в інтернет–виданнях репортаж вбирає в себе ще й жанр 
коментаря, хроніки, іноді з елементами журналістського розслідування – «професіонал 
виступає і репортером, і коментатором, і модератором, і співрозмовником, використовує 
відео ілюстрації, радіо та фоторепортаж», як відзнчаає А. Качкаєва [5, с. 129]. 

Замість того, М. Чабаненко визначає лонгрід як  «багато форматний жанр інтернет–
журналістики, розрахований на перегляд, перш за все, з гаджетів із сенсорним дисплеями». 
Так само виділяє таймлайни –  «хронологія розвитку якихось подій у форматі звичайного 
тексту» (також можуть бути зроблені у вигляд інфографіки, як малюнок–схема у графічному 
редакторі). Сторітелінг – «новий і одночасно старовинний спосіб донесення інформації… 
посідає одне з найпомітніших місць, входить у великі мультимедійні матеріали, зокрема 
лонгріди [11]». 

У своїх повідомленнях інтернет–журналісти використовують посилання. За словами 
дослідників, інтерактивність і гіпертекстуальність є одними з головних форм онлайнової 
журналістики. Завдяки гіпертекстуальності функціонує жанр сюжет, який включає в себе 
інформаційні повідомлення, традиційного звіту та репортажу, які формують один 
повноцінний матеріал, а читач може використовувати різні посилання для розуміння теми 
повідомлення. 

На жанр інтерв’ю, вплинула інтерактивність. Значення терміну інтерв’ю полягає в 
діалогічній побудові матеріалу за формою: питання – відповідь [9, с. 330]. На сьогоднішній 
день, все частійше в інтернет–просторі зустрічаються формати онлайн–інтерв’ю, із відео або 
аудіотрансляцією, завдяки зворотньому зв’язку із аудиторією. Надання інформації через 
пряму мову створює відчуття достовірності і присутності. 

Щодо художньо–публіцистичних жанрів, то науковці наголошують, що їх загальна 
частка зменшується навіть у традиційних ЗМІ, а в мережі інтернет вони трансформуються у 
блоги. Це публікації, які нагадують есе з різноманітними елементами класичних жанрів, 
таких як, інтерв’ю, репортаж, замітка. Проте, Б. Потятиник стверджує, що блог–стаття – це 
як окремий жанр в онлайн–журналістиці [10], та повинен містити авторське наповнення із 
власним «Я», без якого не існуватиме блог.  

Новий жанр – мультимедійні історії. Дослідниця Н. Лосєва вважає, що цей формат 
повинен включати в себе різні форми інформації та розміщуватися на окремій інтернет–
платформі, яка дозволяє передивлятися кожний з елементів. Сама ж мультимедійна історія 
може містити в себе, як окремі повідомлення або факти, так і завершені публікації розповіді. 
«До них належать: статична ілюстрацію – класична ілюстрація в мультимедійній історії; 
слайд–шоу, яке відрізняється від фотострічки тим, що картинки «перегортаються» самі в 
режимі «фотофільму» і часто схожі на відео; стрічка заголовків – рухома стрічка, в якій 
замість інформації подаються заголовки матеріалів;карикатура – традиційний жанр, який 
отримує новий етап в конвергентному ЗМІ, перетворюючись на анімацію: підкаст – 
звуковий файл, передача, закінчений сюжет; аудіосюжет, який схожий на класичні 
радіосюжети із цитатами ньюзмейкерів та інтершумом; відео ілюстрації – фрагмент відео, 
що належить до певної частини тексту, інфографіки або мультимедійної статті; відеоколонка, 

відеонарис, відеокоментар – жанр, що «вийшов» із телевізійних студій та, ймовірніше, став 
проміжним етапом перед тим, як перетворитися на інтерактивну відеоколонку.[7, с. 129–
138]».  

Синтетичними жанрами є: «аудіосладй–шоу – у найпростішому вигляді складається з 
дрібних фотографій і начитаного автором тексту; інтерактивна відеоколонка, інтерактивний 

відеосюжет – стрижневе відео, зазвичай записане автором відеорепліка; інтерактивний 

відеоміст – форма, що використовує традиційні телевізійний формат і нові інтерактивні 
можливості, які дає Інтернет; мультимедійне ток–шоку – формат, що найближчим часом 
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може отримати поширення в мережі та стати одним із варіантів «збирання» мультимедійної 
статті; мультискрипт – новий формат подання інформації, який спрощує навігацію по 
відеоматеріалах великого обсягу; інфографіка, інформаційні ігри (інтерактивний 
інфотеймент) [7, с. 139–145]». У онлайн–виданнях ці жанр ще не мають широкого 
розповсюдження через якісне та дороге обладнання, і фахівців, що можуть створювати 
актуальний відео–контент, який привертає увагу. 

Можемо констатувати, що у порівнянні із друкованими виданнями, теле– та радіо–, де 
формується досить чітке позначення жанрів, в онлайн–журналістиці відбувається синтез 
жанрових видів. Із новими цифровими технологіями, жанрові форми починають 
модифікуватися у нові види.  Широке використання фото–, відео– і аудіоматеріалів стало 
поштовхом до виникнення мультимедійних жанрів. Медіа редакції мають змогу створювати 
різні типи в одному інформаційному просторі. У зв’язку з цим інтернет–ЗМІ, які знаходяться 
у процесі формування та трансформації класичних жанрів, вирізняються зменшенням 
текстового наповнення на користь візуального ефекту присутності  та потребують чіткого 
визначення для подальшого розвитку інтернет–журналістики. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК НОВА ФОРМА ЖУРНАЛІСТИКИ 
  

  
Традиційно журналістика мала лише одну платформу для роботи, вимагаючи єдиного 

набору навичок, але мультимедійна журналістика змінила це. Вона дає можливість подати 
інформацію у багатовимірному та багатоканальному форматі, коли справа стосується 
розповіді. 

З одного боку, мультимедійна журналістика забезпечує майже нескінченну кількість 
способів для розповіді історії. З іншого боку, журналісти мають набути нових навичок для 
того, щоб якісно розповісти та показати історію.  

Журналіст може використовувати анімацію, виставляти твіти чи пости до соціальних 
мереж, додавати музику або створювати інтерактивну графіку. Передбачається використання 
великої кількості платформ і форм для донесення інформації: веб-сайт, подкаст, телебачення, 
соціальні мережі, журнали. Також варто адаптувати вміст до платформ [1]. 

Мультимедійні платформи дали журналістиці більше можливостей спілкування зі 
своєю аудиторією. Платформи друку та трансляції дозволяють передавати лише обмежену 
кількість інформації, своєю чергою, мультимедійні засоби починають руйнувати бар’єри 
комунікацій. 

Зараз ми споглядаємо, як розвивається нова комунікативна система, у масштабах всього 
людства. Ця система розглядається як співпраця цифрових засобів трансляції та 
інтерактивних комунікативних технологій, їх головним посередником стає інтернет. Ця 
послідовна зміна станів виступає як основа метаморфоз умов взаємозв’язків, тож це і 
соціокультурний процес, а не лише технологічний і технічний [2, c. 40]. 

Журналістиці використання мультимедійності йде лише на користь. Це дає змогу 
поширювати свою історію на безлічі платформ. У інтернет-просторі можна використовувати 
декілька різних медіа-елементів, аби розповісти конкретну історію – одну  історію – але за 
допомогою відео, інфографіки чи нерухомих зображень.  

Маючи більше одного середовища, ви отримуєте більше способів передати елементи та 
всі деталі вашої історії, але це означає, що для створення історії знадобиться набагато більше 
часу. Наявність кількох носіїв може зробити історії дуже інноваційними та допоможе 
привернути увагу більшої кількості людей. Іноді елементи розповідей можуть бути втрачені, 
коли ми намагаємося  передати їх лише на одній платформі. Підхід до історій із точки зору 
мультимедіа дозволяє журналістам використовувати більш інноваційні способи розповідання 
цих історій та залучення читачів [3, c. 112] 

Що стосується репортажу, то 
наявність численних варіантів можливостей може дозволити журналісту бути 
набагато креативнішим, ніж лише з одним засобом. Використання різних типів платформ для 
передання інформації також дозволяє журналістам виявляти велику гнучкість у своїй роботі. 

Ви можете адаптувати інструменти для розповіді в залежності від історії. Наприклад, 
іноді одна фотографія може передавати відчуття натовпу під час демонстрації, але 
коротке відео може передати більше. Таким чином, це можливість використовувати різні 
інструменти для різних ситуацій. 

Ці плюси врівноважуються тим, що робота з різними видами платформ для передання 
інформації вимагає більше навичок та більше часу. Вимога мати добре розвинені навички у 
різних сферах може бути складною. 

Якщо у вас є лише 100 % для того, щоби дати, – то 100 % зараз розподілено на кілька 
різних ролей, тому насправді важко підтримувати очікувані стандарти, коли той самий 
продукт [раніше] вироблявся чотирма командами, кожна з яких виконувала власні, 
спеціалізовані ролі. Не сказати, що це неможливо зробити, проте це дуже важко. 

Однією з найбільших відмінностей між традиційною та мультимедійною 
журналістикою є те, що в традиційній журналістиці з єдиним джерелом середовище 
нав’язується історії, тоді як у мультимедійній історія нав’язує середовище. Перше і 
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найважливіше рішення – вибрати відповідну платформу для матеріалів. Часто історія може 
диктувати носій, який варто використовувати, іноді додавання мультимедіа може зробити 
історію незґрабною, якщо вона просто необґрунтована. 

Мультиплатформа – це всі форми мас-медіа, форми засобів масової інформації в 
інтернеті та всі веб-сервіси, що призначені для виробництва контенту для масової аудиторії. 
Використання різних видів передачі інформації в інтернеті дозволяє виробляти більш 
якісний контент, який може публікуватися у: інтернет-версіях традиційних ЗМІ, на 
відеохостингах, у соціальних мережах, на фотохостингах, у електронних ЗМІ без 
традиційного аналогу, у подкастах [4]. 

Використання багатьох каналів комунікації дозволяє привернути увагу більшої 
кількості людей до проблем. Інтернет-ресурсами користується молода, енергійна аудиторія, 
якій не обов’язково приходити за історіями на телебачення чи до друкованого видання, тому 
необхідно шукати способи, які захоплять її увагу, мотивують до змін. Тому разом із 
редакцією має працювати команда графічних дизайнерів, аби запропонувати аудиторії 
різноманітні анімовані формати, спеціально адаптовані під інтернет-ресурси. Матеріали 
можуть коротко відображати подію (наприклад, підбір фотографій чи коротких відео), 
роз’яснювати складну тему чи підіймати гостру проблему.  

