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СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ БЛОГОСФЕРИ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Сьогодні блогінг – це одна із найпопулярніших сфер діяльності, яка не обійшла стороною 
і журналістику. Зараз щохвилини створюється новий блог і чи не кожен третій називає себе 
медійником. Дуже часто і самі читачі плутають журналіста та блогера, але по суті це зовсім 
різні поняття.Цим зумовлена актуальність теми. 

Метою нашої роботи є визначити спільні та відмінні риси блогосфери та 
журналістики.Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:окреслити 
спільні види робіт блогера і журналіста; визначити оціночні критерії, за якими слід розрізняти 
матеріали блогерів і журналістів. 

Ступінь наукового опрацювання окресленої теми є досить високим.Питання блогосфери, 
зокрема української, усе частіше стають предметом вивчення вчених, унаслідок чого з’явилось 
чимало розвідок у наукових журналах. Крім того, взаємодія блогінгу і журналістики є 
предметом обговорення в публікаціях журналістів і усних виступах самих блогерів, зокрема 
на сайтах «Медіаграмотність» та «Медіакритика». Питання блогерства турбує і Національну 
спілку журналістів України, про що повідомляє журнал «Журналіст України»[8]. Проблема 
розмежування журналістики і блогу розглядаються в працях О. Кузнєцової[4], 
В. Гвоздєва[1].Уфахових підручникахБ. Потятиника[6], І. Михайлина[5] та Р. Крейга[3]також 
неодноразово згадується блог як вид медіадіяльності в інтернеті.Однак, аналіз літературних 
джерел показав, що проблема потребує додаткового комплексного вивчення, а саме –
дослідити спільні та відмінні ознаки блогінгу та журналістики. 

Блогер,як і журналіст, пише для людей і своєї цільової аудиторії. Хоча журналіст працює 
за схемою «автор – ЗМІ – аудиторія», в той час як блогер уникає посередництва ЗМІ і працює 
напряму з аудиорією. Володимир Гвоздєв аргуменував це так: «Водночас світова 
громадськість, вимагаючи та відстоюючи своє право голосу, звертається до нових форм і 
засобів комунікації, переважно електронної, широко використовує інтернет, портативні 
цифрові пристрої, часто-густо висловлює своє ставлення до політичних лідерів, соціально 
значущих фактів, подій, явищ і процесів вже без посередництва традиційних ЗМІ. Через 
недовіру до останніх, внаслідок їхньої заангажованості, багато хто принципово обходиться без 
споживання контенту періодики, телебачення й радіо»[1]. 

 Нерідко ми спостерігаємо, як у постах блогерів розглядаються важливі суспільно 
значущі теми, які також порушують і ЗМІ. В. Гвоздєв наголошує, що на відміну від фахових 
журналістів, яким притаманні менший суб’єктивізм і більша відповідальність (перед законом, 
керівництвом ЗМІ, колегами, аудиторією) за зміст інформації, блогери зазвичай не 
підтверджують свої судження думками експертів. По суті, вони самі позиціонують себе як 
експерти на власному блозі[1]. Часто для свої постів автори беруть теми саме із ЗМІ, але для 
журналістів блоги теж є джерелом інформації. За словами Р. Крейга, вони менш формальні, 
часто вони стають місцем запеклих суперечок з найрізноманітніших тем. Блоги можуть стати 
добрим джерелом зразків думок з  якихось питань, а також перспективних ідей»[3, 51]. 

Масовість притаманна якжурналістиці, так і блогінгу. Хоча для останнього є винятки. За 
О. Кузнєцовою, блоги – це не засоби масової інформації, вже тому що не здійснюють 
комунікації між державою і соціумом. Блоги – засоби комунікації. Масовими вони стають, 
коли мають більш, як тисячну аудиторію[4]. 

