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Abstract. The health resort in Ojców was active during the XIX and XX centuries until the year1939. More than ten brick and timber 

buildings associated with the functioning of the resort have survived to this day. The decoration of these buildings spread to the vil-
lages nearby. The town of Ojców lies in the area of the Ojców National Park, founded in 1956, which was incorporated into the  Ju-
rassic Landscape Parks Group. 

Keywords: Ojców, Ojców National Park, The Natura 2000 Network of nature protection areas, gothic royal castle of Casimir the 
Great, permanent ruin, health resort, the Swiss-Ojców(Alpine) architectural style, the Chapel On The Water 
 

Introduction 

The author works at the Institute of The History of Archi-

tecture And Historical Monuments Conservation of the 

Cracow University of Technology and has supervised 

numerous students’ architectural surveys as part of her 

work in the Timber Architecture Science Club, of which 

she is the supervisor. The aforementioned surveys have 

produced a wealth of survey documentation in the or of 

drawings and photographs of timber buildings located in 

the Ojców National Park. The author was also a part of a 
multidisciplinary team that consisted of an ethnographer, 

historian and an architect, which developed dossiers on 

the historical buildings of Ojców. 

 

The Ojców National Park 

Ojców is a town located in the central part of the Prądnik 

Valley, in the center of the Ojców National Park, which lies 

in the southern part of the Cracow- Częstochowa Upland.  

Towards the end of the XIX century, Stanisław Jan 

Czarnowski founded the Regional Museum, which served 

the resort’s patrons. 
During the time between the First and Second World 

Wars, on the initiative of the famed natural scientist, pro-

fessor Władysław Szafer, a monograph had been written 

on the flora and fauna of the Prądnik and Sąspów Valleys, 

which was publishd in 1924 in the journal Ochrona 

Przyrody. The monograph contained a design of the fu-

ture natural preserve, which was to encompass lands do-

nated to the nation by the Czartoryski family, as well as 

the properties of the communities located along the 

Prądnik Valley, ranging from the village of Sułoszowa to 

Hamernia and the Sąspów Valley, from the villages of 

Sąspów to the mouth of the Valley in the area of Ojców. 
A health resort was planned atop the Złota Góra hill. The-

se plans were not implemented during the time of the In-

terbelum. The Ojców National Park, the sixth of its kind 

in Poland, was founded by the Ordinance of the Council 

of Ministers of 14th of January 1956. Its surface at that 

time amounted to 1570/59 ha. In 1981, the Jurassic Land-

scape Parks Group was established within the borders of 

the Małopolskie Voivodship. The Ojców National Park 

was a part of it. Along the borders of the Park, a safety 

zone was set up, which would take up 7000 ha. In 1997 

the borders of the Park were redrawn along with its safety 

zone. The area of the Park was increased up to 2145,62 

ha, while its safety zone was reduced to 6777 ha [1]. The 

Ojców National Park is a part of the European Network of 

Nature Protection Areas Natura 2000. 

The Park is located within the administrative borders 

of the communities of Skała, Jerzmanowice-Przeginia, 

Wielka Wieś and Sułoszowa, all located in the Małopol-

skie Voivodship. The region of Ojców is famous for the 

attractions of the Prądnik Valley, especially its caves, of 

which two are especially renowned. One, with three 
chambers and nearly 420 meters of corridors, called the 

Cave of Łokietek (the historical ruler was said to have hid 

there during towards the end of the XIII and the beginning 

of the XIV centuries, when Cracow was occupied the 

Czech king’s army) and the Dark Cave, with one chamber 

and a length of 90 m, with an archeological preserve of its 

own, with a recreated Neanderthal camp from around 

120 000 BCE, which is open for tourists. 

 

The Royal Castle 

Ojców is very well known for the ruins of a gothic style 
royal castle, founded by Casimir the Great in the XIV cen-

tury. The castle was erected as a part of a chain of fortifica-

tions that were intended by the king for the protection of 

the realm’s southern and western borders, specifically the 

border with Silesia, which does not run along any natural 

barriers. The castle is of the upland castle type, with the 

line of its curtain walls adjusted to the shape of the terrain. 

It is situated atop a rocky limestone plateau, more or less in 

the center of a natural bottleneck of the Prądnik river val-

ley. It safeguards the road to Cracow, which was the capital 

of the kingdom at the time of the castle’s foundation, locat-

ed at the bottom of the valley bed. The main element of the 
castle is an octagonal stone tower, also called a donjon, 

from French, which is preserved to this day. The area of the 

castle bears evidence of the existence of a long bridge 

which was connected to the main castle gate. Similar 

bridges have been preserved in Lanckorona, Lipowiec and 

Dobczyce [2]. The preserved castle gatehouse shows evi-

dence of being reconstructed many times. 

The castle was leased towards the end of the XIV centu-

ry. Due to neglect by its governing starosts, it fell into ruin. 

It was reconstructed and expanded around the year 1620. In 

the years 1655-1657 it was taken over by the Swedes, who  
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Pic. 1-2. The castle in Ojców, phot. by E. J. Sadowska 
 

used it as a storehouse and spared it from being destroyed. 

The building was inhabited during the first half of the XIX 

century – the last Polish starost of Ojców, Teofil Załuski of 

the coat of arms of Rawicz, was the host of the last king of 

Poland, Stanisław August Poniatowski. We know how the 

castle looked like in that period thanks to the lithographs by 

Zygmunt Vogel (1764-1826), who would develop pictures 

of “national mementoes”. At the beginning of the XIX cen-

tury, due to increased taxation on behalf of the Austrian 

Empire during the time of the partitions, the profits from 

the lands around Ojców are significantly reduced. The cas-

tle, no longer maintained, repaired or even inhabited, slow-
ly falls into ruin yet again. In 1829, after the defeat of Na-

poleon, Ojców was included in the lands of the Congress 

Kingdom of Poland and was nationalized and then sold by 

the government to a private buyer. The new owner, Kon-

stanty Wolicki, orders the crumbling curtain walls of the 

castle dismantled, leaving only the gatehouse and the oc-

tagonal refuge tower. [3] 

The castle’s subsequent owner, Wojciech Prandowski, 

ordered the castle to be renovated under the eye of a fa-

mous architect, who graduated from the Academy of St. 

Lucas in Rome. The design featured a reconstruction in the 

English neo-gothic style, yet it was never implemented, just 

like the design of the reconstruction of the royal castle on 

the Wawel hill, due to political reasons. In 1859, another 
owner, Aleksander Przeździecki, was also toying with the 

idea of rebuilding the castle, but his plans were foiled by 

the beginning of the January Uprising. In 1891, a survey of 

the castle is conducted and a documentation of it is devel-

oped by Tadeusz Stryjeński, a graduate of the Technical 

Universities of Zurich, Vienna and Paris, an architect who 

combined a career in design with that of a scholar and con-

servator of historical monuments. The bridge is dismantled, 

the moat leveled and the upper six meters of the tower are 

torn down due to structural instability of its walls. In the 

years 1913-1945 the castle was owned by Maria Ludwika 

Czartoryska, who ordered the tower and gate covered with 
roofs. The Ojców castle enters a state of a permanent ruin, 

with only some of its chambers used for the purposes of a 

museum and to manage tourist traffic. [4] 

The concept of a permanent ruin emerged in the field 

of historical monuments conservation theory at about the 

same time as the castle became one itself. The main rea-

son of the preservation of such ruins was their role in 

making their immediate countryside more picturesque, as 

well as being authentic. [5] 

Ojców is a part of the Trail of Eagles’ Nests, a sightsee-

ing trail founded by Kazimierz Ignacy Nałęcz Sosnowski 
(1875-1954), an activist of the Society of the Tatra Moun-

tains and a propagator of hiking tourism. The trail itself has 

a length of 164 kilometers. It crosses the territory of the 

Małopolskie and Śląskie Voivodship, connecting the for-

tresses of Korzkiew (knightly castle), Ojców (ruins of a 

royal castle), Pieskowa Skała (royal castle), Rabsztyn (ru-

ins of a knightly castle), Bydlin (ruins of a knightly castle), 

Smoleń (ruins of a knightly castle), Pilice (ruins of a 

knightly castle), Ogrodzieniec (ruins of a knightly castle), 

Morsko (ruins of the Bąkowiec knightly castle) and Olszt-

yn near Częstochowa (ruins of a royal castle). Some 
sources also claim Tęczyn (the ruins of the castle of the 

Tęczyński family in Rudno, near Krzeszowice) and Lip-

owiec (ruins of a castle of the bishops of Kraków in 

Babice- Wygiełzów near Chrzanów). [6] 

 

The Ojców Health Resort 

In the XIX century and until the year 1939, Ojców was a 

health resort. Hydrotherapy was the main curing method 

used here. Patrons would often visit the resort not only be-

cause of ill health, but also for patriotic reasons. They were 

attracted by the proximity of the castle of Casimir the Great 

and of Cracow, which was once the capital of the kingdom 
of Poland, and which then was located in a different parti-

tion. After 1855, the reduced form of the Swiss Alpine ar-

chitectural style began to spread in the Russian partition of 

the former Conress Kingdom of Poland, which was later 

appropriated in Ojców and turned into the Swiss-Ojców 

architectural style. The first buildings to be erected at the 

resort can be connected to Antoni Stacherski, a builder who 

worked in Warsaw and Cracow [7]. After a period of eco-
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nomic hardship due to repressions after the collapse of the 

January Uprising (1863), the resort saw further develop-

ment after 1887. The resort’s general layout and timber and 

brick buildings are preserved to this day. These, among 

others, include: the "Pod Łokietkiem" Hotel, which was 

erected in place of what was left of a royal brewery in 1860 

on the orders of Aleksander Przeździecki, the owner of the 

Ojców castle and the resort itself at the time. It is located 

beyond the bridge on the Prądnik and is built in the Swiss-
Ojców style. It used to offer the so called hot baths. It is 

currently a chapter of the Władysław Szafer Natural Muse-

um of the Polish Academy of Sciences. The "Pod Kazimi-

erzem" Hotel, which is very similar in terms of architec-

ture, is situated right across. The Villa Jadwiga, constructed 

in 1910, has an interesting southern facade, which is 

asymmetric, with a tower protruding from its western part, 

with a pyramid hip roof. The shape and detail of the build-

ing bears strong features of the Viennese secessionist style. 

It was the seat of the administration of the holdings of the 

Czartoryski family before the start of World War II. After 

the war ended, it was adapted to the needs of the Forrestry 
Vocational School. In the years 1965-1968 it featured a 

natural science exhibit, with 1968 marking its conversion to 

the headquarters of the Ojców National Park management. 

The Villa Goplana, the main building of the resort, was 

built in 1895 in the Ojców variant of the Swiss style, and 

housed a sanatorium, along with the needed infrastructure. 

Due to its failing technical condition it was dismantled in 

1937. Other historical villas, such as the villa "Pod 

Berłem", from 1885, the villa "Pod Koroną" of 1910 and 

the Grzybowski family villa, also from 1910, are timber 

buildings with a similar and notable decoration of their 
gables, verandas, balconies and window frames. They still 

serve visiting tourists. 

The Warsaw Bazar – a single story timber building 

erected in the Swiss-Ojców- Zakopane style, dated to the 

end of the XIX century, hosts a general store, has lost 

most of its identifying features due to a series of modifi-

cations. Thankfully, its original appearance has been 

thoroughly documented. Apart from the store, it also 

houses a chapter of the Ethnographic Museum of the 

Polish Tourism Association. 

The Chapel On The Water of St. Joseph the Trades-
man, dated to 1901, stands in the place where the former 

Resort Baths were situated, which served to accommodate 

wave baths on the Prądnik river, appropriating some of 

that building's structure [8]. According to local folklore, it 

was supposedly built on the water to subvert a ban on 

constructing new Catholic shrines or churches on the soil 

of Ojców issued by Tsar Nicholas II. The founder of the 

Chapel was the director of the Hydropathic Institute, doc-

tor Stanisław Niedzielski. The chapel has a symmetrical, 

rectangular floor plan, with an intersecting square in its 

center. Its outline is that of a cross, with its longer beam 

11 meters long. The shorter is 5 m long. It rests atop con-
crete pillars and abutments fixed into the rocky river bed. 

It is an early example of the use of this construction mate-

rial. Stylistically, the Chapel is labeled as a conglomerate 

of the features of the Swiss style, which were very com-

mon for health resorts of the period, the Zakopane style, 

developed by Stanisław Witkiewicz (deemed as a unique-

ly Polish, national style, based on the folk decorative and 

architectural motifs of the Podhale region) and the local  

 
Pic. 3. The Chapel On The Water in Ojców, phot. by E.J. Sa-
dowska 
 

 
Pic. 4. Survey documentation of the Chapel On The Water in 
Ojców: Maciej Adamczyk and Filip Chabowski under the su-
pervision of Ewa Janina Sadowska, 2002. 
 

decorative motifs of the Ojców rural area. Its walls are 

clad with wooden boards in distinctive patterns. The first 

pattern, located between the base and about a fifth of the 

height of the wall, consists of vertical boards, with each 

second board slightly in front. Above this section, the 

boards are horizontal, in a pattern that imitates louvers or 
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blinders. This section is the largest. The highest, and 

slimmest, section forms a see-through truss made of small 

boards. In the center of the roof, a small and modest  

flèche is located. The gable roof is covered with galva-

nized steel sheets. The chapel's tall and narrow arched 

windows are symmetrically laid out in pairs and separated 

into panes by cross-shaped sashes, with the space above 

the arch adorned with semicircular beaming sun motifs. 

The panes of the windows are made of stained glass. 
The interior is a single chamber and contains three 

wooden altars. The main one, called the Altar of the 

Mother of God Helper of the Faithful due to containing a 

painting made in the beginning of the XX century by one 

of the patrons - Zofia Cichocka from Warsaw, has a rising 

sun motif at its top, similar to the decoration of the gables 

of huts from the Podhale region. Below the sun motif 

there are  figurines of five saints. The altar is flanked by 

two eagles, that symbolize the rebirth of Poland, with 

each rising above three snakes, representing the three par-

titioning powers: Russia, Austria and Prussia. The side 

altars also have their tops fashioned in a manner similar to 
the gables of huts. The one on the right hand side of the 

main altar is the altar of the patron of the Chapel, St. Jo-

seph, the one on the left is dedicated to Pope Pius V. The 

authors of the altars were local craftsmen, including 

Władysław Zawisza. They were overseen by Ignacy 

Chmielowski, a carpenter from Ojców. [9] 

In the beginning of the XX century, there stood a dam to 

the south of the Chapel, which allowed the creation of an-

other attraction for the patrons of the resort in the form of 

an artificial lake. It was also a reservoir of drinking water 

for the resort, as well as for water used in the so-called 
"wave baths". Below the dam, on the other side of the 

Prądnik river, stood the power plant. Ojców was a resort 

with a very modern infrastructure. The traces of the dam 

are clearly visible, as well as those of the unused mill and 

the foundation of the power plant. The nearby natural 

spring of St. John was appropriated for the purposes of 

gathering drinking water and fitted with a brick base in 

1933. The beginning of the previous century also saw the 

construction of a gloriette above the filtration reservoir, 

which was octagonal in shape and supported by eight col-

umns. It sported a timber domed roof clad with steel sheets. 
The secondary outlet of the spring is located near the 

Chapel. It was used for drawing water for medical pur-

poses at the Goplana Spa House. The spring yields 4-6 

litres of water per second. The water is only minimally 

mineralized and, as modern scientific research has re-

vealed, has no properties beneficial to health. The south-

ern part of the Spa Park is the location of the villa 

"Urocza" ("Darling" in Polish), built in 1890 and belong-

ing to the owner of Ojców, Ludwik Krasiński. [10] 

In front of the bridge on the Prądnik, there is a chapel 

with a pillar and beam structure on a square floor plan, 

covered with a hipped roof with a cladding of shingles 
and a pinnacle at the top. It also sports the figure of St. 

Jan of Kęty (Kanty) - a professor of the Academy of Cra-

cow, one of the patrons of the city. The figure is dated to 

the end of the XIX and the beginning of the XX century. 

The image of the saint is shown in a professorial black 

gown with a stoat fur finish. The author of the sculpture is 

unknown. [11] 

The "Na Postoju" ("on the stop" in Polish) building is a 

timber structure for the waiting travelers from 1930, de-

signed in the Zakopane style. Its body is divided into 

three parts, the middle of which has a large glazed wall, 

while a small-leaved linden tree grows out of the interior, 

overshadowing the roof. 

The Jurassic Landscape Parks Group was founded, as 

was already mentioned, in the December of 1981 by a 

proclamation issued by the National Council of the Voi-
vodship in Cracow. It is comprised of six landscape parks 

and a safety zone which protects their interior. The task set 

before the Group, according to the proclamation, was tend-

ing to the local expression of architecture in the spirit of the 

region. An analysis of historic and modern forms of archi-

tecture of the region was performed and developed by a 

group of authors: prof. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda, mgr 

arch. Zbigniew Myczkowski, dr Ewa Janina Sadowska and 

mgr arch. Jadwiga Środulska- Wielgus, in consultation 

with prof. arch. Janusz Bogdanowski, dr arch. Krystyna 

Pawłowska and dr arch. Jan Władysław Rączka. The goal 

of the analysis was to obtain reference material for the 
preparation of guidelines for newly designed buildings so 

that forms typical of the local countryside would be pre-

served. An analysis of cartographic data and historic icono-

graphy was performed, as well as that of the historical doc-

umentation and field studies conducted by the Landscape 

Architecture Institute of the Kraków University of Tech-

nology, the Institute of the History of Architecture And 

Historical Monuments Preservation of the Cracow Univer-

sity of Technology, the Ethnographic Museum of Kraków, 

the Slavic Ethnography Institute of the Jagiellonian Univer-

sity, the Institute of the Arts of the Polish Academy of Sci-
ences, the Material History Institute of the Polish Academy 

of Sciences in Kraków, the Historical Monuments Protec-

tion Office of the Cracow City Hall and a query of literary 

sources. Existing buildings, some dated to 1800-1920 - the 

oldest, as well as those with a transitory form from the 

years 1920-1960, including the Interbelum and post-war 

period, along with the modern ones from the years 1960-

1980 were documented. 

The documentation contained a list of the types of exist-

ing architectural forms: types and subtypes, framed in a 

local view in order to evaluate the need for protection and 
revalorization, the indication of valuable traditional form 

and the restructuring of discovered deviations. A compari-

son was made between site layouts of single house sites, 

group and individual farming establishments and their his-

torical development. A typology of houses and farm build-

ings was established, from the earliest forms to their mod-

ern counterparts, with schematics related to their floor 

plans, facades, proportions of the overall building and its 

constituent parts, the placement of the buildings in the vari-

ous layouts, as well as the details of the buildings. The fill 

scope of research was performed in the villages of Sąspów 

(the safety zone of the Ojców National Park, to the north of 
the analyzed area, upland type, forking village layout with 

colonies, former Russian partition), Kaszów (lowlands pro-

tected landscape, southern part of the analyzed area, chain 

and valley type village, former Austrian partition) and 

Raciborowice (eastern part of the analyzed terrian, land-

scape park, valley and square with multiple roads type, 

suburban type, includes manor and folwark, former Austri-
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an partition) as they were the farthest from each other with-

in the scope of the subregions of the analyzed area. 

The charts were composed into the following sheets: 

A The village in relation to the administrative system, 

topographic and water/lake systems, functional and 

transportation grid, architectural and landscape regional-

ization, the relations with the system of protected areas. 

B The composition and structure of a settlement: its spa-

tial development and changes throughout history, the 
layouts of its architectural interiors and its relation to 

the immediate landscape, the urban structure of a vil-

lage and the names of the parts of a village 

C. Landscape and architectural interiors, outstanding 

buildings. Analysis of the composition of a village in a 

historical context.  

D. Individual, group and combined sites and farms. 

F. Residential, residential and farm buildings, oldest pre-

served forms at times of analysis, transitional forms, 

modern forms. 

G. Farm buildings, in analogy of sheet F, 

H. Details. 
The villages around the former Ojców health resort 

have buildings in them which have decorative motifs in-

spired by those in Ojców. [12] 
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Abstrakt. Im Artikel wurde das Problem „des Interessanten“ als Mittel der visuellen Kommunikation in der gebauten Umwelt analy-
siert. Das Phänomen „des Interessanten“ wurde vom Standpunkt seiner den Sinn bildenden Merkmale erforscht. 
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Einleitung. Die gebaute Umwelt war immer das Kom-

munikationsmittel zwischen der Ideologie und der Gesell-

schaft, zwischen dem Autor und dem Beobachter, zwi-

schen der Geschichte und der Gegenwart. Die soziale und 

gebaute Umwelt tauschen die Informationen im Rahmen 

der gemeinkulturellen Paradigma aus. Verschiedene Kul-

turen verwirklichen den Informationsaustausch mittels der 

in der Architektur dargestellten, festgelegten Gestalten, 

die die Gesellschaft gemäß der existierenden Umwelt 

deutet. Als Kommunikationsmittel dienen die Kodesys-

teme, die in der Architektur vor allem auf dem Niveau der 

Ikonenzeichen existieren. Diese Zeichen treten in der 
Form von Architekturräumen, Architekturmassen und 

detaillierenden plastischen Bestandteilen auf. Dabei hat 

die visuelle Information die größte Bedeutung in der Ge-

meinstruktur der Architekturinformation. 

Der Kommunikationsprozess ist mit dem Prozess der 

Vorstellung und der Interpretation der gebauten Umwelt 

aufs Engste verbunden. Er wird durch den Funktionsbe-

darf bedingt, aber gleichzeitig hat er einen Sinn und ästhe-

tischen Inhalt, die die sichtbaren Räume und Formen ha-

ben. Der Einbeziehungsgrad des Menschen ins Objekt der 

Wahrnehmung, nämlich ins Objekt der gebauten Umwelt 
wird durch die komplexe Einschätzungskategorie „ das 

Interessante“ bestimmt. Diese ästhetische Kategorie er-

laubt die spezifischen Momente der Architekturwahrneh-

mung, die bei den Traditionsmethoden der Architekturun-

tersuchung nicht bemerkt werden, aufzudecken. Der Be-

griff „das Interessante“ ist fast unerforscht. Aber nämlich 

„das Interessante“ lenkt die Aufmerksamkeit des Men-

schen auf dieses oder jenes Architekturobjekt.  

Eine nicht interessante gleichgültig-virtuelle Fassade 

eines Gebäudes oder die Straßenlinie, die seit dem Ende 

des 20. Jhs. gebaut wurden, entwickelt eine neue Wahr-

nehmung der gebauten Umwelt. Der Kommunikations-
prozess wird zielbewusst von der Architektur, die der 

dominierende materiell-räumliche Kodeträger ist, auf die 

sekundären Mediamittel (einschließlich die Werbung) 

umgeschaltet. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist den Architek-

turinhalt des Begriffs „des Interessanten“ aufzudecken, 

die Sinnbesonderheiten der einzigartigen Stadträume 

(Sinngestalten) zu finden, die interessant sind und un-

trennbare Teile jeder Architektur- Raumstruktur sind. 

Die Aufgaben der Arbeit sind: 1) theoretisch die 

Merkmale der Stadträume, die „interessant“ genannt wer-
den können, zu bestimmen, 2) auf den konkreten Beispie-

len die sinngestaltende Arbeit solcher Fragmente der 

stadtgebauten Umwelt zu zeigen. 

Methodisch gründet die Arbeit auf den Bestimmungen 

von J. Golossowker [1], J. Lotmann [3], W. Toporow [4], 

B. Uspenski [5] und auf den Forschungen der Autorin [2; 

6]. 

Vom philosophischen Standpunkt aus wird „das Inte-

ressante“ als Bruchzahl bestimmt, wo der Zähler die 

Echtheit und der Nenner die Wahrscheinlichkeit darstellt. 

„Je mehr die Echtheit und je weniger die Wahrscheinlich-

keit einer Idee ist, desto interessanter sie ist“ [7]. J. Go-

lossowker hebt die intellektuelle Priorität „des Interessan-

ten“ hervor. Er schreibt über die intellektuellen Gefühle, 

„wenn die Sinngestalt - in der Kunst oder in der Philoso-
phie – unsere intellektuellen Gefühle erweckt und das 

Interesse hervorruft“ [1, 226]. 

In der modernen gebauten Umwelt, die eher auf die In-

formationen als auf die Gefühle orientiert ist, ist der Sinn-

inhalt das aktuelle Problem. Dabei stimmt das Vorhan-

densein des Sinnes (als Information) nicht immer mit dem 

Vorhandensein der Kunstverbildlichung überein. Es man-

gelt daran, was J. Golossowker als die Verkörperung des 

Sinnes in eine Gestalt oder die Sinngestalt charakterisiert. 

[1, 54]. J. Golossowker sagt dabei, dass eine Kunstgestalt 

stärker eingeprägt wird und realer als z. B. eine histori-
sche Gestalt wahrgenommen wird (d. h. die Gestalt einer 

real existierenden Erscheinung oder die des Gegenstan-

des): „Shakespeares Brut ist für uns realer als der histori-

sche Brut“ [1, 54]. Diese Realität der Kunst, des Vorge-

stellten, des emotionell Geschaffenen und des gleichzeitig 

an den Vernunft Appellierenden bleibt aktuell im Laufe 

der Entwicklung der Zivilisation. 

Die Stadtlandschaften erscheinen sehr oft vor den Ein-

wohnern einförmig, monoton, können leicht vorhergesagt 

werden und deshalb sind sie nicht interessant. Sie können 

auch wegen der Wahrnehmungsschwierigkeiten nicht 

interessant sein, wegen der Menge von „Modeformen“. 
Aber der Mangel an der Information oder die Menge von 

den wahrhaftgetreuen Informationen ist noch kein Krite-

rium von „dem Interessanten“. Von der Architektur wird 

ein bestimmtes Paradox verlangt - die Information einer 

anderen Art, die von der Wahrnehmung der utilitaristi-

schen Logik des Lebensraums zur Vorstellungslogik 

führt. J. Golossowker meint, dass sich der höchste Instinkt 

der Kultur als das Interesse ausdrückt, das von der Vor-

stellung hervorgerufen wird. “Er stellt das Interesse des 

ganzen menschlichen Geistes dar und wir nennen ihn des-

halb unser geistiges Interesse. Die höchste Äußerung sol-
ches Mentalinteresses, des Geistesinteresses ist das Inte-

resse für die Idee als Sinngestalt. Im Wesentlichen ver-

birgt sich darunter das Interesse fürs Wissen. [1, 231]. 
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Ein sehr wichtiger kommunikativer Aspekt des Raums ist 

das adäquate Verstehen dieses Raums. „Die Wahrneh-

mung der Grenze kommt von dem Räumlichen ins Ethi-

sche, in die innere Welt des Menschen. Die Einheit be-

steht nicht darin, dass alle gleich wären. „Die Verständ-

lichkeit“, nach der wir so streben, ist ein Pol; der zweite 

notwendige Pol ist „Unverständlichkeit“, weil das Nicht-

verstehen den Prozess des Verstehens qualvoll und 

gleichzeitig sinnvoll und hochwertig macht…: etwas 
Fremde, etwas anders Gebaute ist qualvoll notwendig und 

bildet mein quälendes Glück“. [3, 121]. 

Für die Kommunikation ist also der Unterschied zwi-

schen den vom Menschen verstandenen Räumen und den 

anderen, die anders, merkwürdig sind, bestimmend. Die 

anderen, merkwürdigen Räume sind gewöhnlich in der 

Opposition zu den verständlichen Räumen, die der klaren 

Logik unterliegen. Man kann gewiss über die „merkwür-

digen“ Räume nur vom Standpunkt der modernen Wahr-

nehmung sprechen. Als merkwürdig werden die Räume 

der Stadt (nicht nur Außen- sondern auch Innenstadträu-

me) wahrgenommen, die wegen der verschiedenen Ursa-

chen in die vorhandene Struktur nicht passen, sie logisch 

nicht fortsetzen. Der Text solcher Räume wird aufgrund 

eines anderen Kodes gebildet, genauer gesagt, wird als 

Verneinung des Textkodes der Umwelt gebildet. Das ist 

sozusagen der Kode mit dem Minuszeichen. J. Golossow-

ker typologisiert die Arten des „Interessanten“, unter-

streicht das unbedingte Mythologisieren dieses Phäno-
mens, das Ausgehen seiner Sinngestalt über die Grenze 

der Möglichkeit. „Interessant ist alles, was über die Norm, 

über das Erlaubte, über das Verbotene ist, alles, was die 

Norm, das Geheimnis, das Verbot verletzt. Die Norm ist 

nicht interessant. Das Gesetz ist nicht interessant. Es ist 

streng, bedrohlich, gefühllos. Es ist interessant, das Ge-

setz ungeachtet der Folgen zu verletzen. Interessant ist 

„Unsinn“. Er ist interessant wie ein ungewöhnliches 

Spektakel. Er ist Romantik. [1, 234]. „Dabei soll das „In-

teressante“ unbedingt den Sinn haben.“ [1, 234]. 
 

 
Odessa. Die Fragmente der architektonischen Umgebung. 

 

Eine einheitliche Stadtbaustruktur stellt die Altstadt von 

Odessa dar. Ihre Geometrie von zwei Netzen ist ein spezi-

fisches Merkmal der städtebäuerlichen Besonderheit der 

Stadt, die mit dem geraden Primorskij Boulevard auf die 

Meeresfassade der Stadt geht. Aber hier entstehen 

„merkwürdige“ Stadträume: der Primorski Boulevard fügt 

sich nicht an das Hauptnetz der Stadt; zwischen zwei lo-

gischen Knoten entsteht der alogische Bogen (die Kurve) 

von der Woronzowski Gasse; in der klassizistischen hori-

zontalen Struktur des Potozki- Schlosses entdeckt der 

Besucher plötzlich die Tiefe der romantischen Grotte. 
„Strukturlose“ komplizierte Details, die der Stadt nicht 

eigen seien, verleihen der Stadt, der gebauten Umwelt 

einen neuen Sinn, einen besonderen rätselhaften Inhalt, 

der zusätzliche Mühe für seine Lösung verlangt. 

 Ein Gegenbeispiel stellt der rekonstruierte Raum auf 

der Einfahrt in die Stadt Tschernigiw von der Seite Kiew 

dar. Der Zuschauer, der auf der Autobahn Kiew- Tscher-

nigiw in die Richtung Tschernigiw fährt, sieht von wei-

tem die mit ihrem Einklang mit der Landschaft besonders 

schöne Jekaterina-Kirche im Barockstil. Jetzt dominiert 

sie über dem Stadtpanorama, obwohl sie im XVIII. Jh. ein 

Teil der Komposition der Altstadt von Tschernigiw war, 

die nicht erhalten geblieben ist. Die Kirche hat sich über 

einem kleinen Hügel erhoben, der von zahlreichen Klein-

häusern umringt war. Das Geheimnisvolle hat sich in die-

ser Kirche allmählich offenbart, indem man sich ihr auf 

dem Kurvenweg über die Niederungen um den Hügel 

genähert hat.  

Jetzt ist der ganze historische Kontext beseitigt. Die 
Kirche lässt sich aus der Entfernung von einigen Kilome-

tern sehen. Der „gekämmte“ Hügel und die „eröffnete“ 

Kirche haben das sie umhüllende Geheimnis verloren, sie 

sind nicht mehr so merkwürdig. Aber etwas ist doch ge-

blieben, weil die Landschaft in und um Tschernigiw im-

mer noch die alte Gestalt hat. Bald verbirgt, bald zeigt die 

Landschaft die Kirche in ihrer dynamischen Struktur. 
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Tschernigiw. St. Jekaterina-Kirche 

 

Zusammenfassung. Als Schlussfolgerung kann man sa-

gen, dass die Sinntiefe der gebauten Umwelt unmittelbar 

mit dem Vorhandensein von außenstrukturalen, kompli-

zierenden Details in der logischen urbanen Struktur ver-

bunden ist. Diese Einzelteile rufen das Interesse durch die 

emotionelle Spannung hervor. Solche Details, die sich 

logisch von den leichtverständlichen Hauptstrukturen 

unterscheiden, verleihen diesen Strukturen einen tieferen 

Sinn dank dem Stimulieren der gespannten Lösung von 

ihrem vieldeutigen Wesen. Die Vieldeutigkeit ist der Weg 

in die Kunst. Das wichtigste ästhetische Merkmal der 

Nichtstrukturdetails der gebauten Umwelt ist wahrschein-

lich ihr Reinigungs-Katharsis-Charakter. Der Grenzzu-

stand eines Nichtstrukturdetails enthält die ambivalenten 

Eigenschaften des Ein- und Ausgangs, des Zerfalls und 

der Synthese, des Rätsels und des Erratens, d. h. macht 

die gebaute Umwelt interessant und sinnerfüllt. Das erra-

tene, d. h. durch Spannung erlebte Wesentliche wird im-

mer als etwas Bedeutenderes, etwas Höheres empfunden 

als etwas Gewöhnliches, etwas alltäglich Gegebenes. 

Der Oppositionsgrad der logischen und alogischen 

Einzelteile gibt der Architekturkomposition der Stadt den 

Grad der Sinntiefe, formt ihre zahlreichen Sinngestalten. 
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Інтерпретація реальності через образи – типовий шлях 

її усвідомлення. Проте залежність суб’єкта від образів 

змінювалася в історії культури: в прагненні зменшити 

або збільшити її. Тоді як починаючи з другої половини 

ХХ ст. пріоритетність у суспільній діяльності віддаєть-

ся виробництву й споживанню зображень, звідси й ак-

туальність дослідження цих процесів та їх учасників. 

Приділяючи належну увагу зарубіжним досліджен-
ням (Х. Бельтінг, Дж. Греді, Б. Гройс, Л. Пауелс) слід 

зазначити, що праці, присвячені вивченню візуальної 

комунікації та її учасників, вибудовуються переважно в 

межах психології, філософії, соціології, мистецтвоз-

навства. У нашому випадку представлена спроба по-

глянути на проблему крізь призму культурології. 

Метою статі є виявлення ролі соціальних акторів у 

реалізації художніх проектів з візуалізації різних зміс-

тів. Увага зосереджена на усвідомленні функціональ-

них можливостей її активних учасників: художника, 

глядача, критика. При цьому не менш активну позицію 
займає твір мистецтва як результат візуалізації і поле 

взаємодії діяльних агентів. 

У випадку з візуальною комунікацією йдеться не 

про антропологічну даність зорового сприйняття, що 

відкриває можливості для інформування. Адже зазви-

чай сприйняття позначає активність пізнавального ха-

рактеру, діяльність з постановкою проблем та їх вирі-

шенням. Однак паралельно з цим у сприйнятті можуть 

розкриватися творчі здібності. Мова йде про перетво-

рювальну, діяльну сторону процесу сприйняття. Ця 

характеристика, перш за все, відноситься до активності 

художника, який в об’єкті сприйняття виявляє те, що 
вислизає від погляду обивателя. Складність такої діяль-

ності визначає С. Зонтаг, називаючи її «героїзмом ба-

чення», що передбачає о/володіння героїчною концен-

трацією уваги з унікальною гостротою сприйняття [8]. 

Адже на зображеному предметі художником окреслю-

ються такі аспекти, які залишилися поза увагою гляда-

ча в акті його дотеперішнього перегляду. У діалогічно-

сті сприйняття і зображення вбачається майстерність 

художника, або його «мистецтво бачити», вживаючи 

наукову метафору С. Даніеля [4, с. 5].  

Звернемо увагу й на інший важливий момент, який 
вирізняє активність художника – це циклічність дій, що 

проходить в такому напрямку: сприйняття-пам'ять-

практика. Специфіка сприйняття, так як і втілення 

практик зображення, залежить від накопиченого досві-

ду. Пам’ять, яка закарбовує зорові образи, є так званим 

образотворчим щоденником. Завдяки такому зафіксо-

ваному спектру побаченого може розвиватися уява як 

здатність бачити образи відсутніх явищ. Образи вини-

кають тоді, на думку Х. Бельтінга, коли є завдання за-

безпечити присутність речі, яка в даний момент відсу-

тня. Образи заміщують тілесну відсутність різними 
видами візуальної присутності [10, с. 302]. Це дозволяє 

художнику вибудовувати програму сприйняття, плану-

вати образотворчу діяльність і передбачати її резуль-

тат. Характерною є здатність «зримою думкою» перед-

бачати саму дійсність.  

Образ дії художника відображається в творі. Візуа-

лізація представляє собою конкретні форми реалізації 

здатності бачити (на противагу здатності дивитися), 

сприяючи збереженню у візуалізованій формі певних 

комплексів уявлень про світ. При цьому в «кожній но-

вій формі зору кристалізується нове світорозуміння» 
[2, с. 24]. 

Аналітичний підхід до творів візуального мистецтва 

допомагає показати те, яким бачили світ художники в 

окремі періоди в деякому соціокультурному просторі. 

Зображення відкриваються «як свого роду «докумен-

ти» зорової діяльності, і тоді зображальність постає 

гігантським «архівом», в якому міститься вся історія 

зору» [4, с. 23]. Твори мистецтва фіксують бачення 

світу (навіть світобачення) деякого культурно-

історичного періоду, бо є продуктами його свідомості. 

У прикладах візуального мистецтва зберігається зоро-

во-образотворчий досвід людства, тоді як окремі митці 
використовують його в тому чи іншому обсязі. Таким 

чином, візуалізований досвід можна охарактеризувати 

як суспільну цінність. Але слід пам'ятати, що ми гляда-

чі відповідного нам часу, тому, розглядаючи візуальні 

твори минулих епох, слід враховувати особливості їх 

системи світобачення. 

Активність художника, що відображає погляди, ідеї, 

сформовані в деякому соціокультурному середовищі, 

передбачає існування сприймаючої аудиторії, бо його 

твір постає як образ впливу. «Зображення спочатку 

орієнтоване на глядача і, стало бути, реалізує собою ті 
чи інші зорові потенції» [4, с. 23]. Результати візуаліза-

ції представляються нам як поле взаємодії художника і 

глядача. При цьому діалог між ними може мати різне 
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«забарвлення»: від розуміння, угод, компромісів до 

нерозуміння, конфліктів. 

Сприйняття зображень є творчою діяльністю. Ху-

дожній твір відкривається як результат активності гля-

дача, концентрації його творчих зусиль. Тому поло-

ження про те, що глядач формується в процесі творчо-

сті співвідноситься з уже зазначеним. 

Твір мистецтва набуває певну форму, яка представ-

ляє собою виразно-смислову цілісність. Значення зо-
браженого не зводиться до значення видимого, оскіль-

ки зафіксованим може бути складний ансамбль зна-

чень, що має на увазі гру різних установок. Зазначена 

якість твору має на увазі повторювані акти спілкуван-

ня. Комунікативна активність глядача може нав'язувати 

твору далекі від його сенсу тлумачення. У подібних 

випадках виникає протиріччя в наступній тріаді: глядач 

– витвір мистецтва – художник.  

Активність глядача залежить від активності твору. 

Адже в творі художник вибудовує смислові пласти, 

відповідним чином, реалізуючи посил до спілкування. 

Такого роду активність викликає специфіка художніх 
образів. Підтвердження цьому зустрічаємо в дослі-

дженні С. Даніеля: «Художній образ як динамічне ціле 

виникає на перехресті «внутрішньої» і «зовнішньої» 

дій. Цілеспрямований характер першої організовує 

вільну потенцію останньої, в силу чого «внутрішня» 

дія є провідною у цих взаємовідносинах» [4, с. 159].  