Отже, використання багатоканальної комунікації дозволяє швидше визначати теми, які 
зараз більше за інші хвилюють суспільство, знаходити героїнь та героїв для матеріалів, 
збирати більш розгорнуту інформацію. Можна сказати, що теми матеріалів самі знаходять 
журналістів. Мультимедійніть дозволяє не просто публікувати матеріали, а й призводить до 
того, що після виходу цього матеріалу ситуація не залишається непоміченою. 
Існує багато способів розповісти історію, і сьогодні журналісти мають свободу 
використовувати більше одного.  
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ПОЛІТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСВІТЛЕННЯ ЗМІ 

  

В наш час, час коли технології розвиваються не щоднини ,а щогодини і обмін 
інформацією займає лічені секунди, в час коли більшість людей не розуміє свого 
життя без соціальних мереж, в час коли 90 відсотків інформації ми отримуємо через 
інтернет, ЗМІ відіграють дуже велику роль в житті людей, тут і зараз .Тим самим з 
упевненістю можна сказати що ЗМІ впливають на рішення людей, зокрема у виборі 
президента чи інших слуг народу. Оскільки інформаційна діяльність розвивається 
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стрімкими темпами важливо, щоб ідея ЗМІ відповідала українським національним 
інтересам за для того, щоб держава мала змогу й надалі розвиватися.[1]  

Запрошуючи  громадян України до інформаційних відносин, ЗМІ створюють 
певні ціннісно-смислові моделі у процесі комунікації між президентом та 
громадськістю. Здатність швидко ,а головне у великій кількості здобувати різну 
аудиторію і в зв’язку з цим дає змогу нав’язувати їм свою політику, з цього приводу 
панує дуже цікава теза, що той, хто володіє засобами масової інформації, володіє 
громадською думкою.[1] 

Але прозорість інформації і швидкість передачі даних була не завжди. Так 2 
жовтня 1992 року був прийнятий закон “Про інформацію”, який давав вільний доступ 
до інформації, достовірності і повноті , свободі і обміну інформацією.[2]Цей закон 
дуже важливий в історії України, так як дає змогу звичайним людям все ж таки 
добитися тієї заслуженої правди. [2] 

Згодом прийшла ера електронних ЗМІ яка докорінно змінила спосіб політичної 
комунікації. За допомогою електронних ЗМІ з’являються різні політичні інтернет 
спільноти, неймовірна швидкість передачі інтернет повідомлень ,можливість 
зв’язуватись з іншими людьми незалежно від місця перебування.[1] Дає змогу 
виступати людям не тільки споживачами, приймачами і реципієнтами інформації, але 
і її автономними джерелами. 

Таким чином, ЗМІ відіграють велику роль і є чимось середнім між слугами 
народу і самим народом, виконуючи роль посередника який передає інформацію. В 
якому вигляді цю інформацію народу піднесуть в такому вигляді вона і буде ним 
прийнята. Але всім засобам масової інформації потрібно пам’ятати про правдивість 
інформації ,адже вся брехня яку вони нав’язують людям рано чи пізно буде відома. 
Від ЗМІ залежить політичний результат. 
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ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 

Ми живемо не у світі інформації, а у світі інформаційних кампаній. Саме такі 
повідомлення, за якими стоїть «спонсор», і є основною цеглиною, з якої будується 
інформаційний простір. Час просто інформацій уже минув. [1] 

Війни можуть виграватися на полі бою, а програватися в свідомості людей. 
Інформаційні війни супроводжують всю історію людства. Спочатку вони були 

релігійними та ідеологічніми, причому для боротьби з носіями чужих поглядів 
застосовувалися всі види репресій. В далекому минулому інквізиція чи репресивні апарати 
тоталітарних держав двадцятого сторіччя вели активну боротьбу з носями чужих ідей. 
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Найбільш вразливим місцем сучасних складних систем стають процеси прийняття 
рішень. Саме тому інформація як така поступово почала змінювати свій статус. Вона стала 
переходити від сили, що допомагала в  бою, до сили основної, яка й вирішує результат війни. 
Одним з видів інформаційної війни можна визнати пропаганду. Вся холодна війна базувалася 
на механізмах пропаганди, бо механізми гарячої війни не застосовувалися. До речі, потреба 
пропаганди в холодній війні надала суттєвий поштовх розробці теорії комунікації, бо 
виникла велика кількість суто прикладних завдань у галузі комунікації. 

Журналіст не володіє арсеналом аналізу. Тому його думки є банальними. Він виграє 
тільки за рахунок якогось джерела, яке може поділитися із ним інформацією. Журналіста 
ніхто не вчив аналізувати ані події, ані інформацію. Журналістська освіта немає жодного 
курсу, який би розвивав розум студента, давав йому необхідний для аналізу інструментарій. 
Інтуїтивні погляди може продукувати і читач, від журналіста ми чекаємо якісно іншого. 
Поле, яке створює постжурналістика, не здатне нести функції модернізації країни, сприяти 
появі нової еліти. Постжурналістика — це фіксатор минулого, тоді як журналістика 
формувала майбутнє. [2] 

Сучасна війна – війна цінностей, війна наративів, війна за громадську думку та емоції, 
війна, що    використовує інформацію як зброю. 

Дезінформація, пропаганда, фейки, вербальне озброєння та роззброєння, лінгвістичні 
агресія та збитки, інформаційне гетто тощо – складники воєнного протистояння. До речі, 
поряд зі згаданими вище поняттями також уживають словосполучення «мова ворожнечі» 
(«мова ненависті»). «Єдиного визначення терміну “мова ненависті” в міжнародному 
законодавстві не існує. Однак низка міжнародних правових документів визначає критерії 
розпізнавання hate speech. 

Той факт, що інформаційна агресія стала нашим повсякденням і жодна людина не 
почуває себе в безпеці в цьому відношенні, не потребує доведення. Саме тому всі громадяни 
держави, а особливо ті, які перебувають на «передовій» інформаційних протистоянь (маємо 
на увазі журналістів, редакторів), повинні усвідомлювати можливі ризики, бути здатними 
протистояти інформаційним загрозам і впливам, а отже – глибоко розбиратися у витоках, 
причинах, методах ведення війн такого типу. Шкідливо думати, що інформаційні війни менш 
руйнівні, порівняно з тими, в яких застосовуються танки чи бомбардувальники. Руйнування 
суспільної психології та психології особи, «перекроювання» інтелектуальних і ціннісних 
орієнтирів представників того чи іншого народу завдають не менше шкоди, ніж полум’я 
силових конфліктів, а наслідки усуваються десятиліттями, а то й сотнями 
років.  Деструктивні емоційні впливи завжди ведуть за собою ,маніпулювання, навіювання, 
пропаганду, диверсифікацію громадської думки, залякування, психологічний і психотропний 
тиск та безумовно - поширення чуток. [3] 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ПІАР-КАМПАНІЇ 

  
Сьогодні кожен підприємець усвідомлює, що окрім значних витрат на просування 

товару, також є необхідність у великій кількості часу на реалізацію піар-кампанії. Саме у 
такому випадку доцільно звернутися до піар-спеціаліста, задачею якого є вирішення 
проблем стосовно поставлених цілей у найкоротші терміни.  

Піар-кампанія являє собою комплекс окремих спеціальних та системно 
організованих операцій та заходів, які взаємопов’язані між собою спільними 
стратегічними цілями, метою яких є  вирішення конкретної проблеми, відповідно до 
поставлених задач. 

Під піар-операцією мається на увазі окрема дія суб’єкта паблік рілейшнз, прямо 
спрямована на рішення локальної мети, яка полягає у підвищенні і збереженні капіталу 
підприємства і  налагодженню відносин з цільовою аудиторією. Таким чином, під піар 
операціями розуміють у тому числі і достатньо складні заходи паблік рілейшнз, такі як 
виставки, презентації, прес-конференції, а також окремі дії паблік рілейшнз, такі як 
розміщення іміджевої статті або інтерв’ю керівника організації [2]. 

Доцільно наголосити на тому, що говорячи про фактори успішності технологій 
паблік рілейшнз, не слід забувати про креатив. Креатив (від англ. Creative - творчий) – це 
творчий підхід, при якому стандартні технології вирішення проблем трансформуються в 
унікальні. Окрім того, також креатив ототожнюють з нестандартністю. Основним проявом 
креативу у фахівців паблік рілейшнз є такий хід думок: яким чином реалізувати ідеї, які не 
схожі ні на які інші, або що б таке зробити для залучення максимальної уваги? Не 
дивлячись на те, що «несхожість» і «привабливість» є дуже цікавим інструментом для 
реалізації проектів, вони повинні мотивуватися не тільки різноманітною уявою, але і 
поглибленим аналізом всіх практичних обставин і використанням для цього адекватних 
дослідницьких інструментів.  

Big Idea, або велика ідея є основою  складовою креативу. Велика креативна ідея  є 
розповсюдженим терміном не тільки фахівців паблік рілейшнз, а й рекламістів і 
маркетологів. Таким чином, якщо головним інструментом діяльності паблік рілейшнз є 
інтелект, а головним дефіцитом сучасності – ідеї, то саме фахівець паблік рілейшнз 
повинен зосередитись на виробництві цих ідей [1]. 

Піар-кампанії поділяють на окремі класифікації. Кожен вид паблік рілейшнз 
відповідає своїм цілям та завданням в залежності від поставленої мети. Щоб краще 
зрозуміти задачі паблік рілейшнз, можна розглянути декілька видів піар-кампаній:  

 Кризовий паблік рілейшнз.  
Основна ціль та задача кризового паблік рілейшнз полягає у зменшенні ризиків 

втрати суспільної довіри, а також збереження, відновлення і збільшення рівеня довіри 
громадськості. Цільові аудиторії антикризового паблік рілейшнз, в залежності від ситуації, 
можна розділити на три групи: елітарна (чиновники, кредитори, власники, інвестори 
тощо), середня (компаньйони і конкуренти по бізнесу і політичних течій), масова 
(споживачі товарів і послуг). 

 Репутаційний або корпоративний паблік рілейшнз.  
Завдання цього виду паблік рілейшнз зосереджено у налагодженні хороших 

відносин з цільовими аудиторіями. Умовно можна виділити два напрямки: внутрішній і 
зовнішній піар, як зазначалось раніше. З метою кращого розуміння, можна знову 
наголосити на тому, що завданням внутрішнього піару є формування у співробітників 
«корпоративного духу» (розробка іміджу, символіки, друкованих видань, відео- і 
телепрограм тощо); проведення корпоративних заходів. Зовнішній піар - це 
позиціонування компанії на ринку та серед громадськості. Репутаційний паблік рілейшнз 
не може бути одноразовою акцією, адже він є цілою програмою, яка планується. як 
мінімум на рік. В основному це різного роду публікації і програми в засобах масової 
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інформації, які орієнтовані на відповідні цільові аудиторії, акції відповідно до 
інформаційних приводів. 

 Персональний паблік рілейшнз. 
Під персональним паблік рілейшнз розуміється формування іміджу конкретної 

персони, її позиціонування по відношенню до професійної еліти (топ-менеджмент, 
політики тощо), а також в різних аспектах ділового, політичного, громадського, 
приватного та культурного життя [3]. 

Таким чином, розвиваючись у сучасному світі, підприємства, організації, публічні 
персони перш за все мають потребу у послугах піар-фахівців. Робота фахівців 
паблік рілейшнз полягає у проведенні спеціальних заходів, формуванні громадської думки, 
роботі у кризових ситуаціях.  

