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У статті досліджено публіцистичні твори авторів українських діаспорних видань 
на тему визвольної боротьби українського народу. Наголошено на варіаціях такої бо-
ротьби, зокрема на традиціях мілітаризму та пацифізму.
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1. Постановка проблеми 
На момент закінчення Другої світової війни припадає третя хвиля формування 

української діаспори. Одразу після завершення військових дій на територіях Німеч-
чини, Австрії та Італії в таборах для інтернованих опинилося понад 250 тисяч так 
званих «переміщених осіб». Серед них були й українці, яких гітлерівці вивезли на 
примусові роботи; колишні солдати та офіцери радянської Червоної армії, які потра-
пили в полон; вояки дивізії «Галичина» та німецьких військових формувань; політич-
ні та релігійні втікачі з тих українських земель, на які знову поверталася радянська 
влада, а також вояки ОУН-УПА, котрі з боями проривалися на Захід. Здебільшого це 
були люди, які не сприймали догм Радянського Союзу і за свою вільну й незалежну 
Україну готові були боротися зі зброєю в руках аж до смерті.

У багатьох із цих людей, які опинилися поза межами України внаслідок третьої 
хвилі еміграції, міцно вкоренилася і тривалий час побутувала думка, що США роз-
почнуть ще одну світову війну, радикально розправляться із СРСР і в такий спосіб 
посприяють відновленню незалежної України. Були сподівання, що американські 
військові скинуть на Москву та інші важливі міста Радянського Союзу атомні бомби 
і так знищать «імперію народів». Тоді, як міркували симпатики такого радикального 
зруйнування світового укладу, на румовищі радянської імперії мали б постати са-
мостійні національні держави, серед яких і Україна. Схожі міркування навіть були 
основоположними тезами так званої «визвольної концепції», котра насправді була 
новою орієнтацією на чужу інтервенцію. Цього разу надії покладалися не на Німеч-
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чину, а на демократичні США. Такі теорії та сподівання окреслювалися в публіка-
ціях на шпальтах часописів «Вісті Комбатанта», «Визвольний Шлях». 

Натомість інша частина політичної еміграції, зосереджена довкола ОУН (з) та 
УРДП, позиції яких репрезентували видання «Український самостійник» та «Наші 
позиції», у відновленні незалежності України намагалась не зводити «визвольної 
концепції» до війни між США та СРСР. При цьому наголошувалося, що «вибух вій-
ни не від нас залежить, а вислід війни не конче мусить довести до створення укра-
їнської самостійної держави»1. На схожих позиціях стояли й автори «Сучасності» та 
«Листів до Приятелів». 

2. Теоретичне підґрунтя та методологічна основа дослідження 
Проблематику революційної (мілітарної) та еволюційної концепцій визвольної 

боротьби українського народу за свою державну самостійність аналізували Степан 
Бандера, Іван Багряний, Іван Лисяк-Рудницький, Микола Шлемкевич, Іван Кедрин, 
Богдан Кордюк, Дарія Ребет, Микола Галів, Тома Лапичак. Однак з огляду на те, що 
ці автори в своїх публікаціях часто вдавалися до необґрунтованої полеміки зі своїми 
опонентами, досліджуючи окреслену проблему, ми використовували передовсім те-
матичний та дискурсивний аналіз.

3. Виклад основного матеріалу дослідження
Прихильники окреслених вище концепцій висловлювали свої погляди та мір-

кування на шпальтах періодичних діаспорних видань. Прикметно, що проти чужої 
військової допомоги виступали навіть ті учасники національно-визвольного руху, 
які зі зброєю в руках у цей самий час відстоювали українську незалежність в Захід-
ній Україні. Зокрема, у статті «Як розуміти концепцію власних сил у нашій націо-
нально-визвольній боротбі», авторство якої приписують Роману Шухевичу (гене-
рал Т. Чупринка) і яку розтиражували повстанські друкарні в Україні, читаємо таке: 
«Серед деяких наших земляків на еміграції існує цілком безпідставний погляд, що 
сучасна Україна – це немічна «чайка», що «плаче, скиглить», визирає «визволення» 
і «опіки» від дядька «Сама». А тому кожні окрушини зі стола багатого й сильного 
«дядька Сама», кожна його «ласка» для нас – це бездискусійна й благородна ми-
лостиня, яку треба прийняти з вдячністю. Це так думає дехто з наших земляків на 
чужині, але в Краю ніхто не орієнтується й не думає орієнтуватися на чуже «визво-
лення».