Але існує ще один важливий момент: автор вибудо-

вує свої твори з розрахунком на певну програму 

сприйняття. У цьому випадку художник займає дво-

єдину позицію по відношенню до свого твору: автора-

творця і глядача-тлумачника. Активність художника 
спрямована на зображення не того, що він бачить, а то-

го, що буде побачено в результаті активності глядача. 

Якщо уявити цей процес з точки зору ігрової конце-

пції, інтенції автора мають знаковий характер і їхнє 

завдання втягнути глядача в «гру». Розподіл ролей на-

ступний: провідна позиція художника полягає у вста-

новленні правил «гри», тоді як глядач підпорядкований 

рамкам створеної «програми». У зв’язку з цим необ-

хідним, на думку Л. Пауелса, є «…обдуманий вибір і 

прийняття існуючих, по можливості, адаптованих (ві-

зуальних) кодів і вироблення певних домовленостей 
(конвенцій) для візуального дискурсу» [6, с. 38]. Кон-

венційний канон стає гарантом візуальної комунікації. 

У даному випадку мова йде про попереднє ознайом-

лення респондентів з тим, що вони бачать, а також з 

основними правилами, на яких ґрунтується те, що візу-

ально представлено. 

У сучасній культурі відбуваються трансформації, 

сутність яких полягає в тому, що глядач сприймає світ 

за допомогою результатів візуалізації. Перед глядачем 

постають моделі сприйняття світу, сконструйовані Ін-

шими, які він вправі сприйняти чи відкинути. Адже в 

деяких випадках превалює потреба вийти за рамки 
нав’язаного культурного регламенту в зоровій фіксації 

і відкрити актуальну модель дійсності. Зняття такого 

роду обмеження в певній культурній ситуації призво-

дить до різноманітної, динамічної картини світу.  

Йдеться про активні позиції глядача, які фіксуємо 

тоді, коли акт сприйняття перетворюється в співтвор-

чість. Аргументація означеного сформульована в теорії 

С. Ейзенштейна: «Глядача примушують виконати та-

кий самий творчий шлях, який пройшов автор, ство-

рюючи образ». Завдяки «підказкам» автора глядач пі-

знає і переживає задану тему. При цьому «...кожен гля-

дач у відповідності зі своєю індивідуальністю, по-

своєму, зі свого досвіду, з надр своєї фантазії, з ткани-

ни своїх асоціацій, з передумов свого характеру, вдачі 

та соціальної приналежності творить образ <...>. Це той 

же образ, що задуманий і створений автором, але цей 

образ одночасно створений і власним творчим актом 
глядача» [9, с. 170]. 

Відповідно, організація зображеного розрахована на 

динаміку сприймання. Рух глядача, з простору видимо-

го зміщується в мислимий, символічний простір. 

Сприйняття зображеного набуває осмислено-дієвий 

характер і форму діалогу. У зазначеному вимірі для 

сприйняття відкривається поле для співучасті, до ство-

рення.  

Таким чином, позиції автора і глядача можна розг-

лядати як взаємозамінні, що простежується на принци-

пах їх візуальної, художньої активності. 

Визначальним типом відносин у процесі сприйняття 
твору мистецтва є відносини суб'єкт-суб'єктного типу. 

Оскільки твір мистецтва заміщає собою суб'єкта, що 

його творить, то ми маємо право розглядати його як 

рівноправного «учасника» комунікації. Незважаючи 

навіть на віддаленість суб'єктів взаємодії, специфіка 

побудови твору як образно-смислового цілого сприяє 

їх спілкуванню.  

Про комунікативну можливість мистецтва пише 

С. Даніель: «...глядач може ставитися до картини, не-

мовби це жива людська особа: шукати зустрічей, зада-

вати питання, очікувати відповіді, обурюватися і захо-
плюватися, відчувати вищу напругу душевних сил, 

переживати духовне піднесення – іншими словами вес-

ти себе так, як поводиться людина у вищих проявах 

особистісного спілкування...» [4, с. 184].  

Однак принцип, згідно з яким споглядання зобра-

ження зводиться лише до суб’єктивної активності, 

змінюється. Йдеться про те, що ми дивимося на окре-

мий продукт візуалізації крізь призму уявлень тієї 

спільноти, до якої належимо, очима її учасника. Від-

повідно, існує ціла спільність, яка впізнає себе у кож-

ному прикладі візуального відображення, бо в ній 
вона конструюється ця спільність. Тому індивідуаль-

не переживання переростає в колективну афектацію. 

Як відзначає О. Петровська, «…впізнавання не має 

відношення ні до виробництва знання, ні до обумов-

лених ним категорії істини чи правди. Впізнавання – 

це спосіб включення пам’яті, в тому числі і колектив-

ної, як афекту» [7, с. 38]. 

Однак твори візуального мистецтва можуть викори-

стовуватися як засоби стратегічно спланованої диско-

мунікації для досягнення критичної дистанції по від-

ношенню до суспільства. Незрозумілість творів мисте-

цтва може бути свідомою ціллю, а не збігом обставин і 
як результат - нереалізованість комунікації. Ситуації 

неприйняття, нерозуміння візуального мистецтва пояс-

нюються недостатньою активністю глядача. Оскільки 

зсув громадських орієнтацій, трансформація аксіологі-

чної шкали з переоцінкою художньо-естетичних цінно-

стей відбуваються швидше, ніж змінюються естетичні 

установки публіки. Автор може меншою мірою зверта-

ти увагу на прихильність сучасної йому публіки. Така 
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позиція пояснюється розумінням історичної обмежено-

сті існуючої аксіологічної шкали. Спрямованість авто-

ра обумовлена підозрою, що твір переживе цього гля-

дача й буде функціонувати в майбутньому. 

Дефіцит легітимності у побудові візуалізації нового 

порядку компенсується завдяки присутності комен-

таря, що супроводжує мистецький твір. Це завдання 

вирішується художнім критиком, котрий активно себе 

проявляє як організований глядач і свідок творчих 
процесів. Складність функціональних задач критика 

проявляється у подвійному замовленні: з одного боку, 

продукувати судження з позиції публіки, з іншого, – 

виявляти соціальну критику від імені мистецтва [3, 

с. 11].  

У своїй причетності до діяльності художників вони 

виступають експертами, які намагаються розкрити і 

зберегти художньо-естетичний досвід. Критик відчу-

ває на собі залежність від художника, однак навіть 

погодження з певною художньою позицією не покра-

щує взаємодію у векторі критик-художник. Захисна 

функція тексту критика, яка реалізуються у пояснен-
ні-коментарі до твору мистецтва, не розцінюється в 

позитивному ключі. Негативний фактор художниками 

вбачається в тому, що художня критика може ізолю-

вати твір від потенційних глядачів через інтерпрета-

цію в певному ракурсі, що може шкодити останньому, 

відштовхуючи публіку. Тут спрацьовує, на думку ми-

тців, правило, що ««голий» твір мистецтва здатен за-

лучити більшу кількість осіб, ніж «одягнений» в 

текст» [3, с. 18]. 

Посередницька функція критиків мистецтва полягає 

у відкритті ключів-орієнтирів для інших глядачів в ме-
жах тих чи інших систем цінностей. Однак художня 

критика не претендує на метарівень розгляду. Для кри-

тичного тексту критерій правильності розуміння, опису 

чи оцінювання твору мистецтва не є актуальним, оскі-

льки в ньому розгортається множинність міркувань, 

навіть таких, які не наявні в самій роботі. «Під приво-

дом експлікації різних контекстів художнього твору в 

одному тексті критик може в довільному порядку ком-

бінувати різні теорії, інтелектуальні екскурси, ритори-

чні прийоми, стилістичні новації, наукові дані, особисті 

історії та приклади з усіх життєвих сфер - що немож-
ливо ні в академічній, ні в мас-медіальній областях, які 

традиційно були уготовані для тих, хто пише в нашій 

культурі» [3, с. 19]. Публіка теж не приймає критика в 

якості легітимації її претензій, оскільки останній 

сприймається як активний агент художньої спільноти.  

Про значення критика засвідчує пропозиція дослід-

ника В. Круткіна, котрий, до виділеної французьким 

філософом Р. Бартом тріади – Operator (того, хто ство-

рює зображення), Spectrum (того, хто зображений) і 

Spectator (того, хто споглядає зображення) [1, с. 19], з 

якою пов’язаний аналіз візуальних форм, додати четве-

рту фігуру, котра демонструє приклади візуального 
мистецтва й розповідає про них [5, с. 23]. Йдеться про 

те, що мистецький твір, перш за все, ставить питання 

(акцентуючи увагу на певних протиріччях в реальнос-

ті), тоді як той, хто його представляє екстраполює вла-

сну версію, одну із можливих, стосовно стосунків лю-

дей, предметів, місць або подій. У такому разі кожна 

відповідь є історією, що містить власний варіант опису 

певних явищ [11, с. 23]. Використання твердження, що 

візуальний твір щось «говорить» не є повною мірою 

достовірним, оскільки саме людина артикулює певні 

міркування щодо нього. Тому візуальне - це повідом-

лення в межах певного дискурсу, що змінюється разом 

із суб’єктивними вподобаннями, залученими в комуні-

кативну діяльність [12, с. 84]. 

Художня критика формує в межах сучасної культу-

ри демаркаційну лінію, виділяючи твори мистецтва, які 

слід мислити як початок нової доби. У такому разі ви-
рішальне значення має не твір мистецтва, а саме ті очі-

кування, які в нього вкладаються й дозволяють розгля-

дати його як деякий критерій і точку відліку для нової 

диференціації [3, с. 21]. Вся ця ситуація підтверджує й 

доводить, що критична оцінка є наслідком соціальних 

умовностей, які, в свою чергу, обумовлюються змін-

ними стандартами.  

Підсумовуючи, варто відзначити, що активність со-

ціальних акторів сприяє творенню змісту візуального 

культурного продукту, який з одного боку, маніфесту-

ється художником, з іншого, - з’являється в результаті 

діяльності глядача, критика. Впливовість культурного 
регламенту в зоровій фіксації проявляється наступним 

чином. По-перше, митець залежний від конвенційного 

канону в побудові візуалізації, що відбиває своєрід-

ність світосприйняття й світорозуміння. По-друге, ху-

дожник сам формує конвенції для візуального дискур-

су, втілюючи відповідне світоставлення. Таким чином, 

творець є вільним суб’єктом, якого вирізняє особиста 

позиція, та поряд з цим – залежним від досвіду й куль-

турного минулого.  

Саме із суб’єктивним поглядом художника пов’яза-

ний підхід до тематично-означуваного поля відобра-
ження. У разі домінуючого відношення художника до 

світу в одному варіанті виникає довіра реципієнта до 

цінностей, пропагованих автором. З іншої точки зору, 

глядач має можливість відійти від такого роду «репре-

сивної» моделі сприйняття дійсності, втіленої засобами 

візуалізації. Такий стан речей приводить до того, що 

аудиторія займає активну позицію, будучи співучасни-

ком у осмисленні дійсності і працюючи в руслі доство-

рення змістів, представлених у візуалізації. Означене є 

аргументацією щодо того, що позиції автора і глядача 

можна розглядати як взаємозамінні, простежуючи це 
на принципах їх візуальної, художньої активності. 

У ролі посередника між художником і глядачем ви-

ступає критик, який осмислює результати візуалізації, 

презентуючи судження публіці, та одночасно вписує 

твір мистецтва в межі певного культурного регламенту 

зорової фіксації, засвідчуючи умовний (конвенційний) 

характер таких побудов.  

Смисли, які вкладаються їх авторами, трансформу-

ються, модулюються різними користувачами, при цьо-

му одні акценти осмислення, зумовлені контекстом, 

зникають і змінюються новими. Сенсотворення як ак-

тивна відповідь щодо побудови й результатів візуаліза-
ції може бути направлене на те, щоб продемонструвати 

впорядкованість світу, або, ж навпаки, довести де-

структуюючий його характер, що варіюється в залеж-

ності від того, яку світоглядну установку має на меті 

реалізувати як художник, так і глядач, критик. Відпові-

дно, сенс образу формується на перехресті ініціатив 

соціальних акторів. 
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Cultural activity of social actors in the construction of visualization and understanding of its results 

Yu.I. Martsiychuk 

Abstract. The article examines the functionality of social actors as participants of visual communication within the culturological analy-
sis. Attention is focused on the determining their role in the implementation of art projects with visualization of different contents and 
understanding of its results. 
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Анотація. У статті вивчаються проблеми інтеграції дітей до українського суспільства, розглядається питання їх адаптації, 
включення та соціалізації в соціум. Автор розкриває сутність існуючих форм адаптації підростаючого покоління до існуючих 

реалій мінливого життя суспільства, що знаходяться в стані збройного конфлікту. Крім того висвітлено: компенсаторну модель 
створену В.М. Сорокіним, концепцію взаємодії дитини з суспільством описану Г.О. Баллом, інтеграційний підхід до процесу 
соціалізації розроблену О.В. Мудриком і дослідження ключової ролі виховного процесу запропоноване О.О. Якубою. 
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Вступ. Основним критерієм, що визначає становище 

дитини в суспільстві, на сьогоднішній день є ставлення 

до неї соціуму. Розглядаючи зазначене питання саме в 

такій площині з впевненістю можна констатувати, що в 

Україні на сьогоднішній день у центрі уваги перебуває 

доросла людина, права, свободи та добробут дитини 

відправлені на периферію. Оскільки, зазвичай, діти 

розглядаються виключного як об’єкти впливу на них 
оточуючого середовища. Підтвердженням існування 

проблеми відчуження зазначеної соціально-демогра-

фічної групи є факт залишення її без державної допо-

моги в умовах ведення антитерористичної операції 

(АТО) на території Донецької та Луганської областей, 

що тимчасово окуповані терористами. До початку бо-

йових дій за даними офіційної статистики в зазначених 

районах проживало з батьками близько одного мільйо-

ну дітей у віці від 0 до 18 років. На сьогоднішні за ін-

формацією Д. Касьянової  керівника проектів Гумані-
тарного штабу Р. Ахметова в зоні АТО залишилось 

500 тисяч дітей. З яких 14 тисяч дітей з обмеженими 

можливостями, 7 тисяч сиріт та дітей, що залишились 
без батьківського піклування та 30 тисяч новонародже-

них. При цьому на території України, за даними Мініс-

терства соціальної політики зареєстровано 150 тисяч 

«тимчасово переміщених дітей», що складає лише 15% 

від загальної кількості, де перебуває ще 350 тисяч за-

лишається невідомим. 

Такий стан речей науковці оцінюють неоднозначно. 

У дитячому віці закладається фундамент особистості, 

формуються її основні якості: фізичне і психічне здо-

ров’я, культурний, моральний та інтелектуальний по-

тенціал. Соціальні практики які набула людина, на по-
чатку свого життя, найбільш важливі і найбільш міцні; 

змінити їх в подальшому досить складно, а в ряді випа-

дків – практично неможливо. Успішне становлення ди-

тини як особистості, визначає не тільки вдалим вклю-

ченням її в суспільне життя, але й нормальним проті-

канням процесів адаптації та соціалізації. Усвідомлен-

ня і розуміння цього обумовлює величезну відповіда-

льність держави і суспільства за створення сприятли-

вих умов для цього та запобігання дезадаптації та екс-

клюзії дитинства. Саме тому суспільство повинно на-

магатися, так би мовити, організувати життя дитини 

створюючи сприятливе середовище для проживання, 
забезпечити нормальні умови життя та існування. Тому 

дитина розгадається в світі дорослих виключно як 

суб’єкт, якому необхідно «включатись» в життя, так би 

мовити адаптуватись до його умов. 

Короткий огляд публікацій за темою. Актуаль-

ність розвитку інклюзивної соціальної політики ви-

значає наявність інтересу до неї не тільки державних 

чиновників, але й науковців. Особливе значення в 

цьому сенсі уявляє концепція В.Р. Шмидта, що визна-
чає взаємозв’язок соціальної політики з розвитком 

виробничих відносин і взаємозв’язок, що виділяє, 

процеси ексклюзії та інклюзії з освітніми системами. 

Найцікавіший варіант рішення проблеми запропону-

вав англійський соціолог Г. Еспінг-Андерсон, що по-

клав у її основу вивчення політичної та макроеконо-

мічної ситуацій. Особливий інтерес представляють 

дослідження проблем розвитку соціальної політики, 

зроблені російськими вченими. Вивчаючи напрямки 

реформування системи соціального захисту дітей у 

цілому, В.Н. Ярська відзначила тенденцію до пере-
осмислення самої проблеми ексклюзії в контексті те-

орії соціальної рівності. 

Мета. Виходячи з вище наведеного метою статті є 

дослідження проблеми інтеграції дитини в українсь-

кому суспільстві 

Першим кроком до подолання стану соціальної екс-

клюзії щодо такої соціально-демографічної групи як 

діти в Україні повинно стати визнання наявності цієї 

проблеми та проголошення соціальної інклюзії в якості 

одного із пріоритетів національної соціальної політики. 

При розробці та здійсненні соціальної політики, інклю-

зія може розумітися як «процес, заснований на діалек-
тичному взаємозв’язку соціалізації, інтерналізації та 

інституціоналізації, що припускає розробку й застосу-

вання організаційних заходів, спрямованих на рівноп-

равну соціальну взаємодію індивідів або соціальних 

груп (у першу чергу соціально незахищених верств), із 

приводу їх включення в соціум, результатом якого є 

збільшення ступеня активної участі в житті суспільства 

особистості або групи, незалежно від їх демографічних, 

економічних, політичних і культурно-духовних харак-

теристик. Оскільки форми виключення різноманітні, то 

й державна соціальна політика повинна бути комплек-
сною, збалансованої та здійснюватися не тільки в на-

прямку зниження рівня бідності родин з дітьми (хоча 

це безумовно найважливіша її ланка), але й містити в 
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собі ряд інших напрямків. Таким чином, соціальна ін-

клюзія означає повну участь всіх членів співтовариства 

в його життєдіяльності. 

Матеріали і методи. Соціальна адаптація розгля-

дається нами в контенксті включення індивіда чи гру-

пи в соціальне середовище, пристосування до відпо-

відних правил, систем, норм і цінностей, практики та 

культури суспільного життя. Термін «адаптація» ви-

ник у другій половині ХVІІІ ст., і був введений до 
наукового обігу німецьким фізіологом Г. Аубертом, 

який використав його для характеристики явищ прис-

тосування чутливості органів зору (або слуху), що 

виражається у підвищенні чи зниженні чутливості у 

відповідь на дію адекватного подразника [6, с. 13]. 

Тобто соціальна адаптація – це взаємозумовлений 

процес пристосування індивіда до соціального сере-

довища і пристосування суспільства до потреб особи-

стості через їх задоволення. Відповідність між рівнем 

соціальних потреб і рівнем їх задоволення визначає 

рівень соціальної адаптації.  

Адаптація дитини до оточуючого її середовища 
може здійснюватись у трьох формах: 

– акомодація (повного підпорядкування вимогам се-

редовища без їх критичного аналізу), прикладом та-

кої форми може стати виховання дитини в рамках 

сімейного кола; 

– конформізму (вимушеного підпорядкування вимо-

гам середовища), як правило дана форма розповсю-

джена у дітей, які перебувають на вихованні в дер-

жавних заклала – дитячих будинках, притулках, ін-

тернатах;  

– асиміляції (свідомого й добровільного прийняття 
норм та цінностей середовища на основі особистіс-

ної солідарності з ними), включення дитини до 

освітнього процесу в школі. 

Адаптацію як особливий процес відновлення по-

рушеної рівноваги між індивідом і оточуючим його 

середовищем шляхом внутрішніх змін самого індиві-

да розглядав В.М. Сорокін, звернувши увагу на той 

факт, що компенсаторні процеси так само спрямовані 

на відновлення рівноваги в суспільстві також шляхом 

внутрішньої перебудови конкретної особистості [9]. 

На думку Г.О. Балла, основні прояви соціальної 
адаптації, виявляються у взаємодії (у тому числі спіл-

куванні) дитини з оточуючими її людьми та їх актив-

ною діяльністю. Найважливішим засобом досягнення 

успішної соціальної адаптації є включення в освітній 

процес та виховання, а також трудова та професійна 

підготовка [3, с. 36].  

Виступає проти теорій, які заперечують роль люд-

ського чинника в динаміці суспільного розвитку 

Е. Фромм, який виділив статичну та динамічну адап-

тації. На його думку у процесі адаптації активно змі-

нюється як сама особистість, так і оточуюче її середо-

вище, в результаті чого між ними встановлюються 
відносини адаптованості [10, с. 47]. 

Кожен процес подолання проблемних ситуацій, на ду-

мку А. Налчанджян, можна вважати процесом соці-

альної адаптації особистості, в ході якого вона викори-

стовує набуті на попередніх етапах свого розвитку та 

соціалізації навички та механізми поведінки або відк-

риває нові способи поведінки та розв'язання задач, нові 

програми і плани внутрішньо-психічних процесів. Ось 

чому науковець вважає що адаптація – це соціальний 

процес, який при сприятливому перебігу призводить 

особистість до стану адаптованості. Тому, якщо навко-

лишнє середовище пред’являє до дитини вимоги, до 

яких їй важко адаптуватися в силу своїх особистісних 

чи вікових особливостей, у неї може розвинутись від-

чуття соціальної, психічної і соматичної напруги, в 

наслідок чого можуть розпочатись процеси дезадапта-

ції. В разі яких дитина формує неадекватні механізми 
пристосування до умов навколишнього середовища. 

Вона стає схильною до девіантної поведінки та прово-

кування конфліктних відносин [8]. 

Важливим аспектом адаптації дитини до суспільно-

го життя є засвоєння нею соціальних ролей. Цим обу-

мовлено віднесення адаптації до одного з механізмів 

соціалізації особистості. Ефективність зазначеного 

процесу в значній мірі залежить від того, наскільки 

адекватно індивід сприймає себе і свої соціальні 

зв’язки. Викривлене або недостатньо розвинуте уяв-

лення про себе призводить до порушень адаптації. 

Деякі вчені, як А.В. Мудрик, вважають, що соціальна 
адаптація це один з механізмів соціалізації [7, с. 102]. 

Соціалізація в контексті вище наведеного може розг-

лядатись як процес інтеграції індивіда в суспільство, у 

різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціа-

льний інститут, соціальна організація) шляхом засво-

єння ним (індивідом) елементів культури, соціальних 

норм і цінностей, на основі яких формується соціаль-

но значущі риси особистості. Це процес набуття соці-

ального досвіду та ціннісних орієнтацій, потрібних 

для виконання соціальних ролей. У межах зазначено-

го процесу дитина засвоює соціальні норми, вміння, 
стереотипи, соціальні настанови, форми поведінки та 

спілкування, варіанти життєвого стилю. Для соціалі-

зації має велике значення процес виховання, який роз-

починається в родині, безпосередньо батьками, а по-

тім триває в освітніх закладах – дитячому садку, шко-

лі,інших навчальних установах. У процесі соціалізації 

відбувається формування особистості дитини та ста-

новлення її самосвідомості. В межах соціалізації ди-

тина розвиває саморегуляцію та формує свою життєву 

позицію. У цьому сенсі особливого значення набува-

ють практики контактів дитини з оточуючим її сере-
довищем, в умовах спільної діяльності, за допомогою 

якої вона починає вірно сприймати й оцінювати себе 

та інших, стає особистістю. 

Розуміння взаємозв’язку процесу адаптації та соціа-

лізації стало основою адаптивно-розвиваючої концеп-

ції соціалізації, автором якої є М.П. Лукашевич. Сут-

ність цієї концепції полягає в визначенні соціалізації як 

взаємодії людини з навколишнім середовищем, що 

триває все життя у кожній сфері її життєдіяльності. 

Адаптація як особлива діяльність дитини, що пов’язана 

з засвоєнням нової соціальної ситуації, надає їй соціа-

льного досвіду і тим самим підвищує рівень соціаліза-
ції. У дорослому житті адаптація індивіда в процесі 

взаємодії з соціальним середовищем відбувається ефек-

тивніше, покращуючи його соціалізацію. З вищезазна-

ченого можна зробити висновок, що соціальна адапта-

ція і соціалізація – це нерозривні в своїй єдності проце-

си. Тому частиною процесу соціалізації виступає вихо-

вання, під час якого людина набуває нового досвіду та 

знань про соціальне середовище і вчиться ефективно 

20

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(9), Issue: 53, 2015 www.seanewdim.com



взаємодіяти з ним. Первинною ланкою виховного про-

цесу для дитини є сім’я [5, с. 84]. 

Американський дослідник Е. Еріксон вважає, що ін-

дивіду як у дитинстві, так і в дорослому віці доводить-

ся долати складні, іноді критичні ситуації, що законо-

мірно виникають на його життєвому шляху і мають 

специфічний характер на кожному етапі. Долаючи ці 

критичні ситуації, індивід збагачується новим соціаль-

ним досвідом і переходить до наступної стадії. Якщо 
соціалізація на якійсь стадії не відбулася (не вдалося 

розв’язати основну на цій стадії проблему індивіда) або 

вона відбулася частково, це негативно впливає на по-

дальші стадії і на соціалізацію загалом [1, с. 18]. 

Таким чином, за еволюційною теорією соціалізації 

Е. Еріксона, в молодшому шкільному віці (IV стадія 

людського розвитку) основною проблемою є старан-

ність чи недбалість. Головним завданням є набуття 

впевненості в собі, у своїх здібностях, їх усвідомлення і 

розвиток. Невиконання (часткове чи повне) цієї задачі 

позначається в прояві елементів недбалості як на цій, 

так і на подальших стадіях соціалізації дитини. Зали-
шившись в зазначений період без піклування батьків та 

потрапивши до державного виховного закладу дитина 

ризикує так і не розвинути свої здібності, оскільки в 

таких установах відсутній індивідуальний підхід.  

У період адаптації дитина виступає як об’єкт сус-

пільних відносин, на який спрямована величезна кіль-

кість зусиль батьків, вихователів, вчителів і інших 

людей, що її оточують. У цей час відбувається так 

зване «входження» у соціальне середовище, оволо-

діння деякими знаковими системами, елементарними 

нормами і правилами поведінки, соціальними ролями, 
засвоєння елементарних форм діяльності. Дитина, 

власне, навчається бути особистістю. 

Проблема адаптації дитини в українському суспі-

льстві тісно пов’язана з задоволенням її потреб, що 

забезпечують умови для успішної життєдіяльності. 

Саме тому на сьогоднішній день особливої актуаль-

ності набуває проблема виявлення механізмів вклю-

чення дитини до суспільного життя. Важливу роль в 

цьому сенсі відіграє процес оволодіння навичками 

поведінки, сприйняття та засвоєння загальнолюдських 

та національних цінностей. Отже, дорослий світ до-
помагає дитині пристосуватися до різних життєвих 

ситуацій, сприяти оволодінню соціальним досвідом, 

допомагати самовизначитись. 

Активізація життєвих сил дитини під час вихован-

ня її в родинному колі, на відміну від державних ви-

ховних закладів, безумовно формує соціальну актив-

ність і активізує адаптаційні ресурси. На думку 

О.О. Якуби, соціальна активність особистості в нау-

ковій літературі розглядається як системна соціальна 

якість, в якій виражається і реалізується рівень її соці-

альності, тобто глибина і повнота зв’язків особистості 

з соціумом, набутих під час соціалізації, а адаптація 
дає можливість дитині пройти шлях перетворення від 

об’єкт до суб’єкта суспільних відносин. Це початкова 

соціальна якість, яка виражає цілісне, стійке активне 

відношення до суспільства та формується виключно в 

умовах сім’ї [12, с. 33].  

Результати та їх обговорення. Оскільки соціальна 

адаптація вкрай необхідний процес входження дитини 

в різні сфери суспільних взаємовідносин, розширення 

чисельності контактів, формування адекватної пове-

дінки відповідно до її потреб і особливостей виділимо 

наступні складові соціальної адаптації дитини: 

1. Психологічна адаптація – процес взаємодії особи-

стості з середовищем, при якому особистість набуває 

навичок пристосування до певних особливостей пере-

бування в соціумі, зазнаючи активного впливу з боку 

найближчого оточення, з метою забезпечення задово-

лення своїх основних потреб. Процес взаємодії особис-
тості й середовища полягає в пошуку й використанні 

адекватних способів задоволення основних потреб. 

2. Економічна адаптація здійснюється зазвичай у 

підлітковому віці, коли дитина починає розуміти ная-

вність товарно-грошових стосунків в суспільстві і 

поступово залучається батьками до монетарної систе-

ми життя суспільства. Для випускників інтернат них 

закладів набуття зазначених практик є неможливим, 

оскільки вони перебувають на повному державному 

забезпеченні і не мають змоги засвоїти механізми ці-

льового використання коштів.  

3. Комунікативна адаптація зумовлює пристосу-
вання дитини до взаємозв’язків і взаємостосунків, що 

існують в суспільстві, стимулює розвиток соціальних 

навичок і умінь, формує соціальну компетенцію. Осо-

бливо це стосується дітей, які були вилучені з неспри-

ятливих умов життя (від батьків наркоманів, пияків) в 

наслідок чого зазнали посттравматичного стресу, пе-

режили екзистенційні проблеми тощо. Комунікативна 

адаптація виявляється ефективною тільки в умовах 

включення дитини в нормальне соціальне середовище 

та збереженням її власної індивідуальності. Окремо в 

цьому контексті необхідно виділити дітей з особли-
вими потребами, які потребують прийняття свого ста-

ну і формування активної життєвої позиції, орієнтації 

на власні збережені можливості й потенціал.  

4. Регулятивна адаптація пов’язана з життєвими ци-

клами дитини, переходом від одного віку до іншого, 

перебігом різних життєвих подій і змін, що потребу-

ють формування нових якостей характеру, рис особи-

стості та вимог до суспільства, яке має забезпечувати 

гідне існування громадян. Особливо важливою соціа-

льна адаптація виявляється для статево-рольових вза-

ємовідносин і взаємостосунків на різних вікових ста-
діях життя людини. Регулятивна адаптація пов’язана з 

задоволенням потреб у безпеці й повазі. 

5. Самореалізація – рівень задоволення духовних 

потреб особистості, реалізації творчого потенціалу. 

Соціальна адаптація до нової життєвої ситуації чи 

умов життя здійснюється через активізацію сильних 

сторін особистості, самореалізацію в трудовій діяль-

ності чи творчості, 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити 

висновок про те, що адаптація є складовим механізму 

соціалізації особистості, який відбувається як присто-

сування до різноманітних життєвих ситуацій, під час 
яких накопичується соціальний досвід, засвоюються 

норми та цінності, що є невід’ємною частиною вклю-

чення дитини в суспільне життя. Адаптація збагачує 

соціальний досвід дитини, полегшує подальшу проце-

си включення її до дорослого світу. Розуміння механі-

змів соціалізації на початкових етапах розвитку дити-

ни виводе на перший план формування механізмів 

пристосування, завдяки яким відбувається становлен-
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ня особистості, сприйняття дитиною соціуму. У про-

цесі подальшої соціалізації цей механізм трансформу-

ється, виконуючи інші завдання, реалізуючи більш 

високі рівні включення. 

У процесі адаптації особистість проходить три фа-

зи свого становлення:  

– перша фаза (власне адаптація) передбачає засвоєння 

ціннісних орієнтацій та норм, уподібнення індивіда 

до інших членів групи. Якщо за тих чи інших обста-
вин дитині не вдається подолати труднощі адапта-

ційного періоду, у нього може розвиватися диском-

форт, залежність, невпевненість, що є причинами 

породження дезадаптації особистості; 

– друга фаза (індивідуалізація) виникає через супере-

чності між необхідністю «бути таким як усі» і праг-

ненням індивіда до максимальної персоналізації. У 

випадку, якщо дитина не зустрічає взаєморозумін-

ня, у неї можуть розвиватись якості негативізму, аг-

ресивності, що викликає деіндивідуалізацію;  

– третя фаза (інтеграція) детермінується суперечнос-

тями між прагненнями дитини бути ідеально пред-
ставленою в соціумі, з одного боку, та потребою су-

спільства прийняти, підтримувати і культивувати 

тільки ті індивідуальні особливості індивіда, які 

сприяють розвитку її як особистості [13, с. 332]. 

Створення демократичного суспільства та соціаль-

ної держави визначає як суспільні цінності ідеалів 

справедливості та соціальної рівності, що становлять 

основу інклюзивного процесу. Соціальна інклюзія, 

під якою в широкому сенсі розуміють «включення 

індивіда або групи в співтовариство з метою залучен-

ня до певної дії або культурного процесу» [13, с. 11]. 

Інклюзія являє собою активний процес зміцнення по-

чуття приналежності дитини до сімейного кола, ото-

чуючих та веде до соціальної інтеграції.  

Необхідність докладання спеціальних зусиль, у дано-

му напрямку, є актуальною проблемою для українсь-

кого суспільства та викликана прагненням запобігти 

або зменшити процеси соціального виключення, вна-

слідок яких діти виявились на периферії соціального 

простору, що спровокувало їх зв’язок з суспільством. 
Особливе занепокоєння в цьому контексті виклика-

ють процеси соціального виключення дітей, оскільки 

є найбільш руйнівними для соціальної солідарності. 

Проблеми, що виникають у дітей під час адаптації до 

оточуючого середовища на етапі ранньої соціалізації, 

можуть привести до подальших життєвих труднощів 

та, згодом, знижують шанси на успішну соціальну 

інтеграцію. В умовах проведення антитерористичної 

операції в Україні процеси виключення дітей посили-

лись, оскільки вони перестали сприйматись як су-

б’єкти правового поля. Жодних нормативних актів, 

щодо відповідальності держави за розвиток наступ-
них поколінь за 2015 рік прийнято не було. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день в 

Україні діти є однієї з найбільш уразливих груп у сус-

пільстві, оскільки основні інститути, відповідальні за 

їх соціалізацію (охорона здоров’я, освіта, соціальне 

обслуговування), традиційно мають дуже малий 

вплив на національну та місцеву політику або не ма-

ють його взагалі. А в умовах ведення бойових дій на 

Сході держави певна частина дітей взагалі позбавлена 

нормального існування навіть в якості суб’єктів сус-

пільного життя. 
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The problem of integration of the child into the social life 

E. Klimenko 
Abstract. In article problems of integration of children in the Ukrainian society are studied, questions of their adaptation, inclusion 
and socialization in society are considered. The author opens the existing forms of adaptation of younger generation to the existing 

realities of the changing society of the armed conflict which is in a state. Besides are lit: the compensatory model created by V. So-
rokin the concept of interaction of the child with society the described G. Balla, the integration approach to socialization process 
developed by A. Mudrik and a key role of educational process the offered E.A. Yakuba. 
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Аннотация. В статье анализируется феномен внекультовых практик современных христианских церквей, приводится дефи-

ниция соответствующего понятия. Подчеркивается, что анализ такого явления, как внекультовые практики в феноменологи-
ческой традиции дает возможность четче определить его содержание, характер, участников (субъектов). Предлагается типо-
логия внекультовых практик, построенная по ценностному основанию. Выделяются традиционалистский, модернистский и 
постмодернистский типы внекультовых практик. По результатам эмпирических исследований сделан вывод о том, что для 
современных христианских церквей Украины характерен смешанный тип внекультовых практик.  

Ключевые слова: культовые практики, внекультовые практики, типология, традиционалистский тип, модернистский 
тип, постмодернистский тип внекультовых практик 
 

Введение. В условиях трансформации украинского 
общества существенным изменениям подвергаются 

все социальные институты. Этот процесс не обошел 

стороной и Церковь. Традиционной для Церкви явля-

ется культовая деятельность, однако в последние вре-

мя Церковь все больше внимания уделяет внекульто-

вой работе. Акцент на этом направлении, с нашей 

точки зрения, не случаен. Его обусловливает ряд фак-

торов, предопределяющих такой выбор Церкви как 

социального и религиозного института. Одним из них 

является духовный вакуум, характерный для многих 

постсоветских обществ, в том числе для украинского 

социума, распространение аморальных ценностей и 
норм поведения. В то же время заинтересованность 

христианских церквей в развитии внекультовой дея-

тельности, на наш взгляд, связана с их конкуренцией с 

другими социальными институтами, отвечающими за 

формирование ценностной основы общества. В этой 

ситуации важнейшей задачей Церкви является фор-

мирование такой системы внекультовой деятельности, 

которая способствовала бы не только укреплению ду-

ховности общества, но также повышению ее конку-

рентоспособности в соревновании с другими соци-

альными институтами за доверие людей. 
Краткий обзор публикаций по теме. Анализируя 

научную литературу по проблемам деятельности Церк-

ви, мы обратили внимание, во-первых, на преимуще-

ственно философский и религиеведческий характер 

этой литературы, во-вторых, на то, что она прежде все-

го посвящена церковной культовой деятельности. Хотя, 

справедливости ради, необходимо назвать и ряд работ, 

в которых так или иначе рассматривается внекультовая 

деятельность Церкви. Интерес к этому виду деятельно-

сти христианских церквей проявляют, например, такие 

российские исследователи, как И.В. Шарыпова [11], 
Г.А. Кукушкина [6], Т.П. Белова [1], А.П. Забияко [2] и 

др.  

Среди украинских ученых, также в основном рели-

гиеведов, обращающихся к анализу отдельных видов 

внекультовых практик тех или иных христианских 

конфессий, назовем таких, как Н. Гаврилова, 

Ю. Решетников, А. Колодный и др. Социологический 

анализ религиозных практик представлен в публика-

циях Л. Рязановой [10], М. Паращевина [9], А. Нико-

лаевской [8]. Однако внекультовая деятельность не 

находит своего отражения в работах отечественных 
ученых, в том числе социологов. По сути дела наше 

исследование – это одна из первых попыток социоло-

гического анализа внекультовой деятельности христи-

анских церквей Украины.  

Цель. В данной публикации мы поставили своей 

целью раскрыть содержание понятия «внекультовые 

практики» и соответствующих ему феноменов, а так-

же предложить читателю авторскую типологию вне-

культовых практик.  

Начнем с определения главных понятий нашего ис-

следования – «культовые практики» и «внекультовые 

практики». Поиски теоретических оснований интер-
претации данных понятий привели нас к феноменоло-

гической методологии. В наших предыдущих публи-

кациях мы достаточно подробно описывали преиму-

щества и возможности данной методологии в контек-

сте изучения культовых и внекультовых практик (см., 

напр.: [7]). Здесь же мы только приведем наши автор-

ские определения названных выше понятий. Итак, под 

культовыми практиками мы понимаем совокупность 

общепринятых действий в рамках христианских об-

рядов, которые актуализируются благодаря религиоз-

ным ценностям, мотивам, установкам, поведению и 
ориентированы на решение христианских задач Церк-

ви как религиозного и социального института. Вне-

культовые практики мы рассматриваем как когнитив-

но-ментальный феномен, который также актуализиру-

ется благодаря религиозным ценностям, мотивам, 

установкам, поведению человека и ориентирован на 

решение христианских задач Церкви, но формируется 

в ходе взаимных типизаций общепринятых действий в 

контексте повседневности как интерсубъективной 

реальности.  

Рассмотрим факторы актуализации и особенности 
проявления внекультовых практик как разновидности 

повседневных практик. Прежде всего подчеркнем, что 

главную роль в формировании и осуществлении повсе-

дневных практик играет жизненный мир человека, его 

намерения, желания, планы, потребности, которые в 

процессе жизни меняются под влиянием как внутри-

личностных факторов, так и взаимодействия с другими 

людьми. Вспомним, что повседневные практики обыч-

но определяются как общепринятые и понятные для их 

участников действия; вследствие их повторения они 
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типизируются, воспроизводятся в привычных для че-

ловека ситуациях в контексте интерсубъективной (по-

вседневной) реальности. Исходя из такого понимания 

повседневных практик, можно выделить их следующие 

черты: общепринятость, понятность, доступность, обу-

словленность жизненным опытом человека, его взаи-

модействием с другими людьми. Важной особенно-

стью повседневных практик является невозможность 

четкого выделения их участников, поскольку ними яв-
ляются все люди независимо от их социально-демо-

графических, социокультурных и других особенностей.  