Паблік рілейшнз відповідає за налагодження довірливих відносин із компанією і 
споживачем, а також за раціональне розподілення часу, креативні і в той же час логічно-
обумовлені ідеї.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна прийти до висновку, що компаніям не 
впоратись без якісного піару для ефективного просування продукту або послуги. У 
сучасному сприйнятті паблік рілейшнз включає у себе багато різноманітних видів та 
класифікацій, які мають свої інструменти, і кожна з яких відповідає за свою поставлену 
мету.  
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СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ МОДЕЛІ В ФЕШН-ІНДУСТРІЇ 
  
 Для успішного привертання уваги допомагає, як правило, позитивний імідж моделі. 
Формування іміджу непросте завдання, для якого потрібен не просто персональний стиліст, 
що володіє технікою візажу, а й творчий, комплексний підхід.  
 Моделювання іміджу не пов&apos;язане лише зі зміною зовнішнього вигляду, 
професійний візажист тільки підкреслює необхідні риси обличчя, формує видиму складову 
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характеру. Створення іміджу в комплексі − це клопітка робота над моделлю поведінки 
людини, найчастіше передбачає зміну в сфері світосприйняття. [1] 
 Вперше термін «імідж» в рамках наукового дискурсу в сфері соціологічних 
досліджень з&apos;явився в роботі У. Ліпмана «Громадська думка» (1921 р.), позначаючи 
образи, які громадськість формує щодо цікавих їй об&apos;єктів, як «громадський імідж 
». [2] Соціально-психологічний розгляд іміджу було продовжено рядом дослідників: К. 
Булдінгом, Є.Б. Перелигіной, Х. Хабіхтом, Т. Шибутані, А.П. Федоркіной, Р.Ф. Ромашкіним 
і ін. 
 Мета іміджу − показати, як зовнішній вигляд моделі та її вчинки впливають на 
ставлення в роботі, в сім&apos;ї, при спілкуванні з друзями, і головне − в ставленні до самої 
себе. Запорука успіху іміджу − в його правдивості. Імідж не повинен виявитися «занадто 
хорошим», інакше робота зі створення іміджу завершиться невдачею: прищеплені риси 
можуть виявитися непереконливими («Ефект ворони з пір&apos;ям павліна). 
 Можна виділити два типа інформаційних образів, які формуються за допомогою 
іміджу. Соціальний імідж та імідж індивідуальний. Для створення іміджу моделі слід 
використовувати індивідуальний імідж.  
 При створенні індивідуального іміджу моделі коригується поведінка, що покращує 
спілкування з найближчим оточенням, створюється привабливий образ. Це вимагає від 
моделі критичної самооцінки своїх даних при бажанні чогось змінити і поліпшити.  
 При моделюванні іміджу, моделі необхідно визначити і оцінити соціальний статус і 
бажане враження. На протязі 2-3 днів виявити слабкі місця в поведінці та діяльності. Аналізу 
піддаються загальний рівень культури, вік, презентативні і комунікативні навички, а також 
голос, міміка, жести.  
 Наступний етап – робота з зовнішністю моделі. Визначення її зовнішніх 
характеристик, а саме: тип фігури, типаж обличчя, підбір вдалого макіяжу, зачіски, 
аксесуарів, що необхідно для складання гардеробу. При цьому дуже важливо врахувати та 
підкреслити її індивідуальні особливості, щоб наблизити імідж до загальноприйнятого 
ідеалу.  
 Перш за все, її зовнішні характеристики повинні узгоджуватися з характером, 
поведінкою, способом життя, інакше вони будуть сприйматися неприродно. Змінюючись 
зовні, модель повинна бути підготовлена змінюватися і внутрішньо, бо будь-які зовнішні 
зміни проектуються на внутрішній стан.  
 До складу створення індивідуального іміджу входять компоненти, які 
відтворюються і сприймаються автоматично, а саме: голос та  жести. Вони погано 
піддаються коригуванню і контролю, тому слід відповідально ставитись до удосконалення 
цих компонентів.   
 З кінця XX століття в Європі і Америці консультації щодо індивідуального іміджу 
стають звичайним явищем. В Україні ринок таких послуг і попит на них знаходиться тільки в 
стадії формування. Однак є впевненість, що незабаром фахівці-іміджмейкери стануть вельми 
затребуваними в даній професії. [3] 
 Існує велика кількість підходів до структури іміджу. І.А. Сирцева в своєму 
дисертаційному дослідженні виділяє наступні характеристики іміджу особистості: 
- активність; 
- наявність своєї аудиторії; 
- структурованість; 
- наявність ціннісної характеристики. [4, с. 80-81] 
 Імідж моделі в даній індустрії відіграє ключову роль. Тисячі людей, особливо 
молоді дівчата, мріють взяти участь в індустрії моди. Адже моделі працюють в фотостудіях, 
на подіумах або знімаються для обкладинок журналів, вони завжди веселі і успішні. Моделі 
креативні, тому що вони створюють свій зовнішній вигляд . Вони представляють художню 
творчість і самовираження, і змінюються в процесі роботи, щоб спроектувати відповідний 
образ для різних ситуацій, конкретних клієнтів і проектів. Без перебільшення можна 
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припустити, що багато молодих дівчат вважають кар&apos;єру фотомоделі однією з 
найпривабливіших і найбажаніших з можливих варіантів майбутнього. [5] 
 Моделінг − це сфера діяльності, в якій зовнішність моделі використовують для 
просування або продажу товарів і послуг. Як усі ми знаємо, це модні шоу, фотосесії, 
рекламні компанії і т.д. За великим рахунком, моделінг − це і є реклама. Дівчата рекламують 
одяг, косметику, аксесуари і багато іншого. Таким чином, модельний бізнес створює тренди і 
стандарти, як повинна виглядати ідеальна жінка і ідеальний чоловік. [6] 
 Одним із способів формування іміджу моделі прийнято вважати PR-засоби. PR-
засоби − це різні інструменти і методи, що застосовуються в діяльності PR, з метою 
досягнення поставлених комунікативних завдань. [7] В даний час, сформована величезна 
кількість PR-засобів. В рамках нашої статті слід звернути увагу на основні PR-засоби, які 
сприяють формуванню іміджу моделі, охарактеризувати і звернути увагу на їх використання. 
 Основними PR-засобами, по-перше, прийнято вважати матеріали друкованого 
характеру. До них відносять брошури, листівки, журнали, газети і ін. Вони слугують 
ефективним каналом для комунікації та популяризації іміджу моделі. 
 По-друге, це інтернет ресурси. Одним з найефективніших засобів PR в мережі 
інтернет стають соціальні мережі. Ведення новинних стрічок, пряма взаємодія з 
громадськістю через блоги, дозволяє зрозуміти, чого чекає від моделі її аудиторія. Не 
дивлячись на те, що цей інструмент вимагає трохи більше часу і сил, ефект від нього не 
змусить себе чекати. 
 По-третє, це взаємодія зі ЗМІ. Головне завдання такої діяльності полягає в наданні 
цікавих і сприятливих новин про модель. У повідомлення може входити інформація про 
діяльність моделі, і т.д  
 По-четверте, це заходи, що проводяться моделлю або з її участю. До заходів 
відносять  покази, тижні мод, презентації, акції, виступи перед різними аудиторіями. Модель 
за допомогою будь-якого заходу привертає увагу громадськості до своєї діяльності, 
позитивно впливає на власний імідж, що дозволяє підвищити інтерес, як до самої 
особистості, так і до її діяльності в цілому. [8] 
 Отже, специфіка створення іміджу моделі має вагоме значення в фешн-індустрії. 
Імідж розуміється, як сукупність зовнішніх характеристик і поведінкових навиків. Він є 
посередником у взаємодії між моделлю і сприймаючою аудиторією. Свідоме управління 
іміджем завжди розраховане на реалізацію поставлених цілей. Модель, яка створює власний 
імідж, намагається викликати ті реакції, в яких вона зацікавлена. 
 Специфіка формування іміджу являє собою багатогранний процес. Він формується 
не тільки моделлю, а й іншими особами, а також навмисними і ненавмисними, зовнішніми і 
внутрішніми подіями. Формування вражень відновляється і являє собою безперервний 
процес. До способів формування іміджу моделі можна віднести спеціальні PR-заходи. 
Цілеспрямована діяльність зі створення іміджу отримала назву «іміджування», а фахівець зі 
створення іміджу - «іміджмейкер». Кожна особистість в якійсь мірі є іміджмейкером по 
відношенню до самої себе. Створення іміджу особистості займаються служби зі 
зв&apos;язків з громадськістю та спеціалізовані агентства, які в Україні лише розвиваються. 
 Тільки на основі позитивного іміджу будується успішна кар’єра. Так як фешн-
індустрія робить великий вклад в світову економіку, то робота моделей це початкова 
складова і для підтримання успішної роботи індустрії ця складова має бути в ідеальному 
стані та виконувати свою роботу на сто відсотків.  
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Масові комунікації: теорія та методологія 

  

Технології. Ніхто ще 100 років тому, не знав, що коли-небудь люди зможуть 
передавати листи на другий кінець світу за долі секунди, що новини можна буде подивитись 
прямо із своєї кишені, що можливо працювати та вчитись, не переступаючи порога своєї 
домівки. Колись людям для того, щоб подивитись якусь новинку кінематографа потрібно 
було зробити дуже багато дій, а зараз ти можеш вдома передивитись все від найновішої до 
найстаршої кінокартини. А все через появу в нашому світі інтернету, куди й перемістились 
всі засоби масової інформації. Але з цим прийшли нові проблеми: починаються гарячі 
дискусії про природу та функції мас-медіа(ЗМІ), характер та глибину їхнього впливу на 
суспільство та окремі соціальні групи. При цьому настанови побутового дискурсу суттєво 
відрізняються від наукового. Зокрема, вчені не дотримуються типових уявлень про всесилля 
масової комунікації, які артикулюють політики, частина бізнесменів та більшість 
журналістів. Гарячі суперечки виникають і навколо відповідальності журналіста за 
результати своєї праці. Тут традиційно стикаються кілька основних точок зору. Розбіжності в 
поглядах, звичайно, диктуються різними методологічними підходами та настановами при 
вивченні масовокомунікаційного процесу. Однак ці відмінності виникають також через 
слабку розробленість основних дефініцій. 

Мас-медіа охоплюють фактично все суспільство і певним чином впливають на нього. 
У наш час мас-медіа відіграють роль інструмента формування громадської думки, через те, 
що роблять можливим дискурс у масштабах всього соціуму. Існує нагальна потреба вивчати 
різні шляхи оптимізації їхньої роботи. Це неможливо без дослідження теоретичних 
механізмів функціонування медіа, здійснення впливу на аудиторію. 
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Що таке «методологія»? Цей термін вживається давно, але, парадоксально, чіткого 
визначення так і ніхто не дав. Так М. Розенберг пише: «методологія-означає, що конкретні 
дослідження ретельно аналізуються з боку використаної ними техніки, зроблених 
передбачень і форм їх організації. У цьому значенні методологічний аналіз створює основу 
для майбутнього розвитку філософії соціальних наук», а Г. М. Андрєєва: «Для сучасних 
соціологів-емпіриків є характерним зведення методології до методики, до простої сукупності 
технічних прийомів». Мені здається, що найвлучніше сказали Д. Ф. Козлов і В. К. 
Ліпінський: «Методологія — це філософське вчення про метод». 

Виділяють ще поняття методу як шляху наукового пізнання. В основному, під ним 
розуміють «розроблений у науці спосіб пізнання дійсності», або «шлях пізнання, який 
прокладається на основі сукупності раніше отриманих знань (принципів) 

Близький до цього і такий погляд: «Метод... — це сукупність принципів, яких 
потрібно дотримуватися для здобуття нового знання про існуючу дійсність». Виділяють такі 
основні методи збору первинних даних: опитування, спостереження, дослідження змісту 
документів, експеримент. 

У масовій комунікації виділяється 2 теорії: медіацентровані та людиноцентровані. В 
медіацентрованих теоріях досліджуються переважно соціальні функції масової комунікації, а 
в людиноцентрованих — аудиторія, реципієнти масової комунікації. У теорії масової 
комунікації часто використовується термін «парадигма». Під ним розуміється «комплекс 
теоретичних принципів, прийнятих як модель, зразок для класифікації досліджуваних 
засобів, форм і систем інформаційних зв&apos;язків». Цікаво порівняти його з визначенням 
теорії, як низки взаємозв&apos;язаних тверджень, що дають можливість систематизувати 
знання, пояснити і передбачати явища соціального життя і покоління нових дослідницьких 
гіпотез або як вищої, найрозвиненішої форми організації наукового знання, що дає цілісне 
уявлення про закономірності та зв&apos;язки певної області дійсності. 
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У зв’язку з глобальним поширенням мережі Інтернет, соціальні мережі стають 

невід’ємною частиною життя кожного. За даними платформи управління соціальними медіа 
«Hootsuite» та компанії «We are social» у 2019 році порівняно з 2018 роком кількість 
користувачів мережі Інтернет зросла на 9,1% (на 367 млн. осіб), а кількість користувачів 
соціальними мережами зросла на 9% (на 288 млн. осіб). Дані дослідження показують, що 
найпопулярнішими соціальними мережами є : Facebook, Youtube, WhatsApp, FB Messenger, 
WeChat, Instagram. Щодо безпосередньо Instagram, статистика показує, що порівняно з 2018 
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роком кількість користувачів збільшилося на 4,4% [1]. Отже, відповідно до цих даних, можна 
зробити висновок, що Інтернет мережа з кожним роком набуває все більшої популярності. А 
платформа Instagram є однією з провідних. У наслідок такого зростання, багато бізнесів, 
компаній, брендів вже активно використовують соціальні мережі для просування та 
рекламування.  