Далі автор листівки застерігає земляків, які покинули рідний край, що орієн-
тація на чужі сили веде політичний рух до неминучого розвалу; що вона криє в собі 
небезпеку перетворення на чужу агентуру тих, хто її визнає; що штовхає на шлях 
прислужництва зовнішнім силам навіть у тому випадку, коли ці сили виразно топ-
чуть права поневоленого народу.

На противагу прихильникам радикальної «визвольної концепції» їхні опоненти 
намагалися спростувати той міф, який поширився серед української громади в світі 
і мав назву «політика визволення». Значна частина української еміграції й справді 
сподівалася, що США визволять Україну від більшовицьких окупантів і допоможуть 
закласти підвалини державності. Натомість зі сторінок «Сучасності» можна було 
довідатись, що «концепція «політики визволення» ніколи не мала навіть статусу 

1 Кордюк, Б. (1973). «Україна в світовому укладі сил – нині і завтра», Український самостійник, 
ч. 195-196, с. 5.
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дискусійної концепції серед поважних політичних кіл у США. Вона виникла як пе-
редвиборчий трюк певних кіл республіканської партії напередодні президентських 
виборів у 1952 році»2. Тоді кандидат у президенти США Дуайт Ейзенхауер намагав-
ся загравати з національними меншинами, обіцяючи за підтримку на виборах певні 
преференції тим державам та народам, вихідцями яких були представники таких 
нацменшин. Однак тріумфально обійшовши свого суперника з розривом майже у 8 
мільйонів голосів, Ейзенхауер нічого не зробив для втілення у життя своїх обіцянок.

Відтак питання відновлення незалежності України перейшло зі світового рівня 
виключно в площину українських політичних партій та угрупувань, які отаборили-
ся в діаспорі.

Варто наголосити, що справа допомоги Україні відновити (відвоювати) неза-
лежність була програмною засадою багатьох українських партій та організацій в 
еміграції. Кожна партія чи угрупування мали свою власну концепцію зовнішньої 
і внутрішньої політики В ім’я цих концепцій і партійних засад відбувалися акції 
збору коштів, вербування учасників, поширювання впливів вирішення та визначен-
ня цілей і завдань на майбутнє. Такі засади перейшли й у пресу партійних груп та 
середовищ. У багатьох із них («Вісті Комбатанта», «Визвольний Шлях») поширюва-
лася думка, що тільки нова війна може привести до визволення українського народу. 
Якщо ж надії на таку війну немає – то немає змісту сподіватися на зміни в Україні. 
В іншому спектрі діаспорної преси («Український самостійник», «Сучасність») по-
ширювалася інша думка: якщо війни не буде, якщо народ зрусифікований і скому-
нізований, то вихід із такого стану – збройна боротьба і повстання проти окупантів. 
Прикметно, що тему «повстання» було порушено виключно на сторінках газет та 
журналів, а реально основу таких декларацій становила зневіра у сили власного на-
роду, в українську людину. В контексті таких подій якось на другий план відходило 
те, що сама Україна є чимось більшим і вагомішим, аніж усі ці партії. Але визнати 
слушність польських видавців паризької «Культури», які саму Польщу поставили 
вище за партійні інтереси, і на передній план поставити Україну спромоглися не всі 
видавці та автори.

Недарма М. Боєслав на сторінках «Визвольного Шляху» стверджував: «У нас 
багато пишеться, багато говориться про соборність, але коли приходиться реалізо-
вувати її в буденному житті, то тут щось не все в порядку. Проклятий Збруч, замість 
всихати, він поглиблюється. Брак єдности й любови в українському народі це вже 
сьогодні не національний прогріх, а національний злочин. Це розбрат люто мстився 
і мститься на нас, що історія нічого нас не навчила»3.

Якщо скрупульозно переглядати українські видання за кордоном, то одразу 
помітно, що всі вони не позбавлені політичного підтексту. Суть такого підтексту 
очевидна – бажання відновити втрачену державність. Незрозуміло тільки, чому на 
передньому плані стоїть не сама боротьба за відновлення незалежності, а міркуван-
ня, якою незалежна Україні має бути: соціалістичною, націоналістичною, капіталіс-
тичною, демократичною, монархічною тощо. А тому слова публіциста про Збруч 
в українському мисленні – це не красива метафора. З іншого боку, представникам 

2 Пеленський, Я. (1962). «Українська справа у взаєминах межи США і СРСР під час і після другої 
світової війни», Сучасність, липень, с. 75.