А теперь определим главные черты внекультовых 

практик как разновидности повседневных практик. 

Естественно, такие практики имеют прямое отноше-

ние к религии, они находятся в поле деятельности 

Церкви. Как и любые другие повседневные практики, 

внекультовые практики понятны для их участников, 

они не требуют специальных профессиональных зна-

ний, ибо основываются на жизненном, в том числе 

религиозном, опыте участников, на их субъективных 

характеристиках: потребностях, интересах, ценно-
стях. В отличие от повседневных практик, можно до-

статочно четко выделить главных участников внекуль-

товых практик: это священники, часть верующих, а 

также потенциальных верующих. Поскольку в основе 

осуществления внекультовых практик лежит жизнен-

ный, в частности религиозный, опыт их участников, 

они типизируются в процессе интерсубъективного 

взаимодействия священников и верующих. Внекуль-

товые практики направлены на осуществление таких 

христианских норм, как милосердие, помощь боль-

ным и обездоленным, людям без определенного места 
жительства, заключенным и т.д. В этом мы убедились 

в ходе наших исследований, изучая внекультовые 

практики таких христианских церквей, как Украин-

ская православная церковь Московского патриархата 

(УПЦ МП), Украинская православная церковь Киев-

ского патриархата (УПЦ КП), Римо-католическая цер-

ковь (РКЦ), Украинская греко-католическая церковь 

(УГКЦ), Объединенный союз христиан веры еван-

гельской (ОСХВЕ), Всеукраинский союз евангельских 

христиан-баптистов (ВСЕХБ), Адвентисты седьмого 

дня (АСД). Выбор именно этих христианских церквей 
обусловлен такими факторами, как численность ве-

рующих, обращение к внекультовым практикам, а 

также наличие в рамках перечисленных конфессий 

социальных концепций и доктрин, в которых такие 

практики выступают важным звеном в их взаимодей-

ствии с другими церквями и государством. 

Материалы и методы. В процессе исследований, 

проведенных нами в течение  4-х лет (2010-2014 гг.), 

собран большой объем информации о содержании, 

направленности, формах и методах внекультовых 

практик перечисленных выше конфессий. При этом 

нами были использованы такие методы, как индиви-
дуальные нестандартизированные интервью со свя-

щенниками (N=14) и прихожанами, принимающими 

участие во внекультовых практиках (N=50), анкетиро-

вание студентов вузов Луцка (N=324), а также кон-

тент-анализ печатных СМИ и сайтов православных, 

католических и некоторых протестантских конфессий 

(ОСХВЕ, ВСЕХБ и АСД) (всего проанализировано 

более 1000 статей).  

Результаты и их обсуждения. Анализ полученных 

нами данных показал, что современные христианские 

церкви существенно расширяют сферы реализации и 

направленность внекультовых практик, являющихся 

результатом самоорганизации их участников, о чем 

последние не раз говорили в ходе наших интервью. На 

наш взгляд, последнее обстоятельство свидетельствует 

о том, что внекультовые практики выступают показате-

лем и одновременно фактором становления граждан-
ского общества в Украине. В то же время все более 

тесным становится сотрудничество христианских 

церквей с общественными организациями и органами 

власти, в том числе в контексте внекультовой деятель-

ности. Исследование показало, что такая деятельность 

осуществляются с учетом социально-демографичес-

ких, социокультурных и социальных характеристик и 

потребностей тех, на кого она направлена. Важным 

направлением внекультовой работы для всех христиан-

ских церквей является помощь так называемым про-

блемным группам, в частности людям преклонного 

возраста, лицам с ограниченными возможностями, де-
тям-сиротам, лицам, находящимся в местах лишения 

свободы, и др. Некоторые проблемные группы стано-

вятся еще и группами риска (алкогольная и наркозави-

симость, противоправное поведение и т.д.). Особое 

внимание работе с проблемными группами уделяют в 

протестантских церквях, которые ведут свою деятель-

ность на постоянной основе, создавая соответствую-

щие центры реабилитации, досуговые центра и т.д.  

В последние годы появляются новые направления в 

реализации внекультовых практик. Христианские 

церкви не ограничиваются благотворительностью. 
Сегодня одной из основных задач таких практик ста-

новится создание условий для самореализации как 

самих участников внекультовой деятельности, так и 

людей, ради которых она осуществляется. В частно-

сти, в контексте оказания помощи безработным со-

здаются специальные предприятия для обеспечения 

потребности этой социальной категории в работе. 

Кроме того, учреждаются различные центры духов-

ной жизни, школы искусства и спорта и т.д. [4, с.53]. 

Благодаря этому существенно расширяется круг об-

щения представителей того или иного религиозного 
сообщества, создаются общественные организации по 

религиозно-конфессиональному признаку, которые 

могут стать и уже становятся важным элементом 

гражданского общества, становление которого проис-

ходит сегодня в Украине. 

Осуществляя типологизацию внекультовых прак-

тик, мы основывали ее на ценностных критериях. 

Благодаря этому мы выделили три типа внекультовых 

практик: традиционалистский, модернистский и пост-

модернистский. Рабочая гипотеза нашего исследова-

ния состояла в том, что каждому христианскому 

направлению отвечает тот или иной тип внекультовых 
практик: для православных церквей характерен тра-

диционалистский, для католических – модернистский, 

для протестантских – посмодернистский тип внекуль-

товых практик [7]. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипоте-

зу, обратимся к характеристике каждого типа внекуль-

товых практик.  

Главной особенностью первого типа внекультовых 
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практик является акцент на традицию, то есть на соб-

ственно христианские ценности и нормы поведения, 

стремление к их более широкому распространению в 

обществе. Такой тип практик прежде всего ориенти-

рован на воспроизведение тех норм и ценностей, ко-

торые испокон веков пропагандировались христиан-

скими церквями. Мы имеем в виду нормы милосер-

дия, терпимости, сострадания, помощи ближнему. 

Значительное влияние на формирование таких прак-
тик имеют культовые практики, которые определяют 

их направление, а также роль в их реализации свя-

щенников и верующих. В контексте внекультовых 

практик традиционалистского типа акцентируется 

роль и значение церкви в обществе, ее возможности в 

пропаганде христианского образа жизни за пределами 

культового сооружения. Сюда мы отнесли те виды 

деятельности, которые традиционно характерны для 

христианских церквей: благотворительность, миссио-

нерство, частично работу с представителями про-

блемных групп, которая не является системной и по-

следовательной. Как показало наше исследование, 
данный тип внекультовых практик в большей степени 

характерен для православных церквей, которые отли-

чаются ортодоксальностью, способствующей сохра-

нению, как полагают опрошенные нами священно-

служители, христианских ценностей в целом и право-

славных ценностей, в частности. 

Анализируя роль священников в реализации вне-

культових практик традиционалистского типа, мы 

пришли к выводу, что они выступают своеобразными 

модераторами, определяющими направление и харак-

тер внекультовой деятельности. Собственно, они про-
должают выполнять функции проповедников христи-

анских норм и ценностей, внедряя их, в том числе 

благодаря внекультовым практикам, во все более ши-

рокие слои населения. 

Таким образом, традиционалистский тип практик 

является в значительной степени консервативно (ор-

тодоксально) направленным, ориентированным на 

сохранение и воплощение христианских добродете-

лей, реализующим просветительскую, пропагандист-

скую и благотворительную функции.  

В отличие от традиционалистского типа внекульто-
вых практик, для модернистского типа таких практик 

характерна свобода от диктата традиции. Это означает, 

что в силу определенных социокультурных изменений 

деятельность христианских церквей трансформирует-

ся, адаптируясь к новым условиям. Для модернистского 

типа практик в большей степени характерен граждан-

ский характер. Внекультовые практики этого типа спо-

собствуют формированию современного образа хри-

стианских церквей, привлекательного для верующих и 

потенциальных верующих. В контексте модернистских 

практик, как свидетельствуют результаты нашего ис-

следования, активно используется опыт других конфес-
сий и религий. Модернистские внекультовые практики 

прежде всего отличаются рациональностью и социаль-

ной полезностью. Участвуя в таких практиках, как не-

однократно подчеркивалось в интервью с нашими ре-

спондентами, верующий превращается из слуги Божье-

го в хозяина собственной жизни, актуализирует свои 

достижительские интенции, стремление к повышению 

своего социального статуса, в том числе в глазах чле-

нов религиозного сообщества, к которому он принад-

лежит. Именно это в значительной степени предопре-

деляет его отношение и непосредственное участие во 

внекультовых практиках.  

По мнению опрошенных нами священников, при-

общение к такому (модернистскому) типу практик 

свидетельствует о готовности верующих к восприя-

тию трансформации общества, а также тех изменений, 

которые могут произойти и уже происходят в дея-
тельности церкви как социального института. Остава-

ясь духовным центром, церковь стремится прибли-

зиться как к верующим, так и к потенциальным веру-

ющим, помогая им в решении повседневных проблем.  

Наше исследование показало, что модернистский 

тип практик частично характерен для католической и 

для протестантской церквей. В модернистских вне-

культовых практиках акцент делается не только, а, 

возможно, и не столько на традиционных христиан-

ских ценностях, сколько на реальных каждодневных 

проблемах людей, их преодолении и достижении же-

лаемого результата.  
В следующем типе практик, который мы назвали 

постмодернистским, на первый план выходят граж-

данские ценности в их христианской интерпретации. 

По мнению религиеведа А. Колодного, общей тенден-

цией в развитии современного христианства является 

его протестантизация [5, с. 41]. Она заключается, с 

одной стороны, в постепенном упрощении обрядовой 

символики и практики, а с другой – в активной реали-

зации внекультовых практик. В контексте этой кон-

фессии происходит формирование системы норм и 

ценностей, которая, с одной стороны, не противоречит 
общехристианским ценностям, а с другой – реагирует 

на общественные вызовы. Это отвечает одной из тра-

диционных христианских норм, в соответствии с ко-

торой верующий человек предстает не грешником и 

мучеником, а личностью, которая стремится к саморе-

ализации и саморазвитию. Участие во внекультовой 

деятельности постмодернистского типа предоставляет 

именно такую возможность – возможность самореа-

лизоваться. Этому, в частности, способствуют такие 

виды постмодернистских внекультовых практик, как 

работа в воскресных христианских школах, организа-
ция детских и молодежных праздников, всевозмож-

ных мероприятий досугово-оздоровительного харак-

тера, работа с проблемными группами, участие в со-

здании конкретных программ по реализации того или 

иного направления работы и многое другое. 

Наше исследование показало, что главным субъек-

том внекультовых практик всех типов является свя-

щенник. Он может быть как модератором, так и непо-

средственным участником практик, должен обладать 

значительным багажом знаний, умений и навыков не 

только церковного, но и светского характера, должен 

быть высокоинтеллектуальной и всесторонне разви-
той личностью.  

Верующие – участники внекультовых практик, де-

лая добро другим людям, помогая им, изменяют соб-

ственную жизнь, она становится более осмысленной. 

В этом контексте подчеркнем, что, если в традицио-

налистском типе практик акцентируется на духовно-

нравственных императивах, то в постмодернистском 

типе – на, если можно так сказать, секуляризованной 

26

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(9), Issue: 53, 2015 www.seanewdim.com



духовности, то есть реализации христианских ценно-

стей с помощью светских средств и методов. Прини-

мая участие во внекультовых практиках постмодер-

нистского типа, верующие не только помогают ближ-

нему, но и, как они сами подчеркивали, отвечая на 

вопросы нашего интервью, имеют возможность «реа-

лизовать себя, раскрыть свои способности и таланты» 

в различных видах деятельности (ухаживая за одино-

кими престарелыми людьми, работая в пунктах пита-
ния для беспризорных людей и людей без определен-

ного места жительства, организовывая работу детских 

и юношеских лагерей отдыха, духовных фестивалей, 

конференций, воскресных школ и т.д.). Вся эта работа 

осуществляется исключительно на добровольных, 

самодеятельных началах. Таким образом, как отмечал 

известный американский социолог Р. Инглхарт, про-

исходит «расширение сферы индивидуального выбора 

и массового участия» [3, с.11].  

Выводы. Подытоживая сказанное выше, подчерк-

нем, что обращение к феноменологической методоло-

гии в рамках исследования внекультовых практик поз-
волило нам более полно и глубоко изучить этот фено-

мен, его содержание, направленность, формы и методы, 

а также субъективные представления о внекультовой 

деятельности и участия в ней священников и верующих 

разных конфессий. Предложенная нами типология 

внекультовых практик, безусловно, является своеоб-

разной моделью, "идеальным типом". Достаточно 

сложно тот или иной тип внекультовых практик связать 

с определенной христианской конфессией – православ-

ной, католической или протестантской церковью. Про-

веденное нами исследование свидетельствует о том, 

что для современной Украины характерен, скорее, 
смешанный тип внекультовых практик. Такая деятель-

ность различных религиозных (христианских) общин 

содержит в себе элементы и традиционалистских, и 

модернистских, и постмодернистских внекультовых 

практик. В то же время, как подчеркивалось выше, мы 

можем говорить о некотором преобладании традицио-

налистского типа внекультовых практик в деятельности 

православных церквей, модернистского типа – в дея-

тельности протестантской и частично католической 

церквей и постмодернистского – в деятельности проте-

стантских церквей. Наши дальнейшие исследования 

данной проблематики будут направлены на изучение 
роли внекультовых практик современных христианских 

церквей в становлении и развитии гражданского об-

щества в Украине.  
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The out-cultic practices of modern Christian churches: concepts, phenomena, typology 

V. Luybchuk 
Abstract The article discusses the concept of “out-cultic practices“, the definition of which is formulated in the context of phenome-

nological methodology. It’s emphasized that the analysis of such phenomena as out-cultic practices in the phenomenological tradition 
gives the opportunity to more clearly define its content, the nature of the participants. The author proposes a typology of out-cultic 
practices of modern Christian churches, which built on a value basis.  There are three types of out-cultic practices: traditionalist, 
modernist and post-modern. Based on the results of empirical research conducted by the author using qualitative methods, the con-
clusion is that for the modern Christian churches of Ukraine characterized by mixed type of out-cultic practices.  

Keywords: cultic practices, out-cultic practices, typology, traditionalist type, modernist type, post-modern type 
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Бідність і зайва вага в гастрономічному вимірі: від європейського  

суспільства старого ладу до постіндустріальної сучасності 
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Анотація. Досліджено взаємозв'язок між бідністю та поширенням ожиріння. Зв'язок між цими явищами не завжди прямий. 
Нині бідність, негативні емоції, стреси, низький рівень освіти, самотність, занижена самооцінка, пріоритет цінностей суспільс-
тва споживання є благодатним соціокультурним середовищем для появи людей з надмірною вагою, ожирінням. У країнах на-
+півпериферії та периферії проблема надмірної ваги пояснюється наявністю «гена ощадливості», внаслідок недоїдання попере-
дніх поколінь. Незважаючи на багату українську гастрономічну культуру, в повсякденному житті українського суспільства, як і 
глобального світу в цілому, все ще зустрічаються деструктивні харчові практики, обумовлені проблемами відносної бідності 
окремих соціальних груп. Хоча станом на сьогодні спостерігається позитивна динаміка.  

Ключові слова: бідність, надмірна вага, постіндустріальне суспільство, буржуа, тілесна привабливість 
 

Вступ. Актуальність обраної проблематики не викли-

кає сумнівів. Проблема бідності завжди хвилювала 

людство. Бідність та її відповідні форми прояву за-

звичай були епіцентром підвищеної «соціальної сейс-
мічності», окрім того, часто-густо призводили до псу-

вання соціально-психологічної атмосфери в суспільс-

тві. Сьогодні бідність є родючим підґрунтям, на яко-

му поширюються достатньо нові проблеми, а саме: 

надлишкової ваги населення, ожиріння тощо. Це, в 

свою чергу, безпосередньо відображується на про-

блематиці тілесної привабливості людини та призво-

дить до багатьох інших негативних ефектів. Необхід-

но зауважити, що мова буде йти, передусім, про євро-

пейський гастрономічний та соціально-економічний 

простори, хоча й в інших регіонах подібні проблеми 
стають дедалі більш актуальними. Доцільно зауважи-

ти, що далеко не кожна людина з наявними «зайвими 

кілограмами» страждає на ожиріння. Разом з тим, в 

цій статті ми свідомо подібні явища (надмірну вагу 

людини та ожиріння) не будемо аналітично розмежо-

вувати. На наш погляд, в суспільному житті можна 

сприймати їх наявність як одне ціле, яке тлумачиться 

не лише як індивідуальна, але й як соціальна пробле-

ма. Остання часто призводить до погіршення власно-

го здоров’я, зниження особистісної самооцінки (адже 

канони сучасної краси диктують моду на струнке тіло, 
яке вважається більш привабливим, соціально затре-

буваним), разом з тим, негативно відбивається на 

процесах активного довголіття людини, працездатно-

сті населення, отже економічній потужності держави. 

Стислий огляд публікацій. Обрана проблема, в 

українському теоретичному та емпіричному дискурсах, 

є малодослідженою. Натомість західні вчені приділя-

ють їй набагато більше уваги. Доцільно зауважити на 

працях французького дослідника Ф. Броделя, амери-

канського соціолога П.Сорокіна, італійських медієвіс-

тів А. Капаті і М. Монтанарі, німецьких вчених Й. Ціт-

тлау та А. Саберскі. Всі вони доволі опукло фіксують 
наявні зв’язки між, з одного боку, образом життя лю-

дини на різних стадіях історичного розвитку суспільст-

ва, а з іншого – відповідними харчовими практиками. 

Метою цієї статі – є прагнення деталізувати зв’язок 

між, з одного боку, бідністю, а з іншого – проблемами 

поширення надмірної ваги в суспільстві на сучасному 

етапі, як наслідок, тілесної привабливості. Разом з тим, 

ми намагатимемось проаналізувати, коли саме в ретро-

спективному контексті, такий зв'язок між бідністю та 

зайвою вагою людини стає прямим. Адже, ще відносно 

нещодавно в традиційному світі та на початку індуст-
ріалізації європейського суспільства бідність була ва-

гомою причиною недоїдання. Внаслідок чого худі лю-

ди в сприйнятті масовою свідомістю тогочасного сус-

пільства, як правило, набували негативних значень, 

мали скоріше відштовхуючий від себе статусний образ.  

Виклад основного матеріалу. Отже, якщо в окре-

мих регіонах сучасного світу небезпека опинитися в 

категорії осіб із надлишковою зайвою вагою, чатує, як 

це не парадоксально звучатиме, перш за все на людей 

із малозабезпечених родин, де превалюють бідність і 

самотність, то на початку індустріальної епохи, тим 
паче в суспільствах традиційного змісту, «зайві кіло-

грами» були свідченням належності до високостатус-

них верств соціальної піраміди. У цьому контексті 

промовистими є питання фізичної привабливості, кра-

си того часу, яка, до речі, і на сьогодні багато в чому 

залежить від особливостей організації власного меню. 

«Якби був я королем, то жир би ложками сьорбав», – 

відома репліка французького селянина ХVII ст. Дійсно, 

у той час маслинова олія і вершкове масло були над-

коштовними й бажаними продуктами і все ще залиша-

лися прерогативою повсякденного застілля в аристок-
ратично-буржуазному середовищі [9, с. 131]. «Вершко-

ве масло аж до початку Першої світової вважалося для 

селян недозволеною розкішшю» [9, с. 131]. Хоча, як 

пишуть історики, звичка «змащувати» страву існувала 

ще з прадавніх часів, попри це люмпенам та пауперам 

доводилося для цього користуватися більш дешевими 

видами свинячого жиру: сала, смальцю, топленого жи-

ру тощо [5, с. 202]. Саме ці продукти були для най-

менш забезпечених доступними гастрономічними ре-

ферентами. Більше того, у предметному полі таких 

питань фокусувалися відомі фольклорні й літературні 

ілюстрації, тобто саме на них, насамперед, концентру-
валася увага звичайної людини. «Сто возів смальцю 

везе коза в країні Кукканьї, свідчить німецька версія 

сюжету, викладеного братами Гримм» [5, с. 204]. Такі 

ж аналоги продуктових утопій у межах гастрономічно-

го фольклору ми знаходимо в італійській культурі. Зо-

крема, паста була вкрай бажаною та надзатребуваною, 

«недаремно у Бокаччо (італійський письменник Нового 
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часу. – Прим. авт.) виникає образ чарівної країни Вра-

кії, де на горі з тертого сиру живуть люди, які займа-

ються лише тим, що роблять макарони та равіолі» [8, 

с. 32]. Дослідники припускають, що, «ймовірно, відсу-

тність широкої гами жирів у раціоні харчування, які 

містять вітамін D, зокрема рослинних, призводила до 

занадто частої появи горбатих і кульгавих в іконографії 

тих років» [5, с. 203]. Таким був видимий гастрономіч-

ний фантом бідності, одна з форм прояву культурного 
універсуму голоду тих часів. Усе, що сочилося жиром, 

вважалося в суспільстві старого ладу смачним [8, 

с. 128]. Віддзеркаленням таких уподобань є видатні 

полотна великих митців того часу. «Живопис Рембран-

дта ван Рейна та Пітера Пауля Рубенса являє собою 

свого роду гімн целюліту. Повнота вважалася краси-

вою. Достатньо… подивитися на розписну стелю в 

будь-якому італійському палаццо епохи Відроджен-

ня…, і ви побачите юних, але доволі відкормлених дам 

і господ…» [8, с. 128-129]. Тож, зазвичай хвалебні оди 

зайвим кілограмам (за нормами сьогодення) ми знахо-

димо в живопису того часу, насамперед, як ознаку со-
ціальних відмінностей.  

Якщо в сучасному світі людина демонструє свій 

успіх і красу завдяки стрункій, для жінок, або натре-

нованій, для чоловіків, поставі, то в минулому, на-

приклад у Мілані чи Болоньї, гладкий чоловік або 

гладка жінка вважалися символами багатства, замож-

ності й краси. Звідси й тогочасні уявлення в масовій 

свідомості про канони краси. Аксіоматика краси ми-

нулого передбачала: бути красивим – це бути глад-

ким, причому безвідносно до гендерної приналежнос-

ті. «Поняття “гладкий”, таким чином, несе в собі суто 
позитивний заряд, тому дає підстави визначити з його 

допомогою вищий прошарок флорентійської буржуа-

зії (“гладкий народ”) у момент його соціального та 

політичного становлення» [5, с. 204]. Такі культурні 

конотації краси напрочуд рельєфно виявляються на 

тлі масової свідомості тих часів, знаходячи відобра-

ження у фольклорних оповідях. «Виріс він гладким і 

красивим, з янгольським личком», – пише Ф.Саккетті 

(італійський митець того часу. – Прим. авт.) про 

одного зі своїх персонажів. Якщо говорити про жіночі 

вподобання, послухаємо героїню однієї комедії Голь-
доні (італійський письменник Середньовіччя. – Прим 

авт.): «Якщо бажаєте стати моїм коханим, ви маєте 

бути красивим, гладким та міцним» [5, с. 204]. Харчу-

вання без обмежень надавало можливість стати глад-

ким і, за канонами краси суспільства старого ладу, – 

привабливим, разом із тим перспективним, затребува-

ним, жаданим чоловіком або нареченою. 

Дійсно, худоба в ті часи вважалась маргінальним 

явищем, що чітко стигматизувало соціальні групи за 

рівнем їхнього суспільного престижу, достатку, точні-

ше – віддаляло усіх тих, хто мав таку антропометрію, 

від бажаного ідеалу краси. «Цінність худоби, яка 
пов’язана з такими чеснотами, як швидкість, вміння 

працювати, ділові якості, була запропонована у вигляді 

нової естетичної та культурної моделі тільки у ХVIII 

ст., і здійснили такий злам ті соціальні групи – в основ-

ному буржуазія…, які протистояли старому порядку в 

ім’я нових ідеологій та політичних проектів» [5, с. 205]. 

У подальшому, із розвитком капіталізму, коли атавіс-

тичний голод все менше про себе нагадував, новий 

бажаний ідеал тіла більш наполегливо виходив на ава-

нсцену епохи й ніс у собі конкретні суспільні образи та 

асоціації. Так, «пуританський дух ХІХ ст. стане відда-

вати перевагу худому, стрункому, витривалому тілу – 

тілу буржуа, який “жертвував собою” заради вироб-

лення різних благ» [5, с. 205]. Подібний канон краси й 

досі має неабияке значення. Усі ті, хто йому не відпо-

відають, ризикують опинитися на «узбіччі» цивілізації, 

стати аутсайдерами сучасного суспільства. Спробуємо 
розібратися з питанням, хто саме наразі найбільше ри-

зикує опинитися серед «повноправних» представників 

останніх. По суті, на сучасному етапі все те, що не від-

повідає стандартам тіла буржуа ХІХ ст., вважається 

девіантним. На нашу думку, фахівці небезпідставно 

наголошують на важливій ролі фінансової складової в 

цій проблемі.  

Виглядає цілком природним, що не лише відсутність 

позитивного прикладу родини, окремі форми масової 

культури, стреси, «пластмасова їжа», суспільство спо-

живання, але й сімейні статки можуть бути «сприятли-

вим» тлом для посилення харчових відхилень та однієї 
з їх форм прояву – надмірної ваги. Як наслідок, людина 

стає за нормами сучасної культури мало привабливою, 

зміщується на периферію активного соціального життя 

тощо. Низькі статки особи чи родини здатні інтенсифі-

кувати тиск інших несприятливих обставин, які прово-

кують переїдання, наприклад через різноманітні стре-

си, або змушують вживати продукти низькопробної, 

тобто дешевої гастрономії. Тож вплив бідності на су-

часні системи харчування подекуди призводить до 

прямо протилежних результатів, аніж це було в мину-

лому. Мова йде про зайві кілограми. Якщо в традицій-
ному та, більшою мірою, індустріальному світі бідна 

людина, як правило, голодна й худа, то в постіндустрі-

альному суспільстві створюється цілком протилежна 

ситуація. Іншими словами, середньостатистична бідно-

та в такому світі матиме, скоріше, надмірну вагу, на 

відміну від представників забезпеченого середнього 

класу й еліти.  

Більше того, навіть в окремих бідних регіонах нашої 

планети, які ще не визначаються на кшталт постіндуст-

ріального світу, ожиріння стає дедалі поширенішим 

явищем. Останні порівняльні дані свідчать, що навіть 
дітей із зайвою вагою в країнах периферії та напівпе-

риферії як мінімум не менше, ніж у розвинених регіо-

нах, а подекуди й більше. Такому стану речей учені 

знайшли своє пояснення. Так, у дев’яності роки ХХ ст. 

англійський лікар Д.Баркер відкрив нову закономір-

ність, якій учені далі ім’я – «рокове програмування». 

Виявляється, що в окремих регіонах нашої планети – 

Індії, Близькому Сході, Китаї (згадаємо Мексику, яка 

тримає пальму першості в поширенні «зайвих кілогра-

мів») – діабет та ожиріння зустрічаються набагато час-

тіше, ніж у деяких інших [10, с. 55]. Д.Баркер пояснює 

це тим, що ембріон, який недоотримає корисних речо-
вин в утробі матері, у своєму подальшому житті про-

грамує себе на якомога більше їхнє споживання із за-

пасом на майбутнє. Інакше кажучи, після народження 

таке прагнення зберігається на генетичному рівні і за 

умов, що продуктів харчування вдосталь, призводить 

до переїдання, унаслідок – до проблем із зайвою вагою, 

а потім і до діабету [10, с. 55]. Як бачимо, вчені вже 

давно говорять про те, що «в організмі мешканців Ла-
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тинської Америки, Африки та Південної Азії міститься 

підвищена кількість “генів бережливості”, які забезпе-

чують більш активне накопичення жиру, з тим щоб 

допомогти пережити голод» [7, с. 51]. Ураховуючи це, 

можна пояснити, чому, наприклад, Мексиці належить 

першість в антирейтингу поширення «зайвих кілогра-

мів»: відносна бідність населення плюс низькоякісні, 

багатокалорійні продукти харчування, переїдання, ма-

лорухливий спосіб життя на тлі щойно згадуваних за-
кономірностей призводять до кричущих проблем із 

ожирінням серед місцевого населення.  

Зазначимо, що проблеми із зайвою вагою та переї-

данням, незважаючи на в цілому скрутні соціально-

економічні умови життя населення, поставали на по-

рядку денному ще в глибокому історичному минулому 

слов’янських народів. Через звернення до досвіду по-

передніх поколінь, в межах превентивного стилю мис-

лення, намагалися не допустити їхні крайні форми про-

яву. Так, у відповідній масовій обрядовості знаходимо 

прикметні епізоди на підтвердження цього. Зокрема, 

фольклорні норми забороняли вагітній жінці їсти пос-
піхом, бо, вважалося, нащадок може стати ненаситним, 

увесь час хотітиме їсти [4, с. 34]. У «Домострої» читає-

мо повчання батька, звернене до сина: «Тем же в малом 

животе изыщи вечныя жизни, идеже от сея жизни  

несть ни скорби, ни воздыхания, ни плача, ни сетова-

ния, но радость и веселие, свет немерцая, солнце – сам 

Господь…» [3, с. 160]. А ось рядки з повчання Святого 

Василія: «…как подобает человеку быти. … Едение и 

питие без говора с удержанием» [3, с. 161]. Але ці на-

станови сприйматимуть лише ті, хто не байдужий до 

проблем організації власного життя, яке без досвіду 
батьків, нової інформації, що міститься в різних дже-

релах, отримує доволі примітивні уявлення та перепов-

нюється деградаційними ефектами. Як свідчать соціо-

логи субкультурі бідності притаманні крос-культурні 

ознаки, одна з них: відсутність бібліотек в таких роди-

нах та нехтування читанням якісної літератури. Отже, 

цілком логічно припустити, що такі соціальні групи 

виявляються набагато вразливішими, ніж інші.  

Сьогодні все очевиднішим стає той факт, що в гло-

бальному світі промисловість «швидкого харчування», 

яку багато хто звинувачує в перманентному виробниц-
тві «зайвих кілограмів», здебільшого зорієнтована на 

бідні верстви населення. Про це говорять дедалі все 

більше вчених. «Численні дослідження підтверджують, 

що чим нижчим є соціальний статус людини, тим імо-

вірніше виникнення зайвої ваги» [10, с. 80]. Доцільно 

таку закономірність конкретизувати аби окреслити 

коло потенційних жертв подібної гастрономії. Отже, 

такий «соціальний статус насамперед визначається 

рівнем освіти й доходами. Гладкі діти частіше за все 

зростають у родинах, в яких не вистачає грошей, а рі-

вень освіти батьків незначний – або його взагалі немає. 

Зв'язок напрошується сам собою. Той, хто мало вчився, 
небагато знає про здорове харчування та переваги рух-

ливого способу життя» [10, с. 80].  

 Неабиякий вплив на такі процеси здійснюють нега-

тивні емоції. На нашу думку, можна сприймати як со-

ціологічну аксіому факт більшого насичення стресо-

генними факторами простору життєзабезпечення, на-

самперед, соціальних низів. Хоча самими пауперами 

він може не усвідомлюватися. Так, популярний фран-

цузький письменник, у минулому маркетолог і фахі-

вець у галузі реклами Ф. Бегбедер, працям якого нале-

жать найвищі рядки в літературному топі останніх ро-

ків, хоча спосіб його життя є більш аніж сумнівний, у 

своєму науково-популярному дослідженні «99 фран-

ків» переконливо доводить, що щасливі люди не злов-

живають споживанням [1], тобто для них брендоманія, 

шопоголізм, вебленові трати притаманні в найменшо-

му ступені. Іншими словами, через використання бага-
топланового емпіричного матеріалу доведено, що у 

нещасливих людей пріоритет віддано цінностям спо-

живання, що викликає ревнощі, заздрість тощо. Особ-

ливо рельєфно такі процеси стигматизують поведінку 

бідних верств населення. Такі емоційні стани форму-

ють відповідні харчові смаки та звичаї, які викликають 

майже несвідоме бажання заміщення особистих, спо-

живчих потреб, які залишилися незадоволеними, за 

допомогою кулінарної компенсації, тобто чим більше 

людина незадоволена різними аспектами життя, тим 

частіше звертається до «харчових компенсацій». І хоча 

рівень доходів не завжди прямо пропорційно впливає 
на зростання задоволення різними аспектами власного 

буття, вважаємо, що питома вага щасливих людей є 

дещо більшою серед фінансово забезпечених верств 

населення, насамперед середнього класу. Вочевидь, 

така закономірність є універсальною для країн, де па-

нує культура досяжницької мотивації. У мудрованих 

формах остання властива й Україні.  

Крім того, через низьку фінансову спроможність бі-

дні, насамперед, споживають харчові продукти сумнів-

ної якості, які, м’яко кажучи, не зовсім вкладаються в 

логіку здорового способу життя. Подекуди їм нічого не 
залишається, як сидіти біля екрану телевізора1 (типова 

універсальна ознака субкультури бідності) і куштувати 

«продукти зі знижкою» [10, с. 40]. Разом із тим амери-

канські соціологи, які досліджували з використанням 

крос-культурного аналізу якість життя за останні два-

дцять років, дійшли висновку, що життєві показники 

мають зворотно пропорційну залежність від часу, який 

особа проводить біля екрану телевізора або монітора 

комп’ютера. Інакше кажучи, чим більше людина ди-

виться телевізор або сидить за комп’ютером, тим мен-

ше вона задоволена якістю свого життя [6]. Знову ж 
таки, чим більший рівень незадоволення людина вияв-

ляє, тим вразливішою стає для поліморфних девіацій, у 

нашому випадку – може спожити їжі більше за необ-

хідне, намагаючись звести нанівець свою неспромож-

ність досягнути успіху в консьюмеристському світі або 

компенсувати будь-який інший аспект незадоволення 

своєю повсякденністю [10]. 

Наразі в атомізованому суспільстві, до якого певною 

мірою належить і Україна, все більш актуальною стає 

проблема самотності. Причому цілком природно, що 

                                         
1 16 серпня 2012 р. в одному з проектів радіо «Ера» - «Ви-
міри життя» - гість, який був запрошений на програму, фа-
хівець у галузі соціальної психології, говорив, що, за дани-
ми наднаціональних досліджень 2011 р., до топу десяти 
найсильніших залежностей людини входять: на першому 
місці – шопоманія, на другому – залежність від телевізора. 
Звісно, залежність не є соціально однорідною, вона насам-
перед детермінує життя соціальних груп, які, по суті, є 
менш самодостатніми, тобто, як правило, з низькою самоо-
цінкою та платоспроможністю. 
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сучасна інтернаціональна самотність здебільшого має 

низький соціально-економічний статус. Як стверджу-

ють уважні спостерігачі, її можна дещо зменшити на 

несвідомому рівні, заповнивши пустоту споживанням 

великої кількості їжі. Окрім того, через їжу багато хто 

намагається локалізувати й інші негативні стани. Зок-

рема людина, яка переймається негараздами сексуаль-

ного характеру, компенсує відсутність задоволення 

солодким, яке впливає на нейромедіатори мозку, ви-
кликаючи насолоду [10, с. 40]. Із цього приводу амери-

канський експерт із питань харчування Д. Уотерхаус, 

підсумовуючи результат проведених нею опитувань, 

з’ясувала, що «близько 50% жінок віддають перевагу 

шоколаду над сексом» [див.: 10, с. 40]. Навряд чи до-

цільно абсолютизувати такі дані, але, з іншого боку, 

було б несправедливим не бачити в них раціонального 

зерна. 

Таким чином, їжа постає в ролі антидепресанта, як 

наслідок – багато хто намагається стрес просто «заї-

дати». Бідність плюс нервове напруження у підсумку 

дають зайву вагу. «Наскільки тісно взаємопов’язані 
стрес і поїдання кондитерських виробів, свідчить той 

факт, що у США після терористичного акту 11 верес-

ня 2001 року споживання солодкого збільшилося в 

багато разів» [10, с. 31]. Схильність до їжі під час 

стресу підтверджують сучасні вчені, із наголосом на 

деякі цікаві деталі. Так, голландський соціальний 

психолог Д. Сместерс «поставив блюдо з кексами пе-

ред тими, кого досліджував. Деяким із них показали 

пару кліпів з новинами, у яких повідомлялося про 

загиблих людей… Ті, хто відчував стрес…, часто тяг-

нули руку до смаколиків, причому чим менше в них 
було почуття самоповаги, тим зафіксований рефлекс 

був сильніший» [10, с. 31]. З огляду на це можна вва-

жати наявність постійного прагнення до солодкого 

певною, нехай опосередкованою, але важливою для 

нас ознакою перебування в ситуації перманентного 

стресу. Слід погодитися з багатьма фахівцями в тому, 

що залишається лише сподіватися на обізнаність та 

сумління рекламодавців та їхніх замовників, задля 

того щоб реклама продуктів харчування не йшла од-

разу після демонстрації есхатологічних сюжетів у 

сучасних мас-медіа [10]. З огляду на це весь апокаліп-
тичний матеріал ЗМІ та його похідну – баналізацію 

зла, яка визнана вітчизняними аналітиками як факт 

повсякденної дійсності в 2012-2013 рр., на превели-

кий жаль, створювала «сприятливі» умови для поши-

рення негативних емоцій, з якими «середній», примі-

ром, українець не в останню чергу прагнув «бороти-

ся» на кухні. Іншими словами, депресивні новини в 

центральних ЗМІ не лише спонукають до девіації, але 

й здійснюють прямий вплив на збільшення зайвої ва-

ги та провокують харчові відхилення, які потім нега-

тивно відіб’ються на стані здоров’я населення та, мо-

жливо, економічній потужності держави. Так, неод-
норазово доведено наявність прямого зв'язку між де-

пресивним жанром телебачення й відхиленнями від 

соціальних норм у поведінкових моделях багатьох 

соціальних груп. Показовий приклад щодо наявності 

зв’язку між контентом сучасних мас-медіа та подаль-

шою поведінкою особи наводить футуролог І.В. Бес-

тужев-Лада у праці «Альтернативна цивілізація» [2]. 

Він зазначає, що кожного разу після телевізійного 

показу навіть такого безневинного фільму за мотива-

ми роману О. Дюма «Три мушкетери» на третину  

збільшується кількість звернень за допомогою до 

окуліста від батьків, діти яких, під враженням від пе-

регляду цієї кінострічки, фехтували один з одним і 

травмували собі очі [2].  

Більше того, проблеми надмірної ваги, ожиріння ви-
кликає занепокоєння не лише представників урядів 

«держав-няньок», які сповідують у власних урядових 

програмах сильну соціальну політику, але й дедалі бі-

льше роботодавців. Так, у швейцарському Давосі під 

час проведення щорічного елітного бізнес-форуму (27 

січня 2013 р.) зійшлися два лобі. Перше виявлялося в 

захисті інтересів роботодавців, які страждають на не-

стачу здорових людей без зайвої ваги. З іншого боку – 

гіганти харчової та фармакологічної промисловості, які 

з надусердям захищали свої інтереси, адже зайва вага 

людини – це надприбутки для подібних бізнес-імперій.  

Україна, мабуть однозначно, механістично, поза до-
датковими коментарями, не вкладається в гастрономі-

чне розуміння проблем зайвої ваги в контексті тради-

ційного, індустріального та постіндустріального вимі-

рів суспільної організації життя. Українське суспільст-

во як і багато інших є вкрай поліморфним організмом. 