Дослідженню  теорії  і практики  просування  товарів,  послуг та  підприємств у 
мережі Інтернет присвячені праці таких вчених: О. Грищенко [2], А. Дорошина [3], В. 
Ісакова [4], А. Козлова [5], Ф. Котлер [6] та ін. Вони відзначають докорінну зміну тенденцій 
у системі маркетингових комунікацій  та  необхідність проведення 
просування  компаній  та  їх продуктів і послуг у соціальних мережах.   
 Інстаграм — це мобільний додаток, основним інструментом комунікації якого є 
використання візуального контенту. Тобто, це програма, яка дозволяє користувачам 
розміщувати фотографії з метою просування як бізнесу, так і бренду своєї особистості. 
Спочатку, користувачі мережі просто ділилися своїми фотографіями та переглядати контент 
інших. З часом платформа почала набувати популярності і стала ефективним засобом для 
реклами компаній та джерелом отримання коштів. Загалом за рахунок реклами, Інстаграм 
почали використовувати як великі компанії, так і малий та середній бізнес для просування 
своїх товарів та послуг.       
 Основними видами реклами в мережі Інстаграм є: 

 Оголошення-карусель. Це реклама з двома або більше зображеннями 
або відео.  

 Оголошення з одним зображенням.  
 Відеореклама. 
 Слайд-шоу реклама.  
 Рекламне оголошення в Stories.  
 Відеореклама в сторіз.  
 Таргетинг. Це опція налаштування реклами за допомогою Facebook. 

Такі оголошення мають більший інструментарій та  орієнтовані на такі 
чинники: місцезнаходження, демографія, інтереси, поведінка [7]. 

Головною перевагою соціальної мережі Інстаграм є демонстрація візуального 
контенту. Так як головним зверненням до споживача є фото або відео, підприємства мають 
можливість представити свій товар людям у повному ракурсі. І чим більш креативним та 
оригінальним буде візуальний контент, тим більше буде з ним взаємодії з боку користувачів. 
Основними перевагами соціальної мережі є : 

 Відносна дешевизна. Публікація в Інстаграм є дешевшим способом 
просування, аніж стандартні засоби масової комунікації. 

 Швидка взаємодія. Якщо у вас є підписники, то вони одразу побачать вашу 
публікацію про вихід нового товару, не потрібно повідомляти про це кожного 
та витрачати кошти на публікацію. І якщо цей продукт сподобався людям, 
вони поставлять лайк або прокоментують, тому є можливість проаналізувати, 
що споживачам подобається більше. 

 Наявна аналітика. Завдяки інструментам Інстаграм, можливо в реальному часі 
побачити скільки людей переглянуло контент, хто взаємодіяв, хто лише просто 
зацікавився, яка цільова аудиторія тощо. 

 Розумна система. Система соціальної мережі відслідковує поведінку та 
активність кожного користувача. Тому, при налаштуванні реклами, система 
враховує інтереси та специфіку кожного. Це значно полегшує пошук цільової 
аудиторії та зумовлює влучне попадання на потенційного клієнта. 

 Різні види реклами. Рекламу в Інстаграм можливо налаштувати як за 
допомогою Facebook Ads Manager, платформи для налаштування реклами в 
Facebook та Instagram, так і безпосередньо співпрацюючи з іншими людьми 
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(блогери, лідери думок). Отже, підприємство може налаштувати потрібну йому 
рекламу відштовхуючись  від його бюджету та мети. 

 Збільшення користувачів. Як показує статистика, кількість користувачів 
соціальної мережі Інстаграм з кожним роком збільшується, отже, прямо 
пропорційно збільшується кількість потенційних клієнтів. 

Висновки. Завдяки прогресивному збільшенню користувачів мережі Інтернет, бренди 
створюють різні нові методи рекламування та впливу на споживачів. Люди отримують 
інформацію про товар, можуть його порівнювати користуючись лише своїм девайсом. Тому 
просувати товар в мережі Інтернет стало набагато простіше, адже розумні системи можуть 
знайти вашого потенційного споживача, якщо ви вкажете необхідні характеристики. 
 Інстаграм не втрачає своєї популярності, та набуває все більше якостей не просто 
соціальної мережі для обміну враженням, а як провідна платформа для просування як для 
підприємств, так і для людей. Таким чином, використовувати соціальну мережу для 
просування свого бренду є вигідним, адже соціальна мережа має певні переваги порівняно з 
іншими медіа.  Інстаграм розвивається досить швидко, тож приблизно щороку 
з’являються нові способи просування і попередні втрачають свою популярність і 
необхідність у використанні. Тому потрібно слідкувати за тенденціями та підбирати спосіб 
просування ефективний для певного виду бізнесу. 
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО FASHION-СЕРЕДОВИЩА  

Актуальність Fashion-маркетингу зумовлена управлінням та просуванням рекламних 
кампаній та акцій з продажу брендів та продуктів. Цей різновид маркетингу, як і інші, 
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працює завдяки задоволень потреб споживачів, але має складнішу специфіку.  Маркетинг 
моди та управління маркетингом моди - це розробка стратегій рекламування брендів та 
модних товарів потенційному сегменту клієнтів. Як і будь-який інший вид маркетингу, 
Fashion-маркетинг вивчає свою цільову аудиторію, її уподобання та знаходить креативні 
способи презентації продукції таким чином, що достатньо резонує, щоб надихнути клієнтів 
на покупку. 

Маркетингове середовище складається з внутрішнього середовища (підприємства), 
мікросередовища (ринку) та макросередовища. Згідно з Ф.Котлером: «Маркетингове 
середовище фірми - сукупність активних суб&apos;єктів і сил, що діють за межами фірми і 
впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з 
цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва».[1] 

Щоб забезпечити ефективну діяльність підприємства, при розробці маркетингових 
стратегій, маркетологи повинні враховувати роботу інших підрозділів фірми: 

1. регулююче керівництво (постановляє завдання компанії, визначає загальну мету та 
стратегію); 

2. фінансовий відділ (розподіл коштів, та виділення їх на реалізацію маркетингових 
планів); 

3. служби і відділи наукових та конструкторських розробок (розробка товарної лінії); 
4. відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання необхідних матеріалів). 
5. бухгалтерія (ведення обліку доходів і витрат та грошового обороту); 
6. виробництво (забезпечує випуск товарів). 
Всі ці підрозділи утворюють внутрішнє середовище підприємства. 
Мікросередовище утворюють: конкуренти, клієнти, споживачі; постачальники, 

посередники. Всі ці чинники, що оточують компанію необхідно постійно аналізувати та 
прораховувати. 

Як відбувається новітня fashion-комунікація дизайнерів, що підтримують етичну 
моду?  

Етична мода- це яскравий приклад НЕтолерантності покупця до: забруднення 
довкілля, нелюдських умов праці на фабриках країн третього світу, знущання над тваринами, 
накопичення пластикового сміття[2]. 

Чим більше споживач бачить бренд, тим більше він викликає в нього довіру та тим 
більше він про нього говорить. Важливо, щоб бренд умів побудувати грамотну комунікацію, 
доніс свою ідею, свій «вайб», та одразу стало зрозуміло- про що він каже.  

Американське брендингове агенство «Brandinstitute Inc.» виділяє шість основних 
етапів для вибудування позицій та комунікації бренду[3]:  

1. позиціонування та ідентика бренду 
2. стратегіяпросування 
3. розробка провідної ідеї бренду 
4. визначення конкурентів 
5. лінгвістичний аналіз 
6. попереднє тестування. 

  
Для прикладу можна розібрати один з найуспішніших українських брендів 

ресайклінгу «Кsenia Schnaider». 
Цей бренд має як і своє обличчя, так само на нього і працює стратегія особистості-

модельєра, так як упершу чергу його пізнають за прізвищем дизайнера. Засновники бренду- 
Ксенія Шайндер та Антон Шнайдер. Початок існування бренду припадає на 2011 рік, на той 
час це був бренд, що займався конструюванням та пошивом виробів з деніму, та розробляв 
принти для цих виробів. Справжній бум та гучну славу бренд отримав після показу колекції 
«весна-літо 2016», де головною перлиною, яка створила шалений ажіотаж навколо бренду 
стала модель «demi-denims», яка сконструйована з двух частин: джинси, юбку та кюлоти. 
Після випуску цієї «конструцкії» про бренд заговорили усі, та популярність розлетілася 
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далеко за межі України. Одними зі світових зірок, яким імпонує «Кsenia Schnaider» 
виявилися Белла Хадід та Дуа Ліпа. 

«Кsenia Schnaider»- це саме той правильний прояв свідомої моди, який відповідає усім 
стандартам, що закладені під це поняття. Бренд використовує у своєму виробництві велику 
кількість бавовни та деніму. Денім закупляється брендом у два шляхи: 

1.     Асортимент з вінтажного деніму, що і являється «ресайклінгом», бренд закупає 
на різних секондхендах, або вінтажних ринках. Старі вироби розпарюються та 
конструюються у нові моделі, такі як: юбки, джинси, кюлоти, тренчі та джинсові косухи. 

2.  Іншу частину тканини бренд закупляє у Туреччині. Фабрика ISKO займається 
виготовленням та розробкою різних видів деніму. Це єдина фабрика у світі, що має 
сертифікат «Nordic Swan Ecolabel», він засвідчує, що виробництво фабрики підтримує 
стандарти свідомого та етичного споживання на усіх рівнях розробки та розповсюдження 
матеріалу. 

Онлайн-життя бренду. Основна онлайн комунікація розділяється на два способи. 
Перший: просунення та підтримка спілкування з аудиторією через офіційну сторінку бренду 
«kseniashnaider»[4], та особистий аккаунт Ксенії- «sch_ksenia»[5], які знаходяться на 
платформі Інстаграм. Другий спосіб, є більш допоміжним- це офіційний сайт бренду, який на 
мою думку, повинен бути у кожного бренда, компанії та фірми, оскільки це є певним 
гарантом якості та стабільності. 

Розглядаючи комунікацію через Інстаграм, офіційний профіль бренду має 64,1 тисячу 
фоловерів, які в основному спостерігають за розвитком бренду, випуском його колекцій та 
його успіхами. SMM-ники, що працюють над розвитком та просуненням сторінки бренду в 
основному намагаються вибудувати довірливі відносини зі споживачами.  

Що саме роблять? 
1.  Пости, в яких чітко можна побачити, чим саме займається бренд, та всі його 

проміжні виробничі процеси. Тим самим, аудиторія бачить, що її підпускають до самого 
сокровенного та цікавого. 

2.  Світлини відомих людей, що обрали цей бренд. Це теж можна віднести до 
певного ступеня рівня довіри. 