3 Боєслав, М. (1954). «За соборний моноліт», Визвольний шлях, ч. 2, с. 3.
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українських політичних сил «треба уміти пов’язувати специфічні національні інте-
реси з універсальними ідеями й концепціями»4. На жаль, такого уміння у всіх без 
винятку публікаціях не простежувалося ніколи.

Та й взагалі – у тогочасній українській публіцистиці було не так уже й багато 
авторів, ладних не поборювати один одного, а визнати слушність Івана Багряного 
стосовно того, що «найкращою вітчизною буде та державно-політична формація, яка 
найкраще забезпечить його [українського народу – авт.] життєві, соціальні й полі-
тичні інтереси на даній території»5.

Публіцистка Дарія Ребет у статті «В боротьбі з вітряками»6 на сторінках «Укра-
їнського самостійника» дала докладну характеристику українських політичних се-
редовищ на чужині. За її словами, одні знають, чого хочуть осягнути для української 
визвольної справи і використовують для цього різні можливості допомоги поневоле-
ному українському народові; інші любуються добровільною ізоляцією України і від 
України і потішаються революційністю до власного народу; треті ніяк не можуть 
визначитися зі своїми позиціями і тільки й роблять, що нагадують про себе різними 
застереженнями, упередженнями та повчаннями і не додають до політичної визволь-
ної концепції ніякої конкретики.

Недоліком, за словами публіциста М. Галіва7, було те, що в політичній ділян-
ці діаспорного середовища перебувають особи, які лиш себе вважають справжніми 
борцями за волю України. За визначеннями таких «борців», в Україні начебто зали-
шилися лише комуністи, росіяни, їхні прислужники, а українців зовсім немає. Це 
крило емігрантського середовища переконане, що визволення України може настати 
лише внаслідок глобальної війни, не виключено, що й ядерної. М. Галів не поді-
ляє думки тих, хто ладен пожертвувати долею більшості людства, в тому числі й 
українців в Старому Краї, аби лиш на «звільнених» просторах до влади міг прийти 
«провідник» чи «прем’єр», який до того часу лихі часи пересидить за океаном. Адже 
для прагматично мислячого політика тільки інтереси держави і народу можуть ста-
новити постійний, незмінний елемент, а не лідери і не уряд, який треба привести до 
влади за будь-яку ціну.

Тим не менше, про такі ідеї можна було прочитати в українській пресі тих се-
редовищ, які збиралися визволяти Україну саме у такий спосіб, і проти такого роз-
витку подій виступала редакція «Українського самостійника».

«Тільки малодухи, або лицеміри, можуть мислити, що вони на чужині станов-
лять «сіль української землі», що тільки вони є носіями ідеї незалежности України. 
Треба мати віру в народ, в його велику духову силу, в його відпорність на все зле і 
чуже, в ідейність та шляхетні пориви кожної молодої генерації»8, — наголошували 
видавці часопису.

Справді, після Другої світової війни та чи інша українська політична партія чи 
організація на чужині визначала допомогу Україні по-своєму. Певні кола розрахову-
вали на внутрішню революцію, на якийсь світовий катаклізм, що мав би спричини-

4 Лисяк-Рудницький, І. (1961). «Проти Росії чи проти радянської системи?», Сучасність, жовтень, 
с. 81.

5 Багряний, І. (1996). Публіцистика, Смолоскип, Фундація ім. Івана Багряного, Київ, с. 9.
6 Ребет, Д. (1965). « В боротьбі з вітряками», Український самостійник, ч. 93, с. 29-32.
7 Галів, М. (1965). «До поняття свободи тут і там», Український самостійник, ч. 89, с. 2-6.
8 «З вірою в майбутнє» (1967). Український самостійник, ч. 113, с. 3.
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ти крах комуністичної імперії і постання на її уламках незалежної України. Згідно 
з цією концепцією головне завдання перед еміграцією ставилося так: привести до 
Києва готовий уряд та програму дій, яку цей уряд мав би втілювати негайно. Для 
цього еміграція мала сформувати такий уряд і мати його готовим для «відповідної 
хвилини».