Незважаючи на той факт, що гастрономічна культура 

українського суспільства має надзвичайно багатий ре-

пертуар та на рідкість привабливе обличчя, в повсяк-

денному житті населення все ще зустрічаються дестру-

ктивні харчові практики. На жаль, подекуди вони обу-

мовлені проблемами бідності. Часто-густо «бідність 
по-українські» має вже «гладке обличчя» та зайві кіло-

грами на інших частинах тіла. Адже субкультура пау-

перів подекуди сприяє харчуванню дешевими і часом 

небезпечними для здоров’я продуктами, що посилю-

ють негативний ефект на тлі малорухливого способу 

життя прискореним виникненням целюліту, переви-

щенням в організмі норми холестерину тощо. Той 

факт, що українське суспільство страждає на малорух-

ливий спосіб життя, свідчить, із-поміж іншого, хоча б 

та обставина, що знову ж таки, на жаль, власне дозвіл-

ля в масового українця – зазвичай все ще пасивне.  
В якості висновку зазначимо, що прямий зв'язок між 

бідністю та зайвою вагою, тілесною непривабливістю 

гладких людей, можна спостерігати саме на сучасному 

етапі. Це спостерігається як в країнах лідерах світового 

розвитку, так і в інших регіонах нашої планети. Такий 

зв'язок особливо рельєфно почав виявлятись з настан-

ням постіндустріальної епохи. На цьому тлі бідність, 

відсутність прагнення до отримання нової інформації, 

низький рівень освіти, незадоволені соціально-

економічні потреби, стреси, негативні емоції, самот-

ність виступають в якості вагомих чинників, що впли-

вають на харчові практики окремих соціальних груп, і 
в результаті актуалізують проблему поширення глоба-

льним світом надмірної ваги. Разом з тим, «зайві кіло-

грами» як соціальна проблема властиві й країнам напі-

впериферії та периферії, насамперед, через бідність 

попередніх генерацій, як наслідок, присутність в орга-

нізмі мешканців таких країн «гену бережливості».  
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Poverty and overweight person in the gastronomic dimension from the European society of the old order to the post-

industrial modernity 

V.V. Nikolenko 
Abstract. The article explores the relationship between, on the one hand, poverty, and on the other - the problems of the spread of 

excess weight, obesity. It is emphasized that the relationship between these two phenomena is not always a straight line. For  exam-
ple, in traditional society, fat people, as a rule, were representatives of the elite, affluent. Excess weight is a marker of belonging to a 
prestigious social groups, as a result, this pattern influenced the canons of beauty. Fat people were considered more attract ive. Radi-
cal changes have taken place in modern times, during the formation of bourgeois ideology and capitalist relations. Against this back-
ground, the fullness of becoming a marginal phenomenon. In today's post-industrial world "extra weight", as a rule, in the mass con-
sciousness perceived negatively, and their carriers are far away from the canons of modern beauty. Emphasis is placed on the fact 
that poverty, negative emotions, stress, low levels of education, loneliness, low self-esteem, the priority values of the consumer socie-
ty are ground for the emergence of socio-cultural people who are overweight may have obesity. However, the problem of being 

overweight is relevant in modern countries poluperifirii and periphery. This is due to the fact that in humans living in a society, there 
is "lean gene" as a consequence of problems with previous generations of malnutrition. 

Keywords: poverty, overweight, post-industrial society, bourgeois, bodily appeal 
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Abstract. The analysis of achievements and problems of creating and broadcasting Ukrainian Internet TV channels, considering their 
use of modern online technologies. Attention is drawn to funding of Ukrainian Internet TV channels. The analysis of the establish-
ment and functioning of regional Internet TV channels. The stages of Internet and broadcast television media of Lviv, Kirovograd 
and Mykolaiv regions as well as their use of various technologies of communication and interaction with Internet users and specta-
tors are taken into consideration. The issue of teaching young journalists (trainings, seminars, and webinars) to create Internet TV in 
different regions of Ukraine rises. The attention is paid to quality and attractiveness of generated online media channels as separate 
Ukrainian media market, the focus is on the content offered by modern Ukrainian Internet TV channels.  

Keywords: Internet TV, media, transformation, communication, audience 
 

Introduction. Appearance of Internet TV as a separate 

media totally rocked the world. It is due to emergence of 

this new communication resource that every citizen can not 

only influence the Internet TV content, but also directly 
participate in its creation. Despite all the advantages, crea-

tion of Internet television resources has some disadvantages 

relating to anyone who creates and reviews online TV. The 

relevance for the topic is due to the fact that Internet TV is 

a new kind of media that is actively growing and gaining 

popularity and friendly audience. Many scientific publica-

tions are devoted to classic television, its development and 

operation, however, hardly anything has been written about 

the internet television, including Ukrainian one. New tech-

nologies, opportunities, continued expansion of the infor-

mational environment, mobility and activeness encourage 
journalists to create a variety of information products not 

only in major cities with population over one million, but 

also in smaller towns. It is due to the power of Internet, that 

there are not only classic TV products, but also broadcast-

ing networks, establishing online communication with au-

diences, chatting, blogging and independent Internet televi-

sion. Regional media create their own Internet television 

products, so the issue of analysis and research realities es-

tablishment and operation of Internet TV channels in dif-

ferent parts of our country is urgent. 

Overview of the publications. Speaking about scien-

tific literature, it should be noted that on Internet TV 
books are quite hard to find, because there are almost 

none. Much has been written and researched on the clas-

sic television. Recently, there has been published the book 

"Internet journalism" by Artem Zakharchenko, the re-

searcher of the Institute of Journalism at Kyiv National 

Taras Shevchenko University. Foreign researchers, such 

as Kalmykov, Amzin, Kokhanova, have also released 

some works on this topic. Obviously there is a significant 

gap in the study of the topic of Internet TV, which should 

not only be filled with new researches and findings, but 

also be accomplished with practical achievements. 
Lyudmila Fedorchuk has mentioned the Internet TV top-

ic in her work "Perspective directions of television: TV 

innternet". The scholar writes: "The combination of Inter-

net and television will radically change the world in which 

we live. This mutual integration creates a great perspective 

in the development of information technology, changing 

the human mind. It replaces a passive user by a viewer who 

is a co-creator of content that interests him. Russia has al-

ready created an interactive, flexible service system that 
effectively serves the needs of users. In Ukraine there is no 

single provider that would provide services IPTV »[6]. 

Thus, we see that in the case of internet television viewer 

can contribute to creating content that gives certain ad-

vantages, making Internet TV more accessible, and this is a 

significant achievement. The scientist Lyudmila Fedorchuk 

also notes that: "Podcasting can be both: live and in record-

ed. On one hand, watching a program "live", the user can 

have a real-time contact with the producer of the program 

and get more information from him, ask questions to partic-

ipants of a show, take part in contests and so on. On the 
other hand, IPTV recorded programs are stored in the ar-

chive site for an indefinitely long period of time. This al-

lows the viewer to re-watch program that he liked at any 

time . Interactivity, although in less amount, is possible 

even in this case. The viewer can decide what he would 

like to see in the next transmission [6]. " Thus, having ar-

chives of online TV content, we can see that content of web 

sites does not disappear, moreover anyone can have access 

to Internet TV content at any convenient time, making In-

ternet TV mobile and extremely affordable.  

The purpose of the article is to identify achievements 

of Ukrainian Internet TV, trace the problems that arise 
when creating content of Ukrainian Internet TV, to inves-

tigate perspectives of creation and development of re-

gional Ukrainian Internet TV channels and to track the 

problem of broadcasting media in modern conditions. The 

objective of the article is to analyze the current condition 

of Ukrainian Internet TV market, investigate whether 

Internet TV is regulated law, to consider the audience’s 

influence on the formation of Internet content. 

Materials and methods. While writing the article such 

research methods as historical, conceptual and structural 

analysis are used. These techniques are to be used in the 
indication of subjects of Internet TV channels under con-

sideration. Let's try to understand what constitutes Internet 

TV as a separate media and determine its specificity. 

Online dictionary "Wikipedia" defines Internet TV as in-

ternet protocol television (TV online or on-line TV), a sys-
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tem which is based on two-way transmission of digital TV 

over Internet connections via broadband connection [14]. 

The news that the Ukrainian Greek Catholic Church 

(UGCC) launches social and religious Internet TV "Live. 

TV " turned out to be a discovery of the year. Organizers 

emphasize that "Live. TV " will be social and religious 

TV at a ratio of 90/10. The launch of the online channel 

aims to involve young people who actively use the Inter-

net to view high-quality and interesting content. Head of 
the Department of Information of UGCC archpriest Igor 

Yatsiv emphasizes that: "The audience will react to what 

is happening in the studio, through phone calls, Skype, 

via comments in social networks representing our live 

TV. We are not going to impose anything on our viewers, 

thus we are not going to have a so-called grid. There will 

be content and live broadcasts, as well as some edited 

moments of live broadcasts, that can be viewed at any 

convenient time. We have a studio, professional equip-

ment, and professional people. "Live" TV team consists 

of seven persons, including two operators and a journalist. 

We cooperate with some production studios, in particular, 
"The Bells" in Ivano-Frankivsk and multimedia studio 

"Svichado" in Ternopil. Moreover, each diocese has press 

service, who are also our partners "[11]. The creation of 

such Internet TV provides interaction and attracts more 

young Ukrainians to review and comment on content. 

Another attempt to create Ukrainian Internet TV was 

launching intellectual and analytical resource 

"Spilnobachennya." The target audience of the channel is 

conscious citizens. An important advantage of the re-

source is involvement of not only professional journalists 

but also volunteers in creating an online channel. The 
question of funding this project online rises. The organiz-

ers point out: "Internet TV project is financed through 

partner contributions, subscription fees and donations. 

Also, do not exclude the possibility of cooperation with 

international organizations and foundations. A small part 

of the money will come from advertising, but advertising 

will be present only at the web site, and not in the broad-

cast. Advertisements on "Spilnobachenni" will never ad-

vertise alcoholic beverages or tobacco products "[1]. 

However, among media experts, there are those who do 

not believe in creating high-quality Internet TV in 
Ukraine as a separate type of media. "I do not believe in 

consumption of video over the Internet as a main source 

of human information. I believe that people can set up 

Internet TV to their TV and watch it. But with the gadgets 

that Ukrainian people have at home, majority of them 

cannot afford this. In Ukraine there are only a few hun-

dred thousand households with a TV that can be connect-

ed directly to the Internet. Even if 10% of them are will-

ing to pay money for one of online channels, it will be a 

very small amount. I think, eventually, there will be one 

or two projects that will be information hubs and Internet 

TV will be one of the components of the product "[9].  
The greatest achievement in the Ukrainian Internet tel-

evision media space was the creation of Internet TV 

«Hromadsk.tv». As chairman of the program board Ro-

man Skrypin announced, the online channel is going to 

work online and is based on a social organization with the 

same name, which was registered earlier. "The Program 

Board includes such journalists as Mustafa Nayem, Dmit-

ry Hnap, Roman Skrypin, Sergei Andrushko and Julia 

Bankova. It is noted that the program council will annual-

ly appoint a head and coordinate all program content of 

online channel. The lowest level is the editorial board, 

which in its turn will elect a program board. Sources of 

funding for public television will be transparent and will 

appear in the annual report. We also hope to have some 

small donations from citizens as another source of fund-

ing. "[12]. There is another achievement to point out 

among Internet TV, which is opening of the first interna-
tional torrent TV. "Thanks to the torrent TV it has been 

possible to view television broadcasts of TV channels in 

real time using multimedia platform ACE Stream. Based 

on the technology of P2P (peer-to-peer), platform ACE 

Stream conducts communication between all parties peer 

to peer network. Users, who view a broadcast, receive 

data simultaneously from several others who are watching 

this broadcast in the current period. Alternatively, users, 

that view a broadcast, can send data to other network 

members who watch this broadcast. Therefore, all users of 

network provide the possibility of watching for all partic-

ipants, regardless of the number of users. Or rather, the 
more participants there are, the better the viewing experi-

ence is! "[13]. Thus, we see that using torrent TV, there is 

access to hundreds of TV channels in English, German, 

Polish, Russian and Ukrainian. The site contains over 400 

channels all categories: news, children's, movies, sports, 

educational, musical and others. Any channel can be 

watched online for free. But some channels are only 

available after registering on the site. Cable and satellite 

operators felt real competition from Internet TV, which is 

actually free, and decided to prohibit providers providing 

its clients IPTV and WebTV with a help of such govern-
ment agencies as the National Council on TV, MIA and 

Tax. "The largest operators of cable and satellite televi-

sion require that broadcast of TV channels could be con-

ducted over the Internet only with an associated license, 

which costs 200 thousand UAH per month only for one 

area. At the same time, small companies that provide In-

ternet, for example, only for a few areas of the capital, 

with turnover of just around 200 thousand UAH cannot 

afford to buy a license. As a result, Internet TV is just cut 

off. Although, law about television and radio notes that 

any delivery of TV signal has to be licensed, but does not 
consider the possibility of delivery it via Internet "[10].  

The question of funding of Ukrainian Internet TV 

channels remains open. "Despite the apparent simplicity 

of content, Ukrainian online TV in the first month of its 

existence has already gathered a few million views. The 

main reason for the popularity of such projects was the 

tense political situation in the country. Platforms of free 

translation helped them to “fit” within modest budgets. 

Thus, two channels ("Espresso TV" and Hromadske.tv) 

are broadcast via YouTube, as they signed partner pro-

gram with the service. When it comes to live broadcasts, 

three of six projects (Hromadske.tv, GromTV and 
"Spilnobachennya") use video streaming service Up-

stream. It is quite possible that online channels may be 

selling content to broadcasting TV channels. While 

GromTV focuses on investigative journalism, the Hro-

madske.tv specializes in the production of studio projects 

in the form of interviews with invited guests "[8]. Also 

Ukrainian online TV channels as well as the foreign ones 

use crowd-funding platforms. The most famous among 
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them is American Quick Starter, with the help of which 

over 300 projects received support in April last year. 

In the world of modern regional Internet TV there ap-

peared their own regional Internet in Drogobych. Modera-

tors and administrators of Drogobych Internet TV constant-

ly interact with social networks, they post news with a help 

of social network Facebook, that is how they monitor the 

audience by “likes”, reposts and comments. [4] Kirovograd 

region also has its own Internet TV. It has become fashion-
able to make up a name out of the first letters. That is why 

Kirovograd Internet TV is called KIT. Presentation of Ki-

rovograd online TV took place in April last year in the lo-

cal press club, with the first broadcast on the 14th of April 

2014. Alexander Danutsa, the chairman of media group 

"The whole Kirovohrad", one of the initiators of the online 

TV in Kirovograd, reported that everybody is invited to 

cooperate. Cooperation will take place in several directions: 

the first - with people who want to show their creativity and 

make an intellectual contribution to this project; the second 

– information that enables all interested people to join 

online resources, placing a banner or a button on their web-
site; the third direction – financial. Andrii Bogdanovich, the 

deputy director of Kirovograd regional state TV said that it 

is still too early to call the project “public television”. They 

are planning to arrange people voting on what is important 

for society, what they want to discuss, who they want to see 

in the studio. He said that the purpose of the project is to 

create public television, which would be interesting for all 

Internet users, "to use this resource for people to spend time 

usefully, learn more about life in the city." "I like the for-

mat of the Russian TV channel "Rain". We have access to 

the roof, we have such a platform. So we want to organize 
a concert of local bands on the roof. Kirovograd has never 

experienced anything of the kind. We will also have meet-

ings in studios. Perhaps we will be discussing events of a 

current day. Everyone can call or use Internet to ask a ques-

tion ", – Andrey Bogdanovich said. Elena Kvasha, General 

Producer of Kirovograd regional state broadcasting compa-

ny added that KIT is an experimental platform for atmos-

pheric creative communication. During the first broadcast 

Sergey Zaporozhan, a member of "Svoboda" and the 

chairman of the PO "Union of Veterans of Ukraine", Colo-

nel Vyacheslav Ivanov were present. The viewers ques-
tioned the guests via Internet page of KIT on Facebook. 

One can always monitor broadcast of TV online on the 

website of KIT "The Whole Kirovograd" and "Kirovograd 

24" [5]. Thus, we see an example of Kirovograd Internet 

television, IPTV as a separate platform of media and com-

munications has direct collaboration with the audience, 

viewers and users of Internet TV products. Regional media 

in creating and launching online channels faced the prob-

lem of the lack of resources and funding. They refer to 

fundraising to gain money to fund the project. There is an 

experience creating regional Internet TV using grant funds 

in Mykolayiv region. Internet TV "PN-TV» in was created 
on the base of Mykolayiv Regional Internet portal 

"Prestupnosty.NET" [3]. 

How many Ukrainian regions have independent Internet 

television? Or maybe they are not the first, but due to their 

narrow local informativeness only a few local citizens 

know them. It is a problem of ignorance of the existence of 

regional TV Internet resource in a given region, city resi-

dents are not interested in the content, lack of advertising. 

As an example – Truskavets Internet TV TIT about which 

only few people heard. So what is TIT? TIT, Truskavets 

Internet TV, has existed for more than four years. At the 

beginning it was the author's experiment in this direction in 

Drogobych. It was still 2008, the Internet was too weak and 

the project didn’t even complete a year. There were no 

sponsors to support it. The current creation is already de-

signed for high-speed Internet and its corresponding pa-

rameters. There are all the features of such type of source 
of information as "Internet TV", TV broadcasting in partic-

ular. There have been clones of Titus coming up recently, 

particularly in Truskavets. However, according to their 

characteristics, these products are more likely to be classi-

fied as "amateur video", due to the absence of journalistic 

and directing work over the course of transmission. In addi-

tion to the main site tit.net.ua Truskavets Internet TV also 

has its own page in the popular social networks [2]. Anoth-

er problem, a problem compilation of videos, can be ob-

served due to the fact that Internet TV is not legally pro-

tected and it is only the Law "Concerning Television" that 

can protect the author's own content. In contrast to profes-
sionals, there are many enthusiasts who dream about the 

idea of an Internet TV in different regions of our country. 

Little presentation video on Youtube is not enough for 

them anymore. Thus, they are willing to at least reach a 

new level of media. A platform for training young journal-

ists and those who want to become them and work on the 

creation and development of Ukrainian Internet TV has 

been launched. In July last year, PO "Freedom of Speech" 

(Lviv city) in the course of the project supported by the 

Media Development Department of US Embassy in 

Ukraine invited the students of departments of journalism, 
young journalists with experience up to 3 years and public 

activists from Lviv, Ternopil and Donetsk regions to partic-

ipate in the project "Development of a regional network of 

Internet TV in Ukraine”. All project participants had the 

opportunity to upgrade their practical skills in the new tele-

vision media (Internet TV), on-line broadcast of an event, 

an interactive online tool of communication with the audi-

ence, Internet TV content creation features for Internet TV, 

content promoting in social media, and others through 

online webinars and joint-training sessions in Lviv. During 

the webinars, participants learned the characteristics of the 
journalist work on television and Internet content creation 

for online TV, video blogs production; learned how to ar-

range the broadcast of an event; gained skills to work with 

digital audio and video recordings necessary for online 

media and online television; were trained to promote their 

own content in social media; got acquainted with the online 

tools of interactive communication with viewers online; 

and dealt with modern digital gadgets. All webinars con-

ducted by famous Ukrainian journalists, media trainers and 

editors practice. During the webinars project participants 

performed practical tasks, were able to ask the coach ques-

tions and used those tools that were showed by the coach. 
In this respect Lviv region is not an exception. "Your City" 

is a source that has been successfully launched in the city 

of Lviv. It includes a production studio, s well as a variety 

of special projects and creative initiatives. The resource 

covers various spheres of life: education, health, culture 

and arts news from the city life and the country. "Your city 

TV" is the first video catalogue of companies and institu-

tions of the city. The site offers, everybody who is willing, 
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to register a company in the video directory! "Add your 

best photos, videos and news, so that everyone will get to 

know about your advantages!" [7]. 

Conclusions. In summary, it should be noted that the 

achievements of Ukrainian Internet TV include the very 

creation of Internet TV channels, replacing rebroadcasting 

content by their own one. Also significant advantages of 

origination and development of Internet TV are its mobili-

ty, interactivity, interaction with the audience, openness, 
cooperation with international Internet channels. Among 

the problems of the Internet channels are: quality of con-

tent, financial issues (impact of political parties on fund-

ing of newly created Internet TV platforms). Also signifi-

cant problem is the fact that today the Internet TV is not 

regulated by any law, there is no specific law on the func-

tioning of internet television as separate media, indicating 

a gap in this area. Summing up, it should be noted that 

Internet TV in modern conditions of our country is under-

going the rise of development, establishment and opera-

tion. Journalists and media workers incorporate popula-

tion of regions to learning, participation and creation of 

Internet TV in the region, judging by a variety of work-

shops, seminars and webinars on the topic. Spectators and 

Internet users have the opportunity to not only view and 

comment on the information content sites, but also to par-

ticipate personally in setting up of Internet TV in the 
country. Obviously, significant advantages of origin and 

development of Internet TV is a regional mobility and 

interactivity. Although sometimes the quality of the con-

tent could be better, it depends on journalists themselves 

who are responsible for that information product that they 

convey to the public. Regional Internet TV is a good tool 

and an interesting platform for young journalists who 

want to work with new media. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню електронних державних комунікацій. Електронна складова державних ко-
мунікацій розглядається як ефективна комунікативна можливість у сфері державного управління, що передбачає додаткові 
форми взаємодії державних органів з громадськістю на базі широкого застосування інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Здійснено огляд функціонування веб-сайтів державних органів як конкретної форми електронних державних ко-
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Вступ, постановка проблеми. У сучасному українсь-
кому суспільстві чітко сформований соціальний запит 
на відкриту, прозору і зрозумілу широкому загалу дія-
льність державних владних структур. Громадськість 
вимагає від держави конкретних і рішучих дій, спрямо-
ваних на реформування та поліпшення життя й добро-
буту, нового рівня взаємодії, потребує усвідомлення 
того факту, що влада працює для народу, поважає своїх 
громадян, «радиться» з ними стосовно важливих пи-
тань. Здійснення владних повноважень унеможливлю-
ється нині поза державними комунікаціями, діалогом з 
власним народом, активним залученням медіа. Ефек-
тивні державні комунікації виступають обов’язковою 
передумовою для суспільного розуміння державної 
політики, її схвалення та сприяння реалізації. 

Очевидно, що ефективність реалізації державної по-
літики визначається рівнем залучення громадян до 
процесів державотворення, урахуванням інтересів усіх 
соціальних груп. Сучасний етап розвитку держави 
потребує запровадження нових форм налагодження 
комунікативної взаємодії органів державної влади з 
громадськістю. Як стверджує Г. Почепцов, комунікації 
є формою існування влади, особливо це стосується 
публічного простору. Комунікації можуть утримувати 
соціосистему у потрібних параметрах, можуть працю-
вати на зміни. Влада не тільки повинна брати участь у 
комунікаціях з населенням, вона повинна сама ініцію-
вати нові типи комунікацій. Тобто маємо не лише ко-
мунікації типу «влада–населення», а й тип «населення–
населення». І це важливіший тип її комунікативної ді-
яльності, що має набагато серйознішу вагу [1]. 

Новітні технології створюють для держави нові ви-
клики щодо встановлення і підтримки контакту, спіл-
кування, просування своїх ідей. З огляду на стрімкий 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 
одним з визначальних напрямків розвитку державних 
комунікативних можливостей слід вважати розбудову 
та вдосконалення онлайн взаємодії держави з громад-
ськістю. Електронна комунікація великою мірою спря-
мована на активізацію громадської участі та забезпе-
чення зворотного зв’язку у процесі реалізації політики 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з зазна-
ченої теми засвідчує, що державні комунікації загалом 
та такий їхній сектор як електронні комунікації зокре-
ма викликають зацікавлення сучасних науковців. До 
вивчення різних аспектів державних комунікацій звер-
талися дослідники у сфері журналістики, комунікативі-
стики, державного управління. У дослідженні зазначе-
ної проблематики слід відзначити праці таких учених 

як В. Бебик, О. Бобик, Н. Дніпренко, В. Дрешпак, 
С. Колосок, М. Лашкіна, І. Плотницька, О. Порфімо-
вич, Г. Почепцов, Ю. Работа, І. Слісаренко, С. Теле-
шун, Т. Федорів, Ю. Фінклер, С. Чукут та інших. 

Разом з тим, невирішеними раніше частинами зага-
льної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя, є дослідження специфіки електронних державних 
комунікацій, шляхів їх реалізації та їхнього місця у 
системі взаємовідносин «держава-суспільство» в су-
часних умовах. 

Мета роботи – дослідити особливості електронної 
складової державних комунікацій. Досягнення зазна-
ченої мети обумовлює постановку таких завдань: 
конкретизувати сутність електронних комунікацій, 
визначити функціональну роль електронної складової 
державних комунікацій, здійснити огляд веб-сайтів 
органів державної влади, вивчити нормативну базу 
державних електронних комунікацій. 

Методи. У процесі дослідження застосовувалися 
такі методи як описово-аналітичний метод, текстовий 
аналіз наукової літератури, системний аналіз і синтез, 
порівняльний аналіз під час вивчення контенту веб-
сайтів, узагальнення даних. 

Виклад основного матеріалу та результати дослі-
дження. Електронні комунікації як невід’ємна складо-
ва державних комунікаційних процесів зумовлені тех-
нологічними інноваціями у системі комунікацій, вони 
стали можливими завдяки розвиткові Інтернету та 
використанню його у практиці державних структур. 
При цьому інформаційно-комунікаційні технології є 
необхідним інструментом соціально-економічного про-
гресу, одним з основних чинників інноваційного роз-
витку, залучення громадян до всіх благ інформаційного 
суспільства. 

На сьогоднішньому етапі суспільного розвитку на 
зміну безпосередній (представників державної влади з 
громадянами – «можновладець–громадянин») і опо-
середкованій (за допомогою мас-медіа – «можновла-
дець–ЗМІ–громадянин») видам комунікаційної взає-
модії прийшли такі нові комунікаційні форми як елек-
тронна демократія та електронний уряд. Впроваджен-
ня електронного урядування, створення електронного 
уряду та становлення е-демократії передбачають нові 
форми організації діяльності та взаємодії державних 
органів з громадянами та організаціями. 

Основні правові засади реалізації електронних дер-
жавних комунікацій в Україні сформовані низкою 
нормативно-правових актів. Серед них насамперед 
Конституція нашої держави, а також Закони України 
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспі-
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льства в Україні на 2007-2015 роки», «Про Національ-
ну програму інформатизації», Стратегія розвитку інфо-
рмаційного суспільства в Україні, Концепція розвитку 
електронного урядування в Україні, Стратегія держав-
ної політики сприяння розвитку громадянського суспі-
льства в Україні, інші нормативно-правові акти, які, 
зокрема, регулюють суспільні відносини у сфері спри-
яння розвитку громадянського суспільства, відкритості 
влади, розбудови інформаційного суспільства, ство-
рення інформаційних електронних ресурсів, гарантій та 
механізму доступу до публічної інформації, розвитку 
електронного урядування та відкритого уряду, елект-
ронного документообігу тощо. 

Відповідно до Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, електронна демократія (або е-
демократія) – це форма суспільних відносин, за якої 
громадяни та організації залучаються до державотво-
рення та державного управління шляхом широкого 
застосування інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Згідно з документом за основні стратегічні цілі 
розвитку суспільства ставляться, зокрема, прискорен-
ня процесу розроблення та впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій у державне 
управління; забезпечення комп’ютерної та інформа-
ційної грамотності громадян; розвиток електронної 
демократії; забезпечення відкритості інформації про 
діяльність державних органів, розширення доступу до 
неї та надання можливості безпосередньої участі як 
інститутів громадянського суспільства, так і громадян 
у процесах підготовки і проведення експертизи прое-
ктів актів законодавства, здійснення контролю за 
результативністю і ефективністю діяльності органів 
державної влади. 

За умов дотримання цих принципів, електронні ко-
мунікації здатні забезпечувати механізми ефективної 
громадської участі та громадського контролю за реа-
лізацією владних повноважень державних органів, 
вдосконалення системи прийняття державних управ-
лінських рішень та вдосконалення системи державно-
го управління за допомогою інформаційно-комуні-
каційних технологій. Електронні комунікації орієнто-
вані на всіх і відкриті для всіх громадян держави, за 
їхнім посередництвом кожна людина може мати віль-
ний доступ до органу влади, запитувати, отримувати, 
накопичувати потрібну інформацію, користуватися і 
обмінюватися нею, мати можливість висловлювати 
власне бачення щодо актуальних проблем державного 
розвитку. 

Згідно з Концепцією розвитку електронного уряду-
вання в Україні, електронне урядування – форма орга-
нізації державного управління, яка сприяє підвищенню 
ефективності, відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування з використанням інформаційно-телекомуні-
каційних технологій для формування нового типу дер-
жави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. 
Впровадження електронного урядування передбачає 
створення якісно нових форм організації діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, їх взаємодію з громадянами та суб'єктами 
господарювання шляхом надання доступу до держав-
них інформаційних ресурсів, можливості отримувати 
електронні адміністративні послуги, звертатися до 

органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування з використанням Інтернету. 

Конкретною формою електронних державних кому-
нікацій є діяльність офіційних сайтів органів влади усіх 
рівнів державного управління. Очевидно, що сьогодні 
всі державні органи мають власні Інтернет-сторінки. 
Це створює можливість для забезпечення оперативного 
двостороннього зв’язку, дозволяє органам влади інфо-
рмувати про свою діяльність, відкривати для загально-
го доступу інформацію про свої заходи, рішення тощо, 
а громадянам – оперативно отримувати достовірну 
інформацію від органів влади. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про 
порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади» міністерст-
ва, інші центральні органи виконавчої влади, обласні 
державні адміністрації забезпечують розміщення і 
постійне оновлення інформації на своїх офіційних 
веб-сайтах у мережі Інтернет. Оприлюднення в Інтер-
неті інформації про діяльність органів виконавчої 
влади здійснюється з метою підвищення ефективності 
та прозорості діяльності цих органів шляхом впрова-
дження та використання сучасних інформаційних 
технологій для надання інформаційних та інших пос-
луг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, 
що відбуваються у державі. Також в Україні створено 
Єдиний веб-портал для інтеграції електронних інфор-
маційних ресурсів центральних та місцевих органів 
державної виконавчої влади, що представлені в Інтер-
неті, та розміщення інформаційних ресурсів відповід-
но до потреб громадян. 

Веб-сайт фактично виступає практичною основою е-
урядування, з’єднувальною ланкою між державним 
службовцем та органом влади, з одного боку, і грома-
дянином, з іншого. Оскільки саме веб-сайти виступа-
ють своєрідними інформаторами для громадян щодо 
діяльності органів влади та засобами комунікації з 
ними, то вимоги до веб-сайтів регламентовані достат-
ньо чітко й однозначно. Згаданою вище Постановою 
Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади» встановлено перелік обов’язкової 
інформації, яку повинні розміщувати центральні та 
місцеві органи державної виконавчої влади на своїх 
веб-сайтах та визначено порядок оновлення цієї інфор-
мації. 

Так, на офіційному веб-сайті органу виконавчої вла-
ди розміщується, зокрема, така інформація: основні 
завдання і нормативно-правові засади діяльності орга-
ну; структура та керівництво; місцезнаходження орга-
ну і його структурних підрозділів; основні функції 
структурних підрозділів, прізвища і контакти їх керів-
ників; нормативно-правові акти з питань, що належать 
до компетенції органу; відомості про регуляторну дія-
льність органу;  перелік та порядок надання адмініст-
ративних послуг; відомості про взаємодію з громадсь-
кістю; зразки документів та інших матеріалів, необхід-
них для звернення громадян до органу; розпорядок 
роботи органу та час прийому керівництва; підприємс-
тва, установи та організації, що належать до сфери 
управління органу; цільові програми у відповідній 
сфері; відомості про проведення закупівлі товарів (ро-
біт, послуг) за державні кошти; державні інформаційні  
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ресурси з питань, що належать до компетенції органу; 
поточні та заплановані заходи і події у відповідній 
сфері; відомості про наявні вакансії тощо. 

Місцеві державні адміністрації додатково оприлюд-
нюють інформацію про територію відповідної адмініс-
тративно-територіальної одиниці, про її суспільно-
політичний, соціально-економічний, культурний роз-
виток. Тут мають бути відомості про історію регіону, 
адміністративно-територіальний устрій, міста, загаль-
ний огляд економіки, опис природних ресурсів, відо-
мості про транспортну інфраструктуру, засоби комуні-
кації, промисловість, сільське господарство, створення 
привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні еко-
номічні зони, розвиток туризму, а також відомості про 
розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і 
наукових установ, закладів культури і мистецтва), по-
силання на інші Інтернет-ресурси регіону. 

Сьогодні пересічний користувач має можливість 
зв’язку із органами державної влади усіх рівні – від 
центрального до районного – за допомогою порталів у 
мережі Інтернет. Громадяни можуть скористатися дос-
тупом до Інтернет-представництва Президента Украї-
ни, сайту Верховної Ради України; сайту Кабінету 
Міністрів України; 17 сайтів міністерств і відомств, 63 
сайтів інших центральних органів центральної вико-
навчої влади (6 національних комісій, 25 служб, 13 
агентств, 11 інспекцій, 5 центральних органів зі спеціа-
льним статусом, 3 інших центральних органів), 27 
сайтів місцевих органів влади, 5 сайтів вищих судових 
органів України, сайту Центральної виборчої комісії, 
сайту Ради національної безпеки і оборони, а також до 
усіх сайтів районних органів державної влади України. 
Серед усіх веб-сайтів особливо слід відзначити Урядо-
вий веб-портал, який інтегрує веб-сайти усіх органів 
виконавчої влади, характеризується найбільш широки-
ми інтерактивними можливостями. 

Разом з тим, науковці застерігають від ототожнення 
електронної комунікації з мережевою організацією 
інфраструктури органів влади [2]. Головне, на нашу 
думку, полягає у появі нових можливостей для грома-
дян та організацій громадянського суспільства вплива-
ти на владні рішення. Це також означає перенесення 
ваги у комунікації – з влади на громадян. 

Інтернет-представництва державних структур мо-
жуть пропонувати громадянам різні рівні інтерактив-
ності. Загалом, дослідники виділяють чотири таких 
рівні: 
– інформування (надання безпосередньо інформації 

про державні (адміністративні) послуги); на веб-сайті 
подається інформація про послугу (найменування 
послуг; нормативно-правові документи, що регулю-
ють надання послуг; консультаційні матеріали). 

– одностороння взаємодія (можливість отримати елек-
тронну форму документа); на веб-сайті розміщують-
ся електронні форми документів, які необхідні для 
отримання відповідної послуги, створено можливість 
отримати та надрукувати ці форми документів, на-
даються інструктивні матеріали щодо їх заповнення. 

– двостороння взаємодія (можливість обробки елект-
ронної форми документа, включаючи ідентифіка-
цію); забезпечується приймання органом виконавчої 
влади заповнених форм документів в електронному 
вигляді для надання відповідних послуг. 

– проведення трансакцій (електронна реалізація мож-
ливостей прийняття рішень та їх доставка); надання 
органами виконавчої влади інформаційних послуг, 
які згідно з законодавством України  потребують 
ідентифікації суб’єктів правових відносин [3; 4]. 
Ознайомлення з контентом веб-сайтів владних орга-

нів показує, що загалом сайти виконують свої основні 
завдання: висвітлюють сфери діяльності державного 
органу (сфери компетенції та відповідальність), нада-
ють простий доступ до публічної інформації, описують 
послуги, що надаються. Так, на усіх сайтах органів 
державної влади подаються відомості про сам орган, 
його структуру, повноваження, нормативно-правову 
базу. Також наводяться дані про керівництво установи, 
інших посадових осіб, їхня контактна інформація (но-
мери робочих телефонів, час і місце прийому громадян, 
можуть зазначатися електронні адреси для зворотного 
зв’язку). Подаються відомості про доступ до публічної 
інформації, зокрема форма та порядок подання запиту, 
представлені електронні форми документів (заяв) для 
запиту на отримання такої інформації. Крім того, на 
деяких сайтах державних структур користувачам про-
понуються електронні форми для звернень до посадо-
вих осіб з конкретними питаннями, а також електронні 
форми інших документів, які можна надсилати в ре-
жимі зворотного зв’язку як в електронному вигляді, так 
і завантажувати на власний комп’ютер для подальшого 
друку, заповнення і подання у відповідний орган влади 
для розгляду. 

Перелік інформаційних послуг, які надаються орга-
нами влади в електронній формі, як правило, вказуєть-
ся у створених з цією метою спеціальних розділах сай-
ту «Каталог послуг». Такі розділи систематизують 
послуги відповідно до їх споживачів: громадянам 
України, юридичним особам України, державним слу-
жбовцям України, міжнародній спільноті, а також міс-
тять систему гіперпосилань на відповідні веб-сторінки, 
через які безпосередньо здійснюється їх надання або 
подаються відомості щодо цього. 

Через власні веб-сайти органи державної влади ві-
дкривають для загального доступу інформацію про 
свої рішення, ухвали, розпорядчі та інші документи, 
що зазвичай подаються у спеціальних однойменних 
рубриках. При потребі їх можна відшукати за номе-
ром реєстрації, датою ухвалення або тематикою (клю-
човими словами). 

Також на сайтах важливо надавати інформацію, 
щодо якої надходить найбільше запитів. Це можна 
визначити, слідкуючи за статистикою онлайн-
користувачів і зверненнями громадян офлайн. З огля-
ду на це, багато сайтів підтримують розділи з такими 
назвами як «Питання-відповіді», «Актуальні питання» 
тощо, де публікуються запитання громадян і компете-
нтні відповіді на них. 

Крім того, на веб-сайтах органів державної виконав-
чої влади використовують гіперпосилання на інші 
державні структури, найчастіше на Інтернет-представ-
ництво Президента України, Урядовий веб-портал, 
сайт Верховної Ради України. Органи влади нижчих 
рівнів, як правило, вказують Інтернет-адреси структур 
вищого рівня. Подаються також посилання на акаунти 
владних органів чи окремих посадових осіб цих органів 
у соціальних мережах. 
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Таким чином, можна стверджувати, що за рівнем 
реалізації інтерактивних можливостей веб-сайти усіх 
органів державної влади успішно «відбулися» на рівні 
інформування, який передбачає  базову присутність 
органів влади в Інтернеті, розміщення загальної інфо-
рмації про діяльність владних структур. Численно 
представлені органи державної влади на наступному 
рівні – рівні односторонньої інтерактивності, на яко-
му електронна взаємодія влади і громадянина дозво-
ляє залучати певні елементи повноцінних онлайн 
послуг, реалізувати можливості зворотного зв’язку: 
використання електронної пошти для контактів з по-
садовцями й отримання необхідної інформації; пропо-
зиція електронних форм офіційних документів для 
заповнення, звернення до органу чи запиту на отри-
мання інформації тощо; оновлення веб-сайтів та їхнє 
поповнення актуальним контентом. Незначна частина 
веб-сайтів державних структур представлена на тре-
тьому рівні використання інтерактивних можливостей 
– рівні двосторонньої взаємодії. На таких веб-сайтах 
крім опцій, властивих для перших двох рівнів, пра-
цюють такі сервіси як форуми – обговорення актуаль-
них питань роботи даного органу, законопроектів 
тощо, електронні приймальні, чати – онлайн спілку-
вання в реальному часі з представниками влади, опи-
тування відвідувачів сайту. 