3.  Промо-відео різних показів, колекцій та коллаборацій. 
4.  Інстаграм-сторіз, що є певним інформуванням про майбутні події, або знижки. 
5.  Збереження- хайлайти, які розсортированні по певній тематиці. 
6.  Інстаграм-маска, як допоміжний спосіб інформування про це аккаунт. 
Особистий аккаунт дизайнера має 4 тисячи читачів, вони спостерігають за особистим 

життям дизайнера та його індивідуальним розвитком. Сторінку веде особисто Ксенія, але, як 
естет видно, що вона дотримується єдиного стилю та тематики профілі. Вона розвиває свою 
особистість, та випускає власні подкасти на фешн-теми, що торкаються абсолютно різних 
кутків цієї сфери. Профіль наповнений: 

1.  Інформаційними постами та анонсами з свіжими інтерв’ю дизайнера. 
2.  Фото-контент з особистими думками та спостереженнями. 
3.  Бекстейджі з майбутніх колекцій та проектів. 
4.  Посилання на нові подкасти, які є особистим проектом дизайнера, та знаходяться 

в вільному доступі. 
5.  Прямі ефіри. В трансляції дизайнер виходить дуже часто, як і зі своїми думками, з 

метою спілкування з аудиторією, так і проводить спільні ефіри з якимись експертами з 
різних сфер. 

В обох випадках чітко простежується робота «на довіру». Тобто, компанія усіма 
своїми діями вибудовує максимально лояльну комунікацію з аудиторією, неважливо, чи то з 
аккаунта бренду, чи то з особистого профілю дизайнера. І з цього стає зрозуміло, що не має 
значення на яку сторінку потенційний клієнт бренду потрапить спочатку, адже обидва 
профіля настільки розвинуті з будь-яких боків, та насичені якісним та стратегічно-
правильним контентом, що користувач просто не зможе «піти» та не звернути увагу. 
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Оффлайн-комунікація. У випадку з цим брендом наймаштабніший з усіх видів 
оффлайну є саме- UFW [6]. «Кsenia Schnaider» є постіним учасником українського тижня 
моди та вже займає позицію «ветерана UFW». Цей захід є певною можливістю наживо 
транслювати бренду свої ідеї та якісь конкретні переконання. Так само, саме на тижні моди 
українські прихильники побачили нововведення бренду, щодо нової сходинки у прагненні 
стати етичним.  

Цей бренд вже напрацював достатньо велику кількість, як і «локальних» 
прихильників, так і відомих людей закордоном, тому для того щоб і надалі підтримувати 
інтерес до себе, бренд запрошує до участі у показі моделей з різних телевізійних проектів, 
наприклад, з такого як «Топ-модель по-українськи». Такими, насправді, простими діями 
кожний сезон можна впливати все на аудиторію, яка є молодше і молодше. Фешн-шоу є 
демонстрацією усіх внутрішній трансформацій бренду, і одразу споживач позначає собі якісь 
конкретні зміни, або стрімкий розвиток. 

Бренди, що підтримують етичний напрямок моди та успіх у своєму просуненя такими 
ж способами: 

Golub Upcycled Denim Project [7]- один з Українських брендів, який займається 
переробкою старого деніму. 

Remade [8] – бренд, що виготоляє галантерею з вторинної натуральної шкіри та замші. 
Шкіру, з якої шиють сумки, в основному купують закордоном, деякі приносять люди, котрим 
шкода викидати старі речі. Працювати з новою шкірою засновники бренду принципово не 
хочуть. Головна ідея – зменшення попиту на шкіряне виробництво. 

RCR Khomenko і Church of Upcycling [9] - бренди під керівництвом дизайнерки Ясі 
Хоменко, що займаються апскайклінгом одні з перших у країні. 

Woolbery [10] – бренд, який відшиває м’яку галантерею з натурального войлоку, та 
долучається до різних еко-акцій. 

Вищеперераховані бренди також є постійними учасниками UFW, та мають прихильну 
аудиторію на соціальних платформах. На сьогоднішній день, більшість компаній мають 
уявлення про те, як повинна проходити комунікація зі споживачем, та які шляхи потрібно 
проходити для того, щоб досягнути успіху. 

Отже, аналіз маркетингового середовища- це процес збору та аналізу даних про 
абсолютно усі виробничі ланки компанії, його корпоративне життя, та усі успішні, або 
навпаки, методи комунікацій та рекламних кампаній. Для того, щоб результат аналізу був 
позитивний, потрібно слідкувати за усіма параметрами роботи бренду, починаючи від 
постановки мети та цілей бренду, налагодженням колективної роботи, та завершуючи 
грамотним встановленням стратегії для комунікації з аудиторією. 

  
1. Котлер Ф. Основы маркетинга Краткий курс Пер с англ / Котлер Ф.., 2007. – 

626 с. – (Издательский дом "Вильяме"). 
2. http://slovo.co.ua/2018/03/24/etichna-moda-j-optimizm/ 
3. Brandinstitute Inc: Brand stages. 2017. 

URL: https://www.brandinstitute.com/services/brand-strategy/brand-
strategy.html 

4. https://instagram.com/kseniaschnaider?igshid=1492g27a2bt28 
5. https://instagram.com/kseniaschnaider?igshid=m2vd5639mdr8 
6. http://fashionweek.ua 
7. https://instagram.com/golub.udp?igshid=1fwaau65eb4ut 
8. https://instagram.com/remade_ua?igshid=6x4bzmk1vr9y 
9. https://instagram.com/rcr_khomenko?igshid=1b1y0mn3l3h0n 
10. https://woolberry.ua/o-nas/ 
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 ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ «Heat Plus» ЗА 

ДОПОМОГОЮ Facebook ТА Google Adwords» 

  
Найбільшою проблемою просування стратегії компанії «Heat Plus» за допомогою 

Facebook та Google Adwords можна назвати нерівномірність розподілення бюджетів на різні 
типи кампаній. Компанія «Heat Plus» спеціалізується на альтернативному опаленні 
приміщень. Це південнокорейський виробник теплої підлоги та інших систем опалення. При 
створенні стратегії просування компанії «Heat Plus» головною метою було підвищення 
впізнаваності бренду, а також підвищення коефіцієнту транзакцій та виходу компанії на 
першість в даній сфері. Річь у тому, що аналітика одразу дає зрозуміти, яка рекламна 
кампанія (надалі РК) відпрацьовує, а яка ні. Тим не менш, вважати показники конверсії 
головним чинником успішної РК не варто, особливо в розрізі масштабного просування 
стратегії бренду. Прикладом можна вважати кампанії, з налаштованою ціллю на трафік. 
Даний тип кампанії не приніс би достатньої кількості лідів (користувачі, що здійснили 
цільову дію на сайті), але цілком ефективно зацікавив би основну аудиторію на продукт. У 
зв’язці з кампанією, націленою на конверсії, ту ж саму аудиторію можна дотиснути, та 
отримати довгоочікуваного ліда. Проблема полягає у тому, що більшість маркетологів, 
дивлячись на аналітику, бачать неефективні з точки зору конверсій кампанії, та одразу 
вимикають іх, при цьому збільшуючи бюджети на кампанії, які за показниками мають 
високий відсоток покупок та цільових дій на сайті. 

Це проблема, адже:  
 масштабування РК не відбувається в силу відсутності тандему між ними; 
 ціна за конверсію в таких кампаніях більша в середньому на 30 відсотків;  
 така логіка призводить до зменшення існуючих робочих інструментів в 

рекламних кабінетах, та в результаті не дає очікуваних показників від роботи 
РК. 

В залежності від цілей бізнесу, створення крос-кампаній є запорукою успіху в спробах 
досягнення цієї самої цілі. Крос-кампанії – це процес роботи двох та більше РК, які в тандемі 
охоплюють частину аудиторії, показуючи кожному з них різні креативи з різних РК. Це 
сприяє підвищенню показника ctr (відношення кількості кліків на баннер, або рекламне 
оголошення до кількості показів). Подібно закону комлпементарності в генетиці, дві кампанії 
з різними цілями створюють перспективні умови для успішної кампанії на третій тип цілі. 
Прикладом можна вважати налаштування пошукової РК в кабінеті Google Adwords на 
високочастотні та висококонкурентні ключові слова для даного бізнесу (+тепла +підлога 
+купити, +інфрачервона +плівка +ціна). Далі створити кампанію ремаркетингу на аудиторію 
(перегляди цільової сторінки  за останній місяць). Такий тандем дає можливість 
зацікавленому користувачеві не забути про свій пошуковий запит після візиту сайту. 
Ремаркетинг наздоганяє його та нагадує потенційному клієнту про нашу продукцію, таким 
чином підвищуючи можливість до конверсії.[1] 

В ситуації з рекламним кабінетом Facebook все ще простіше. Інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс та режим створення РК з підказками дають можливість навіть новачку 
налаштувати свою першу РК без грубих помилок. Крос-кампанії в Facebook також 
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вважаються важливим чинником успішності та ефективності РК. В даному випадку доцільно 
комбінувати РК з ціллю на трафік з кампанією на ціль охоплення.[2] Після декількох днів 
активності цих РК, можна починати створювати кампанію, націлену на лідогенерацію (за 
умови, що в перших двох кампаніях таргетинг буде однаковий). Це істотно знизить ціну за 
ліда, а охоплення буде збільшуватись при тому самому бюджеті. Звичайно, не кожна крос-
кампанія може дати позитивний результат. Це залежить від багатьох факторів, таких 
як:                

 тип бізнесу; 
 країна, на яку націлена РК; 
 конкурентність ніші; 
 якість цільової сторінки; 
 креативу; 
 бюджету; 
 тощо. 

Так чи інакше, крос-кампанія не аксіома і не панацея проти відсутності лідів. Та 
впровадження такої логіки у свій бізнес з великою ймовірністю вже незабаром дасть свої 
результати у вигляді конверсій.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ SMM В INSTAGRAM 

Актуальність проблеми. Соціальні мережі вже давно стали невід’ємною частиною у 
списку бізнес-інструментів. З їх допомогою продають, запрошують на заходи і керують 
репутацією своєї компанії або роблять наклепи на конкурентів. Маркетинг в соціальних 
мережах активно розвивається і це дозволяє економити час та гроші продавців і покупців.  

Подібна ситуація викликає зміни в навчальних планах підготовки маркетологів та 
рекламістів, в яких акцент у питаннях просування товарів і послуг на ринку починає 
зміщуватися в бік активізації «онлайн» просування й мінімізації «оффлайн»-комунікації. 

У сформованих умовах сучасної економічної ситуації в Україні, відзначається активне 
переміщення зусиль у галузі просування товарів у сферу електронних медіа, тому ця тема 
видається цікавою через її очевидну актуальність. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, що результати 
дослідження, отримані в цій роботі, можна використовувати в діяльності зі створення та 
просування бренду в соціальних мережах для прикладу в освітніх установах. 

Основна мета дослідження: виявити теоретичні основи роботи SMM і 
проаналізувати ефективні SMM-інструменти для Instagram. 
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Виклад основного матеріалу: 
Зі стрімким розвитком технологій, все більше брендів мають піклуватися про свою 

репутацію у соціальних мережах, якщо не бажають залишати високі позиції на рекламному 
ринку. З доступом до мережі Інтернет, кожен в змозі слідкувати за появою нових методів і 
інструментів у сфері SMM. 

Маркетинг у соціальних мережах (Social Media Marketing - SMM) — сукупність 
методів для просування брендів, стимулювання продажів й інших завдань за допомогою 
соціальних медіа [1]. 

За думкою українського SMM-спеціаліста Гусєва Антона, основними завданнями 
маркетингу в соціальних мережах є: 

 «впізнаваність бренду; 
 залучення трафіку; 
 якісне обслуговування і підтримка клієнтів» [2]. 

Проаналізуємо найдієвіші SMM-інструменти в Instagram: 
1. Промоакції  –  це вбудована реклама Інстаграму. Під кожним постом є 

кнопка «Просувати». Натискаючи на неї, можна обрати,  куди буде направлена 
аудиторія далі (на профіль, сайт чи повідомлення в дірект). Далі налаштовуємо 
параметри аудиторії (даємо назву, зазначаємо стать, вік, інтереси, геолокацію). 