Довший час верхівка іншої частини українського визвольного руху на еміграції 
орієнтувалася на західний світ. Вбачалося, що Захід виступить проти комуністич-
ної імперії, а отже дасть шанс на створення суверенної України. У такому випадку 
завданням еміграції було не лише сформувати уряд, але й переконати нових інтер-
вентів дозволити цьому уряду в майбутньому вирішувати долю «звільненої Украї-
ни».

Зайняті такими процесами, очільники багатьох політичних партій та рухів на 
еміграції якось поза увагою залишили слова автора, що під криптонімом О.Д.9 на 
сторінках «Визвольного Шляху» наголошував на зовсім інших завданнях еміграції. 
За його словами, завдання української політичної еміграції полягає не в тому, щоб 
творити нові еміграційні політичні концепції визволення та фіктивні уряди, а в тому, 
щоб творити власну реальну політичну силу як складову частину української націо-
нально-визвольної боротьби українського народу.

Якщо ж аналізувати, як ті чи інші ідеї побудови української держави висвіт-
лювалися на сторінках діаспорних видань, то варто зазначити, що виразниками 
еволюційної думки розвитку української державності на еміграції найвиразніше ви-
ступали часописи «Український самостійник», «Сучасність», «Листи до Приятелів» 
та «Наші позиції». На революційний та мілітарний спосіб довший час опиралися 
видавці й автори «Визвольного Шляху» та «Вістей Комбатанта», але згодом і вони 
переглянули свої позиції.

Автори та видавці «Сучасності» намагалися уникати декларативних заяв, що 
могли звести на манівці українську діаспору. Натомість вони обстоювали думку про 
здорову українську людину, яка зможе перетривати найжорстокіші експерименти 
ворога над собою. Така людина, перш ніж думати про збройну боротьбу, насамперед 
ставитиме на революцію духовну, на поступове відродження нації, на використання 
мирних засобів боротьби. Схожих поглядів дотримувалися й редакції «Українського 
самостійника» та «Листів до Приятелів».

Натомість, як уже зазначалося, на мілітарне визволення України і виборюван-
ня незалежності збройним шляхом робили ставку видавці та автори «Вістей Ком-
батанта». Редактори й автори часопису, який репрезентував думки та погляди тієї 
частини еміграції, яка зі зброєю в руках виступала за українську незалежність, по-
стійно акцентували увагу на збереженні традицій та військового духу серед учас-
ників збройних виступів. У цьому, на їхню думку, була головна ідея консолідації 
усіх українських політичних сил на еміграції, оскільки ідея українського війська, 
за словами Івана Кедрина10, понадпартійна, понадобласна, понадвіровизнаннєва. На 
думку публіциста, без українського війська, яке завжди має на меті відстоювання ін-
тересів своєї держави, неможливо виборювати незалежність України. У цьому кон-

9 О.Д. (1953). «Про концепцію суверенної національно-визвольної політики», Визвольний Шлях, 
ч. 2, с. 8.

10 Кедрин, І. (1966). «40-річчя трагічної смерти Симона Петлюри», Вісті Комбатанта, ч. 2, с. 3-6.
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тексті плекання військових традицій ставало найважливішим завданням колишніх 
українських вояків. 

Проте не варто вважати, що редактори та автори «Вістей Комбатанта» визнава-
ли лише культ зброї та військових формувань. Приміром, у редакційній статті «Зброя 
і політика»11 редактори часопису зазначають, що збройні перемоги – не головне у 
побудові держави. За їхніми словами, такі перемоги обов’язково має закріплювати 
дипломатія. І тут автори «Вістей Комбатанта» оголюють ще одну важливу проблему 
української діаспори – відсутність дипломатичної потуги серед українців, через що 
навіть значні мілітарні перемоги впродовж багатьох століть не матеріалізувалися у 
чіткі міждержавні угоди та договори. Ба більше, вголос висловлюється думка про те, 
що замість здорової і далекозорої політики в українському середовищі на всіх конти-
нентах тріумфує політиканство і на перший план виходять вузько-групові інтереси, 
а не проблема визвольної боротьби всього українського народу.