Отже, усі веб-сайти органів державної влади різних 
рівнів пройшли перший рівень інтерактивності – про-
стого інформування, більшість веб-сайтів перебува-
ють на другому рівні електронної комунікації – одно-
сторонньої взаємодії, що передбачає елементи діало-
гічних взаємостосунків з громадянином. Незначна 
кількість веб-сайтів вийшла на третій рівень інтерак-
ції – рівень двосторонньої взаємодії. Відтак, основни-
ми шляхами подальшого вдосконалення електронної 
комунікації слід розглядати підвищення інтерактив-
них можливостей веб-сайтів органів державної влади, 
зокрема створення форумів для дискусій та обгово-
рення діяльності владного органу, чатів для спілку-
вання в реальному часі з посадовими особами органу 
влади, використання багатомовних сервісів, розши-
рення можливостей пошукових систем. 

У результативній діяльності влади важливу роль ві-
діграють суб’єкти державних комунікацій. До таких 
суб’єктів, які відповідають за взаємодію із громадські-
стю, традиційно належать ті, хто офіційно представляє 
державні органи (їхні очільники, керівники структур-
них підрозділів), а також безпосередньо спеціальні 
структурні підрозділи – департаменти чи служби (ін-
формаційні, зв’язків з громадськістю, прес-служби 
тощо). Саме на них покладається функціональне за-
вдання інформування та налагодження взаємодії між 
органами державної влади та громадськості. 

Зрозуміло, ефективність державних комунікацій 
значною мірою залежить від спеціалістів, відповіда-
льних за комунікації в державних органах, рівня їх 
загальних та комунікативних вмінь, навичок і знань. 
Більш того, як вказують дослідники, всі нові комуні-
кативні професії приходять саме з сфери державного 
управління чи отримують там найвищі моменти влас-
ної реалізації. Це спічрайтер, спін-доктор, прес-
секретар, спеціаліст з комунікацій. Владні комунікації 

надають найкращі можливості для застосування цих 
професій, оскільки при цьому значно зростають обся-
ги завдань [1]. 

Тому розвиток електронних комунікацій актуалізує 
створення освітніх професійних програм підготовки 
фахівців, здатних володіти комплексом сучасних тео-
ретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо 
творчого використання сучасних інформаційних і ко-
мунікаційних технологій; запровадження передових 
технологій електронного урядування з метою підви-
щення ефективності роботи державних органів, на-
дання державних послуг громадянам; вдосконалення 
системи державного управління шляхом сприяння 
інноваційним процесам в суспільстві на основі світо-
вих та європейських стандартів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 
зазначеному напрямку. Державні комунікації висту-
пають суттєвою складовою діяльності влади, при 
вмілому використанні підсилюють ефективність її 
роботи. На сьогоднішньому етапі суспільного розвит-
ку на зміну безпосередній та опосередкованій (за 
допомогою ЗМІ) комунікаційним взаємодіям прийш-
ли такі нові комунікаційні форми як електронна де-
мократія та електронний уряд. 

Впровадження електронного урядування та станов-
лення електронної демократії передбачають нові фо-
рми організації діяльності та взаємодії державних 
органів з громадянами та організаціями. Використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 
розширити можливості суспільно-політичної участі 
громадян у державному житті, створити реальні умо-
ви для зростання громадської активності. 

Конкретною формою електронних державних кому-
нікацій є діяльність офіційних сайтів органів влади усіх 
рівнів державного управління. Завдяки можливостям 
постійної взаємодії з органами влади, відкритого дос-
тупу до інформації, офіційних документів і рішень 
органів державної влади, громадяни краще поінформо-
вані, що сприяє активній та широкій участі громадсь-
кості у процесі прийняття владних рішень. 

Веб-сайт виступає практичною основою е-урядуван-
ня, з’єднувальною ланкою між державним органом 
влади, з одного боку, і громадянином, з іншого. Оскі-
льки саме веб-сайти виступають своєрідними інформа-
торами для громадян щодо діяльності органів влади та 
засобами комунікації з ними, то вимоги до веб-сайтів 
регламентовані достатньо чітко й однозначно. У цьому 
контексті йдеться про певні характеристики та можли-
вості веб-сайтів органів державної влади, на яких по-
винна розміщуватися необхідна інформація про місію, 
діяльність, компетенцію цих органів, адміністративні 
послуги, які вони надають; наявність зворотного 
зв’язку, можливість інтерактивного спілкування тощо. 
Тому одним з важливих завдань органів державної 
влади повинна бути розбудова та покращення онлайн 
взаємодії урядовців з громадськістю. 

Актуальними напрямками подальших досліджень 
зазначеної проблематики є вивчення шляхів вдоско-
налення електронних державних комунікацій, насам-
перед, таких як вихід веб-сайтів органів державної 
влади на вищі рівні інтерактивності та розширення 
інтерактивних послуг. 
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Interactivity of Government Communications: Electronic Сonstituent 

O. Нarmatiy 
Abstract. This article is dedicated to the research of electronic government communications. Electronic constituent of government 
communications is considered as an effective communicative possibility in the sphere of public administration which foresees addi-
tional forms of state bodies’ cooperation with the community on the basis of wide application of informative and communicative 
technologies. The review of functioning web sites of state bodies is carried out as a concrete form of electronic government commu-

nications. Requirements for the content of official web sites of bodies of different levels of public administration are analyzed. 
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Анотація. В статті досліджуються кількісні та якісні показники розвитку партійної преси в Україні за останні десятиліття, 
встановлюється динаміка цих процесів відповідно до політичних умов. Серед основних методів дослідження – аналіз офі-
ційних документів, моніторинг каталогів газетного відділу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, аналіз 
партійних медіа як сегменту загальної системи засобів масової комунікації в Україні на сучасному етапі.  
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Вступ. Багатопартійна система сучасної України, утве-

рдження демократичних стандартів у державі сприя-

ють розвиткові плюралістичного середовища засобів 

масової комунікації. Станом на початок лютого 2015 р. 

у списку Державної реєстрації політичних партій Укра-

їни зареєстровано 242 партійні об’єднання [1], що підт-

верджує конституційні гарантії, а саме право на свобо-

ду створення політичних партій для здійснення і захис-

ту своїх прав і свобод та задоволення різноманітних 

(економічних, соціальних, політичних, культурних та 

інших) інтересів. Відповідно до Закону України «Про 

політичні партії в Україні» (прийнятого в 2001 р., із 

подальшими змінами та доповненнями) партії мають 

можливість обстоювати свою позицію з питань держа-

вного та суспільного життя, обговорювати дії та рі-

шення органів влади з використанням державних і не-

державних засобів масової інформації, а також засно-

вувати власні ЗМІ, як передбачено відповідними зако-

нами України [4].  

І хоча діяльність партій, їх роль у залученні грома-

дян до політичної активності, вихованні політичної 

культури тощо лежить у площині політичних наук, але 

саме функціонування партійних медіа (найбільше дру-

кованих періодичних видань, менше – аудіовізуальних) 

стосується наукового інструментарію соціальних ко-

мунікацій. Нині партійні ЗМІ часто стають предметом 

дискусій у практичній діяльності, але науковці не часто 

аналізують типологічні, структурні, проблемно-

тематичні, жанрові та інші аспекти, які, безумовно, 

потребують серйозного вивчення. 

Огляд публікацій. В українській історіографії, що 

стосується журналістикознавчих досліджень, партійна 

преса найчастіше згадується в історичній площині. Це 

статті та монографії про зародження та розвиток партій 

і їхніх періодичних органів (з другої половини ХІХ ст., 

спочатку на Західній Україні, потім на Східній). Най-

частіше до цих питань зверталися історики (і ті, що 

вивчали більшовицьку пресу, і партійно-радянську, і 

сучасні партійні видання). До таких дослідників нале-

жать О. Березовський, Г. Вартанов, В. Гутковський, 

В. Головченко, М. Дмитрієнко, А. Заводовський, В. Ру-

бан, В. Солдатенко, М. Стахів та ін.  

Не оминули цієї проблематики й історики українсь-

кої преси, які серед типологічних видів періодики роз-

глядають партійну пресу (А. Волобуєва, А. Животко, 

І. Крупський, І. Михайлин, О. Мукомела, М. Романюк, 

Н. Сидоренко, О Школьна та ін.). Досі найменше уваги 

звернено на сучасний розвиток партійної преси. В цьо-

му напрямку здійснено кілька досліджень у Росії: за-

хищена кандидатська дисертація про пресу політичних 

партій Росії Є. Петрової [6], опублікована стаття аспі-

рантки О. Дранишникової [3], які дають певну модель 

для аналізу партійної преси в Україні. 

Мета дослідження – з’ясування кількісних та якіс-

них показників розвитку партійної преси в Україні за 

останні 20–25 років, встановлення динаміки цих про-

цесів відповідно до політичних умов.  

Матеріали і методи дослідження. Серед основних 

методів дослідження – аналіз офіційних документів 

(відповідні Закони України, державний реєстр полі-

тичних партій, державний реєстр друкованих ЗМІ та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності); моніторинг каталогів газетного відділу 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(НБУВ), а також партійних видань, що знаходяться у 

цьому книгосховищі; компаративні дослідження публі-

кацій поточних мас-медіа (друкованих ЗМІ, сайтів по-

літичних партій тощо), аналіз партійної преси як сег-

менту загальної системи засобів масової комунікації в 

Україні на сучасному етапі.  

Результати та обговорення. Варто зазначити: ХХ ст. 

має певну традицію, що стосується розвитку партійної 

преси, адже саме на початку століття почали формува-

тися партії з різними програмами (ліберальні та консе-

рвативні, соціал-демократичні робітничі – зокрема ро-

сійські, українські, єврейські, польські та ін., конститу-

ційно-демократичні (кадети), соціал-революційні (есе-

ри), монархісти, більшовики та меншовики тощо); агі-

таційно-пропагандистський досвід, як правило, втілю-

вався в партійних періодичних виданнях. На зміну ба-

гатопартійності з установленням радянської влади на 

всіх територіях колишньої російської імперії прийшла 

однопартійність. Наприкінці ХХ ст., у другій половині 

80-х рр., коли проголошено курс на демократизацію 

суспільних процесів, перебудову і гласність в усіх сфе-

рах життя, знову повертається поліпартійність – уже з 

новими партіями, що відповідали потребам часу.  

Як зазначає російська дослідниця Є. Петрова, оче-

видні історичні паралелі, що стосуються газет як «ін-

струментів впливу» політичних партій; але разом із 

тим на межі ХХ–ХХІ ст. відбулися й «кардинальні змі-

ни» в діяльності, продуктивності ідеологічного контен-

ту, концептуальності партійної платформи та публіци-

стики, регіоналізації завдань [6]. Існує також думка, що 

активізація партій відбувається у зв’язку з боротьбою 

за владу, підготовкою та проведенням виборчих кам-

паній, коли масова комунікація, поширення інформа-

ційно-пропагандистських матеріалів (засобами різних 
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ЗМІ – друкованих та електронних, традиційних та не-

традиційних, за допомогою офіційних повідомлень, 

політичної реклами, зв’язків із громадськістю) відігра-

ють важливу роль у просуванні інтересів партійних 

лідерів, окремих політичних осередків, створенні й 

поширенні громадської думки і т.д. [5; 7, с. 164-193].  

В цьому є певна закономірність: після тривалого од-

нопартійного контролю, існування адміністративно-

командного управління, функціонування журналістики 

як «ідеологічної структури партійно-директивного апа-

рату», монополізації ЗМІ під керівництвом КПРС по-

чинають з’являтися фактично опозиційні рухи, нефор-

мальні громадські об’єднання, альтернативні медіа.  

Як у межах всього тогочасного Радянського Союзу, 

так і на території Радянської України, у 1987–1989 рр. 

зростає кількість періодичних друкованих видань, се-

ред них значна частина належала новоутвореним пар-

тіям та організаціям громадського сектору. Цю динамі-

ку можна простежити за картотекою НБУВ та періоди-

кою, що знаходиться в цій бібліотеці.  

Моніторинг каталогів газетного відділу Національ-

ної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що є 

найбільшим книгосховищем держави та місцем збері-

гання обов’язкових примірників видавничої продукції, 

дав такі результати наявності партійної преси. Такі 

видання у 1989 р. представлені в основному як газети 

громадсько-політичної організації «Народний рух 

України за перебудову» (скорочено – НРУ; організація 

заснована в 1989 р., зареєстрована Радою Міністрів 

УРСР у 1990 р.); їх приблизно 35 («Вісник Руху», «Го-

лос Карпат», «Думка», «Огляд подій», «Погляд», «Про-

будження», «Рух», «Слобідська Україна» та ін.).  

У 1990 р. партійна преса в Україні вже налічує 

85 назв, у 1998 р. – 114, у 2000 – 151 назву газет. На-

приклад, у 1990 р. переважали періодичні видання (ін-

формаційні бюлетені, вісники, експрес-новини, екс-

прес-випуски, часописи секретаріату, газети регіональ-

них і районних організацій і відділень) Народного Руху 

України (НРУ) – майже 50 % серед усіх партійних ЗМІ. 

Так звані «трибуни низових осередків» виходили у 

великих і маленьких містах країни: Києві, Харкові Че-

рнівцях, Львові, Дніпропетровську, Шостці, Трускавці, 

Запоріжжі, Тернополі, Ковелі, Кременчуці, Полтаві, 

Сумах і т.д. Часто назви видань мали образне, символі-

чне значення («Вибір», «Вільне слово», «Віче», «Жор-

на», «Инициатива», «Погляд», «Видноколо», «Гомін», 

«Єдність», «Собор», «Прямая речь»), що відображало 

прагнення народу до вільного суспільно-політичного 

та громадянського вибору, демократичних, позацензур-

них умов духовного й національного розвитку.  

Кількісно-якісні параметри партійної преси зміню-

ються уже в 1998 р. – серед основних партійних «грав-

ців» на політичній сцені України та їхніх пресових ор-

ганів з’явилися часописи Комуністичної партії України 

(КПУ) – 48 назв газет (42 %), Соціалістичної партії 

України (СПУ) – 9 газет (8 %), Конгресу українських 

націоналістів (КУН) – 7 видань (6 %), Соціал-демокра-

тичної партії об’єднаної (СДПУ(о) – 5 назв (4 %). Існу-

вали також газети Української республіканської партії 

(УРП), Української національної консервативної партії, 

Народно-демократичної партії, Ліберальної партії 

України, Партії «Демократичний союз» та ін. Серед 

най триваліших періодичних видань слід згадати такі 

газети: «Комуніст», «Наша Батьківщина», «Наш ви-

бір», «Демократичне слово», «Ліберальна газета», «На-

родна газета», «Громада», «Нація і держава», «Соціал-

демократ».  

Деякі політичні сили видавали міжпартійну пресу; 

скажімо, УРП, КУН, Союз українок, Братство вояків 

Української повстанської армії, Товариство політв’яз-

нів і репресованих випустили в Трускавці газету «Со-

борність». Найбільше об’єднань утворили КПУ та 

СПУ: газети «Вінницька правда», «Искра» в Артемів-

ську, «Коммунист Алчевска», «Правда Мелитополя», 

«Червоний стяг» у Смілі та ін. 

У 2000 р. значно збільшується кількість партій, що 

засновують свої органи, серед них варто назвати Пар-

тію зелених України, Партію мусульман, ВО «Грома-

да» та ВО «Батьківщина», Прогресивну соціалістичну 

партію, Селянську партію України, Партію «Жінки 

України», Партію «Яблуко» та багато інших. Першість, 

як і раніше, належала КПУ (43 назви, тобто 29 %). Бі-

льшість газет КПУ мали традиційні назви: «Коммунист 

Донбасса», «Комуніст Полісся», «Комуніст Полтавщи-

ни», «Ленінська правда», «Ленінський прапор», «Прав-

да Лубенщини», «Севастопольская правда», «Радянсь-

ка Буковина», «Радянська Волинь», «Трибуна комму-

нистов» та ін.  

Саме в цей період посилюються ідеологічні функції 

партійної преси як провідника реформ, рупорів неза-

лежної позиції, загальної демократичної перебудови. 

Розгалужена мережа партійної преси подає нам зразки 

всеукраїнських, обласних, крайових, районних, міських 

газет із різною періодичністю, якістю публікацій та 

поліграфічного оформлення.  

Скажімо, за територіальним охопленням розрізня-

ється така преса КПУ: загальноукраїнська газета «Ко-

муніст» (орган ЦК КПУ, видається українською і ро-

сійською мовами), обласні газети (як органи відповід-

них обкомів – «Карпатська правда», «Коммунист Запо-

рожья», «Комуніст Поділля»), територіальні, міжра-

йонні (наприклад, газета «Заповіти Леніна» – орган 

Кривоозерського та Первомайського районного комі-

тетів КПУ Миколаївської області), районні та міські 

(«Выбор» – орган Керченського міськкому КПУ, «Сло-

во правди» – орган Нікопольського міськкому КПУ, 

«За соціалізм» – орган Магдалинівського райкому 

КПУ) і т.д. На молодіжну аудиторію окремих політич-

них партій зорієнтовані такі часописи, як молодіжні 

патріотичні газети «Новая волна», «Революционер».  

Після 2012 р. кількість партій в Україні зростає, але 

кількість існуючих періодичних видань істотно не 

змінюється, хоча політична комунікація значною мі-

рою здійснюється за допомогою ЗМІ. Так, за 2012 р. у 

каталогах газетного відділу НБУ вдалося зафіксувати 

лише 41 назву партійної періодики. Як свідчить цей 

перелік, переважає комуністична преса («Киевский 

коммунист», «Коммунист Кривбасса», «Вінницька 

правда», «Вірність», «Правда коммуниста», «Правда 

Приднепровья», «Серп і молот») – приблизно 51%. 

Присутні також примірники газетних Парії Регіонів 

(«Весник региона», «Вінницький регіон», «Вісті Но-

вопсковщини», «Два берега», «Поліський регіон», 
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«Правда региона», «Пульс региона», «Регион-экс-

пресс») – приблизно 22%.  

В незначній кількості заявили про свої політичні ін-

тереси засобами преси такі партії, як СПУ («Огни При-

днепровья», «Проспект Правды»), НРУ («Народне сло-

во»), КУН («Нація і держава»), Ліберальна партія 

України («Ліберальна газета»), Партія «Удар» («Про-

спект Свободи»). Ймовірно, відсутність обов’язкових 

примірників газет окремих партій не дають можливість 

створити повну й цілісну картину партійної періодики 

на початку ХХІ ст., адже на деяких політичних сайтах 

подається інформація про дещо ширший спектр діючих 

друкованих засобів масової інформації.  

Загалом тематична, змістова та структурна характе-

ристика партійних ЗМІ в Україні очевидно змінюється 

за останні два роки. Це пояснюється не тільки зміною 

суспільно-економічних умов, масовими акціями проте-

стів та політичною нестабільністю, а й утвердженням 

нових соціально-комунікаційних пріоритетів. Інтернет-

комунікації сьогодні відіграють вагому роль у доступ-

ності, зручності, мобільності, варіативності отримання 

необхідної інформації, навіть якщо вона стосується 

політичної системи, партійної програми, відповідних 

новин тощо. 

Більшість діючих політичних партій в Україні нині 

мають свої сайти, тож зацікавлені в тому, щоб на них 

були представлені основні партійні реалії, документи, 

події, факти. Так, КПУ, окрім основного партійного 

сайту, має інші мультимедійні програми; зокрема у 

вільному доступі архів газети «Комуніст», «Рабочей 

газеты», «Киевского вестника», загальнонаціонального 

тижневика «Время. UA», оперативні матеріали інфор-

маційно-аналітичного агентства «Коминформ» (відсут-

ній доступ на афішовані газети «Советская Луганщи-

на» та «Коммунист Кривбасса»).  

Центральний інформаційний сервер партії «Наша 

Україна» подає найновіші версії новин та коментарів 

загальноукраїнського та внутрішньопартійного масш-

табів. Окрім «Нашої історії», «Точки зору», «Регіональ-

них осередків», тут представлено оригінальний проект 

«Народна війна 1917–1932 рр.». Партія «Удар» Віталія 

Кличка на головній сторінці сайту пропонує архів все-

української газети «Удар», що виходить під гаслом 

«Вірте в Україну, вірте в себе» і розповсюджується (в 

друкованому варіанті) безкоштовно. Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» випускає однойменну газету, 

яку вважає інформаційним «вікном у світ українства»; 

на сайті читач знайде обширний архів цього часопису, 

починаючи від № 53 за 2009 р. і до останніх номерів за 

2015 р. Конгрес українських націоналістів не тільки 

видає свій орган «Нація і держава» (сьогоднішній ти-

раж – 14 тисяч примірників), а й не відмовляється від 

розміщення на партійному сайті електронної версії цієї 

газети (архів із 2011 р.).  

Сайт Народної партії, яку очолює В. Литвин, адре-

сує своїм політичним однодумцям і співрозмовникам 

публікації суспільно-політичного тижневика «Народ-

на», що виходить під гаслом «Впливай на події». Газе-

та має рубрики «У фокусі», «Політобстріл», «Поза по-

літикою», «Регіональний зріз», «Соціум», «Fata morga-

na», «7 днів спорту», «Влада грошей», «Екологія», 

«Листи в редакцію». Газета має як друковану, так і 

скановану електронну версію. Легко знайти в інтернеті 

громадсько-політичну газету «Товариш», яку видає 

Соціалістична партія України. Під гаслом «За демокра-

тичний соціалізм» подаються матеріали різних жанрів 

у рубриках «Новини», «Здоров’я», «Зворотний зв'я-

зок», «Суспільство», «Партійне життя», «Українська 

політика» та ін.  

Використання цифрових технологій, мультимедій-

них засобів, наближення інформаційно-пропагандист-

ської діяльності партій до потреб і можливостей чи-

тацької аудиторії певним чином розширює соціально-

комунікаційні горизонти партійного впливу. При цьо-

му не кожна партія із зареєстрованих в Україні викори-

стовує своє право оприлюднювати програмну та пар-

тійну позиції через засоби масової інформації.  

Існує також інша проблема у ланцюгу взаємодії 

«партія – медіа». Починаючи з 1991 р., в Україні заре-

єстровано понад 40 тисяч друкованих ЗМІ та інформа-

ційних агентств, із них реально функціонують понад 

5 тисяч. Серед значної кількості зареєстрованої преси, 

яка не підтвердила своє існування жодним номером, – 

численні партійні видання. Чимало з них мають одно-

типні назви: скажімо, «Наша Україна» («Наша Украї-

на» – Суми», «Наша Україна» – Сумська», «Наша Ук-

раина» – Сумы. Ульяновская», «Наша Україна» – Тер-

нопіль», «Наша Україна» – Овруч»), «Регіон» («Наш 

регіон», «Регіон Сіверщина», «Регіон Алушта», «По-

ліський регіон», «Дарницький регіон»), «Батьківщина» 

(«Батьківщина – Закарпаття», «Батьківщина Чернігів», 

«Батьківщина Каланчак»).  

Відповідно до даних Державного реєстру друкова-

них засобів масової інформації України та інформацій-

них агентств як суб’єктів інформаційної діяльності 

можна простежити кількісні дані реєстрації партійних 

ЗМІ; за останні 20 років їх показники досягли кількох 

сотень, хоча не всі газети й журнали, бюлетені, дай-

джести та альманахи партійного призначення вийшли в 

світ. За ключовим словом «регіон», унаслідок вибірки 

(не беручи до уваги ті видання, де засновниками не 

зазначені осередки Партії Регіонів) знайдено 24 періо-

дичні видання.  

За ключовим словом «Наша Україна» в Держреєстрі 

представлено майже 250 назв (однойменна періодика 

створена була партією у 2006–2008 рр.; це загальноук-

раїнські та обласні видання в Києві, Херсоні, Донецьку, 

Івано-Франківську та інших містах). Впродовж 2011–

2012 рр. громадянка України М. Стрижньова зареєст-

рувала понад 230 видань у різних областях України: від 

Буковини і Закарпаття до Сумщини, Житомирщини, 

Тернопільщини, Криму; ці газети показують за назвою 

певну «партійну приналежність», мають у заголовку 

територіальну «прив’язку» (Шумськ, Тернопіль, До-

нецьк, Берестечко, Глухів і т.д.). Не вдалося простежи-

ти кількісні показники російськомовної назви газети 

«Наша Украина» (на цей запит під час пошуку в елект-

ронному реєстрі отримано відповідь: «Кількість знай-

дених записів перевищує 500») [2]. Тому не варто спо-

діватися на те, що всі реєстраційні проекти змогли вті-

литися в практику партійно-інформаційної діяльності. 

Висновки. Ознайомлення з кількісними та якісними 

параметрами функціонування партійної періодики в 

Україні (з 1989 і до початку 2015 р.) показало, що най-
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більше подібної преси існувало в реальному вимірі у 

2000 р., таким чином із 1989 р. і далі відбувалося кіль-

кісне зростання політичної преси, після 2012 р. – зме-

ншення показників друкованої преси, яку видавали 

партійні організації. Важливе місце в сегменті зазначе-

них ЗМІ відводилося таким політичним партіям, як 

Народний рух України, Комуністична партія України, 

партіям соціалістичного спрямування (СПУ, СДПУ(о), 

ВО «Батьківщина», Партія регіонів, Ліберальна партія 

та ін.  
За рахунок мережевих можливостей, широкого дос-

тупу до інформаційних потужностей інтернету та зрос-

тання ролі мультимедійних засобів відбувається посту-

пова переорієнтація з друкованих медіа на електронні в 

середовищі партійних видань в Україні.  
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V.V. Georgiievska 
Abstract. The article investigates the quantity and quality of the party press in Ukraine over the past decade; the dynamic of these pro-
cesses is defined according to the political conditions. The main research methods include the analysis of the official documents, the 
monitoring of newspaper directory from the department of the National Library of Ukraine named after Vernadsky, the analysis of party 
periodicals segment in the general system of mass media in Ukraine today. 
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Анотація. Складна сучасна політична і мас-медійна ситуація в Україні потребує вивчення історичних передумов, зокрема, 
становища, в якому перебували українські мас-медіа в період перед виборами до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року. 
Мета дослідження полягає в аналізі діяльності та тенденцій розвитку українських мас-медіа перед парламентськими виборами 
2012 року. Методологія проведення аналізу ґрунтується на використанні історичного та порівняльно-історичного методів, 
методів систематизації та класифікації. Результати: проаналізовано ефект інформаційної спадковості як чинника передвибор-
ного функціонування мас-медіа, особливості організації мас-медіа в передвиборний період, ефект носіїв політичного контенту 
мас-медіа, особливості діяльності конкретної групи мас-медіа в передвиборних умовах. Запропоновано методологію комплекс-
ного аналізу діяльності мас-медіа в передвиборних умовах. Проведене дослідження дає можливість зробити висновки, що 
причини та наслідки непрофесійної поведінки більшості українських мас-медіа в передвиборний період зумовлені концентра-
цією основних засобів масової інформації в руках олігархів; зрощенням інтересів власників мас-медіа та органів влади; викори-
станням інструментарію засобів масової інформації для боротьби з політичною і бізнесовою опозицією; керуванням та контро-
лем засобів масової інформації з боку владних структур в потрібному їм напрямі; репресіями проти ЗМІ; відсутністю незалеж-
ного суспільного мовлення.  

Ключові слова: вибори; влада; мас-медіа; свобода; цензура 

 

Вступ. Актуальність представленого дослідження 

зумовлена цілою низкою чинників, що узагальнено 

охоплені проблематикою інформаційної взаємодії 

мас-медіа і влади в передвиборний період. Реалії 

українського політичного та мас-медійного просторів 

взірця 2014–2015 років примушують шукати не лише 

причини того стану, в якому нині опинились мас-

медіа, але й історичні паралелі з недалеким минулим, 

в якому і “кувалися” проблеми сьогодення українсь-
ких ЗМІ. Спадковість політичного та мас-медійного 

процесів в Україні є очевидною [1, с. 5]. Коректна 

розвідка спадковості у вивченні будь-якої проблеми 

дозволить не лише зосередитися на наявних інформа-

ційних характеристиках, але й врахувати різноманітні 

контексти, зважити на історичні порівняння, роль 

персоналій. Крім того, ключовим чинником структур-

но-змістового аспекту функціонування журналістики 

у передвиборний період варто вважати власне ефект 

інформаційної спадковості [2]. А тому актуалізуєть-

ся проблема причинно-наслід-кових зв’язків у розвит-
ку мас-медійного простору, що артикулюється як 

дуже важливий чинник функціонування мас-медіа.  

Події, що розгортаються сьогодні в Україні, є, зок-

рема, наслідком результатів парламентських виборів в 

Україні, які відбулися 28 жовтня 2012 року. Самі ж 

парламентські вибори стали значною мірою заручни-

ком можливостей функціонування мас-медіа в перед-

виборний період. Залежність результатами виборів 

(не маємо на увазі технологію фальсифікацій – це 

інша українська проблема) від мас-медійного їхнього 

супроводу не мала б викликати жодних сумнівів. 

Саме передвиборний період є чи не найбільш показо-
вим не лише у політичних орієнтаціях українських 

засобів масової інформації, але й у мас-медійних сим-

патіях чи антипатіях влади. Йдеться насамперед про 

організаційно-структурні характеристики мас-медіа, 

які являють собою віддзеркалення не лише поточної 

ситуації в Україні загалом або у регіоні, який вони 

представляють, але й політичну налаштованість укра-

їнської чи регіональної еліти. Актуалізується, отже, 

проблема особливостей організації мас-медіа в перед-

виборний період.  

Інформаційна спадковість призводить до цілком 

зрозумілої трансформації, а це є еволюцією соціальних 

комунікацій, позбавленою певних суперечностей та 

драматизму. Дуже важливо зауважити, що саму спад-

ковість діяльності мас-медіа пов’язують із їхньою тра-

нсформацією. Така спадковість забезпечена тим, що 

протягом певного часу (у нашому випадку – передви-

борний час) інформаційний обшир, виявляючи доко-

рінні зміни статусу, зовнішніх ознак, тематики, стиліс-
тики та лексики, залишається феноменом, запотребо-

ваним суспільством. А тому актуалізується ефект 

носіїв певного політичного контенту як точкового, 

конкретного інформаційного взірця того тіньового 

джерела інформації, яке насправді стоїть за мас-медіа.  

У період підготовки до виборів у контексті процесу 

інформування найбільше функціональне навантажен-

ня припадає на конкретну групу мас-медіа – власне, 

кожна ця група у суспільстві виступає як професіо-

нал, комунікатор, інформування та аналіз являють 

собою її основне соціальне та фахове призначення. 
Видові ознаки конкретної групи мас-медіа дозволя-

ють точково впливати на аудиторію з врахуванням її 

інформаційних інтересів, а самі інформаційні інтереси 

є складовою інтересів загальносоціальних. А тому 

актуалізується проблема аналізу конкретної групи 

мас-медіа в передвиборних умовах. 

Аспекти проблематики інформаційної взаємодії мас-

медіа і влади в передвиборний період стали об'єктом 

наукових зацікавлень, однак комплексне дослідження з 

цього питання українські журналістикознавці ще не 

виконали. Слід звернути увагу на праці українських 

вчених, які аналізували окремі аспекти функціонування 
мас-медіа в передвиборний період, зокрема, роботи 

В. Різуна (аналіз поведінки аудиторії в передвиборний 

період), В. Іванова (аналіз структури мас-медіа в пе-

редвиборний період, контент-аналіз матеріалів мас-

медіа), О. Чекмишева (аналіз виступів мас-медіа крізь 

призму дотримання стандартів журналістики), Г. По-

чепцова (рівень інформаційного напруження під час 

підготовки до виборів). Але загалом проблема залиша-

ється актуальною. 
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Метою статті є аналіз тенденцій діяльності українсь-

ких мас-медіа перед виборами до верховної Ради 

України 28 жовтня 2012 року. 

Досягнення зазначеної мети потребує розв'язання 

таких завдань:  

– проаналізувати ефект інформаційної спадковості як 

важливого чинника передвиборного функціонуван-

ня мас-медіа; 

– вивчити особливості організації мас-медіа в перед-
виборний період; 

– систематизувати ефект носіїв певного політичного 

контенту мас-медіа; 

– запропонувати аналіз конкретної групи мас-медіа в 

передвиборних умовах. 

Методи дослідження. Методологія проведення ана-

лізу ґрунтується на використанні методів, а методоло-

гічна база дослідження поєднує такі методи наукового 

пізнання, як історичний та порівняльно-історичний, 

методи систематизації та класифікації. Історичний та 

порівняльно-історичний методи використовувалися з 

метою аналізу матеріалів стосовно стану політичного 
контенту мас-медіа в передвиборний період; метод 

порівняння застосовувався для виявлення спільних і 

відмінних рис різних видів мас-медіа; методи систе-

матизації та класифікації використовуються під час 

виявлення закономірностей та особливостей діяльно-

сті окремих груп мас-медіа.  

Результати і обговорення. Реалії українського полі-

тичного та мас-медійного просторів взірця 2014–

2015 років свідчать, що політичні умови функціону-

вання засобів масової інформації в Україні можуть 

призвести до різних форм патології як медіа-ринку, так 
і маніпулювання суспільною свідомістю. Найбільш 

жорстка цензура і самоцензура журналістів, незалежно 

від власників ЗМІ, виявляється у високому відсотку 

матеріалів, що мають політичний характер, а також є 

прихованою політичною рекламою. У передчас майбу-

тніх парламентських виборів патології українського 

медіа-ринку перебувають на підйомі. Важливо з’ясу-

вати не лише походження суспільних інтересів, але й 

окреслити силу і владу закону – і, таким чином, вияви-

ти джерело суспільних зобов'язань соціальної комуні-

кації. 
За два роки до парламентських виборів 2012 року 

ЗМІ в Україні перебували під тягарем систематичного 

контролю держави та олігархічних структур. Після 

періоду відносної свободи в 2005–2010 роках явища 

прямого чи опосередкованого державного і бізнесового 

контролю над ЗМІ в Україні зростало, що знівелювало 

завоювання Помаранчевої революції у сфері функціо-

нування мас-медіа. Засоби масової інформації в Україні 

згортали виконання контрольних функцій щодо поши-

рення в суспільстві достовірної інформації про ситуа-

цію в країні і світі, яку оприлюднювали державні служ-

бовці, урядовці і політики.  
Вважаємо, що основними причинами такого явища 

були:  

1) концентрація основних засобів масової інформації 

в руках найбільших українських олігархів, чиї еко-

номічні інтереси залежать від влади; 

2) використання інструментарію засобів масової ін-

формації для боротьби з політичною і бізнесовою 

опозицією; 

3) цілеспрямоване керування та контроль засобів ма-

сової інформації з боку владних структур; 

4) репресії проти ЗМІ, які критикували уряд; 

5) відсутність незалежного суспільного мовлення. 

Як наслідок, вплив ЗМІ на політичний процес на-

передодні парламентських виборів 28 жовтня 2012 ро-

ку був недостатнім. Про це свідчить, крім усього ін-

шого, також і пасивне ставлення українського суспі-

льства до мас-медіа та й політичного процесу загалом. 
Будь-яка згадка про корупційні скандали та причет-

них до них осіб, нечесність в політиці, бізнесі, особи-

стому житті, яка потрапляла в засоби масової інфор-

мації, не викликала відповідної реакції суспільства і 

рідко розглядалася як судове звинувачення. 

Ступінь державного контролю над ЗМІ зростав за-

лежно від популярності середовища. З огляду на до-

тримання журналістських стандартів, подання правди-

вої і збалансованої інформації найменш надійним засо-

бом масової інформації цілком справедливо розглядали 

телебачення. Водночас для функціонування онлайн се-

редовищ були властиві такі функціональні особливості, 
як демонстрація найширшого плюралізму поглядів, од-

нак охоплення обмеженого сегменту аудиторії. 

Протягом п'яти років після Помаранчевої революції 

(період 2005–2010 років) ЗМІ та журналістика в Украї-

ні розвивалася в умовах відносної свободи. Особливо 

це яскраво виявлялося порівняно з другим терміном 

правління Л. Кучми, заплямованим вбивством журна-

ліста Георгія Гонгадзе. Розширення плюралізму полі-

тичних позицій та об'єктивність в ЗМІ вважалися од-

ним із головних досягнень Помаранчевої революції.  

Втім, наприкінці правління “помаранчевих” напере-
додні майбутніх президентських виборів в січні 2010 р. 

спостерігаються явища «ерозії свободи» засобів масо-

вої інформації, коли політики відчутно посилили тиск 

на мас-медіа. Після виборів, коли В. Янукович вступив 

на посаду президента України, цей процес різко прис-

корився. Власники найбільших медіа-холдингів прак-

тично здалися владі і відновили жорсткий контроль над 

інформаційною політикою, зайнявши конформістські 

позиції щодо формування медіа-контенту, що не перед-

бачав і не провокував конфлікт з владою, а також по-

рушуючи демократичні права журналістів. 
В результаті, на час парламентських виборів 2012 ро-

ку найпопулярніші телеканали та друковані ЗМІ так чи 

інакше, але підтримували авторитет влади і утримува-

лися від жорсткої її критики. Це сталось тому, що вла-

да оперувала цілою низкою інструментів управління 

мас-медіа, зокрема, у вигляді фінансових та адміністра-

тивних штрафів, які могли критично негативно впли-

нути на основні медіа бізнес-підприємства олігархів.  

Напередодні виборів до Верховної Ради України 

відчутно збільшилася кількість порушень прав жур-

налістів і свободи слова.  

Винятково важливого значення для справи дотри-
мання свободи слова у переддень парламентських ви-

борів мало надання вагомих преференцій провладним 

мас-медіа регуляторному сенсі. У 2010 році за рішен-

ням регулятором ринку телевізійних ЗМІ – Національ-

ною радою з питань телебачення і радіомовлення – 

було передано провладному та лояльному до нової 

влади мовнику – телеканалу «Інтер» – дві додаткові 

частоти опозиційних каналів TVI та 5 каналу, які були 
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їм надані до президентських виборів. У серпні 2011 ро-

ку телевізійний мовник TVI не отримав ліцензію на 

мовлення в цифровій версії програми, обов'язкової для 

мовників з 2015 року. Згодом стосовно директора TVI 

Миколи Княжицького було порушено кримінальну 

справу через ніби-то несплату ним та каналом подат-

ків. Цілу низку операторів кабельного телевізійного 

мовлення примусили піти з ринку, деяких зобов'язали 

або взагалі виключити з пакетів мовлення опозиційні 
чи неугодні владі канали, або перемістити їх в більш 

дорогі пакети [3]. Протягом цього періоду було здійс-

нено відчутний політичний та економічний тиск на 

журналістів і мовників, їх залякували, били, здійсню-

вали випробування неприхованою цензурою [4]. 

Симбіоз власників мас-медіа та органів влади при-

зводить до розвитку багатьох патологій. Найбільш 

негативні явища, які виявили себе в останні місяці 

перед парламентськими виборами в Україні: 

– цензура держави, що виявлялася у тиску на власни-

ків засобів масової інформації та журналістів на-

самперед новинних програм, редакторів місцевих та 
регіональних газет; 

– самоцензура журналістів та власників, що втілюва-

лася як самостійний обмежувальний фактор вибору 

журналістом тієї інтерпретації фактів, яка була ви-

гідною для політичних чи економічних інтересів 

панівного середовища.  