2. Stories – наразі найтрендовіший інструмент. Користувачі все більше 
уваги приділяють саме живим відео та фото в режимі онлайн, аніж відретушованим 
фото в основній стрічці Інстаграму. Заходячи в додаток, користувачі дивляться сторіз 
в першу чергу. Сторіз містять наступні функції: посилання на сайт, згадка, хештег, 
геодані, стікери, інтерактивні інструменти (опитування, питання).  Їх важливо 
використовувати для активації аудиторії. Якщо регулярно включати ці механіки у 
свій контент, люди починають взаємодіяти з брендом, таким чином вони частіше 
бачать сторіз, виходячи з цього, збільшуються покази та охоплення. 

3. Маски – найголовніший тренд 2019-2020 рр. Інстаграм надає 
можливість будь-якому бізнес-профілю створити свою маску. Вона допомагає 
залучати більше людей, які будуть використовувати її і таким чином рекламувати 
акаунт. 

4. Співпраця з блогерами. Рекламна публікація від лідера думок може бути 
за гроші або за бартером. Сутність полягає в тому, що блогер розповідає історію своїй 
аудиторії, детально описуючи товар та те, як він його використовував, про свої 
враження від продукту тощо. Цей пост можна вигідно використовувати на своєму 
акаунті. Важливо обирати блогера з потрібною аудиторією.  
Висновок. Отже, SMM – це найдієвіший спосіб просування нового бренду на 

теперішній час. Більшість населення має доступ до інтернету і акаунти у соціальних 
мережах. Особливо з розрахунку на молоду аудиторію, краще за все підійде така платформа, 
як Instagram. 

Основними цілями для SMM-просування мають бути: 
 формування впізнаваності до бренду; 
 якісний та креативний контент; 
 завуальована та ненав’язлива реклама. 

Якщо клієнтам пропонується продукт чи послуга, їх можна вигідно подати за 
допомогою фото чи відео матеріалу. Сучасне просування базується не тільки на простих 
фото, потрібно проявляти креатив та створювати цікавий і інтерактивний контент, 
здебільшого навіть розважальний. Загалом люди в соціальних мережах звикли спілкуватися, 
а не купувати товар. З Інстаграмом важливим завданням стає викликати довіру до бренду та 
переконати підписників в тому, що вони потребують саме цей товар. 

Instagram ідеально підходить як платформа для становлення бренду. Наразі, це 
лідируючий додаток за кількістю скачувань. У ньому є всі необхідні інструменти для 
створення рекламних оголошень та відстеження всієї статистики профілю й публікацій. Ми 
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проаналізували ефективні SMM-інструменти для Instagram. Найголовніші з них: співпраця з 
блогерами, робота зі сторіз, використання промоакції та створення маски. 
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ПРОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

  
Актуальність теми зумовлена стрімким зростанням навчальних платформ в Україні. На 

сьогодні альтернативна освіта  є дуже популярною серед населення. Багато людей прагнуть 
змінити свою професію, отримати нові навички або просто розширити свої знання. Соціальні 
мережі є потужним інструментом, який допоможе у просуванні бренду. Тому необхідно 
визначити основні переваги та завдання, що може надати SMM-метод. 

  
Мета полягає у визначенні соціальних мереж для просування навчальних платформ. 
  

Завдання, які необхідно висвітлити: 
 суть SMM просування; 
 завдання, які можна вирішити за допомогою SMM; 
 інструменти SMM. 

  
      
  Соціальні мережі охоплюють все більшу кількість користувачів. За допомогою них можна 
отримати необмежені можливості при спілкуванні  з цільовою аудиторією. Тому компанії, 
що представлені однією людиною і великі корпорації відкривають представництва і 
налаштовують маркетинг в соціальних мережах. 
     Спілкування з аудиторією, більш точний аналіз настроїв клієнтів на ринку та конкурентів, 
швидка реакція на  ситуації – це ті переваги, що надає SMM . Суть SMM просування полягає 
в присутності навчальної платформи в соціальних мережах, в її участі в житті користувачів. 
Адже соціальні мережі дають можливість спілкуватися зі споживачами в неформальній 
обстановці на різноманітні теми. SMM дозволяє компанії побудувати більш тісні взаємини з 
клієнтом та завоювати їхню довіру. Спеціальних правил залучення уваги до продукту через 
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соціальні майданчики немає. Все залежить від тематики, цілей, аудиторії тощо. Головна мета 
— це створення цікавого та інформативного, яким користувачі захочуть ділитися. За 
допомогою SMM можна знайти майданчики, на яких "живе" потрібна аудиторія і точково 
впливати на користувачів [1]. 
Завдання, які можна вирішувати за допомогою SMM: 
  

 PR; 
 брендинг, просування бренду; 
 реклама; 
 торговий маркетинг – проведення стимулюючих заходів серед соціальної 

спільноти; 
 соціальна і інтернет – підтримка офлайнових маркетингових заходів; 
 соціальна підтримка онлайнових маркетингових заходів; 
 груповий діалог з групою активних споживачів адептів предмета маркетингу 

компанії; 
 соціальний діалог з аудиторією, зацікавленою у вирішенні завдань і 

обговоренні завдань, проблем і перспектив, близьких до тематики предмета 
маркетингу; 

 соціальний поступ – популяризація соціального значення предмета маркетингу 
компанії і самої компанії; 

 крос-промоушн з не конкурентними компаніями і брендами, в рамках загальної 
для них соціальної цільової групи; 

 верифікація поглядів соціальної спільноти з планами і стратегією бренду і 
компанії; 

 збільшення відвідуваності інтернет-ресурсів компанії. 
        Для ефективного просування навчальних платформ необхідно визначитися з соціальною 
мережею, згідно із потрібною цільовою аудиторією. За даними Research & Branding Group, у 
2020 році 63% населення України користується соціальними мережами. Найпопулярнішою 
платформою — є Facebook (ним користуються 58% від усіх респондентів), на другому місці 
– Youtube (41%), третє місце - Instagram (28%).  
Соціальні мережі — одна з кращих рекламних майданчиків, що дозволяють просувати свій 
бренд і послуги. Тому чим активнішою є присутність в соціальних мережах, тим більше 
клієнтів приходить на платформу. SMM надає багато інструментів для ефективного 
просування. За допомогою них, можна збільшити кількість підписників, отримати саме 
цільову аудиторію, яка буде вести активність на сторінці. Основними інструментами SMM є: 
      Таргетована реклама – це рекламні оголошення, що налаштовані на потрібну цільову 
аудиторію. Вони можуть бути у вигляді інформаційної графіки, картинки, текстовому та 
відео форматі. На сьогодні таргетинг є дуже популярним, адже за невелику плату можна 
отримати користувачів, які є зацікавленими у діяльності організації. 
Органічна реклама. Практично у кожній соціальній мережі існують сторінки та спільноти, на 
яких можливо розмістити рекламу. Ефективність цього способу залежить від вибираної 
площадки, оцінки потрібної  аудиторії, а також від тексту оголошення. 
       Конкурси й акції. Проведення конкурсів, акцій, знижок допомагають збільшити 
кількість  зацікавлених  користувачів. Наприклад, навчальна платформа Coursera, на своїй 
сторінці в Instagram, повідомляє підписників про безкоштовні курси які діють протягом 
одного тижня [3]. 
      Спілкування з користувачами. Потрібно завжди підтримувати зворотний зв&apos;язок із 
підписниками (відповідати на коментарі, запитання, листи та  відгуки). Це допоможе 
покращити та привернути лояльність аудиторії 
      Якісний контент. Контент – це основа соціальних мереж. Тому інформація, що 
розміщується на сторінці, повинна бути  цікавою, інформативною, а також подобатись 
користувачам. Саме за рахунок контенту можна зацікавити користувача, а також змусити 
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його до дії. Більшу частину постів повинні складати корисні інформаційні статті. Якщо в 
навчальної платформи є власний сайт, то можна більш об’ємніші статті розміщувати на 
ньому, а на сторінці в соціальних мережах робити на них посилання. Для того щоб створити 
більш міцніший емоційний зв’язок у користувачів з брендом навчальної платформи, слід 
залучати підписників до дії та мотивувати їх. Це можна зробити за допомогою опитувань, 
вікторин, запитань, на які користувачі самостійно мають відповісти в коментарях. 
        Також до спільноти слід додавати розважальний і новинний контент. Потрібно писати 
про цікаві випадки, що відбуваються у сфері діяльності, ділитися новинами. Обов’язковим є 
рекламний контент – повідомлення про початок курсу, старт продажів, акції та 
знижки.Однією із найважливіших частин — є репутаційний контент. Він допомагає 
аудиторії зрозуміти ідеї, місії та унікальні торгові пропозиції платформи.Така 
різноманітність контенту допоможе користувачам зрозуміти, в чому є особливість 
навчальної платформи, що у свою чергу буде великим поштовхом для її вибору.[4] 
           Замовлення рекламних постів у лідерів думок. Лідери думок — це люди, з високим 
соціальним статусом та рівнем проінформованості, які мають вплив на думку людей. Кожна 
соціальна мережа має таких користувачів, до думки яких, прислуховуються велика кількість 
підписників. Якщо підписники потрапляють у потрібну цільову аудиторію, то пост від лідера 
думок може бути дуже ефективний.[5] 
               У підсумку можна сказати, що  при грамотному позиціонуванні бренду в соціальних 
мережах можна не просто миттєво отримувати зворотний зв&apos;язок від користувачів 
послуг, але і істотно підвищити впізнаваність бренду, знизити вартість як первинного, так і 
повторного залучення клієнта. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ 

  
 Актуальність теми зумовлена тим, що соціальні мережі не тільки дозволяють 
людям швидко зв&apos;язуватися і спілкуватися між собою, а й дають можливість 
демонструвати іншим своє віртуальне «обличчя», побудоване як на реальних фактах, так і на 
представленні індивіда свого ідеального Я. Трансляція через соціальні мережі інтересів і 
цінностей дозволяє користувачам одночасно створювати власний образ, порівнювати з 
іншими і змінювати його. Результатом цього процесу можуть ставати зміни в стилі і способі 
життя людини. 
 Мета дослідження полягає у розкритті специфіки онлайн-самопрезентації індивіда 
у соціальних мережах. 
 Реалізація мети дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

1. Визначити поняття феномену «самопрезентація». 
2. Визначити основні технічні засоби для створення власного образу у соціальних 

мережах. 
3. Виявити особливості онлайн самопрезентації в соціальних мережах. 

  
 Самопрезентація це – вербальна і невербальна демонстрація власної 

особистості в системі зовнішніх комунікацій. Попросту кажучи, це те, як ви виглядаєте і 
що являєте собою в очах всього вашого оточення, наприклад, у вашій професійній сфері. 
Соціальні мережі відіграють важливу роль у самопрезентації особи. Вони дозволяють 
користувачам створити особисту сторінку, сформувати свій образ, подати себе певним 
чином. Також соціальні мережі є навід’ємною частиною просування особистого бренду 
або самого себе[2]. 