Поділяє такі думки й Зенон Карбович (один із псевдонімів Степана Бандери), 
який на шпальтах «Визвольного шляху» у статті «Принципи нашої визвольної полі-
тики»12 наголошує, що проблема політично незалежної України є не вузькополітич-
ною, а проблемою міжнародного, світового рівня. Тому, за його словами, політика 
українського визвольно-революційного руху має бути спланована так, щоб у ній 
враховувалися світово-міжнародні масштаби. Серед останніх і місце та роль україн-
ської діаспори в побудові суверенної держави.

Публіцисти, які не просто аналізували події та розклади сил своєї епохи, а ди-
вилися й у майбутнє, усвідомлювали, що Україна (чи буде війна, чи ні) нічого не здо-
буде, якщо у світі до неї залишатиметься те саме ставлення – несприйняття. Нестор 
Ріпецький у статті з промовистою назвою «Демократія і наші пилати» міркує: «Без 
сумніву, що становище української справи в сучасному часі дуже важке й трагіч-
не. Коли не буде війни, московсько-большевицький імперіялізм щораз дошкульніше 
винищуватиме біологічну субстанцію нашого народу на Рідних Землях, щораз на-
полегливіше стремітиме до того, щоб Україна стала тільки географічним поняттям, 
яке взагалі, у відповідному часі, можна буде стерти з карти світу. Коли ж буде війна, 
то український народ і українська земля знову будуть, правдоподібно, тими, що по-
несуть найстрашніші жертви. Навіть і без атомового знищення Україна потерпить і 
в людях, і в майні більше, ніж хто-небудь інший»13.

Ще виваженіше до воєнного вирішення української справи ставився Микола 
Шлемкевич, категорично не сприймаючи способу відновлення держави через воєнні 
дії. За його словами, нова війна з надсучасною зброєю принесла б Україні не просто 
страждання, а, найвірогідніше, означала б її остаточну руїну. Ось чому засновник, 
редактор і постійний автор «Листів до Приятелів» у статті з промовистою назвою 
«Орієнтації»14 засадами здорової політики вважає ані «орієнтацію на світ», ані «орі-
єнтацію на власні сили», а лише орієнтацію на ідейне й організаційне упорядкуван-
ня власного дому, власного суспільства.

11 «Зброя і політика». (1967). Вісті Комбатанта, ч. 4, с. 3-4
12 Карбович, З. (1959). «Принципи нашої визвольної політики», Визвольний Шлях, ч. 9, с. 963-972. 
13 Ріпецький, Н. (1955). «Демократія і наші пилати…», Визвольний Шлях, ч. 4, с. 10.
14 М.І. (1964). «Орієнтації», Листи до Приятелів, ч. 131-132, с. 52-56.
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З іншого боку, як зазначали видавці «Українського самостійника»: «Махнути 
рукою на те, що відбувається в Україні, мовляв, все воно большевицьке – найлегше. 
Але важче все це пізнати, зрозуміти, вивчити і намітити правильні шляхи боротьби 
з усім лихим, що окупант робить на нашій землі»15.

Натомість деякі партійно-політичні середовища плекали уявлення якоїсь іде-
альної України, чистої і справжньої, де люди не входять до комуністичної партії, 
не працюють в державних адміністраціях чи в системі економічно-господарської 
бюрократії, не залучені до духовного поневолення українського народу. З такої на-
станови мало б випливати, що «мусить існувати якась друга Україна, що бореться, 
протиставиться і противиться політиці окупації, з ворогами не співпрацює, нака-
зів його не слухає і не виконує, речником його імперських плянів і дій не є»16. Але 
назвати таку Україну іменем осіб, груп, середовищ, прошарків, класів чи станів, за 
словами публіциста, ніхто не може. А тому візія такої України, котра контрастувала 
б з Україною невільничо-підданою, базувалася радше не на реальному стані речей, 
а на привабливій уяві. А тому Т. Лапичак17 дотримується міркувань, що діаспора по-
винна допомагати тільки реальній Україні, такій, що реально існує, а не тій, що живе 
в наших мріях і благочестивих бажаннях. 

Не можна категорично стверджувати, що за кордоном повністю поховали укра-
їнський визвольний рух на великій Україні. Різноманітні групи й середовища залюб-
ки підтримали б потуги українських організацій всередині Старого краю, якби такі 
могли успішно протидіяти більшовицьким окупантам. Але ситуація складалася так, 
що редколегія «Українського самостійника», зокрема, констатувала: «Не маємо жод-
них даних про те, що нині в Україні діє спаяна і керована одним проводом ОУН. Хто 
тут за кордоном твердить інакше, той живе або в уявному світі, або свідомо лицемі-
рить. Але не підлягає жодному сумніву, що основні ідеї та програмові заложення і 
скерування ОУН розповсюдилися, і якоюсь мірою сприйнялися в цілому просторі 
СРСР, всюди, де живуть українці»18.