Іншим поширеним явищем в українських ЗМІ того 

часу була «джинса», тобто політично структуроване 

медіа замовлення, яке оплачувалося ззовні і було 

скероване або на сприяння («замазуха») або на дис-

кредитацію («чорнуха») нелояльних владі осіб, струк-
тур, інтересів. «Джинса», яка може бути як політич-

ної, так і економічною, реалізовувалася і здійснюва-

лася безпосередньо в редакції, у видавництві або в 

офісі власника, або безпосередньо з журналістом. 

Перед виборами до Верховної ради у 2012 році па-

рламентська опозиція мала обмежені можливості 

використання найбільш популярних засобів масової 

інформації власне через те, що власники боялися 

конфлікту з владою. Ця влада мала монополію конт-

ролю за постановами суду, лояльними до влади кан-

дидатами в депутати, і представниками тих груп, які, 
хоч офіційно ідентифікували себе з опозицією, на-

справді були з владою, що продемонстрував постви-

борний період, коли вони – вже як народні депутати – 

відкрито співпрацювали з владою.  

У серпні 2012 року лідерами «джинси» були УТ-1, 

ТРК «Україна», IСTV [5]. Контент-аналіз засвідчив, що 

лідером «джинси» в друкованому сегменті ЗМІ була 

щоденна «Комсомольськая правда в Украине», на сто-

рінках якого було біля 20% прихованої політичної 

реклами [6]. Тим не менш, в деяких регіональних ЗМІ 

(біднішими і залежнішими від місцевих органів влади і 

місцевих заможних підприємців), роль яких (врахову-
ючи, що половина майбутнього складу парламенту 

буде обрано в одномандатних округах) у наступних 

парламентських виборах була особливо важливою, 

обсяг «джинси» досягав 40% контенту [7]. 

Ще однією патологією українських ЗМІ окреслено-

го періоду була маніпуляція громадською думкою 

через відчутну відсутність балансу у виборі політиків 

і коментаторів, запрошених до студії або на сторінки 

газет. Основні опозиційні політики і партії зазнавали 

маргіналізації, водночас провладні політики були час-

тими гостями. Ведучі політичних ток-шоу перегляда-

ли список учасників програм, а політики платити за 

участь у цих ток-шоу. Запрошені експерти і журналіс-

ти часто працювали як політичні консультанти конк-

ретних провладних політиків чи партій, але глядачі не 

були поінформовані про це. 

Специфікою медіа практики окресленого періоду 
було те, що – попри відчутні регресії свободи слова в 

Україні – суспільство було схильне довіряти ЗМІ, ніж 

не довіряти: довіряли 40%, не довіряли 28% [8]. Вод-

ночас майже 60% опитаних вважали, що засоби масо-

вої інформації здійснюють свою діяльність в умовах 

української політичної цензури [9].  

В Україні існував сегмент державних мас-медіа, 

але, за винятком телеканалу УТ-1, вони не відігравали 

суттєвої ролі. Засоби масової інформації були зосере-

джені в руках кількох політичних і бізнес-груп. Цей 

процес почався ще в 90-і роки, коли олігархи створи-

ли медіа-холдинги в основних сегментах медіа ринку, 
зосередивши увагу на декількох телевізійних каналах 

і газетах. Медіа, як правило, не були їхнім головним 

бізнес-активом і переважно не давали доходу або ж 

перебували на межі рентабельності. Опозиційних ЗМІ 

було дуже мало, і, як засоби масової інформації, які б 

відкрито підтримували опозицію, вони мали незнач-

ний вплив. Опозиційні засоби масової інформації 

допускались владою як аргумент існування свободи 

слова в Україні у відносинах із Заходом. 

До ключових гравців медіа ринку напередодні пар-

ламентських виборів 2012 року належать телебачення, 
преса, Інтернет. 

Телебачення. 

Згідно з опитуваннями громадської думки в Україні, 

78% публічної інформації про ситуацію в країні і в 

світі надходить від телебачення [10]. Цей сегмент медіа 

ринку значною мірою монополізований групою сто-

личних менеджерів, часто пов'язаних між собою полі-

тично. Контроль за найбільш популярним каналом в 

Україні – «Інтер» – здійснював В. Хорошковський, 

який після парламентських виборів став віце прем'єр-

міністром. Ще п'ять найбільш популярних телевізійних 
станцій в Україні належали (і зараз належать): ТРК 

«Україна» – найбагатшому в Україні Р. Ахметову; СТБ, 

IСTV, Новий канал – другому в рейтингу найбагатших 

В. Пінчукові; «1+1» – третьому в списку найбагатших 

людей України І. Коломойському [11]. Останнім з де-

сяти найбільших ЗМІ було державне телебачення (УТ-

1), менеджмент якого знаходився у безпосередньому 

зв'язку з В. Хорошковським. 

Телевізійні канали опозиції, які були доволі помір-

ковано критичними до уряду чи опозиції, мали набага-

то меншу аудиторію. Належний до нинішнього прези-

дента України П. Порошенка «5 канал», який під час 
«Помаранчевої революції» був найважливішим джере-

лом інформації опозиції, перебував між 11 і 15 позиці-

ями рейтингів (тобто, близько 1% від середньої добової 

аудиторії). Ще гіршими були рейтингові показники 

згадуваного вже TVI, який балансував між кінцем дру-

гої – початком третьої десятки рейтингу найпопуляр-

ніших в Україні телевізійних каналів, а його середня 

частка аудиторії коливалася в межах 0,5%. 
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Популярність телевізійних мовників та представлених 

інформаційних продуктів беззаперечно впливає на 

рівень охоплення аудиторії. Особливо це стосується 

флагманських продуктів – таких, які політичні ток-шоу 

за участю політиків, журналістів, експертів та громад-

ськості. Найбільш вагомими з них були “Велика полі-

тика з Євгеном Кісельовим” на каналі "Інтер" (частка в 

прайм-тайм 16%), “Свобода слова з Андрієм Кулико-

вим” на IСTV (11%) і “Шустер Live” на УТ-1 (10%). 
Набагато скромнішу за кількістю аудиторію цікавили 

ток-шоу «Республіка з Анною Безулик» на «5 каналі» 

(2%) та «Вечір з Миколою Княжицьким» на TVI (1%) 

[11]. Цікавими були результати моніторингової інфор-

мації та програм, присвячених поточним подіям [12]. 

Преса 

На друковані ЗМІ як основне джерело інформації 

вказували 40% населення України [11]. Серед ЗМІ, які 

висвітлювали загальнонаціональні питання, на частку 

газет припадало лише 1–3% контенту, тобто газета як 

засіб поширення інформації містила яскраво вираже-

ний регіональний контент. Необхідно зауважити, що, 
як і у випадку з телевізійними мовниками, концентра-

ція активів друкованих ЗМІ в руках української сто-

лиці простежувалася доволі чітко. Це призводило до 

того, що матеріали з газетах і журналах – а надто 

колонки – часто використовувалися саме для політич-

ної боротьби або для просування економічних інте-

ресів власника. Водночас плюралізм думок в цьому 

сегменті медіа ринку через кількість учасників і неве-

ликі витрат (особливо порівняно з телебаченням), 

необхідні для запуску на паперовому носії, був більш 

відчутним, ніж на телебаченні.  
Щодо ринкових успіхів у сфері друкованих періо-

дичних видань, то перші місця посідали Р. Ахметов, 

який володів газетою «Сегодня», В. Пінчук з видан-

ням «Комментарии» [11]. Крім того, цей простір було 

зайнято набагато меншими з погляду накладу і попу-

лярності виданнями, які, втім, не були пов'язані з 

великими медіа-холдингами (вартує відзначити на-

самперед «Газету по-українськи» та українську вер-

сію російської газети «Коммерсант». У сегменті сус-

пільно-політичних тижневиків високі місця популяр-

ності (але у вузьких колах аналітиків, політиків, інте-
лігенції) займали критичне на адресу уряду «Дзеркало 

тижня» і поміркований «Кореспондент» [13].  

Інтернет 

Станом на середину 2012 року Інтернет був основ-

ним джерелом інформації для 17% населення України 

[14] та одним з найбільш динамічних сегментів ринку 

засобів масової інформації. Поштовхом до розвитку 

Інтернету стала криза інформаційних порталів взірця 

2008 року, коли видавці – через зниження доходів від 

реклами – розпочали пошук дешевих варіантів для 

представлення інформації. В результаті, станом на 

2012 рік більшість друкованих видань, телеканалів і 
конкретних програм відкрили свої власні електронні 

версії – сайти в Інтернеті. Доволі значна частка жур-

налів пішла з паперової версії і повністю перейшла до 

Інтернету (наприклад, «Лівий берег», «Телекритика», 

«Економічні вісті»). 

За наявною на той час інформацією, щоденна сере-

дня кількість користувачів в період з липня до верес-

ня 2012 року варіюється від майже 250 тисяч перегля-

дів порталу «Українська правда» до понад 100 000 пе-

реглядів порталу «Сегодня» [14]. Це означає, що най-

популярніші новинні портали щодня використовували 

в середньому близько 2% українських інтернет-корис-

тувачів. Їхня загальна кількість у лютому 2012 року 

була оцінена в близько 17 мільйонів (42% дорослого 

населення України), з яких 12 мільйонів щодня вико-

ристовували мережу. У той час швидко зростала в 

Україні і кількість користувачів соціальних мереж, 
зокрема у Facebook (понад 2 млн). 

Динамічний розвиток засобів масової інформації в 

Інтернеті та обмін інформацією через соціальні мережі 

відбувається паралельно зі зменшенням популярності 

таких традиційних ЗМІ, як телебачення, радіо і друко-

вані мас-медіа. Цей процес не є специфічним для укра-

їнського ринку і є частиною глобальної тенденції.  

Водночас особливістю українського Інтернету мож-

на визначити мотивацію для використання мережі. Від-

сутність суспільного мовлення, високий рівень маніпу-

ляції суспільною свідомістю і низький рівень предста-

вництва соціальних інтересів в традиційних ЗМІ при-
мусила українців стати прихильниками пошуку об’єк-

тивної та плюралістичної інформації в таких альтерна-

тивних джерелах, як Інтернет. Крім того, завдяки соці-

альним мережам стало можливим відкрите і вільне 

обговорення актуальних, суспільно важливих питань і 

для журналістів, які, працюючи в традиційних засобах 

масової інформації, часто змушені брати до уваги інте-

реси власника і застосовувати свою журналістську 

стриманість. Це призвело до утворення двох “парале-

льних мас-медійних Україн”, часто дуже різних своєю 

асиметричною інформаційною реальністю, зокрема, в 
інтерпретації передусім політичних подій. 

Протягом двох років перед парламентськими вибо-

рами в Україні 2012 року в країні існувало системати-

чне обмеження свободи слова. Таке обмеження гро-

мадянських свобод підтверджено в доповідях міжна-

родних неурядових організацій, які проводить дослі-

дження для захисту демократії, політичних свобод і 

прав людини. Так, у рейтингу свободи слова, підгото-

вленому організацією «Репортери без кордонів» у 

2009 році Україна займала 89 місце, а в 2011 році – 

116. За оцінкою ступеня демократичних свобод у 
щорічному звіті «Freedom House» Україна втратила 

статус «вільної» і перейшла до статусу до «частково 

вільної» країни [15]. Філософія підготовки до майбут-

ніх парламентських виборів призвела до того, що 

влада на всіх рівнях збільшувала тиск на критику в 

ЗМІ. Опозиційні кандидати мали обмежений доступ 

до найбільш популярних засобів масової інформації. 

Висновки. Методологія комплексного аналізу дія-

льності мас-медіа в передвиборних умовах ґрунтується 

на системному вивченні: інформаційної спадковості як 

важливого чинника передвиборного функціонування 

мас-медіа; особливостей організації мас-медіа в перед-
виборний період; специфіки реалізації певного полі-

тичного контенту мас-медіа; особливостей діяльності 

конкретної групи мас-медіа в передвиборних умовах. 

Напередодні парламентських виборів 2012 року набу-

ли тотального характеру явища згортання контроль-

них функцій ЗМІ щодо поширення в суспільстві дос-

товірної інформації про ситуацію в країні і світі, що 

було спричинено концентрацією основних засобів 
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масової інформації в руках найбільших українських 

олігархів, використанням інструментарію засобів ма-

сової інформації для боротьби з політичною і бізнесо-

вою опозицією, керування та контроль засобів масо-

вої інформації з боку владних структур в потрібному 

їм напрямі, репресіями проти ЗМІ, відсутністю неза-

лежного суспільного мовлення. 

Зрощення інтересів власників мас-медіа та органів 

влади призвело до розвитку таких негативних явищ, як 
зростання цензури держави, що виявивлялося у тиску 

на власників засобів масової інформації та журналістів 

насамперед новинних програм, редакторів місцевих та 

регіональних газет; у самоцензурі журналістів та влас-

ників, що втілювалася як самостійний обмежувальний 

фактор вибору журналістом тієї інтерпретації фактів, 

яка була вигідною для політичних чи економічних ін.-

тересів панівного середовища. Жорстка цензура і са-

моцензура журналістів виявлялася у високому відсотку 

матеріалів, що мали політичний характер, а також були 

прихованою політичною рекламою. 

На час парламентських виборів 2012 року найпо-
пулярніші телеканали та друковані ЗМІ підтримували 

авторитет влади і утримувалися від жорсткої її крити-

ки, оскільки влада застосовувала такі інструменти 

управління мас-медіа, як накладання фінансових та 

адміністративних штрафів, надання вагомих префе-

ренцій провладним мас-медіа регуляторному сенсі. 

Напередодні виборів до Верховної Ради України від-

чутно збільшилася кількість порушень прав журналіс-

тів і свободи слова.  

Збільшувалася кількість порушень прав журналіс-

тів, побиття журналістів, кількість нещасних випадків 

за участю журналістів, що перешкоджало нормальній 
роботі медіа. Моніторинги телебачення та друкованих 

засобів масової інформації також вказували на зрос-

тання кількості контенту, що мав відверто провлад-

ний характер, замовчувалися незручні теми для влади. 

Влада толерувала матеріали, які і за подачею контен-

ту, і за характеристиками медіа менеджменту відхо-

дили від стандартів журналістики та використовували 

різноманітні форми маніпулювання громадською дум-

кою через засоби масової інформації, контрольовані 

владою, провладними олігархами і державою. В ре-

зультаті напередодні майбутніх парламентських ви-

борів 28 жовтня 2012 року медіа патології ставали все 
сильнішими, а суспільство мало доволі обмежений 

доступ до адекватної та достовірної інформації. 
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caused by the concentration of the main mainstream media are under the control of the oligarchs; coalescence of interests of the mass 
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Анотація. Розглянуто питання збереження національної ідентичності українців у процесі розбудови незалежної української 
держави. Підкреслено актуальність цієї проблеми в умовах інтеграції України в європейський та світовий простір, зроблено 
спробу визначити шлях виховання у громадян, зокрема молоді, почуття національної свідомості та патріотизму.  Простеже-
но вплив ідеї національного виховання на національну ідентичність українців протягом певного періоду часу. 
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Глобалізація, інтеграція, національна ідентичність – 
найбільш обговорювані теми які піднімаються як се-

ред політиків, так і серед вчених і громадськості. Про-

цеси глобалізації істотно впливають на зміст і темпи 

формування нових типів відносин у сучасному сус-

пільстві і фахівців нового покоління. 

Глобаліза ція (англ. globalization) – процес всесвіт-

ньої економічної, політичної та культурної інтеграції та 

уніфікації. У вужчому розумінні – перетворення певно-

го явища на планетарне, таке, що стосується всієї Зем-

лі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний 

поділ праці, міграція в масштабах усієї планети капіта-
лу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація 

законодавства, економічних та технічних процесів, а 

також зближення культур різних країн. Це об'єктивний 

процес, який носить системний характер, тобто охоп-

лює всі сфери життя суспільства. В результаті глобалі-

зації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його 

суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спіль-

них для груп держав проблем, так і кількості та типів 

інтегрованих суб'єктів. Глобалізація може бути небез-

печною для малозабезпечених країн світу. 

Багато науковців, політиків і більшості людей, що 

виступають проти глобалізації звинувачують її в збі-
льшенні соціальної нерівності, зниканні традиційного 

суспільного устрою й деградації довкілля. 

Дехто також вбачає зростаючу загрозу у впливі 

глобалізації на культуру. Рівнобіжно з глобалізацією 

економіки та торгівлі, культура імпортується та екс-

портується також. Проблема в тому, що більші й по-

тужніші держави, такі як США, можуть підбити куль-

тури слабших, призводячи до того, що їхні традиції та 

цінності зникнуть. 

Проблема національної ідентичності – одна із найа-

ктуальніших у розвитку українського суспільства. 
Особливого значення вона набула після проголошення 

незалежності України, коли з’явилися реальні можли-

вості завершення формування української нації та інте-

грації у світовий та європейський простір Та проблеми, 

що спіткали Україну сьогодні – Революція Гідності, 

подвиги героїв Небесної Сотні, фактична війна на сході 

країни, російська пропаганда – ще раз просто підтвер-

дили життєву необхідність у її вирішенні. 

Теоретичне осмислення процесу етнічного ренесан-

су в умовах всесвітньої інтеграції та глобалізації, мож-

ливих ризиків деетнізації українців в умовах незавер-

шеного державотворення – одне із найважливіших пи-

тань в історіографії. Важливими для вивчення питання 
є роботи вітчизняних науковців Г. Лозко, В. Євтуха, 

В. Наулко, С. Макарчука, М. Юрія та ін. 

У сучасних інтеграційних процесах виникає багато 

нових проблем та актуалізуються деякі попередні ет-

нокультурні та етномовні. Нині спостерігаються значні 

суперечності між інтеграцією суспільно-економічного 

й культурного життя з одного боку та етнізацією – з 

другого. Проблема взаємовпливу цих процесів нале-

жить до найменш вивчених і, водночас, найбільш скла-

дних. Наразі ці процеси майже не досліджені сучасни-

ми етнографами, істориками, політологами, а якщо і 
вивчаються, то, переважно, в аспекті деетнізації, з не-

гативною оцінкою [4, с. 34]. Вивчення публікацій з цієї 

тематики дозволяє зробити висновок, що автори акцен-

тують увагу на таких актуальних питаннях: якою має 

бути державна політика в умовах глобалізації, яка по-

в’язана із загрозою уніфікації суспільства та його ознак 

етнічності? Які існують чи будуть створені механізми 

захисту національного інформаційного та культурного 

простору, – та намагаються дати на них відповідь. За-

пропоноване дослідження є спробою аналізу наявної 

практики, виявлення позитивного досвіду та нерозв’я-

заних проблем з метою визначення перспективи. 
Систематизація інформації з різних джерел дає мо-

жливість розглядати сучасні процеси інтеграції та 

глобалізації не як штучне, а цілком закономірне яви-

ще, пов’язане з модернізацією суспільства в умовах 

науково-технічної революції. Реалією є постійна зміна 

етнографічної ситуації у світі. Сучасна епоха характе-

ризується становленням десятків нових держав, вихо-

дом на історичну арену багатьох маловідомих для 

більшості країн народів. При цьому домінуючою за-

лишається тенденція до зменшення кількості народів, 

що живуть на планеті. Причини такого стану справ 
надзвичайно різноманітні – від консолідації спорідне-

них етнічних груп у великі етнічні спільноти до аси-

міляції окремих етносів їхніми сусідами [22, с. 5]. У 

постіндустріальну добу сформувалися нові міждержа-

вні відносини, коли домінували ті народи, які транс-

формувалися в нації у попередні сторіччя, створивши 

свої національні держави. Водночас аналіз публікацій 

засвідчує, що у високо розвинутих країнах, які є носі-

ями процесів модернізації та інтеграції, зберігаються 

етнічні основи розвитку – французи відрізняються від 

англійців, німці від італійців, а італійці відрізняються 

від французів тощо. Це є доказом того, що згадані 
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процеси не нівелюють етнічних проблем та націона-

льного характеру культур, і в цих умовах можна за-

безпечити повноцінний сучасний культурно-цивілізо-

ваний розвиток. Отже, інтеграційні процеси та «наці-

оналізм» є двома закономірно обумовленими сторо-

нами світового прогресу. 

Україна – одна з найбільших країн Європи, її народ 

належить до східнослов’янської гілки індоєвропейської 

етнолінгвістичної сім’ї. Українці – це стійка спільнота 
людей, яка історично сформувалася на певній території 

і зберегла відносно стабільні особливості культури, 

включаючи мову, а також етнічну самосвідомість. 

Україна здобула свою незалежність наприкінці ХХ ст. і 

є «спізнілим націєтворенням». 

Попереду – складний шлях, яким пройшли інші єв-

ропейські держави, більшість її населення бачить себе 

в загальноєвропейському контексті. Держава має ви-

рішити питання, як зберегти свою самобутність, праг-

нучи одночасно до впровадження уніфікуючих прин-

ципів єдиної Європи. 

Однак століття бездержавності привчили багатьох 
українців не лише дивитися на себе очима колонізато-

рів, а й прийняти створюваний негативний образ Укра-

їни як відсталої, неосвіченої, нецивілізованої спільноти 

з примітивною культурою і без перспектив повноцін-

ного державного існування в сучасному світі. Не поз-

бувшись постколоніальних проблем, Україна має від-

повідати на потужні виклики глобалізації, яка, з одного 

боку, створює нові можливості для матеріального і 

культурного розвитку, а з другого – підтримує і погли-

блює наявні диспропорції та деформації.  

Беручи до уваги всі аспекти проблеми, зазначимо, 
що культурна інтеграція із західною цивілізацією над-

звичайно актуальна для України. З одного боку, ба-

чимо прагнення Заходу інтегрувати у своє культурне 

поле посткомуністичні суспільства, насамперед най-

ближчі до нього в культурно-історичному плані, з 

другого – бажання України швидко побудувати ефек-

тивний суспільний устрій через входження до Євро-

пейського та світового простору. У науковій літерату-

рі ця ідея втілилась у пропозиції реалізувати підхід 

«тотального культурного впровадження», коли нація 

добровільно та свідомо сприяє масовому в масштабі 
всієї країни абсорбуванню передових управлінських 

технологій та організаційної культури, які надходять 

ззовні разом з іноземними інвестиціями, капіталом і 

технологіями [19, с. 229].  

Умовою входження України до спільноти розвину-

тих держав є витворення власної моделі державного 

та культурного розвитку суспільства. На нашу думку, 

шлях України у світову співдружність проходить не 

через зречення своєї культури, а завдяки залученню 

власних унікальних механізмів життєтворення та сус-

пільного поступу. Це не означає, що об’єктом запози-

чення не можуть бути досягнення в окремих сферах – 
науці, техніці, технологіях. Зазвичай, власна модель 

державного та культурного розвитку суспільства на-

буває своєї довершеності, коли апробовані досягнення 

світової культури проймають власним „я” етносу, 

тобто запозичення набуває форми діалогу культур. 

Саме через самореалізацію унікальних національних 

культур відбувається самореалізація світової цивілі-

зації. Відбудувавши на цих принципах українську 

модель культурного розвитку, ми отримуємо єдине 

реальне підґрунтя щодо входження до європейського 

та світового простору. 

Одним із головних засобів визначення національної 

ідентичності є українська мова і культура. У літературі 

з цієї проблематики визначається роль української мо-

ви як етнозберігаючого чинника, генетичного коду на-

ції, який поєднує минуле з сучасним і спрямований у 

майбутнє. Рівень розвитку національної мови відобра-
жає рівень розвитку самої нації та культури [11, с. 51]. 

Стратегічним завданням української держави після 

здобуття незалежності стало подолання русифікації, 

забезпечення активного вживання української мови у 

всіх сферах життя суспільства через впровадження ідей 

національного виховання та навчання молодого поко-

ління. 

Національне виховання – це створена упродовж ві-

ків самим народом система поглядів, переконань, 

ідей, ідеалів, традицій, звичаїв та ін., покликаних фо-

рмувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації 

молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання 
попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, прави-

льно організоване національне виховання відображає 

історичну ходу народу, перспективи його розвитку. 

Актуальність створення системи національного ви-

ховання в умовах творення Української державності 

визначається потребами суспільства у всебічній акти-

візації інтелектуального і духовно-творчого потенціа-

лу національних та загальнолюдських цінностей, су-

перечливими процесами входження особистості в 

соціальне життя, необхідності забезпечення єдності, 

наступності та послідовності виховних впливів різних 
соціальних інститутів, постійного коректування ви-

ховного процесу. 

В умовах власної державності перед Україною сто-

їть завдання консолідувати українців, формуючи їх 

національну свідомість за допомогою відродження 

історичної пам’яті, піднесення престижу української 

мови й культури, почуття єдності нації незалежно від 

особливостей історичного розвитку, адміністративно-

го, політичного статусу, регіональних особливостей. 

Питання української національної ідея поставало 

перед багатьма очільниками суспільства в усі часи 
існування України. Одним із джерел української наці-

ональної ідеї можна назвати Конституцію Пилипа 

Орлика 1710 року. Основні положення цієї Конститу-

ції такі: державний суверенітет України; панівна релі-

гія – православ’я; своєрідна конституційна монархія 

(гетьманат); законодавча влада належить Раді; неза-

лежна судова влада [1, с. 102].  

Національна ідея Т.Г. Шевченка полягала у реалі-

зації загальнолюдських демократичних цінностей у 

незалежній Україні. 

М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Винниченко 

вважали, що соціальні успіхи є важливіше національ-
них. М. Драгоманов зазначав, що «…національна ідея 

сама по собі не є ліком на всі лиха громадські… пи-

тання політичні, культурні, соціальні мають свої зада-

чі, по крайній мірі, стільки ж важні, як і національні і 

для котрих національності можуть бути тільки ґрун-

том і формою варіації» [5, с. 247]. 

Відомий український дослідник В. Липинським на-

голошував на тому, що: «…українська національна 
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ідея тільки тоді в силі оживити українську етнографі-

чну масу, коли вона буде поруч з ідеєю суверенітету 

українського народу, коли вона кличе до повного на-

ціонального визволення і на місто рабської служби 

чужим державним організаціям ставить значення до 

створення власної держави» [10, с. 256]. 

Центральне місце в багатогранній педагогічній спа-

дщині С. Русової займає концепція української націо-

нальної системи освіти і національного виховання, у 
межах якої отримали своєрідну інтерпретацію найваж-

ливіші фундаментальні теоретико-методологічні про-

блеми – мета, завдання, зміст, методи, принципи, фор-

ми освіти, навчання й виховання. У центрі педагогічної 

концепції вченої перебуває дитина з її природженими 

задатками, здібностями, можливостями, талантами. 

Головне завдання виховання – забезпечення розвит-

ку відзначених чинників, а також національної самос-

відомості і загальнолюдської моралі; формування соці-

ально зрілої, працелюбної, творчої особистості, здатної 

до свідомого суспільного вибору і збагачення інтелек-

туального, духовного, економічного, соціально-
політичного і культурного потенціалу свого народу. 

Найважливішими принципами педагогічної кон-

цептції С. Русової є: гуманізм, демократизм, народ-

ність, природовідповідність, культуровідповідність, 

особистісно орієнтований підхід, соціальна обумов-

леність виховання, загальнолюдські цінності. 

Успішно вирішувати ці завдання покликана рідна 

українська школа – школа рідної мови, гуманна й де-

мократична, у якій уся структура, система, мета й за-

вдання, зміст і методи, принципи і форми, сам дух 

наповнені ідеєю українства, забезпечення всебічного і 
гармонійного розвитку дитини. 

Надзвичайно цікавими і корисними для теорії і 

практики сучасної школи є пропоновані С. Русовою 

шляхи і засоби морального виховання. За допомогою 

виховання вчена пропонувала поступово поширювати 

коло дитячої любові. Спочатку природжену любов до 

матері перенести на батька, потім на інших рідних – 

дідуся, бабусю, брата, сестру та ін., далі на вчителя, 

товаришів по школі і садку і т. д. Так, поширюючи 

свою любов все далі й далі, дитина на певному етапі 

свого розвитку починає відчувати любов до свого на-
роду, своєї нації, врешті до всього людства. Намаган-

ня поширити любов до людей усього світу зайвий раз 

свідчать про гуманні й демократичні прагнення С. Ру-

сової. 

Софія Русова справедливо вважається класиком ві-

тчизняного дошкільного виховання, про що красно-

мовно свідчать її твори «Теорія і практика дошкільно-

го виховання», «Дитячий сад на національнім ґрунті», 

«Дошкільне виховання», «Нова школа соціального ви-

ховання», «Націоналізація дошкільного виховання», 

«Нові методи дошкільного виховання», «Роль жінки у 

дошкільному виховання» та інші, а також подвижни-
цька практична діяльність у галузі дошкільного вихо-

вання [18]. 

У 1991 році питання розробки національної ідеї по-

стало дуже гостро. Велика кількість науковців, полі-

тиків, письменників одночасно звернулися до цієї 

теми. Навіть висловлювання Л. Кучми «Національна 

ідея не спрацювала» не лише не загальмувала завзяття 

української інтелектуальної еліти, але й надала нового 

натхнення у розробці даного феномена. 

На думку В. Кременя, основою національної ідеї є 

філософія людиноцентризму. « У світоглядному плані 

філософія людино центризму виступає як головний за-

сіб усвідомлення сутності особистості. Вона розвиває і 

культивує розмірковуючий, поліфонічний тип пізнан-

ня, який долає науко центризм (прагматизм людського 

буття). Основною методологією цього типу мислення є 
знання і творчість. В якості повноцінних заходів для 

дослідження проблеми національної ідеї в соціокуль-

турному бутті людини філософія людиноцентризму ви-

користовує не лише гносеологічні принципи, а й мето-

ди моралі, релігії, мистецтва. І в цьому плані філософія 

людиноцентризму не дана, а задана: сутність її виявля-

ється через мета філософський синтез різноякісних 

підходів до дослідження національного життя й куль-

тури. І результатом такого синтезу є вже не просто сис-

темне, а енциклопедичне розуміння національної ідеї 

як сукупності різних системних духовних способів на-

ціонального буття» [9, с. 387]. 
За судженнями відомого політика О. Костенка наці-

ональна ідея – це уявлення представників нації про той 

радикальний засіб, який потрібен для її прогресивного 

розвитку. Таким чинником є соціальна – тобто полі-

тична, економічна, правова, моральна – культура гро-

мадян. Виходячи з цього, він пропонує такі варіанти 

формулювання національної ідеї: «Соціальна культура 

громадян – основа нової України», «Соціальна культу-

ра громадян – ключ до процвітання», «Яка соціальна 

культура громадян – таке і їхнє життя», «Громадянам 

України – незалежну соціальну культуру» [3].  
П. Толочко підкреслює, що національна ідея – це 

не етнічна, а державно-політична категорія. Саме то-

му вона має бути близькою і зрозумілою не тільки 

етнічним українцям, але й «українським» росіянам, 

білорусам, угорцям, євреям, іншим народам, для яких 

Україна є Батьківщиною [21]. 

О. Колесник стверджує, що прискорити процес на-

ціотворення в Україні може лише прихід до влади на-

ціоналістів – послідовників Миколи Міхновського, 

який організував в 1917 році в м. Києві повстання двох 

українських полків проти Тимчасового Уряду [8]. 
М. Міхновський залишив два варіанти формулю-

вання національної ідеї «Україна для українців» та 

«Україна від Дону до Сяну».  

О. Кривдич переконує, що основою української на-

ціональної ідеї є любов [2]. 

В. Мосейчук радить національну ідею сформулю-

вати так: «Україна – найкраща країна Європи» [14]. 

Ю. Полунєєв пропонує вважати національною іде-

єю конкурентоспроможність країни [16]. 

В. Постовий визначає національну ідею як енерге-

тичну думку народу про себе, свої права, обов’язки і 

здобутки, біопсихічний вияв потреб, можливостей і 
розуміння самоцінності кожного народу та збережен-

ня самоідентичності [17]. 

Ю. Тимошенко стверджує, що новою національною 

ідеєю має стати будівництво найкращої, найоптималь-

нішої системи організації суспільства, яка дасть кожній 

людині відчуття справедливості, гармонії, захищеності 

та відкритості всіх омріяних можливостей [20]. 
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Національна ідея, за В. Ющенком, полягає в єдності 

нації. Він підкреслив, що базовими засадами консолі-

дації української нації слід вважати етику солідарнос-

ті, пошук об’єднуючих цінностей у режимі постійного 

і реального діалогу в суспільстві. У своїй промові 

9 березня 2007 року в день народження Тараса Шев-

ченка В. Ющенко наголосив, що наша національна 

ідея – європейська Україна з ліберальними цінностя-

ми, з людськими свободами і правами. За його слова-
ми, національна ідея також полягає в тому, щоб Укра-

їна була соборною державою з єдиною державною 

мовою, без подвійних стандартів в політиці, культурі, 

історії, з толерантним ставленням до різних точок 

зору, з повагою до своєї правдивої історії. 

В. Янукович 24 грудня 2010 року заявив в інтерв’ю 

українським телеканалам, що довго роздумував над 

тим, що таке «національна ідея». «На мій погляд, на-

ціональна ідея в різні періоди життя нашої країни бу-

ла різною. Виклики часу диктували саму національну 

ідею», – заявив Янукович. 

За його словами, свого часу національною ідеєю бу-
ла боротьба за незалежність країни. «Цій ідеї присвя-

тили себе багато людей. Ми будемо їм завжди вдячні, 

завжди будемо пам’ятати. Ці часи пройшли. Україна 

незалежна. Треба дбати про суверенітет, охороняти її з 

усіх сторін, і думати про ідентичність нашої країни». 

В. Янукович вважає, що викликом часу сьогодні є, 

щоб «Україна в глобалізованому світі знайшла своє 

достойне місце, яким ми б усі пишалися, а це не мож-

ливо зробити без перетворень. Треба модернізувати 

країну таким чином, щоб ми отримали економічний 

ефект, підняли рівень добробуту». 
«Коли ми цього досягнемо, нас поважатимуть, ви-

знаватимуть. Це нас об’єднає, бо ми це зробимо спіль-

но. На мій погляд, це може бути в основі національ-

ної ідеї». 

Отже, визначивши найважливішу роль розвитку гу-

манітарної сфери – науки, освіти, культури – щодо збе-

реження національної ідентичності в умовах інтеграції 

та глобалізації без заперечення стратегічного значення 

для України модернізації, створення найновітнішого, 

наукомісткого, високотехнологічного матеріального 

виробництва, можна зробити висновок, що це співвід-
ношення і є українським шляхом долучення до Євро-

пейської та світової спільноти. Воно буде лише тоді 

успішним, коли на основі вирішення складних проблем 

на теренах України буде знайдено унікальну модель 

подолання суперечностей у розвитку всього людства. 

Однією з важливих умов реалізації цієї ідеї є здійс-

нення державної етнополітики України. Її мета – забез-

печити консолідацію поліетнічного суспільства навко-

ло української нації – основного суб’єкта етнополітики. 

Фактично ми є свідками інтенсивного пробудження 

етнічної самосвідомості і прагнення до відродження 

етнічної самобутності громадян нашої держави. Не 

можна не погодитися з думкою про те, що культура 

кожного етносу є унікальним, багатогранним явищем. 

Знання етнічних особливостей національних меншин 

дають змогу краще визначити й усвідомити роль і міс-
це власного народу в колі інших. Етнонаціональні про-

блеми мають вирішуватися не через перегляд кордонів, 

а рішучою боротьбою з національним екстремізмом та 

шовінізмом в усіх його виявах, створенням умов інтег-

рації етнічних спільностей, вільного і всебічного роз-

витку всього народу України незалежно від національ-

ної приналежності [15, с. 3]. 

Після проголошення незалежності України поняття 

національне виховання зафіксовано в «Державній 

національній програмі «Освіта» («Україна XXI сто-

ліття») та «Національній доктрині розвитку освіти». 

Найбільш вагомими документами стосовно україн-
ського національного виховання був наказ «Про за-

твердження Концепції національно-патріотичного ви-

ховання молоді» №3754/981/538/49 від 27.10.2009 року 

підписаний керівниками Міністерства України у спра-

вах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства оборони України, Міністерства 

культури і туризму України. 

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної 

програми патріотичного виховання громадян на 2013-

2017 роки та Концепція громадянської освіти та вихо-

вання в Україні Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України є антиукраїнськими і антидержавними, 

оскільки спрямовані на виховання в Україні космопо-

літів, а не українських патріотів. В них відсутні понят-

тя українського національного виховання, а також по-

няття виховання любові до української мови. 26 берез-
ня 2015 року Міністерство освіти і науки України за-

твердило Концепцію національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді на 2015-2019 рр. Концепцією 

передбачено декілька етапів впровадження національ-

но-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Та на сьогодні немає важливішого завдання як ви-
ховання нового покоління українців. Без об’єднання 

зусиль держави, освітніх установ і громадськості цьо-

го зробити неможливо. А головне в цьому тандемі – 

зацікавленість всіх у вихованні високоосвіченої пат-

ріотично налаштованої української нації без якої 

Україна може втратити свою державність. 
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The idea of national education in deciding Ukrainian national identity 

I.M. Yevdokymenko 
Abstract. This article is devoted to the issue of maintenance of Ukrainians’ national identity in the process of alteration of the inde-
pendent Ukrainian state. An author underlines actuality of this problem in terms of integration of Ukraine in European and world 
space, tries to identify the ways of education for citizens, in particular youth, senses of national consciousness and patriotism. Traced 
the influence of ideas of national education in Ukrainian national identity over a period of time. 
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Аннотация. В статье проанализировано влияние прессы на читательскую аудиторию, сосредоточено внимание на рекламе в 
современных печатных изданиях и на ее особенностях. На основе результатов социологического исследования обосновано 
отношение читателей газет к рекламе, исследовано тенденции развития рекламы в будущем.  
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Введение. В эпоху бурного развития новейших техно-

логий меняются не только объекты внешнего мира, но 

и представления о предметах, мировосприятие и цен-

ности. Изучением последних занимается аксиология – 

«наука о ценностях, учение о природе духовных, нрав-

ственных, эстетических и других ценностей, их связях 

между собой, с социальными, культурными факторами 

и личностью человека» [1].  

Большинство ценностей закладываются в нашем со-
знании еще с детства, существуют ценностные ориен-

тации, которые формируются с развитием личности 

под влиянием внешних факторов. Одним из таких фак-

торов являются средства массовой информации. 

Наиболее традиционным, консервативным медиумом, 

который влияет на формирование ценностных концеп-

тов у граждан определенного государства выступает 

пресса. Ее влияние на общество трудно переоценить. 

Ведь несмотря, на первый взгляд, на «поверхностные» 

информационно-коммуникативные функции, пресса 

выполняет также просветительную, миромоделирую-

щую, личностно формулирующую роль. Она участвует 
в процессе социализации, становления человека как 

личности, и способствует социальному развитию ин-

дивидуумов. Тем не менее, коммерциализация и мер-

кантилизация повлияли на прессу не лучшим образом – 

стремление к сверхприбыли, монополизация и заполи-

тизированность украинской прессы отразилась на от-

ношении к ней читателей. Важным элементом, кото-

рый изменил современную прессу и отношение к ней 

читателей является реклама.  

Краткий обзор публикаций по теме. Тему влияния 

прессы на читательскую аудиторию исследуют в ос-
новном ученые в области психологии, философии, со-

циальных коммуникаций. Этой теме посвятили свои 

работы украинские, российские и зарубежные исследо-

ватели, в частности Е. Донченко, Я. Любивый, А. Де-

мидов, И. Богомолова, Б. Багдикян, Н. Костенко Г. По-

чепцов, рассматривают функционирование СМИ через 

призму психологических и социальных функций. Про-

блемам социальной коммуникации посвятили свои 

труды ученые Санкт-Петербургского государственного 

университета, в частности С.Корконосенко рассматри-

вает проблему коммуникативной свободы, В.Сидоров 

проводит ценностный анализ в журналистике. Культу-
рологические и социологические аспекты коммуника-

ции в журналистике исследует Л. Марьина. Рекламу в 

современных СМИ широко анализируют зарубежные 

исследователи, такие как Б. Стерн (Barbara Stern), 

М. Джоунс (M.Jones), Нил Постмен (Neil Postman) и др. 