За словами Пол Бредшо, блогер може бути журналістом займаючись журналістикою[2]. 
Тобто відповідати стандартам та писати тексти професійно.У багатьох інтернет-видань ми не 
рідко зустрічаємо рубрику «Блог» (наприклад, «Українська правда», «Кореспондент», «BBC 
News»). Матеріали цієї рубрики чимось нагадують авторську колонку. Авторами є самі 
журналісти, але також і відомі люди, думка яких є авторитетною. Деякі журналісти-блогери 
вважають, що у редакціях ЗМІобмежують їх демократичні свободи, а в блогах вони мають 
більше можливостей самовираження і, звісно, мають рацію. Однак, такі блоги популярні, якщо 
їх веде не просто відомий автор, а й цікавий співрозмовник, непересічна особистість з 
сучасним мисленням[6]. 
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Б. Портятиник дослідив наукові позиціївід категоричного заперечення приналежності 

блогів до сфери журналістики – до визнання їх авторськими проектами, «газетами з одним 
журналістом», «громадянською», «громадською» або «любительською» журналістикою. І 
дійшов висновку, що ми маємо чимало прикладів, коли нікому невідомі блогери ставали 
широкознаними журналістами, а їхні авторські проекти переходили з інформаційних 

марґінесів у мейнстрім[6, 21]. Про такий феномен написала і О. Шамранська про блогера, 
котрий став журналістом року[8]. 

Також блогер і журналіст несуть соціальну відповідальність перед своєю аудиторією. 

Тільки перший керується власними принципами, а другий – редакційним статутом та 
журналістськими стандартами. Б. Портятиник зазначає, що «лише невеликий сегмент мережі 
може претендувати на те, щоб називатися журналістикою – а саме той, у якому практикують 

журналістські стандарти збору інформації, перевірки, викладу, аналізу й узагальнення фактів. 
Дотримання чи недотримання професійних стандартів, з нашого погляду, і є тим 
водорозділом, який визначає належність блога чи інших нетрадиційних форм масової 
комунікації до журналістики» [6, 21]. 

ЗМІ – це соціальні інститути, що мають соціальні функції та несуть моральну й правову 
відповідальність за свій контент. Тому С. Рачинський згадує і юридичну сторону 
розмежування блогінгу і журналістики. Він вказує, що це найголовніша відмінність. Оскільки, 

журналіст належить до зареєстрованого державою ЗМІ. Результат його роботи – це 
інформаційний продукт, який підлягає продажу або іншій оплаті. Щоб отримати права 
журналіста, потрібно ним стати. Як мінімум, отримати роботу. І поки він належить до певного 

ЗМІ, його права як журналіста визнаються державою, як на робочому місці, так і поза ним. Є 
ціла низка законів, де права і обов’язки журналіста сформульовані та затверджені державою. 
Поки що немає професії – блогер, тому автор наголошує «немає ЗМІ – немає посади – немає 
професії – немає прав». І блогер – це громадянин України і його права – це громадянські права, 

гарантовані Конституцією[7]. 
Основна мета блогера – це показати власне бачення. На думку О. Кузнєцової, більшість 

блогерів – не професійні журналісти, а люди різних фахів, яким хочеться поспілкуватися, 

висловити свою думку, що вони й роблять у своїх інтернет-щоденниках. Звісно, контент 
блогів-щоденників – не журналістика, це зовсім іншийвид творчості, її можна назвати 
блогористика[4]. У журналістів же завдання полягає в тому, щоб об’єктивно донести до 
аудиторії новину. 

Не слід нехтувати професійними навиками журналіста. У закладах вищої освіти готують 
майбутніх фахівців, навчають писати цікаві та інформаційні тексти, аудіо-, відеоматеріали. У 
кожного ЗМІ в пріоритеті мати професіоналів у штаті(приблизно половина з них мають вищу 

фахову журналістську освіту, друга половина – мають гуманітарну вищу освіту і вміють 
професійно виконувати свої обов’язки). А блогером може стати будь-яка людина, що хоче 
висловити свою думку. Популярність блогу залежить також від точності оцінок, чіткості 

думок, актуальності позицій, стилю їх викладу, що імпонує читачам. Цьому журналістів 
навчають в інститутахта факультетах журналістики[4]. 

Також Пол Бредшо наголошує:«Журналістів визначає те, що вони виробляють, блогерів 
– технологія, яку вони використовують» [2]. 

Отже, блогери з журналістами мають спільні ознаки, але назвати їх однаковими 
фахівцями не можна. Вони працюють на аудиторію та несуть відповідальність за свої слова. 
Але важливо пам’ятати, що журналіст керується професіональними стандартами та законами, 

а блогери – власними принципами та поглядами. 
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