 В епоху цифрових технологій, коли відносини часто зав’язуються і підтримуються в 
онлайн-середовищі, формування онлайн-іміджу і управління ним набувають все більшого 
значення і стають предметом численних досліджень. Управління враженнями – це свідомий 
процес, в якому люди намагаються впливати на сприйняття свого іміджу. Вони роблять це, 
контролюючи інформацію в соціальних мережах. Подання особистості є ключем до успіху 
або невдачі, наприклад, в діловому житті. Люди повинні бути усвідомленими і активними в 
управлінні враженнями і знати, яка інформація про них існує в соціальних мережах[4]. 
 Соціальні мережі, такі як Facebook і Instagram, стали популярними в останні два 
десятиліття. Онлайн самопрезентація може мати велике значення для індивідуальності, тому 
що це спосіб самовираження, самодослідження. Людям легше показувати свою особистість в 
Інтернеті, а не в реальному житті. Вони почувають себе більш впевнено і відчувають, наче 
повністю контролюють ситуацію[3]. 
 З появою бездротового, а потім мобільного Інтернету люди отримали можливість 
здійснювати комунікацію за допомогою текстової, візуальної та аудіоінформації з людьми з 
різних точок земної кулі в режимі реального часу. Об&apos;єднуватися в групи за 
інтересами, викладати в мережу результати своєї творчості, здійснювати пошук інформації , 
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долучатися до продуктів масової культури (книги, фільми, ЗМІ) і багато іншого. Таким 
чином, з розвитком і поширенням Інтернету наші повсякденне спілкування з оффлайн-
простору поступово перетікає в онлайн-простір. Межі між віртуальним і реальним світами 
розмиваються. У індивіда з&apos;являється потреба представляти себе в цьому новому 
онлайн-просторі, зокрема, в онлайн соціальних мережах. Особливості онлайн-взаємодії, які 
включають в себе анонімність, великий вибір можливостей для створення своєї ідентичності, 
наділяють індивіда широкими можливостями для самопрезентації себе для інших учасників 
онлайн-простору. Незважаючи на те, що соціальні мережі різні, можна виділити базовий 
набір технічних засобів, які користувач може використовувати для створення свого образу, а 
саме: 

1. Нікнейм (ім&apos;я користувача) – псевдонім, під яким користувач відомий в 
мережі (найчастіше є реальним ім&apos;ям); 

2. Аватар – фотографія, що представляє користувача в мережі; 
3. Статус – показує поточний стан користувача; фото, відео та аудіоматеріали, які 

користувач може розміщувати у своєму профілі; 
4. Особиста інформація, що містить в собі персональні дані (стать, вік, сімейний 

стан, інтереси і т.д.); 
5. Приналежність до онлайн-спільнот. 

Завдяки перерахованим вище засобам, індивід може широко розкрити себе, як через текстові 
форми комунікації, так і через візуальні образи. 
 Можна виділити чотири категорії статусів у соціальних мережах: статус-звернення, 
статус-настрій, статус-роздум, статус-посилання. Через статус користувач тим або іншим 
способом виражає свою індивідуальність в онлайн-просторі. Наприклад, ставлячи цитату 
відомої людини, користувач створює про себе думку, як про начитану людину з чітко 
вираженою життєвою позицією. 
 В процесі створення свого онлайн-образу індивід може вибрати які аспекти своєї 
індивідуальності він хоче виставити напоказ, а які бажає приховати. Наприклад, дослідження 
сприйняття життя інших користувачами онлайн мережі Facebook показало, що індивіди, які 
використовують Facebook схильні вважати, що інші є щасливішими, ніж вони самі. 
Користувачі онлайн-мереж схильні «прикрашати» своє життя, виставляючи в онлайн простір 
фотографії та інші матеріали, що відображають найбільш позитивні моменти їх життя. Таким 
чином, онлайн самопрезентація виявляється більш контрольованою в порівнянні з 
самопрезентації в реальному житті[1]. 
 Таким чином, соціальні мережі постають як новий комунікативний простір, який 
став важливим елементом повсякденного життя сучасної людини. Зникнення анонімності 
призвело до виходу на перший план вміння майстерно представляти свій реальний образ за 
допомогою тих інструментів, яку представляють нам соціальні мережі. 
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ІНСТАГРАМ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПРОСУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Мережа Інтернет на сьогоднішній день зайняла одну з головних ніш в житті кожної 
сучасної людини. Складно уявити людину, яка б не користувався соціальними мережами, не 
спілкувався в месенджерах і не втомлювалася від реклами. 

Тому існують певні правила соціальних медіа, які повинен знати кожен фахівець:  
 Потрібно часто та послідовно оновлювати публікації.  
 Профілі в соціальних медіа повинні бути бездоганними.  
 Потрібно наповнити змістом групу, якщо вона створена. Але не повинна 

бути зайва інформація.  
 Спонукання до дії.  
 Потрібно розповісти, що є ексклюзивного в нашому бренді. 
 Важливо надати гарантія якості.  
 Виправляти помилки. Необхідно зробите все можливе, щоб 

незадоволені клієнти стали задоволеними. Незадоволений клієнт набагато частіше 
розповідає про те, що йому не сподобалося, ніж задоволений про те, що сподобалося.  

 Пам’ятати про рекомендації та відгуки [1]. 
В Instagram зареєстровані 500 мільйонів чоловік, з них більше половини заходять на 

свою сторінку щодня.  
Одночасно зростають аудиторії інших соцмереж: 
- «ВКонтакте» - 29,1 мільйонів користувачів, 
- «Однокласники» - 25,2 мільйонів. 
- Youtube - 24,3 мільйонів. 
- Facebook - 15,4 мільйонів чоловік. 
За внутрішніми даними Instagram на червень 2018 року має більше 1 мільярда 

активних акаунтів в місяць. 
Згідно з дослідженням Statista - 71% з мільярда активних користувачів Instagram 

молодше 35 років щомісяця проводить час в додатку [2]. 
Які ж переваги має реклама в Інстаграм порівняно з іншими: 
• Велике охоплення. Через те, що в 2017 році в Україні закрили доступ до 

соц.мереж «Вконтакте» і «Одноклассники», спостерігалося різке зростання користувачів 
Facebook і Instagram. Це відкриває нові двері перед підприємцями – вони можуть знайти 
більше потенційних клієнтів.  

• Таргетована реклама. В Інстаграм можна максимально точно та детально 
вказати цільову аудиторію, на яку ви хочете спрямувати свою рекламу. Тому можна легко 
знайти тих споживачів, які з більшою ймовірністю будуть користуватися вашим продуктом.  

Аудиторія Інстаграм дорослішає та розвивається, зростає також і добробут цих людей. 
Вони готові більше витрачати, Instagram перетворюється на величезний віртуальний 
торговельний центр [3]. 

• Інстаграм прив’язаний до ФБ, що дає змогу швидко використати алгоритм 
пошуку потрібних покупців.  Цей алгоритм буде швидко знаходити потрібних людей та 
відсіювати людей, які не зацікавлені в ваших продуктах. 

• Швидкий зворотний зв&apos;язок. Так як ця соц.мережа створювала в першу 
чергу для смартфонів, вона має дуже зручний додаток, який допомагає в будь який момент 
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відповісти на запитання клієнта.  Ви швидше відповідаєте клієнтові, він - вам. Це також 
створює позитивний образ для компанії.  

• Інстаграм підходить як для малого, так і для великого бізнесу. Це той 
майданчик, де ти можеш мінімально витратити кошти, та отримати бездоганний результат.   

Через аккаунт в Інстаграм великий бізнес може спілкуватися з клієнтами, створювати 
більш довірчі відносини, підвищувати впізнаваність, розповідати про свої останні 
досягнення, новинки товару, послуги, що надаються. 

• Немає межі, де зупиняється зріст. Крихта креативу і на тебе очікує постійний 
зріст.  

• Така реклама досить добре сприймається завдяки його простоті.  
• Варіативність у формі подання реклами. Ваше оголошення може бути у вигляді 

картинки або відеоролика, тривалістю до 1 хвилини. 
Соціальна реклама займає важливу нішу в соціальному житті людей. Це ті проблеми 

суспільства, які часто виникають через соціальну неосвіченості і нерозуміння людей, що не 
можна всіх заганяти під загальноприйняті стандарти і змушувати людину змінюватися, щоб 
бути таким як більшість. Саме тому у соціальної реклами є  функції, які допомагають 
регулювати соціальні проблеми так, щоб підштовхувати нове покоління від негативу до 
соціально свідомого здорового способу життя. 

Крім того, з розвитком соціальних мереж поширювати ідею соціальної рівності стає 
простіше, адже це в першу чергу велике охоплення аудиторії, по-друге, є величезна кількість 
способів звернути на себе увагу аудиторії. 

Але слід зазначити, що для соціальної реклами найбільш доцільно використовувати 
Інстаграм як засіб просування соціальної кампанії, тому що у нього найбільше інструментів 
для таргетування реклами. 
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Тенденції до зміни сприйняття інформації аудиторією в умовах цифровізованого 
суспільства, зростання кількості споживання медійного продукту з інтернет-медіа та 
залученість аудиторії до створення контенту суттєво позначилися на розвиткові нових 
медійних жанрів. Намагаючись приваблювати аудиторію, яка нині споживає інформацію з 
різноманітних каналів, медійники змінюють форми й формати її подачі, експериментують зі 
створенням медійного продукту. Як наслідок – усталені межі між традиційними 
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журналістськими жанрами розмиваються, жанри модифікуються, зливаються, 
гібридизуються.  

«Як засвідчує історія журналістки, поява нових носіїв інформації завжди призводила 
до видозмін у методах, способах і темпах її створення і розповсюдження» [1, с. 55]. На думку 
А. Захарченка [2, с. 35], поява нових жанрів, зокрема в інтернет-медіа, зумовлена: а) 
можливостями цифрових технологій, якими раніше не послуговувалися традиційні ЗМІ 
(мобільність, легкість донесення інформації в реальному часі, її потокове поширення, 
інтерактивність та доступність технологій); б) попитом на новітні форми подачі інформації, 
розвитком відповідних технологій.  

Поряд з жанрами, що зародилися в інтернеті, – caption-video, стрім, подкаст – 
натрапляємо на модифікацію форм, нові назви на позначення жанрів, що ще не закріпилися у 
журналістикознавстві, однак побутують у професійному мовленні. Серед них – лексема 
«сюжет-бродилка», використовувана журналістами Радіо Свобода, де автор матеріалу 
проходив навчальну практику.  

Аналізуючи цей формат відеосюжету, варто зауважити, що його специфіка 
продиктована тенденцією гейміфікації журналістики, тобто використання ігрового мислення 
(від англійського «game» – гра). Нині термін «гейміфікація» набуває популярності в сферах 
освіти, менеджменту персоналу. У журналістиці натрапляємо на нього, як правило, 
аналізуючи віртуальну та доповнену реальність.  

Бродилка є різновидом гри: раніше це слово використовували на позначення 
настільної гри або квесту, нині все частіше у розумінні молоді бродилка – це «комп’ютерна 
гра пригодницького характеру, заснована на переміщенні героя по невідомій місцевості для 
знаходження якогось об’єкта» [3, с. 230].  

Специфіку переміщення журналіста у кадрі певною місцевістю, де розгортається 
подія, знайомство з героями й розповідь про те, що відбувається довкола, сюжет-«бродилка» 
перейняв саме від різновиду комп’ютерної гри. На відміну від стріму чи прямого включення, 
тут ідеться про чітко продуманий і змонтований сюжет, де в центрі події перебуває 
журналіст, що подає глядачам необхідний обсяг інформації. Тобто «бродилка» – різновид 
інфотейнменту, що дозволяє доносити до аудиторії не лише розважальну, а й суспільно 
важливу, серйозну інформацію в легкій, невимушеній формі.  

Здавалося б, таким жанрам місце серед ранкових шоу або розважальних передач, 
однак ознаки інфотейнменту все частіше прослідковуються в новинному контенті. 
Приміром, Українська служба Радіо Свобода має інформаційно-аналітичну програму 
«Ньюзрум», що транслювалася на YouTube-каналі та Facebook-сторінці медіакорпорації. За 
словами самих творців медіпроєкту, програма показує «складне та важливе у доступній, 
сучасній формі, при цьому дотримуючись стандартів видання щодо балансу, точності, 
неупередженості» [4]. У «Ньюзрумі» балансують як матеріали, що стосуються політичного, 
економічного, соціального аспекту, так і розважальний контент. Акцент зроблено на діалозі з 
аудиторією різноманітними формами інтерактивності: коментарі в чаті, опитування, 
вподобання контенту, питання до ведучих під час онлайн-трансляції, конкурси, анонси). 
Фішкою є те, що трансляція ведеться з ньюзруму Київського бюро Радіо Свобода.  