Они исследуют стереотипы, которые создает реклама, 

и рассматривают рекламу как средство манипулирова-

ния сознанием и пропаганды. Украинские же исследо-

вательницы Л. М’яснянкина и Л. Павлюк сосредотачи-

вают свое внимание на языковых погрешностях в ре-

кламных обращениях, а А. Кузнецов и О. Маевський 

исследуют запрещенные законодательством виды ре-

кламы, такие как скрытая и недобросовестная реклама.  

Цель нашего исследования – проанализировать вли-
яние рекламы на читателей периодических изданий и 

выяснит тенденции ценностей современной прессы.  

Задача – ознакомиться с мнениями специалистов от-

носительно влияния прессы на индивидуумов и узнать 

отношение читателей к рекламе в современных печат-

ных изданиях Украины. Объект исследования – мне-

ния ученых относительно влияния прессы на ценност-

ные ориентации людей, современная украинская прес-

са и рядовые граждане. Предмет исследования – влия-

ние современной прессы на реципиента.  

Материалы и методы. Пресса, как и любой вид де-

ятельности, не может существовать без экономической 
составляющей. Сегодня главным источником доходов 

периодического издания выступает реклама, которая 

часто не только заполняет газетные полосы, но и дик-

тует определенную редакционную политику. Рекламо-

датели требуют не размещать в отдельных номерах 

газеты рекламу их конкурентов, просят не публиковать 

материалов, которые отрицают утверждения их ре-

кламных сообщений, высказывают свои пожелания 

относительно политического вектора издания. Таким 

образом, давление рекламодателей на медиа приводит 

к патогенному влиянию рекламы на читательскую 
аудиторию. И это патогенное влияние заключается не 

только в навязывании аудитории ненужных, вредных 

товаров, но и в нагнетании потребительских желаний 

читателей. Засилье рекламы формирует в подсознании 

читателей новые культурно-потребительские ценности, 

базирующиеся на необходимости приобретать все «но-

вое», что только появилось на телеэкранах или на 

страницах газет. Дж. Лалл по этому поводу акцентиру-

ет внимание на том, что рекламисты стремятся не 

только, чтобы люди полюбили предлагаемые им това-

ры и торговые марки, но и верили в то, что потреблять 

– это хорошо. Успех рекламы во многом зависит от 
интерпретации рекламой правдоподобных ситуаций 

потребления, которые взаимодействуют с уже извест-

ными и приемлемыми ценностями [2]. В практическом 

смысле это означает коммерциализацию СМИ, за ко-

торой читатель отождествляется с потребителем, а зна-
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чит конечной целью такого подхода является макси-

мальное увеличение читательской аудитории. К сожа-

лению, привлечь как можно больше читателей означает 

не повысить качество журналистских и рекламных тек-

стов, а наоборот – увеличить притворство, бульвар-

ность, сенсационность и примитивизм.  

О. Зернецкая видит в комерциализации СМИ черты 

монополизации, безответственности за последствия 

влияния на общество и максимального увеличения 
аудитории. В частности, она отмечает, что «угроза, 

которую несет комерциализация – подчинение содер-

жания передач требованиям и влиянию рекламодате-

лей» [3]. В этом случае образуется так называемый 

замкнутый круг: «Рекламодатель – СМИ – реклама – 

аудитория», в котором все элементы взаимодействуют 

и влияют друг на друга. Но это лишь один аспект опо-

средованного воздействия рекламы на читателя. 

Не менее важным аспектом воздействия рекламы на 

реципиента является ее вездесущность и повторяе-

мость. На этом акцентирует внимание доцент кафедры 

психодиагностики и клинической психологии Киевско-
го национального университета имени Тараса Шевчен-

ко Светлана Васьковская. Она отмечает, что «много 

рекламных сообщений целесообразно называть пато-

генным явлением, которое может спровоцировать рас-

стройства, связанные с функционированием психики. 

Главными характеристиками рекламы как патогенного 

явления является ее повторяемость и навязывание ав-

томатического мышления. Реклама вызывает персеве-

рации человеческой личности, когда в результате вы-

текающих упоминаний человеку кажется, что он ум-

ственно работает, хотя на самом деле это не так. Таким 
образом деградирует человеческая психика, сознание, 

и человек со временем становится неспособным к при-

нятию осмысленных решений. Информация должна 

изменяться, заставлять нас думать, а реклама только 

использует нашу нервную энергию, воздействуя на 

основные инстинкты и сознание людей. И это может 

привести к катастрофическим последствиям в рамках 

всего человечества» [4]. 

Чтобы исследовать отношение к рекламе в прессе 

читателей периодических изданий, в октябре - ноябре 
2012-го года мы провели социологическое исследова-

ние [5]. Выборка анкетирования составила 1500 чело-

век, среди которых 1 тыс. – это студенты и преподава-

тели факультета журналистики ЛНУ им. Ивана Фран-

ко, а также студенты и преподаватели Львовского фи-

лиала Киевского национального университета культу-

ры и искусств. Пятьсот респондентов опросили на ули-

цах города путем стихийной выборки. В анкетах мы 

представили 12 вопросов открытого и закрытого типа, 

чтобы помочь респондентам четко сформулировать 

свои мысли в одних случаях, и обусловить свои сооб-

ражения и пожелания в других. Хотим обратить вни-
мание на главные характеристики рекламы в прессе, 

которые выделили читатели газет. Респондентам были 

предложены следующие варианты ответа: Реклама: 

А) Тратит время читателя; Б) Информирует о новых 

товарах и услугах / политике; В) Вводит в заблужде-

ние; Г) Пропагандирует аморальное поведение; Д) Со-

здает стереотипы; Е) Унижает женщин; Е) Унижает 

мужчин; Ж) Популяризирует определенную продук-

цию / человека; С) Развлекает и заинтересовывает; 

И) Поражает своим мастерством; И) Раздражает; К) По-

ражает своим низким качеством; Л) Влияет на подсо-
знание людей; М) Ваш вариант. 

 

 
Рис. 1. Какие главные характеристики рекламы в газете Вы могли бы выделить? 
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Результаты и их обсуждение. Из предложенных 15-ти 
вариантов ответов опрошенные могли выбрать только 
три. Поэтому 87% респондентов ответили, что реклама 
тратит время читателя. Такого мнения придерживают-
ся 46% женщин и 41% мужчин с высшим (71%), неза-
конченным высшим (11%), средним специальным (4%) 
и средним образованием (1%). О том, что реклама ин-
формирует о новых товарах и услугах/политике - отме-
тили лишь 6% опрошенных, среди которых 4% жен-
щины и 2% мужчины. 2% из этих респондентов имеют 
незаконченное высшее и среднее специальное образо-
вание, 1% – высшее и среднее. Большая часть из этих 
опрошенных –несовершеннолетние (3%).  

Более 50% респондентов считают, что реклама вво-
дит в заблуждение (56%). Так думает 34% женщин и 
22% мужчин. Это преимущественно лица с высшим 
образованием (31%). 12% мужчин и женщин отметили, 
что реклама пропагандирует аморальное поведение. 
Среди них 8% имеют высшее образование, 2% – неза-
конченное высшее и по 1% среднее специальное и 
среднее образование. Убедительное большинство, а 
именно 71% респондентов, в основном женского пола, 
считают, что реклама создает стереотипы. Это пре-
имущественно лица с высшим (46%) и незаконченным 
высшим (21%) образованием, которым от 18 до 45-ти 
лет. Прекрасная часть человечества также считает, что 
реклама их унижает. Такое мнение высказали 40% в 
основном молодых и несовершеннолетних женщин с 
высшим и незаконченным высшим образованием. 
Поддержали их 3% мужчин, которым от 36-ти до 60 
лет. А о том, что реклама унижает мужчин заявляют 
лишь по 2% представителей обоих полов с высшим и 
незаконченным высшим образованием, в возрасте от 
18-ти до 35-ти лет. То, что реклама популяризирует 
определенную продукцию или человека считают толь-
ко 9% респондентов мужского и женского пола поров-
ну. Большую часть опрошенных мужчин и женщин 
реклама раздражает (56%). Причем из них 47% имеют 
высшее образование, еще 6% – незаконченное высшее, 
2% - среднее специальное и 1% - среднее. Низкое каче-
ство рекламы в СМИ поражает 43% читателей газет, 
почти половну мужского и женского пола. Большин-

ство из них обладают высшим образованием (24%), 
или получают его (15%). Еще по 2% респондентов 
имеют среднее специальное и среднее образование. 
Это в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25-
ти лет. 41% респондентов считают, что реклама влияет 
на подсознание людей. Такое мнение высказали 22% 
мужчин и 19% женщин трудоспособного возраста пре-
имущественно с высшим образованием (32%). Зато 
развлекает и привлекает реклама менее 1% респонден-
тов. Так влияет реклама на несовершеннолетних жен-
щин со средним специальным и средним образовани-
ем. Такое же количество и категорию лиц реклама по-
ражает своим мастерством. 

Выводы. Ответы респондентов на этот вопрос дает 
нам общее представление о влиянии рекламы на чита-
телей газет и об их отношении к рекламным сообщени-
ям в целом. Как видно из приведенных выше данных, 
прослеживается тенденция негативного отношения 
людей к коммерческим сообщениям. Так большинство 
из опрошенных указали на такие характеристики ре-
кламы, как «тратит время читателя», «раздражает», 
«создает стереотипы», «вводит в заблуждение», «уни-
жает женщин», «поражает своим низким качеством» и 
др.. Причем читатели в основном отмечали по три от-
рицательные ответа, или наоборот, т.е. отношение чи-
тателей к рекламе является категорическим. Тенденция 
к невосприятию рекламы читателями газет является 
тревожным явлением, которое приводит к негативному 
отношению людей к новой информации в целом. Такая 
ситуация свидетельствует о патогенности рекламы в 
украинских печатных СМИ и требует детального ана-
лиза и классификации критериев рекламы в современ-
ной прессе. Реклама в прессе часто совершает патоген-
ное влияние на читательскую аудиторию и в результате 
уменьшает доверие читателей к журналистским тек-
стам. Такое явление умаляет роль прессы в создании 
ценностных ориентаций индивидуумов и уменьшает 
свою ценность как таковую. Поэтому перед современ-
ным медиасообществом возникает риторический во-
прос: стоит ли экономический потенциал нивелирова-
ния первоочередными функциями печати и уменьше-
ния ее социальной роли?  

 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Аксиология: Википедия-свободная энциклопедия // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аксиология 
[2] Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний 

підхід /Пер. з англ. Гриценко О., Гарастович В. – К.: 
К.І.С., 2002. – 264 с.  

[3] Зернецка О. Глобальний розвиток систем масової комуні-
кації і міжнародні взаємовідносини / Ред. О.Зернецька. – 
К.: Освіта, 1999. – 352 с.  

[4] Основы психологического консультирования: Учебное 
пособие. – К.: Четвертая волна, 2004. –256 c. 

[5] Социологическое исследование проводилось с ноября по 
декабрь 2012 г. Совокупное количество респондентов – 
1500 человек. Исследование проводилось в городе Львове 
методом анкетирования и интервьюирования с глазу на 
глаз. Автор исследования – М. Кица. 

 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 
[1] Axiology: Wikipedia, the free encyclopedia // URL: https:// 

ru.wikipedia.org/wiki/Аксиология 
[2] Lall, J. Mass media, communication culture: global approach 

/ Transl. from English by Grytsenko O., Garastovych V. – 
K.: K.I.S., 2002. – 264 p. 

[3] Zernets`ka, O. Global development of mass communication 
and international relations / Ed. O. Zernetska. – K.: Osvita, 
1999. – 352 p. 

[4] Fundamentals of psychological consulting: Tutorial. – K.: 
Fourth Wave, 2004. – 256 p. 

[5] The sociological study was conducted from the November till 
December 2012 g. Quantity of respondents - 1,500 people. 
Study was conducted in Lviv by accomodation and interview 
with face to face. The author of the study - M. Kitsa. 

 

The influence of the advertising on the audience of the printed media: axiological aspect 
M.O. Kitsa 
Abstract. In this article it is analyzed current trends of influence of the press on the readership, also it is focused on advertising in 
today's print and on its characteristics. It is justified the attitude of newspaper readers to the advertisement on the basis of the results 
of the sociological survey, there are researched the tendencies of development of advertising in the future.  

Keywords: press, advertising, axiology, value, influence, trends 

60

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(9), Issue: 53, 2015 www.seanewdim.com



Сучасні реалії функціонування періодичної преси  

як соціокультурного феномену 

О.М. Парубець* 

 
Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна 

*Corresponding author: alena_konovalova_@ukr.net 
 

Paper received 29.04.15; Revised 01.06.15; Accepted for publication 03.06.15. 
 

Анотація. У статті аналізуються сучасні реалії функціонування періодичної преси як соціокультурного феномену. Визначе-
но особливості поняття "культура", позначено рівні взаємодії культури і ЗМІ. Розглянуто мас-медіа як фактор формування 
світоглядної та ціннісної орієнтації людини. Зосереджено увагу на основних характеристиках соціокультурного впливу ЗМІ 
на суспільство. Розглядаються особливості трансформації сучасної преси у контексті процесів глобалізації та появи нових 

способів та засобів трансляції інформації. Спектр теоретичних підходів до вивчення сучасних медіа визначив соціальний, 
культурний, економічний, політичний, контекст, що зумовлює практику конструювання реальності за допомогою ЗМІ. Ана-
лізуються механізми реалізації соціокультурної функції у масово-інформаційному процесі. Позначаються тенденції розвит-
ку сучасних ЗМІ з урахуванням соціокультурних та технологічних реалій, які призводять до пошуку моделей адаптації дру-
кованих видань до нового медіасередовища. 

Ключові слова: культура, соціокультурна функція мас-медіа, преса, функції преси, трансформація журналістики, нові 
комунікаційні технології 
 

Вступ. Періодична преса як унікальний феномен, що 

відображає специфіку сучасних соціально-культурних 

явищ, зазнає модернізаційних змін та знаходиться 

перед новими викликами. Завдання преси зумовлені 

трансформаціями, що відбуваються в економічній, 

політичній та культурній сфері. Проблематичність 

сучасних реалій функціонування друкованих видань 

підсилюється технологічним фактором, що призво-

дить до втрати статусу преси як обов’язкового елеме-

нту соціокультурного життя. Таким чином, потребує 

переосмислення роль, місце та функції преси як соці-

окультурного феномену, постає необхідність визна-

чення її перспективності й потенціалу. Актуальність 

теми визначається трансформацією соціокультурного 

простору сучасного суспільства, що впливає на харак-

теристики соціокультурних явищ, до яких належить 

медіасистема і періодична преса як її складова. Важ-

ливими для розуміння соціокультурної динаміки пре-

си є аналіз інформаційного суспільства та особливос-

тей функціонування, природи і сутності масової ко-

мунікації у постіндустріальному суспільстві. 

Огляд публікацій з теми досліджень. Проблеми, 

пов’язані із функціонуванням і впливом мас-медіа 

розглядали Ж. Бодріяр, П. Бурдьє, М. Кастельс, Н. Лу-

ман, М. Маклюен та ін. Для теми дослідження важли-

вими виявилися праці теоретиків і практиків у сфері 

масових комунікацій (Г. Ласвел, У. Ліппман, П. Ла-

зарсфельд та ін.), які вивчали соціокультурні практи-

ки конструювання реальності за допомогою ЗМІ. Су-

часні реалії функціонування медіасистеми як соціоку-

льтурного феномену та проблеми комунікації вивча-

ються українськими та зарубіжними вченими, про що 

свідчать праці В.В. Різуна, О. Іванової, В. Куренного, 

Б. Мисонжникова, В. Савчука, А. Сафарової, Н. Про-

хорової, С. Тер-Мінасової та інших. Однак аналіз пу-

блікацій з теми дослідження засвідчив недостатню 

увагу теоретиків до соціокультурного аспекту функ-

ціонування періодичної преси. 

Мета статті – аналіз сучасної преси як соціально-

культурного явища. 

 

Матеріали дослідження. Дослідження ґрунтується на 
матеріалах засобів масової інформації, зокрема на 

масиві друкованих видань, їх електронних версіях, 

журналістських текстах. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої 

мети були використані методи дослідження змісту і 

форми явищ. Дослідження базується на діалектично-

му, онтологічному, гносеологічному, логічному рів-

нях вивчення проблеми соціокультурного аспекту 

функціонування преси. Аналіз літературних джерел 

дозволив визначити основні положення теорії журна-

лістики, які розглядають пресу як соціокультурне 
явище. 

Результати и їх обговорення. Для визначення 

особливостей періодичної преси як соціокультурного 

феномену, варто зупинитися на понятті "культура", 

яке у найширшому значенні позначає "те, що тво-

риться людиною, на відміну від того, що твориться 

природою" [11, с. 313], "усі "аспекти людського бут-

тя" [10, с. 45]. Наведені формулювання відносять до 

культури будь-яку людську діяльність. Для нашого 

аналізу важливими аспектами феномену культури є її 

розуміння як "догляд, поліпшення, ушляхетнювання 
тілесно-душевно-духовних сил, схильностей і здібно-

стей людини, а отже – і ступінь їх розвитку" [11, 

с. 313], що дозволяє аналізувати соціокультурний 

вплив періодичної преси на духовну сферу суспільст-

ва, в якому вона функціонує. 

Розуміння культури як сукупності "матеріальних і 

духовних надбань на певному історичному рівні роз-

витку суспільства і людини, які втілені в результатах 

продуктивної діяльності" [11, с. 313], дає змогу ви-

значити соціокультурну модель преси певного етапу її 

розвитку. 

Аналіз преси як соціокультурного феномену немо-

жливий без урахування такої характеристики культу-

ри, як "локалізоване у просторі та часі соціально-

історичне утворення, що специфікується або за істо-

ричними типами, або за етнічними, континентальни-

ми чи регіональними характеристиками суспільства" 

[11, с. 313]. Даний аспект культури дозволяє дослі-
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джувати соціокультурну динаміку національних меді-

амоделей. 

Про кілька рівнів взаємодії культури і ЗМІ свідчить 

та обставина, що мас-медіа виступають як частина 

культури і одночасно є носієм культурних цінностей і 

нормативів. ЗМІ як канал культури є носіями культу-

рно значимої інформації завдяки освітній функції та 

функції передачі культурних цінностей ("transmission 

of culture"), таким чином формуючи світогляд, систе-

му моральних та духовних цінностей, смаки тощо. 

Комунікація як складова життєдіяльності є частиною 

культури, тому ЗМІ, безпосередньо пов’язані з проце-

сом комунікації, є частиною культури. 

Процеси інформатизації і глобалізації трансфор-

мують суспільство, змінюють ієрархію соціальних 

інститутів та наділяють ЗМІ надзвичайною впливовіс-

тю. Інститут ЗМІ сьогодні динамічно розвивається на 

всіх рівнях, що призводить до появи принципово но-

вих засобів і форм впливу на формування соціокуль-

турної реальності. Таким чином, мас-медіа у сучасно-

му світі як один з елементів психосоціального суспі-

льного простору претендують на роль потужного фа-

ктора формування світоглядної та ціннісної орієнтації 

людини. Транслюючи культурні коди, ЗМІ впливають 

на вибір суспільством певних культурних цінностей, 

таким чином, безпосередньо приймають участь у фо-

рмуванні ціннісної картини світу. 

Інформаційна епоха актуалізує роль ЗМІ як потуж-

ного фактору впливу на культуру. ЗМІ як соціокуль-

турний феномен взаємодіє з духовними цінностями на 

тлі кризових явищ постіндустріального суспільства. 

На думку О. Іванової, мас-медіа демонструє те, як 

суспільство описує себе. Це відбувається через вкорі-

неність позиції мас-медіа в принципах сприйняття 

дійсності соціумом, "вони виявляють знаки культури 

для самої культури, важливі як фактори її самоусві-

домлення" [1, с. 102]. 

Аналізуючи моделі масової комунікації, Л. Чилікі-

на стверджує, що еволюція системи ЗМІ призвела до 

формування багаторівневої моделі, яка складається із 

складної системи вертикальних і горизонтальних про-

цесів комунікації, соціокультурної взаємодії усереди-

ні підсистеми продуцентів інформації, між суб'єкта-

ми-споживачами інформації, а також між виробника-

ми інформації та аудиторіями [12, с. 10].  

На інформаційному етапі розвитку суспільства, за-

вдяки проривам у комп’ютерних технологіях, відбу-

лося скорочення часу трансляції і обробки інформації. 

Інформаційно-технологічні досягнення трансформу-

вали традиційні ЗМІ, вплинули на їх соціокультурний 

аспект функціонування. Особливий інтерес виклика-

ють ті зміни, які відбулися у сегменті періодичної 

преси, адже вона як найдавніший вид ЗМІ впродовж 

тривалого часу зберігала свої традиції. Наразі спосте-

рігається зміна ролі преси у соціумі, особливостей 

взаємодії з основними сферами суспільного життя та 

ступінь її регулятивного впливу на суспільство. Ваго-

мий вплив на діяльність інституту преси здійснює 

економічна складова як фактор регулювання ринку 

друкованих видань. У сполученні із впливом політич-

ної сфери отримуємо багатофакторну модель націо-

нальної системи преси. 

Розглядаючи періодичну пресу як сферу діяльності, 

яка включена в загальну професійну гуманітарну сис-

тему, у яку невід’ємно закладено відповідні уніфіко-

вані теоретико-методологічні підходи і категорії, 

Б. Мисонжников звертає увагу на те, що преса зверта-

ється до людини через текстовий компонент. Відбува-

ється реалізація зв’язку "людина-людина", характер-

ного для соціономічної сфери професійних відносин, 

через знакову систему, що виконує функцію медіума. 
Таким чином, преса є невід'ємною складовою соціа-

льної сфери та дієвим суб’єктом суспільного устрою 

[5, с. 56-58]. 

Аналіз функцій преси, як для суспільства, так і для 

індивідуума, дозволив А. Сафаровій відзначити тісну 

взаємодію преси з усіма сферами суспільного та куль-

турного життя. Як зазначає дослідниця, взаємозв'язки 

ЗМІ і культури є "основою для вивчення преси як по-

казника стану культури суспільства в цілому, а також 

як середовища міжкультурної комунікації, у якій ЗМІ 

приймають участь у процесі трансмісії, інтеграції, 

експансії та дифузії" [9, с. 8]. Інтенсивність дифузних 
процесів призвела до формування всесвітнього інфо-

рмаційного простору, наділеного перевагами і недолі-

ками. Глобалізація і технологізація призвели до фор-

мування наступних тенденцій: 

– "дефіцит від достатку": при безперервному інфор-

маційному потоці втрачається довіра реципієнта та 

формується відчуття інформаційного вакууму; 

– експлуатація розважальності у способах трансляції 

інформації; 

– комерціалізація: інформація розглядається як при-

вабливий товар, що призводить до стандартизації та 
уніфікації; 

– візуалізація контенту змінює звичні комунікативні 

практики за рахунок зміщення на периферію спіл-

кування традиційних вербальних і невербальних 

кодів; 

– процес спрощення якісних видань, що супроводжу-

ється використанням прийомів масових газет і жур-

налів (спрощення мови, публікація скандальних ма-

теріалів). 

Якісні зміни формативних ознак періодики супро-

воджуються зміною мовленнєвих практик. Комуніка-
тивістський підхід визначає сучасне друковане ви-

дання як текст, специфічне медіасередовище. Завдяки 

появі Інтернету інформаційні тексти мас-медіа набу-

вають певних ознак, перетворюючи друковане слово 

на мультимедійне. Характеристиками сучасного дру-

кованого тексту стають об’ємність, нелінійність, різ-

носпрямованість тощо.  

Такі поняття, як "імідж", "дизайн" видання розгля-

даються як складові медіатексту. Саме імідж, який 

трактується як "єдність сталих ознак на рівні дизайну 

та словесного наповнення" [9, с. 82], є важливою 

складовою сучасних видань, що свідчить про форму-
вання мультимедійної журналістики. Остання розгля-

дається як медійний комплекс різноманітних способів 

репрезентації контенту, розвиток якого зумовлений 

технологічними інноваціями. 
Інформаційне суспільство передбачає функціонування 
як старих, так і нових медіа, які не витісняють тради-
ційні культурні форми, а поглинають їх, утворюють 
спільний інформаційний простір, що сполучає розмаїт-
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тя традиційних і нових форм культурного вираження. 
М. Кастельс зауважує, що поява нових медіа поклала 
край "поділу, навіть відмінності між аудіовізуальними 
засобами й друкованими засобами, загальнодоступною 
та високою культурою, розвагами та інформацією, 
освітою і пропагандою. Всі прояви культури, від гір-
ших до найкращих, від елітних до популярних, з'єдну-
ються в цьому цифровому всесвіті, що зв'язує в гігант-
ському історичному супертексті минулі, теперішні й 
майбутні прояви комунікативної думки" [2, с. 351]. 

Завдяки технологічному прогресу і пов’язаною з 
ним цифровізацією комунікативних засобів, більшість 
населення Землі включене у "нову інформаційну реа-
льність", яка, як зазначає Є. Сайко, "відкриває безпре-
цедентно широкий доступ до різноманітних даних і 
знань і наділена унікальними можливостями впливу 
на формування суспільної та індивідуальної свідомос-
ті" [8, с. 10]. Наведена обставина дозволяє вважати 
ЗМІ культуроутворюючою домінантою глобалізова-
ного світу, що кардинально впливає на процеси соці-
окультурного розвитку. 

Н. Луман у праці "Медіа комунікації" [4, с. 121] 
відзначає їх вплив на конструювання соціуму та ево-
люціонування суспільства, важливими є "спостере-
ження спостерігачів", "спостереження другого поряд-
ку", що свідчить про здатність до конструювання реа-
льності. 

Для нової комунікаційної парадигми комунікація, 
діалогічність стають центральними категоріями. Втра-
та монополії на виробництво новин призвела до ство-
рення можливостей трансляції інформації будь-ким. 
Поява громадянської журналістики, конкуренція з 
боку соціальних мереж та інші фактори розвитку ме-
діасфери актуалізували питання адаптації преси до 
трансформації умов споживання медіа. 

Раніше увага аудиторії преси задовольнялася за-
вдяки параметру оперативності подачі новини, сього-
дні на перший план висувається сама новина і спосо-
би її інтерпретації. Зміст трансльованої інформації 
успішних періодичних видань "генерує значення", 
перетворює факт на матеріал їх генерації. Як зазначає 
Н. Прохорова, у майбутньому збережуться друковані 
видання, які "активно виконують культуроформуючу 
функцію, наповнюючи журналістські тексти вагомим 

смисловим компонентом" [6, с. 195]. Найближчим 
часом перевага буде на боці видань, які на тлі профе-
сійних журналістських стандартів будуть виконувати 
для аудиторії функцію соціального навігатора. ЗМІ, 
таким чином, "організовує смисловий простір світу, 
що знаходиться за межами особистого досвіду, ство-
рюючи тим самим той предметно-подієвий каркас, 
який дає нам опорні точки в просторі комунікації за 
межами індивідуального життєвого досвіду" [3]. В. 
Курєнной назвав сучасні медіа "философією для 
масс", які, незалежно від форми подачі інформації, 
транслюють інтерпретацію. 

Як відзначає В. Савчук, "після низки найважливі-
ших для ХХ і початку XXI століття поворотів все від-
чутніше лунають голоси про визнання підсумковим і, 
одночасно, фундаментальним поворотом медіальний 
поворот" [7, с. 6]. Медіа, відзначає дослідник, - спосіб 
комунікації, знаряддя виробництва, витончений засіб 
симуляції, знаряддя політичної боротьби [7, с. 8]. 
Роль преси у процесі формування картини світу лю-
дини фіксують механізми впливу на громадську дум-
ку ("теорія шприца", теорія порядку денного, "ефект 
гейткіпера"). Притаманне усім сферам життєдіяльнос-
ті людини явище медійності робить її суттєвою озна-
кою сучасної соціокультурної реальності, створює 
ефект невід’ємності окремих видів ЗМІ, позбавляє 
сенсу окремий аналіз телебачення, друкованої преси, 
радіо тощо. 

Висновки. Стрімкий розвиток інформаційного 
простору, принципів та моделей соціальної комуніка-
ції утворив нові засоби та способи трансляції інфор-
мації, відповідно, змінився характер соціокультурних 
відносин. Впливаючи на духовні цінності, пропоную-
чи нормативи поведінки, формуючи соціальну реаль-
ність, ЗМІ є потужним чинником соціокультурного 
впливу. ЗМІ постає як динамічна структура, що відт-
ворює соціокультурні процеси суспільства, реконст-
руює події та впливає на культуру. Будучи частиною 
масової комунікації, преса є розповсюджувачем куль-
турних цінностей, смаків, життєвих пріоритетів, мо-
делей комунікаційного поведінки, зразків мовної по-
ведінки тощо. Розвиток функції культуротворення 
завдяки посиленню складової "творення значень" 
сприяє конкурентоспроможност преси на медіаринку. 
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Modern features of functioning of the press as a sociocultural phenomenon 

O.M. Рarubets 
Abstract. This article analyzes the current realities functioning of Press as a sociocultural phenomenon. The author reviews features of 

the concept of "culture", indicated by the level of interaction between culture and the media. The media considered as a factor in the 
formation of values and ideological orientation. The emphasis is on the basic characteristics of the socio-cultural impact of the media on 
society. This article analyzes the features of the transformation of modern media in the context of globalization and the emergence of 
new ways and means of broadcasting information. In the article presented the range of theoretical approaches to the study of modern 
media identified the social, cultural, economic and political context, which leads to the practice of construction of reality through the 
media. Author analyzes the mechanisms of implementation of socio-cultural features in mass-information process. 

Keywords: culture, socio-cultural function of the media, press, functions of press, transformation journalism, new communication 
technologies 
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Анотація. У статті висвітлюється одна із важливих проблем журналістикознавства: засвоєння і творча інтерпретація тради-
цій кращих зразків публіцистики минулого (на матеріалі спадщини Драгоманових-Косачів) у сучасному інформаційному 
полі України. У розвідці акцентується увага на актуальності окремих положень публіцистичних виступів роду Драгомано-
вих-Косачів у світлі сучасних євроінтеграційних процесів в Українській державі; окреслено своєрідність стильових модусів 
у публіцистиці відомої журналістської династії. 

Ключові слова: європеїзм, національна традиція, публіцистична династія Драгоманових-Косачів 
 

Вступ. Для публіцистики України визначальним є той 
факт, що її традиції та новаторські пошуки нерозрив-

но пов’язані з формуванням й утвердженням україн-

ської національної ідеї. А це було досить важким і 

часто-густо небезпечним завданням в умовах бездер-

жавної історії. І. Паримський, говорячи про драмати-

чну історію формування української нації та вітчиз-

няної журналістики, констатує: «Стосовно українства, 

то вся попередня історія сприяла його роз'єднанню, 

розпорошенню й навіть забороні. Попередні ідеолого-

державні чинники заважали формуванню національ-

ної свідомості, душили її паростки, всіляко гальмую-
чи перетворення українців на справді зцементовану 

новітню націю»[6, с 9]. Однією з дражливих проблем 

для правителів Російської метрополії були ідеї проєв-

ропейського прямування політичної та духовної куль-

тури українців, декларовані очільниками національ-

ного руху. Велика заслуга у формуванні концепції 

проєвропейського прямування суспільного й духовно-

го життя українства, утвердженні передової європей-

ської думки на українському ґрунті належить пред-

ставникам шляхетного роду Драгоманових-Косачів. 

Для публіцистичних виступів цієї славетної династії 

характерним було те, що їхнє палке слово чи то дру-
коване в українських і зарубіжних періодичних ви-

даннях чи то виголошене публічно не залишало бай-

дужими ні однодумців, ні опонентів, навіть більше – 

ставало джерелом, з якого розросталася дискусія, зо-

крема і з питань європеїзації української нації. 

На сьогодні ще не створено ґрунтовної синтетичної 

праці, присвяченої проєвропейській публіцистиці ро-

ду Драгоманових-Косачів, як і не осмислено сучас-

ною наукою засадничі принципи використання їх єв-

ропейської моделі розвитку української політики й 

культури, тому актуальність пропонованої наукової 
студії очевидна. 

У сучасному науковому дискурсі в розвідках В. Агє-

євої, А. Круглашова, О.Куцої, С. Павличко, С. Романо-

ва, Р. Радишевського, Ю. Шевельова означено тільки 

окремі моменти публіцистичної творчості журналіст-

ської династії у напрямку європеїзації українського 

суспільства. Усі дослідники справедливо наголошува-

ли: проєвропейські ідеї Драгоманових-Косачів випере-

джали свій час, що вкотре підтверджує необхідність 

нового прочитання їх публіцистичних виступів означе-

ного тематичного сегменту. 

Метою наукової студії є аналіз проєвропейської кон-
цепції роду Драгоманових-Косачів, сформульованої в 

їх публіцистичній спадщині, крізь призму сучасних 

євроінтеграційних процесів на Україні.  

Матеріалами статті стали публіцистичні виступи 

роду Драгоманових-Косачів, присвячені європеїзації 

суспільно-політичного й культурного життя України. 

Для реалізації поставлених завдань автором статті 

було використано такі методи: системного аналізу, що 

дав можливість передати процес формування європей-

ських ідеалів у публіцистиці Драгоманових-Косачів; 

проблемно-тематичний, порівняльний, жанрово-
стилістичний, аналітичний.  

Результати дослідження. Відомий український до-

слідник Й. Лось справедливо констатує, що «ретельне 

освоєння спадку усього масиву публіцистики <…> 

допоможе уникнути мислительних пасток радикал-

лібералізму, догматичної самовпевненості «демокра-

тів», вийти на рівень рефлексивної демократії, яка 

спроможна відповідати за свої помилки і корегувати 

свої стратегії розвитку усіх трьох сфер життєдіяльності 

– світоглядно-орієнтаційної, організаційної та техноло-

гічної » [5, с. 24]. Це пояснюється передовсім тим, що 

незворотність історичного процесу не виключає факту 
повторюваності, не дивлячись на зміну  політичних 

ідеологій та шкали культурних цінностей. Істинне зна-

чення успадкованого досвіду окреслюється ступенем 

його відповідності тому, що на даний момент є актуа-

льним для публіцистики в нових суспільно-політичних 

та культурних умовах. 

Драгомановим-Косачам як національним деміургам 

журналістики було притаманне глибоке розуміння сво-

го національного й громадянського обов’язку, тому 

вони за допомогою сили публіцистичного слова сміли-

во висвітлювали найбільш болючі проблеми свого ча-
су, використовуючи для  переконливості власної пози-

ції факти з історії, політології, соціології, філософії, 

літератури. Не стала винятком й проєвропейська тема-

тика їх виступів. 

Збагачення вітчизняної журналістики європейськи-

ми, та власне й загальносвітовими, публіцистичними 

традиціями активно починається із політичною емігра-

цією М. Драгоманова за кордон, і поступово в наступні 

десятиліття їх вага в національній журналістиці збіль-

шується порівняно із російськими взаємовпливами. І 

якщо на початку своєї діяльності М. Драгоманов пере-

бував під впливом проросійських культурних канонів і 
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традицій, то в наступні періоди його журналістської 

праці виразно викристалізовуються європейські світо-

глядні орієнтири. У публіцистичному набутку його 

нащадків − Лесі Українки, Юрія Косача − російський 

культурний досвід у сфері публіцистики стає маргі-

нальним порівняно з орієнтацією на кращі здобутки 

західноєвропейської публіцистичної школи. Ідеологіч-

ні й культурологічні окцидентальні традиції стали бла-

готворними для повноцінного українського духовного 
піднесення, сприяли виходу національної публіцистики 

на новий щабель розвитку, уможливлювали її автори-

тет у світовому інформаційно-культурному просторі. 

У публіцистичній спадщині М. Драгоманова пере-

конливо й послідовно обстоювалася ідея вільного роз-

витку української нації в сім’ї європейських народів, на 

основі загальнолюдських цінностей й ідеалів. Так, у 

статті «Что такое украинофильство?» він наголошує: 

«…наилучшее условие для подбора национально-чело-

веческих черт, конечно, свобода национального разви-

тия при свободном же общении наций между собой» 

[2, с. 450]. Потверджуючи тезу: українство до вісім-
надцятого століття розвивалося в єдиному річищі з 

Європою, Драгоманов у багатьох своїх публіцистичних 

виступах («Переднє слово до «Громади», «Чудацькі 

думки про українську національну справу», «Листи на 

Наддніпрянську Україну», «Нові українські пісні про 

громадські справи» тощо), з одного боку, активно пре-

зентує духовні завоювання українства перед широким 

колом європейської спільноти, а, з іншого – закликає 

своїх сучасників-українців орієнтуватися на досягнен-

ня західноєвропейської культури: «Тільки міцний цар-

ський кордон, а потім відчуження від українського на-
роду вищих класів, власне кажучи із ХVІІІ ст., поклало 

межу між українцями і європейським світом. А все-

таки до цього часу багато вільних і світлих європейсь-

ких думок і прагнень знаходимо серед українського 

селянства. Настав час, коли треба з усієї сили перено-

сити на Україну нову європейську науку – а разом і з 

тим показати ідеї і стремління українського селянства 

європейському світові, котрий, напевне, знову в украї-

нському народові свого брата» [1, с. 460]. І сьогодні, 

коли українська політична еліта ХХІ століття повинна 

реформами довести світові право стати повноправним 
членом ЄС, актуальним залишається політичний запо-

віт Михайла Драгоманова: «Лишень тоді, коли ми по-

кажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на 

нас увагу і Європа». 

Гідними послідовниками проєвропейських публіци-

стичних традицій Михайла Драгоманова стали Леся 

Українка та Юрій Косач. І хоча публіцистична спад-

щина Лесі Українки не така розлога, як у інших пред-

ставників роду, проте вона позначена новизною тема-

тики та стилістики у розкритті важливої для українства 

теми європейського прямування українського політики 

й культури. Леся Українка продовжує традиції свого 
дядька й активно вивчає досвід європейських політич-

них партій, зокрема соціал-демократичного руху. Свід-

ченням цього є написаний Лесею Українкою «Додаток 

від впорядника до українського перекладу книжечки 

«Хто з чого жиє», в якому викладено засадничі прин-

ципи соціал-демократії відомого польського політика 

Шимона Дікштайна. Покликаючись на досвід європей-

ського політика який, по суті, відображає суспільно-

політичну програму самої Лесі Українки, публіцистка 

репрезентує стратегію політичного вибору України в 

нових історичних умовах та пропагує соціал-

демократичні ідеали. На початку «Додатку» проголо-

шено тезу про необхідність політичної просвіти вітчи-

зняною політичною елітою, систематизації й осмис-

ленні світового досвіду політичної роботи, що в пода-

льшому б сприяло виробленню власної української 

політичної стратегії на національному ґрунті. Передба-
чаючи ймовірні закиди опонентів, про те, що в жодній 

країні світу ще не вдалося повністю визволитися від 

політичної неволі, вона наводить зразок політичної 

боротьби за свої права і свободи робітників в Німеччи-

ні, акцентуючи на провідній ролі у цій боротьбі німе-

цької свідомої соціал-демократичної інтелігенції: 

«Завжди знаходились тямущі та освічені люди, прихи-

льні до робітницької справи, що роз’ясняли робітникам 

і книжками, і живим словом, як треба боронитись від 

ворогів та яким способом краще поєднатись межи со-

бою» [7, с. 128]. У своєму публіцистичному виступі 

Леся Українка, як і старші члени роду, не тільки вияс-
нює суть проблеми, а й наголошує на необхідності ви-

вчення іноземних мов українськими робітниками: «Не-

хай кожна громадка чи гурт вибирає виборних до това-

риства крайового, а серед тих виборних, певне, знай-

дуться люди, що знають інші мови, окрім своєї, та тям-

лять чужі звичаї, то ті люди виїздитимуть на збори, де 

поєднаються з такими самими виборними від чужозе-

мних робітницьких товариств, і таким способом повс-

тане всесвітня робітницька партія…»[7, с. 128]. Публі-

цистка запевняє своїх читачів у реалістичності таких 

практичних шляхів, покликаючись на європейський 
досвід політичної боротьби робітників за свої права та 

на перші організаційні заходи українського робітницт-

ва: «Уже й українці починають ворушитись – воно ж 

таки й час! – і хутко й в російській державі ставатимуть 

до гурту так, як уже стають галицькі русини (а то все 

один народ, що українці), що вже пристають до спілки 

з іншими товариствами, як рівний з рівним, вільний з 

вільним, не перевертаючись на чужонародний стрій, та 

й не ворогуючи з робітниками інших народів» [7, 

с. 130]. 

У багатьох літературознавчо-публіцистичних висту-
пах Лесі Українки («Джон Мільтон», «Два направления 

в новейшей итальянской литературе», «Утопія в белет-

ристиці», «Заметки о новейшей польской литературе» 

тощо) виразно проступають ідеї творчого засвоєння 

кращих європейських культурних традицій. Так, у не-

завершеній статті «Про театр» Лесі Українки чітко 

сформульовано вимоги до національної еліти щодо 

нового українського театру: «Ми прагнемо бачити на 

театральному кону твори преславних письменників тих 

народів, що випередили нас своєю культурою; ми пра-

гнемо бачити нові п’єси українських авторів, такі п’єси 

, щоб у них малювалося […] життя всіх частей, усіх 
станів, усіх шарів нашого народу; ми хочемо, щоб те-

атр і у нас, як у інших народів, розширював наш розу-

мовий виднокруг, освітлював ті питання, що турбують 

душу інтелігента наших часів» [8, с. 268]. 

Чимало ідейно спорідненого з виступами у пресі Ле-

сі Українки спостерігаємо у творчій практиці Юрія 

Косача, котрий центральною темою своєї публіцистики 

обрав європеїзацію духовного життя українства. Так, у 
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статті «Дорогі цвинтарі» він вияснює значення для 

української літератури істинної, а не показної окциден-

тальної орієнтації, наголошуючи, що насущне для на-

ціональної культури питання Схід-Захід, у різні періо-

ди української історії мало своєрідні особливості. До-

водячи тяглість одвічного зв'язку України з традицією 

Заходу, він як аргумент наводить наявність в українсь-

кому письменстві «покоління органічно окциденталіс-

тичної української духовности», репрезентованого тво-
рчістю Ю. Яновського, В. Підмогильного, Ю. Липи, 

В. Домонтовича. Юрій Косач робить основний акцент 

на тому, що вони ввібрали досвід європейської культу-

ри без посередництва, зокрема російської культури, а 

джерела їх творчості варто шукати у традиціях Гюго, 

Мопассана, Рабле, Моема, Кіплінга: «Це не насліду-

вання, не учнівство, а паралельність, пояснювана од-

ною й тією ж духовістю, перебуванням біля тотожних 

джерел, це повне освідомлення себе, як рівноправного 

й рівночасного співтворця однієї культури. Сила згада-

них майстрів, навіть не в їх умінні вибирати центральні 

теми, їх сила – стиль» [3, с. 4]. Публіцист підкреслює, 
що в період національно-визвольних змагань 1917-1920 

років − роки розквіту державницьких ідей, найбільш 

активно пропагуються серед зденаціоналізованого 

українства приспані ідеї спільності європейського та 

українського духовного розвитку − «споконвічні тра-

диції «перехресних стежок». Першорядну роль у від-

стоюванні окцидентальних орієнтирів у національній 

культурі у 20-30-ті роки, на думку публіциста, відіграв 

М. Хвильовий, позаяк концепція лідера ВАПЛІТЕ в 

«перспективі виявилася правильнішою <…>, цей  Ок-

цидент протривав і устоявся всім політичним хуртови-
нам, що час від часу вимітали й вимітають зі спадщини 

Окциденту немалих бунтівників» [3, с .5]. 

Проблема проєвропейської орієнтації української 

культури звучить і в статті Юрія Косача «Чому з Захо-

дом?», де дібрано переконливі аргументи, котрі дово-

дять факт невпинного поступу української культури до 

світових духовних горизонтів. Наводячи яскраві прик-

лади європейського визнання діяльності таких україн-

ців як-то: М. Бердяєв, Д. Чижевський, Д. Дорошенко, 

П. Курінний, В. Щербаківський, І. Мірчук, він артику-

лює: українська еміграційна творча еліта розпочала, 
незважаючи на несприятливі політичні реалії, «підбій 

світу для української культури», а також допомогла 

світові відкрити Україну. Юрій Косач, висуваючи гас-

ло: «Наше «цетерум цензео» – тільки Європа» переко-

нує українську спільноту в тому, що європейська духо-

вність, європейська культура кілька сторіч не тільки 

витримала натиск інших континентальних культур, і не 

піддалася глобальній асиміляції, а й має силу сприяти 

розвитку інонаціональних культур, є джерелом творен-

ня й українських національних міфів, тому логічно, що 

саме Захід є захистом для існування української куль-

тури. Публіцист слушно зауважує, що кращі здобутки 

українства в царині духовної культури маловідомі ши-

роким колам європейської спільноти. Водночас він до-

водить тезу: вершинні досягнення національної куль-
тури прямо пов’язані західноєвропейській орієнтації 

українських митців: «Дехто закликає орієнтуватись «на 

себе самих», дехто твердить, що маємо письменників, 

справді великих, що їх Європа не знає. Ніхто цього не 

заперечує: і Леся Українка, й Коцюбинський, і Стефа-

ник безперечно великі письменники і дуже шкода, що 

Європа, яка іноді рекламує марноти, цих наших пись-

менників ще не знає. Але чим були великими вони, 

через що зміцнів їх талант? Саме через свою причет-

ність до західної культури. Адже Леся Українка «з оде-

ржимістю поринала в світові теми, куди перед тим ні-

хто з земляків, крім двох-трьох відважніших не сягав». 
Або Стефаник, що виріс якраз на ґрунті тісного зна-

йомства з західною літературою» [4, с. 5]. 

Публіцист переконує, що регіональна доба нашої 

культури закінчилася від того часу, коли український 

народ став нацією, і саме окцидентальна концепція 

вільної нації визначила українські політичні пріорите-

ти: «В окцидентальному дусі кристалізується взаємо-

відношення вразливості й сприйняття творця й спожи-

вача тієї системи вартостей, що зветься культурою. 

Всяке інше поняття культури нам чуже. В орбіті Окци-

денту ми творимо свою власну систему вартостей, з 
повною їх автономією, але в генеральних лініях – уні-

версальну…» [4, с. 5].  

Отже, проєвропейські публіцистичні виступи роду 

Драгоманових-Косачів не тільки не втратили своєї ак-

туальності, а навпаки в умовах сучасних кипучих євро-

інтеграційних процесів на Україні можуть слугувати 

своєрідним світоглядним підґрунтям новітній політич-

ній еліті, убезпечуючи її від помилкових державних 

рішень Кращі надбання публіцистики журналістської 

династії зберігають і до сьогодні не втратили свого 

світоглядного значення для сучасних реалій, служать 
взірцями журналістської майстерності та професіоналі-

зму Вважаємо, що сучасним українським друкованим 

ЗМК вартує вміщувати на своїх сторінках кращі зразки 

проєвропейської політичної публіцистики Драгомано-

вих-Косачів, щоб потвердити істину: «Україна − це 

Європа». 
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Reception of pro-European journalism of the Drahomanovs’-Kosachs’ dynasty in modern informational space of Ukraine 

S.V. Semenko 
Abstract. The article highlights one of the important issues journalism studies: adoption and creative interpretation of the best examples 
of journalistic traditions of the past (based on the material of heritage of the Drahomanovs-Kosachs) in modern informational area of 
Ukraine. Research focuses on the topicality of certain principles of journalistic works of the Drahomanovs-Kosachs in light of modern 

processes of European integration in Ukrainian state; outlines the originality of style moduses in publicism of the famous journalistic 
dynasty. 

Keywords: Europeanism, national tradition, journalistic dynasty of the Drahomanovs-Kosachs 
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Анотація. У статті досліджено основні аспекти функціонування в комерційній діяльності електронних докуме-

нтів, проаналізовано переваги електронного і паперового документів. Увага акцентується на проблемах техніч-

ного забезпечення комерційних підприємств, визначені перспективні напрями їх вирішення. 

Ключові слова: електронний документ, паперовий документ, комерційна діяльність, інформаційні технології 
 

Актуальність теми. Нині основою розвитку вітчиз-

няної комерції є інноваційні підходи, які базуються на 

застосуванні інформаційних технологій.  

Необхідно звернути увагу на недостатнє викорис-

тання інформаційних можливостей в комерційній дія-

льності України при низькій забезпеченості матеріа-

льної бази процесів інформатизації в цілому, що 
стримує підвищення економічної ефективності підп-

риємств і їх конкурентоспроможності.  

Проблеми запровадження в Україні електронного 

документа та електронного документообігу набува-

ють значної політичної та економічної ваги у зв’язку з 

розширенням використання інформаційно-комуніка-

ційних технологій у системах електронних платежів, 

електронної торгівлі та ін. 

Уже сьогодні можна стверджувати: лише глобальне 

застосування технології електронного безпаперового 

документообігу в змозі забезпечити швидкий цілісний 
обмін документами, що ведеться за єдиними уніфіко-

ваними правилами й регламентами.  

Нині на багатьох комерційних підприємствах до-

кументи створюються в електронному вигляді з вико-

ристанням новітніх інформаційних технологій, авто-

матизуються процеси обробки даних, оскільки в ос-

нові всієї управлінської діяльності лежить робота з 

документацією, що є важливою частиною процесів 

управління, істотно впливає на оперативність і якість 

прийняття рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною документознавчою базою для дослідження 

стали роботи вітчизняних дослідників у даній сфері, 

таких як С.Г. Кулешов, М.С. Слободяник, Г.М. Шве-

цова-Водка, Н.М. Кушнаренко, В.В. Бездрабко та 

ін.[2; 7; 8; 10; 12; 17].  

Питанням проблем організації електронного доку-

ментообігу, юридичної обґрунтованості електронних 

документів, їх захисту займалися такі вчені як М.В. Ла-

рін, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков 

та ін. Проте низка важливих проблем, пов’язаних із 

вивченням функціонування електронного документа в 

практичному аспекті, а саме комерційній діяльності 
потребують подальшого дослідження. 

Мета статті - визначити основні переваги елект-

ронного документу в порівнянні з паперовим на ко-

мерційних підприємствах, дати аналіз організації фу-

нкціонування електронного документа в галузі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для ро-

зуміння проблеми дослідження, слід з'ясувати, як тра-

ктується термін "електронний документ". Так, на за-

конодавчому рівні існують терміни: «електронний 

документ» (Закон України «Про електронні докумен-

ти й електронний документообіг» ст. 1); «запис» 

(Проект Закону України «Про електронну торгівлю 
(комерцію») ст. 3); «дані» (Закон України «Про елект-

ронні документи та електронний документообіг» 

ст. 1); «документ» і «інформація» (Закон України 

«Про інформацію» ст. 1), які наводять визначення 

документа в електронній формі, який виконує інфор-

маційну функцію і містить необхідні реквізити.  

Заслуговує на увагу наукова позиція А.С. Крутової 

стосовно чотирьох напрямів змістового наповнення 

електронного документа: інформація, зафіксована на 

матеріальному носії у вигляді набору символів, звуко-

запису або зображення з використанням засобів авто-
матизації та електрозв’язку; форма представлення 

інформації з метою її підготовки, відправлення, отри-

мання, зберігання за допомогою електронних техніч-

них засобів, зафіксована на електронному матеріаль-

ному носієві; документ, в якому інформація представ-

лена в електронно-цифровій формі; електронне пові-

домлення, підписане електронним цифровим підпи-

сом або іншим аналогом [6; 9]. 

Проте недовіра державних органів до «безпаперо-

вих» носіїв інформації унеможливлює перспективи 

широкого використання на підприємствах електронних 
документів, оскільки згідно законодавства України, 

підприємства зобов’язані за вимогою виготовляти копії 

електронних документів на паперових носіях [14].  

Крім того, оформлення функціонуючої електронної 

документації на комерційних підприємствах регулю-

ється Законом України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та ін.[15]. 

Сьогодні на комерційних підприємствах, в устано-

вах, організаціях практично всі документи створю-

ються в електронному вигляді з використанням інфо-

рмаційних технологій.  

Варто звернути увагу на те, інформаційні технології 
є системою методів і способів збирання, передачі, на-

копичення, опрацювання, зберігання, використання 

інформації, базуються на професійному використанні 

інформаційних ресурсів [16]. Інформаційні технології 

мають на меті обробку інформації, зокрема, документ-

ної інформації, представленої в досліджуваній галузі 
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мультимедійними продуктами: базами даних, елект-

ронною поштою та ін.  

Електронний документ складає основу електронно-

го документообігу підприємства, оскільки без надійно 

організованого документообігу сьогодні жодна уста-

нова не може якісно та ефективно працювати, адже 

він впливає на оперативність, економічність і надій-

ність функціонування підприємства. 

Серед множинності форматів електронних докуме-
нтів, в комерції найбільш поширені наступні: 

а) формати відкритого тексту (plaintext) – формати про-

грам Microsoft (Word, Exel), програма «Acrobat», 

формат PDF; 

б) формат XML для зберігання структурованих ієрар-

хічних даних незалежно від характеристик програ-

мно-технічних засобів. 

Функціонування електронних документів забезпе-

чується такими інформаційними системами: управ-

ління електронними документами – EDMS; автомати-

зації ділових процесів - Workflow; організації групо-

вої роботи – Groupware та ін. 
У ході нашого дослідження були виявлені пробле-

ми, які стосуються технічного забезпечення функціо-

нування комерційних підприємств в інформаційному 

середовищі, серед яких: несанкціонований доступ до 

конфіденційної інформації; ймовірність втрати вели-

ких масивів цінної інформації через технічні неполад-

ки обладнання; зміна носіїв, програм, способів доста-

вки документації, що перешкоджає стабільності діло-

водних процесів в управлінні і використанні докумен-

тації та ін.[4]. 

Крім вищесказаного, як паперові, так і електронні 
документи мають свої переваги і одночасно і обме-

ження, пов'язані з носієм інформації. Це скорочення 

строків підготовки і погодження документів, відсте-

ження руху документопотоків, можливість швидкого 

одержання документів, оперативність пошуку та 

ін.[5]. 

Визначимо переваги електронних документів, які 

полягають у можливості: 

– обслуговувати покупців, споживачів краще. Мета 

будь-якої організації - обслуговувати краще своїх 

клієнтів. Упровадження систем електронного доку-
ментообігу дозволяє виконувати цю задачу більш 

ефективно;  

– управляти інформацією більш ефективно. Керуван-

ня життєво важливими документами, збереженими 

в електронному вигляді, радикально поліпшується; 

– захищати документи краще, оскільки технологія 

дозволяє зберігати ключову інформацію на оптич-

них або магнітних носіях [11]. 

Це відразу дає значні переваги, а саме, забезпечує: 

– захист від втрати або ушкодження. Втрата всієї або 

частини інформації для підприємства може загро-

жувати значними наслідками, аж до банкрутства і 
повного припинення діяльності. Крім того, дуже 

важко зробити копію всього архіву паперових до-

кументів на випадок непередбачуваних обставин. 

Це викликано, по-перше, високою вартістю збере-

ження, по-друге, високою вартістю і тривалим ча-

сом копіювання документів [3]. 

У випадку з електронними носіями усе навпаки. 

Компактність, швидкість і дешевина копіювання до-

зволяють робити і зберігати стільки копій інформації, 

скільки потрібно для забезпечення надійності бізнесу, 

захист від несанкціонованого доступу. Електронні 

носії дозволяють зберегти більше інформації в мен-

шому обсязі. 

Отже, менший обсяг документної інформації деше-

вше захищати. Крім того, електронна інформація ле-

гше обробляється, процес криптозахисту інформації 

можна автоматизувати і виконувати швидше і дешев-
ше; зменшувати витрати [1]: 

– на обробку паперу. При роботі з електронними до-

кументами не має потреби робити паперові копії 

документів для того, щоб вони стали доступні кіль-

ком співробітникам організації одночасно. Крім то-

го, це зменшує необхідність наймати на роботу ку-

р'єрів для збору і доставки документів, що забезпе-

чують комунікаційну інфраструктуру передачі ін-

формації між співробітниками; 

– на устаткування. Сканер, факс-плата, програмне 

забезпечення можуть коштувати менше, ніж висо-

копродуктивне копіювальне і факс-устаткування; 
– на підтримку процесу обробки. Збереження докуме-

нтів в електронному вигляді може знизити потребу 

в канцелярських предметах; 

– на збереження. Звільнення реальної, фізичної пло-

щі,необхідної для зберігання документів, забезпе-

чення необхідних умов для зберігання паперових 

документів, створення копій документів тощо. 

Однак можна виділити труднощі трьох рівнів при 

переході на безпаперову технологію роботи з докумен-

тами, на що вказують науковці В. Пікульський і С. Ду-

бова: 
– технічна неготовність організацій для роботи з елек-

тронними документами (що може виражатися як у 

тривіальній проблемі відсутності комп'ютера на 

столах у співробітників, так і в тому, що в організа-

ції немає необхідних програмно-апаратних засобів 

для переходу документів з однієї форми представ-

лення до іншої – від паперового до електронного - 

через відсутність сканера); 

– технологічна недопустимість переходу окремих ка-

тегорій конфіденційних документів в електронний 

вид (служби безпеки вимагають, щоб такого роду 
документи передавалися під розпис через довірену 

особу або кур’єра).  

– законодавча неврегульованість електронного доку-

ментообігу [12 а]. 

Сьогодні, на відміну від традиційних діловодних 

процесів, процеси документаційного забезпечення 

реалізуються, як було сказано вище, із врахуванням 

впровадження систем електронного документообігу, 

методів інформаційного забезпечення керування, мо-

ніторингу документаційних потоків в установі, керу-

вання документацій ними процесами відповідно до 

чинних національних стандартів [11]. 
Висновки. Отже, нині не уніфіковане визначення 

терміна "електронний документ" на законодавчому 

рівні.  

В переважній більшості комерційні підприємства 

працюють з документацією в електронній формі, пе-

ревага електронного документу над традиційним є 

безперечною, проте постає необхідність його юриди-

чного закріплення. Актуально впровадження промис-
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лових технологій перетворення паперових документів 

в електронні (потокове сканування), а також засобів 

автоматичної реєстрації електронних документів, еле-

ктронно-цифрового підпису, пересилання документів 

та інші сервіси, що використовуються для роботи з 

електронними документами, поширені в організаціях 

та за їх межами.  

Крім того, електронний документ в комерційній ді-

яльності має перелік переваг обробки, збереження, 
захисту та ін. Доцільно створення галузевої електрон-

ної бібліотеки з базами даних на нормативно-

законодавчому рівні програмних систем з урахуван-

ням специфіки підприємств і форм торгівлі. Нині про-

грамне забезпечення комерційної діяльності нарахо-

вує близько 50 програмних систем. 

Комерційні підприємства переважно відносяться до 

змішаної форми організації роботи з документами, 

проте раціонально впровадження централізованої фо-

рми організації роботи з документами, в тому числі і 

електронними. 

З метою ефективного функціонування документних 

ресурсів потрібно ефективно впроваджувати інфор-

маційні технології (програмне і технічне забезпечен-

ня, система електронного документообігу) як страте-

гію відповідності комерційних підприємств умовам 

ринкового середовища і як джерело конкурентного 

потенціалу досліджуваної галузі. 

Перспективними напрямами є створення корпора-

тивних комерційних інформаційних систем (ККІС); 
введення поетапної автоматизації підрозділів підпри-

ємств («клаптевої автоматизації»); з метою підвищен-

ня якості аналітичної бази підприємства - функціону-

вання інформаційно-аналітичної служби (ІАС) підп-

риємства; на рівні Міністерства економічного розвит-

ку і торгівлі України - функціонування постійно дію-

чих методичних семінарів-тренінгів щодо передового 

досвіду впровадження інформаційних технологій до-

кументаційного забезпечення галузі та ін. 
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Important aspects of innovative approaches to the functioning of the electronic document in commercial enterprises of 

Ukraine 

O.V. Shevchenko 

Abstract. In the article the basic aspects of commercial activities in the electronic documents and analyzes the advantages of elec-
tronic and paper documents. Attention is focused on the problems of logistics businesses, defined perspective directions of their solu-
tion. The purpose of the article - to identify the main benefits of electronic document compared to paper on commercial enterprises, 
provide an analysis of the functioning of the electronic document organization in the industry. Concretized definition of "electronic 
document" in law. Solved place an electronic document in commerce, helping to change attitudes to its importance in enterprise 
management. Recommendations for improving document resources through the application of information technology, the estab-
lishment of corporate business information systems, operation of information-analytical service (IAS) and other enterprises. 

Keywords: electronic document, a paper document, commercial activity, information technologies 
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Анотація. Новітні технології невпинно трансформують систему створення і застосування фотоілюстрацій, форми і саме 

значення фотографії у конвергентних медіа. Однією із гіпотез дослідження є потреба адаптації фотографічного контенту з 
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Інтернет, як канал комунікації, докорінно змінив прин-

ципи зчитування інформації реципієнтами і, відповід-

но, підходи до створення контенту. Через надзвичайну 

кількість щохвилинно оновлюваної інформації в мере-

жі, читач змушений «сканувати» потік новин, вихоп-

люючи з нього лише те, що найбільше приваблює ува-

гу. І якщо в традиційних друкованих ЗМІ такими «гач-

ками» для читача завжди вважалися заголовковий ком-

плекс та ілюстративний матеріал, то в процесі дигіталі-

зації паперових медіа та створення онлайн-ЗМІ фотог-
рафія не лише посилила свої позиції, а й трансформу-

валася у окремі новітні різновиди медіа-текстів. Саме 

потребою у вченні комунікаційного потенціалу фотог-

рафії як самодостатнього різножанрового продукту, 

попит на який в контексті розвитку конвергентних ме-

діа збільшується щодня, обґрунтовується актуальність 

даного дослідження.  

Візуальний медіа-контент є предметом зацікавлення 

багатьох сучасних як вітчизняних, так і зарубіжних до-

слідників. В розрізі нашого дослідження цікавими є 

окремі розвідки щодо власне сучасної фотографії та 

публікації, у яких розкрито аспекти функціонування 
новітніх медіа. Варто виокремити дослідження С. Горє-

валова, Н. Зикун, Г. Нері, Д. Кемпбелла, О. Ганюшина, 

О. Фурмана та інших. Більшу увагу саме питанням 

конвергентної журналістики і інтернет-медіа в цілому 

приділяють такі науковці як Б. Потятиник, Є. Цимба-

ленко, Л. Мудрак та ін. 

Об’єктом даного дослідження є сучасна фотографія 

як елемент ілюстрування конвергентних ЗМІ. Пред-

метом – цифрові мультимедійні трансформації, що їй 

притаманні. 

Мета виявити стан та перспективи функціонування 
фотографії в умовах переходу до конвергентних ме-

діа. Для досягнення даної мети необхідно виконати 

наступні завдання:  

– проаналізувати специфіку візуального медіа-

контенту дигіталізованих друкованих ЗМІ; 

– визначити нові можливості використання фотогра-

фії в інтернт-ЗМІ; 

– виявити фактори, що впливають на трансформацію 

фотожурналістики в умовах функціонування конве-

ргентних редакцій.  

Фотожурналістика в контексті конвергенції інфор-

маційного простору оволоділа новими унікальними 
функціями, особливостями виробництва і сприйняття 

аудиторією. Специфіка Інтернету, як каналу розпо-

всюдження, дозволяє поєднувати у візуальному кон-

тенті традиційні форми подачі інформації з іновацій-

ними підходами.  

Сучасні технологічні можливості змінили не лише 

якість роботи журналіста, а й його темп. Вже за декіль-

ка хвилин фотокореспондент може передати до редак-

ції чи розмістити безпосередньо на інформаційному 

ресурсі високоякісні світлини із місця події. Окрім то-

го, на відміну від традиційних друкованих видань, де 

нерідко доводилося обмежуватися одним надзвичайно 
промовистим кадром, Інтернет дає можливість не 

«економити на площі». На будь-якому інформаційному 

ресурсі подія може бути проілюстрована якою-завгод-

но кількістю фотографій.  

Фотографія стає домінуючим типом контенту і в так 

званих соціальних медіа, що за різними класифікаціями 

включають у себе форуми, блоги і мікроблоги, кон-

тент-спільноти, соціальні мережі, віртуальні ігрові та 

соціальні світи тощо. За статистикою компанії Face-

book 70% відсотків часу, що користувачі проводять у 

соціальній мережі, вони присвячують саме роботі із 

фотографічним контентом. Це пов'язано ще з однією 
комунікаційною можливістю, яку надають сучасні осо-

бливості мереж і Інтернет – інтерактивністю. Абсолю-

тно кожен, хто має цифрову фотокамеру та доступ до 

мережі може стати творцем контенту – «одна і та ж 

особа може бути і виробником, і споживачем інформа-

ції. Ця система створила автоматичний зв'язок між 

створенням інформації та її поширенням. Проста мож-

ливість залишити свій коментар під фотографією спо-

нукає глядача переглянути весь фоторепортаж» [7]. 

У сучасних реаліях фотографія перестала бути пре-

рогативою фахівців. Цей феномен неоднозначно 
сприймається у фаховому середовищі. З одного боку це 

розширює можливості ЗМІ, адже вони можуть викори-

стовувати фотоматеріали надані очевидцями тих ситу-

ацій, при яких не були присутні фотокореспонденти. З 

іншого боку втрачається претензійність до якості мате-

ріалу, широта охоплення події, наявність промовистих 

деталей. Бачення нефахівця здебільшого поверхове.  

Такий стан речей породжує чисельні суперечки, як у 

науковому середовищі, так і серед практиків, щодо 

подальших перспектив, а інколи і фактичного існуван-

ня фотожурналістики як фаху. 

Український фотокореспондент Є. Лукацкий, який 
працює в одному з провідних світових інформаціно-но-

винних агентств Associated Press (AP), вбачає майбутнє 
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фотожурналістики в пошуках і комбінаціях форми по-

дачі графічної інформації. «Фоторепортер більше не 

робить одне фото, він також пише звук, знімає відео-

сюжет. Зараз преса у світі переживає найважчі часи. 

Схоже, тому паперово-газетному формату, до якого ми 

звикли, настає кінець» [4]. Цю гіпотезу підтримує й 

представник молодого покоління вітчизняних фотожу-

рналістів О. Фурман. На його думку «найбільш перс-

пективним і активним за своїм розвитком напрямком в 
сучасній фотожурналістиці є мультимедіа. Розвиток 

технологій дозволив комбінувати фото, відео, звук і 

текст, причому всі ці складові можуть бути не тільки 

документальними, але і спеціально записаними в сту-

дії. У фотографії, як частини мультимедіа, можете ру-

хатися рамка кадру, акцентуючи, таким чином, увагу 

глядача на тому, що вважається найважливішим; може 

робитися наближення на певні деталі кадру. Творець 

такого продукту сам визначає тривалість перегляду. 

Можна припустити, що мультимедіа йде від фотогра-

фії, оскільки воно розвивалося саме як ускладнення 

звичайних слайд-шоу під музику, а не як включення 
фотографій, текстів і графіків у відеорепортажі» [8, 

с. 58].  

Мультимедійний вектор розвитку фотожурналістики 

є об’єктом ґрунтовних наукових досліджень серед за-

хідних науковців. Зокрема у період з червня 2012 по 

квітень 2013 року доктор Д. Кемпбелл під егідою між-

народної організація World Press Photo і за підтримки 

Асоціації голландських фотографів Fotografen Federatie 

здійснив дослідницький проект для визначення існую-

чої ситуації на напрім розвитку мультимедійної фото-

журналістики.  
Новітні мультимедійні інструменти і можливості 

платформ сприяють появі нових форматів представ-

лення візуального контенту. При цьому ще не варто 

говорити про виникнення власне нових жанрів. Адже 

мультимедійні засоби хоч і дозволяють доставляти 

споживачеві інформацію у різних «обгортках», однак 

саму жанрову класифікацію зображальної журналісти-

ки вони не розширюють. Утворюється новій простір де 

співіснують представники фото-, відеожурналістики, 

документалістики, що розділяють спільну мету ство-

рення інформаційного контенту. Кожен з представни-
ків може використовувати свої інструменти та їхні ес-

тетичні можливості, доповнюючи загальну картину, і 

при цьому вчитися одне в одного [9]. Ці експерименти 

із формами подачі значною мірою розширюють мож-

ливості для споживача. «Журналісти можуть більшою 

мірою підкреслити свою авторську позицію, історії 

набувають ширшого контексту, їхні дійові особи – го-

лосів» [9, с. 49].  

Очевидно, що основним рушійним механізмом до 

нових можливостей цифрової фотожурналістики є ро-

зширення її технічного потенціалу. Якщо раніше мож-

на було визначати різницю між газетним і журнальни-
ми фотоілюстраціями, зокрема порівнюючи якість зо-

браження (газети, не маючи технічних можливостей 

друкувати кольорові фотографії високої якості значно 

програвали перед журналами, наповненими деталізо-

ваними знімками), то сьогодні цей критерій встанов-

лює ще вищу планку для мережевої фотоілюстрації. 

Онлайн-видання отримали можливість не лише публі-

кувати знімки з великою роздільною здатністю, а й 

«оживляти їх».  

Прикладом може слугувати один із нових способів 

візуалізації – так звана сферична або кубічна 360-
панорама. Це інтерактивне зображення, що утворю-

ються шляхом об’єднання кількох окремих фотогра-

фій, знятих спеціальним чином. Завдяки керування 

курсором глядач може рухати зображення на 360, ніби 
він озирається навкруги, обертаючись навколо своєї 

осі. Такі об’ємні панорами дозволяють глядачеві здійс-

нити віртуальний тур обраною місцевістю, зануритися 

в її атмосферу, наблизитися до найцікавіших деталей 
та розгледіти їх. Для посилення ефекту присутності до 

таких зображень можуть бути додані музичні та шумо-

ві ефекти, коментарі чи аудіозаписи з місця події. Та-

кий формат хоч і близький до відеоконтенту, та має 

певні переваги над ним. Зокрема він займає значно ме-

нші обсяги для зберігання інформації на мережевих 

ресурсах.  

Звичайно, така технологіє є достатньо трудоміст-

кою, потребує значної технічної підготовки і знання 

спеціальних прийомів зйомки та подальшої верстки 

матеріалу. Можливо через це такий прийом поки що 

здебільшого використовується із маркетинговою ме-
тою, однак вони мають вагомий потенціал в ілюстру-

ванні онлайн-видань і перші таки приклади вже відомі. 

У грудні 2013 року, на початку Революції гідності, ін-

формаційний ресурс ЯКорреспондент розмістив поси-

лання на сайт донецького фотографа Сергія Орлика, 

що створював такі панорами з місць найактивнішого 

розгортання тодішніх подій. За словами самого автора, 

його метою було «показати майдан зсередини. ... Мате-

ріал не призначений для «умовляння» якоїсь зі «сто-

рін» – це просто документалістика у вигляді 23 сфери-

чних панорам» [1]. Так фотографові зокрема вдалося 
показати Євромайдан у Києві, донецький майдан, мі-

тинг біля адміністрації у донецьку.  

Ще один видовищний, але і досить трудомісткий 

вид мультимедійної панорамної фотографії – гігапано-

рама, гігапіксельна панорама. Це створення панорам-

ного зображення з надзвичайно високою роздільною 

здатністю зображення до кількох сотень гігапікселів 

(гігапіксель – мільярд пікселів). Таке зображення ство-

рюються із сотень або тисяч знімків, зроблених фото-

камерами, встановленими на спеціальних моторизова-

них штативах, впродовж багатьох годин зйомки. Потім 
ці зображення зводяться в єдину картину спеціальними 

комп’ютерними програмами.  

«Така технологія дозволяє журналістам нових медіа 

розповідати історії по-новому, супроводжуючи сюжет 

додатковими елементами. І хоча стандартна фотожур-

налістика і тележурналістика допомагають зосередити 

увагу на предметі оповіді, за самою своєю природою 

вони опускають більшу частину контексту» [10]. Пере-

глядаючи зображення глядач може наблизити будь-

який його фрагмент та розгледіти найменші деталі. Ще 

кілька років назад такі можливості сприймалися як 

розваги – користувачі влаштовували квести, розшуку-
ючи, скажімо, на зображенні Токіо людину в інвалід-

ному візку, чи заклеєне вікно у хмарочосі в центрі Ду-

баї. Вже сьогодні такі знімки починають проникати у 

медіа. Фотограф Д. Бергман для інформаційного ресур-

су Sports Illustrated створив гігапанорамне зображення 
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під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 

року в Лондоні. У підсумку він отримав зображення із 

роздільною здатністю 81992 х 37520 – більше трьох 

мільярдів пікселів. Такі знімки значно розширюють 

можливості ілюстрування не лише зі спортивних подій, 

а й з концертів, громадських зборів, фестивалів тощо. 

Надзвичайно цікавим використання такого прийому 

може бути у тревел-журналістиці.  

Дещо інакший прийом створення анімованого об'є-
много фотозображення – це 3D-фото. Воно створюєть-

ся за дещо схожим з панорамною фотографією прин-

ципом: обраний об'єкт фотографують або на підставці, 

що обертається по колу, або камерою, що пересуваєть-

ся навколо об'єкта. Після об’єднання усіх кадрів ре-

зультатом стає можливість побачити об'єкт з усіх боків, 

роздивитися деталі у бажаному ракурсі. Нині така тех-

нологія вже активно застосовується в онлайн-магази-

нах, вигідно демонструючи товари покупцям. Але «в 

журналістиці нових ЗМІ 3D-графіка може забезпечити 

додатковий цінний інструмент викладу в палітрі репо-

ртера. ... Репортер може надати повну візуалізацію 
центрального об'єкта історії, будь то наука чи репортаж 

про здоров'я. 3D-модель людського внутрішнього ор-

гану, наприклад клапана серця або самого серця, може 

бути представлена на екрані, і читач може вивчити мо-

дель з усіх боків і під будь-яким кутом» [10]. Не менш 

успішно подібний формат може бути використаний у 

журналістських оглядах присвячених творам мистецт-

ва, новітнім технологічним розробкам тощо. 

Побачити на пласкому моніторі об'ємне зображення 

дозволяє ще одна технологія – анагліф, або стереофото. 

Створення і зчитування таких зображень ґрунтується 
на специфіці сприйняття оточуючого світу людським 

оком. У житті кожне око людини бачить зображення 

під своїм кутом, а вже мозок трансформує ці дві карти-

нки в одну об'ємну. На цьому принципі побудовано 

зйомку і показ фільмів у 3D-кінотеатрах. Зйомка об'єк-

тів проводиться зі зміщенням (утворенням стереопари). 

Аналогічно створюються і фотоілюстрації для мереже-

вих ресурсів. Складнощі із широким використанням 

даної технології головним чином полягають у необхід-

ності наявності у глядача спеціальних 3D-окулярів. Та 

вже сьогодні їхнє широке розповсюдження у зовсім 
недалекому майбутньому виглядає абсолютно реаліс-

тичним.  

Не лише нові технології здатні привертати увагу 

сьогоднішнього вибагливого читача. Попри те, що ані-

мованим gif-зображенням як технології вже понад 

25 років, саме тепер відбувається активне залучення 

таких зображень до ілюстративної палітри онлайн-ЗМІ. 

Gif – «це один із багатьох форматів цифрового зобра-

ження, який має невеликий розмір, високу чіткість зо-

браження, проте оперує обмеженою кількістю кольо-

рів, а саме: 256. … Завдяки анімаційним ефектам GIF 

потрапив до категорії найпопулярніших графічних фо-

рматів. Принцип створення цих ефектів побудований 

на використані почережно кількох статичних зобра-

жень-кадрів. Для кожного кадру вказується час його 
висвітлення на екрані» [6, c. 69]. Будь-яке рухоме зо-

браження є більш привабливим для людського ока, 

аніж статичне. Саме тому gif-зображення найчастіше 

використовують у рекламі з метою привернення уваги 

до повідомлення. У мережевій журналістиці ця функ-

ція gif-зображень зберігається. До того ж такі ілюстра-

ції можуть бути використані в ілюструванні матеріалів, 

створених у саркастичних формах. 

На основі технології gif-анімації у 2011 році фото-

граф Дж. Бек і дизайнер К. Бург створили новий вид 

рухомої фотографії який так і назвали – жива фотогра-

фія, або сінематографія. Таке зображення ще не відео, 
але вже не фото. Сінематографія зв’язує статичну фо-

тографію і динамічне відео (або анімоване gif-зобра-

ження) у єдине ціле. В результаті більша частина зо-

браження лишається нерухомою, і лише окремі ділянки 

рухаються.  

Сучасні технології розширюють можливості у робо-

ті фотожурналіста, дозволяють йому створювати мате-

ріал, що може бути використаний як самодостатня ре-

портерська світлина, або як частина майбутнього муль-

тимедійного ілюстративного елементу. Зміст та обста-

вини подій мають підказати, яку саме форму варто об-
рати для найбільш повного відображення дійсності. 

Головне при цьому за формою не загубити суть самого 

повідомлення. 

У підсумку зазначимо, що Інтернет і все нові, і нові 

цифрові технології, які з'являються мало не щодня, 

продовжують змінювати фотографію, підходи до її 

створення і зчитування, а також саму естетику фотог-

рафічного зображення. Разом з тим, не всім інтернет-

ЗМІ вдається якісно у і в повному обсязі використову-

вати усі ці можливості, тим самим не надто випере-

джаючи своїх традиційних друкованих конкурентів. 
Теоретичні дослідження цього питання також не всти-

гають за практикою і потребують постійного оновлен-

ня і доповнення. То ж ми сподіваємося, що дана публі-

кація стане поштовхом до подальших наукових розві-

док і обговорення зазначених питань як серед науков-

ців, таку і середовищі практиків.  
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Transformation of the photojournalism in the context of convergence of media 

H. Tsukanova 
Abstract. The article deals with the research of the newest technologies incessantly transform the system of creation and application of 
photo illustrations form and value of picture in convergence medias. One of hypotheses of research is a necessity of adaptation of photo-
graphic content from a review not only on possibility and to wash down internet media but also upon requests of modern user of infor-

mation. In a publication the actual methods of the use of photographs are considered in on-line media and outlined future network photo-
graphic’s journalistic. Attention is accented on passing of traditional picture to the plane multimedia. Researching of attempt to systema-
tize the present forms of creation and read-out of picture in network media is done. 

Keywords: picture, photojournalism, intrent media, convergence media, multimedia 
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