Саме в межах цієї інформаційно-аналітичної програми функціонує формат сюжету-
«бродилки» в контенті Радіо Свобода. Проаналізувавши медійний продукт корпорації, 
можемо виокремити такі особливості сюжету-«бродилки»: 1) відсутність закадрового тексту: 
журналіст постійно перебуває у кадрі й дізнається інформацію поступово, ніби у форматі 
гри; 2) журналіст постійно рухається – жодних статичних планів та класичних стендапів – і 
коментує побачене; 3) у сюжеті балансують як імпровізація у кадрі, так і заготовки: ніщо не 
заважає медійнику заздалегідь дослідити місце, де відбувається подія, вибудувати план 
сюжету, підготувати текст, взяти коментарі, тобто у результаті бачимо динамічну нарізку 
кадрів: яскраві голоси, вигуки, курйози – поруч із серйозними коментарями; 4) формат гри 
передбачає, що між кадри із журналістом у сюжеті «розбавляють» панорами події/місця 
перебування медійника; відео із журналістом у кадрі ілюструється мемами, скрінами та 
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іншим візуальним матеріалом, що унаочнює розповідь; 5) постійна комунікація з людьми під 
час сюжету – журналіст цікавиться їхньою думкою, ставить багато питань, використовує в 
сюжеті вигуки й реакції; 6) формат сюжету наближує його до блогінгового, однак 
зберігаються такі критерії як баланс думок і точок зору, повнота інформації, тощо: тобто 
присутність журналіста в сюжеті посилює його репортажність і жодним чином повністю не 
переростає у площину авторського «я», власних суджень і тверджень; 7) динамічний монтаж 
й «ігрова» структура роблять сюжет безпосереднім, спостерігаємо і використання однієї або 
кількох звукових доріжок на тлі сюжету; 8) натрапляємо і на використання інтерв’ю як 
методу отримання інформації: своєрідні сюжети-екскурсії, сюжети-знайомства, де поруч із 
журналістом – людина, що розповідає про подію/місце, відповідає на додаткові питання; 
9) сюжет-«бродилка» наближує глядача до побаченого, слугує засобом довіри до медіа, 
особливо, коли йдеться про зйомку такого сюжету на смартфон: йдеться про сюжети на 
кшталт «я – звичайна людина», коли журналіст знімає, наприклад, один день із життя 
столиці на карантині, використовуючи селфі-відео й панорами.  

Демонстраційним прикладом функціонування сюжету-«бродилки» можна назвати 
відео з відкриття інтерактивної виставки «Ukraine WOW» на столичному залізничному 
вокзалі у листопаді 2019 року. Журналісти «Ньюзруму» дистанціювалися від 
інформаційного приводу – відкриття виставки – і зробили сюжет про побачене. 
Проаналізувавши новинні відео з події українських телеканалів, можна стверджувати, що 
формат сюжету-«бродилки» ближчий до глядача: як не дивно, він видається більш 
інформативним, адже демонструє конкретні приклади, короткі, влучні синхрони – яскраві 
коментарі, жарти автора, панорами й формат сюжету охоплюють більшу кількість матеріалу, 
ніж звичайний новинний сюжет, а відсутність «паркету» й однотипних кадрів приваблює не 
лише переглянути сюжет до кінця, а й відвідати виставку. Так само значно цікавіше, з 
погляду глядача, пересуватися вулицею Банковою, де монтують ковзанку, й зачитувати 
реакції із соцмереж, запитувати думку перехожих, аніж споглядати на БЗ з офіційним 
коментарем або перебувати разом із журналістом на екскурсії в «Українському домі», куди 
планує переїхати Офіс президента.  

Водночас небезпека побутування такого жанру може проявлятися у надмірному 
стиранні межі між інформуванням й наочним демонструванням та авторським 
коментуванням, трансляцією певних меседжів. Однак такий жанр допомагає краще 
діалогувати з аудиторією, приваблювати її до перегляду довших за хронометражем сюжетів 
та важливих тем, що подаються крізь різноманітні засоби привабливості.  

Отже, традиційна жанрова система під впливом активного розвитку цифрових 
технологій та інтернетизації суспільства дещо відстає від запитів аудиторії й форматів 
роботи медійників з нею. Новітні жанри, особливо в інтернет-медіа, народжуються досить 
швидко, аби ефективно комунікувати зі споживачами й приваблювати їх до медійного 
продукту. Одним із таких жанрів є сюжет-«бродилка», специфіка якого продиктована 
особливостями сучасного медіапростору. Попри ознаки блогу, в такому сюжеті зберігаються 
журналістські стандарти, а постійна присутність автора зводиться, швидше, для комунікації з 
глядачем і репортажності. Однак надмірне стирання межі між авторським «я» несе в собі 
загрозу руйнування журналістських стандартів у сюжетах такого типу.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ НОВИННОЇ ПРОГРАМИ 
 

Новини – це те, без чого ми не уявляємо нашого життя. Знання інформації - є 
необхідним, адже люди живуть у своєму середовищі і їх оточує лиш світ, який знаходиться 
навколо них. 

Тому саме новини – дають інформацію, яка необхідна для розуміння як влаштований 
світ, що відбувається за межами звичайного середовища особи та, що трапилось у місті, 
регіоні, країні та світі. 

Така інформація може бути нейтральною, інформативною або ж життєво необхідною. 
Актуальність та проблема теми дослідження. В українському інформаційному 

просторі дуже мало якісної інформації про етапи створення новинної програми. Для 
журналістів ця тема є актуальною та необхідною у їхній майбутній діяльності. 
Дану тему досліджували М.Бурмака, С. Муратов, Г. Кузнецов, В. Цвик, А. Юровский. 

Мета дослідження - вивчення процесу створення новинної програми. 
Новизна статті полягає у дослідженні новинної програми на основі Фактів ICTV, що 

до цього моменту не робив ніхто. 
Завдання дослідження: 

1. Розглянути план новинної програми на телебаченні; 
2. Охарактеризувати обов’язки журналістів; 
3. Дослідити специфіку створення матеріалів; 
4. Охарактеризувати технологію та етапи створення новинної програми; 
5. Розповісти про форс-мажори та як їм протидіяти. 

Оскільки, ми говоримо про технологію та етапи створення новинної програми на 
телеканалі ICTV, у цьому випадку на прикладі Фактів ICTV, то інформацію ми дізнавались 
безпосередньо на місці створення – у студії. Але хочемо зазначити, що даний алгоритм 
підходить для будь-якої новинної програми, адже описані дії є ідентичними для усіх інших 
телеканалів. 
Технологія та етапи створення: 

1. План 
Для того, що підготувати новинну програму на телебаченні, редактори та журналісти 
досліджують актуальні теми та пропонують їх висвітлити. 
Для цього складається окремий план (початковий), де записуються запропоновані теми. 
Новини не повинні бути одноманітними, отже, план складається таким чином, щоб у ньому 
були: 

 БЗ – відео без звуку, де текст начитує ведучий; 
 сюжети, які готуються раніше та були запланованими і утвердженими; 
 Live-Streaming – живе включення, якщо воно є, із місця подій. [1: 244] 

Випусковий редактор перечитує план, вносить свої правки та затверджує його. 
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2. Обов’язки 
Після затвердженого плану випусковий редактор роздає описані новини журналістам, щоб 
вони почали працювати над їхнім створенням. 

3. Створення матеріалу 
Створення матеріалу залежить від специфіки новини. 
Відеоматеріал без звуку (БЗ). Журналіст на офіційних платформах шукає відео, яке описує 
його новину, наприклад- виверження вулкану. Наступний етап – монтування відео та 
написання тексту для ведучого. Важливо, щоб текст та відео звучали як одне ціле. Тоді 
картинка виглядатиме живою та цікавою. 
Створення сюжету. Для телевізійного сюжету обов’язково потрібен герой або історія. 
Сюжети бувають інформаційні, аналітичні та публіцистичні, але для усіх них характерні 
кілька рис: 

 відеоряд та інтершум; 
 підводка; 
 закадровий текст журналіста; 
 синхрон ( це елемент відео, який містить інтерв’ю з учасником події, що висловлює 

свою думку чи розповідає історію). 
Також у сюжетах присутній додатковий елемент — стенд-ап журналіста. [2: 201] 
Пряма трансляція – включення наживо із місця подій додається у новинну програму, коли ця 
новина надважлива та не може зачекати до повноцінного запису сюжету. Її особливість – тут 
та зараз. 

4. Перевірка 
На даному етапі повноцінних створених новин ще немає, а тільки зібраний матеріал, який 
відправляється на перевірку випусковому редактору. 
Коли структуру новинної програми він затвердить, то дає дозвіл на монтаж журналісту та 
режисеру монтажу. 

5. Монтаж та озвучка 
Творець новини (журналіст) та монтажер склеюють кусочки відео та створюють 
повноцінний матеріал для видачі у новинну програму. Також озвучується голосом 
відеоматеріал, якщо це потрібно. 

6. Ефірна апартана та ведучий 
Ефірна апартана -  це студія, де знаходиться апаратура, яка дозволяє запустити новинну 
програму в ефір. 
Фінальний матеріал затверджує головний редактор і відправляє дані на робочий комп'ютер в 
ефірну апаратну. 
За п'ять хвилин до ефіру в апаратну приходять: 

 випусковий редактор; 
 режисер, який відповідає за титри та плашки на відео; 
 режисер –який відповідає за камери; 
 оператори; 
 ведучий; 
 суфлер. 

Ведучий займає своє робоче місце у кадрі та готується до початку ефіру. Студія Фактів 
ICTV, Надзвичайних новин та Вікна-новин насправді спроектована за допомогою графіки на 
зеленому фоні «Рір». 

7. Старт ефіру 
Головний режисер дає дозвіл на початок роботи новинної програми і запускається 
«захльост». 
«Захльост» – це час, який не буде в ефірі, але він необхідний для того, щоб матеріал 
запустився і не було затримки. 
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Сама новинна програма не є зв'язаною, а складається з окремих файлів, які вмикаються під 
час програми згідно з планом. Це зроблено для того, щоб у випадку форс-мажорів, коли 
пішло щось не по плану, - екстрено  вживати заходів. [2: 201] 
Випадки форс-мажорів у новинній програмі: 

 журналісти не встигли змонтувати сюжет; 
 у відеоматеріалі є помилка, яку побачили в останній момент; 
 немає звуку чи неякісна картинка; 
 технічні несправності- журналіст не може вийти в прямий ефір; 
 людська помилка. 

У випадку непередбачуваної обставини, через яку запустити той чи інший сюжет 
неможливо, то режисер бере відповідальність та робить наступний крок: попри план 
програми, він екстрено міняє новини місцями та повідомляє про це ведучого. 

Створення новинної програми – процес довгий та дуже прискіпливий, але на її 
створення відводиться зовсім мало часу. Причина полягає у тому, що новина сама по собі 
має «термін придатності» і якщо не розповісти про неї вчасно, то згодом вона втрачає свою 
актуальність та не буде цікавою для глядача. 

Через брак часу, незважаючи на багаторазові перевірки, в ефірах новинних програм 
трапляються форс-мажори та помилки, але це робочий процес  і саме в створенні новин форс 
– мажори найбільш ймовірні. 

У даній статті ми: 
1. Розглянули план новинної програми на телебаченні; 
2. Охарактеризували обов’язки журналістів; 
3. Дослідили специфіку створення матеріалів; 
4. Охарактеризували технологію та етапи створення новинної програми; 
5. Розповіли  про форс-мажори та як їм протидіяти. 

Ми дізнались про всі нюанси створення новинної програми на телебаченні на прикладі 
Фактів ICTV. 
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