4. Висновки
Час та історичні реалії показали, що слушність мали ті публіцисти, які стояли 

на засадах еволюційної, а не революційної теорії розбудови держави. Незалежність 
Україні вдалося здобути у мирний спосіб після розпаду Радянського Союзу та утво-
рення суверенних держав. Попри це, гідної пошани українського війська, плекання 
традицій військової доблесті, честі й справедливості, на чому акцентували увагу 
діаспорні публіцисти ще в минулому столітті, сучасному українському суспільству 
все ще гостро не вистачає.
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Subject of the article’s study – journalism of Ukrainian diaspora publications on the topic 
of liberation struggle of Ukrainian nation. The author emphasizes on variations of such a strug-
gle, in particular on traditions of militarism and pacifism. 

A lot of Ukrainians who lived outside of Ukraine, because of third wave of emigration, 
used to believe that the USA will start another world war, will deal with the USSR and in this 
way will help Ukraine become independent. Similar thoughts were fundamental thesis of so-
called «liberation conception». Such theories and hopes were outlined in columns of such mag-
azines as «Visti Combatanta», «Vyzvolnyi Shliakh». 

But another part of political emigrants, concentrated around OUN (w) and URDP, posi-
tions of which were represented in such publications as «Ukrainskyi samostiynyk» and «Nashi 
posytsii», problem of Ukrainian independence tried not to deceive to war between the USA and 
the USSR and considered nonviolent methods of government change. Similar thoughts had the 
authors of «Suchasnist» and «Lysty do Pryiateliv».

Time and historical realities showed that were right those journalists who believed in 
evolutionary, not revolutionary, theory of state development. Ukraine was able to become inde-
pendent peacefully after the USSR decay and creation of sovereign states. Among this, modern 
Ukrainian society still lacks respect to Ukrainian army, nurturing of traditions of military val-
or, honor and justice, to which even diaspora journalists paid attention in the previous century. 
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Мета дослідження полягає у визначенні особливостей видавання українського 
часопису в еміграції, що передбачає систематизацію та уведення до наукового обігу фак-
тологічного матеріалу щодо діяльності як редакції «Нового шляху», так і суспільно-по-
літичного оточення, яке впливало на інформаційно-ідеологічну політику видання. 

Методологія дослідження. Основою дослідження є аксіологічний, культурологіч-
ний, системний підходи; використано методи історизму, аналізу, синтезу, узагальнення. 

Результати. 
• Окреслено вінніпезький період діяльності редакції тижневика «Новий шлях» 1941-

1977 рр.; 
• з’ясовано фінансово-економічні та суспільно-політичні умови функціонування ча-

сопису вінніпезького періоду;
• визначено причини підвищення і зниження аудиторної активності передплатників;
• проаналізовано, механізми розширення мережі читацької аудиторії, залучення но-

вих авторів;
• акцентовано, що саме зусиллями редакторів та директорів видавництва на почат-

ковому етапі вінніпезького періоду створювалася і зміцнювалася матеріально-тех-
нічна база видавництва, проводилися рекламні кампанії та пряма робота із залу-
чення нових передплатників та читачів;

• новизна: вперше проаналізовано й узагальнено інформацію про вінніпезький пе-
ріод діяльності українсько-канадського тижневика «Новий шлях», його матеріаль-
но-фінансові проблеми та творчо-редакційні успіхи. 
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у про-

цесі вивчення курсів «Історія української журналістики» та «Історія видавничої справи» 
спеціальності «Журналістика».
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І. Вступ
Виходячи з того, що сьогодні немає цілісного науково обґрунтованого бачення 

діяльності українсько-канадського часопису «Новий шлях», і продовжуючи попе-
реднє дослідження, присвячене розбудові та становленню видання в період 1930-
1941 рр., є потреба розглянути другий умовний період його діяльності.

Стаття передбачає не просто опис історичного шляху видання в означеному 
періоді, але й причини прорахунків та успіхів, як фінансово-економічних, так і сус-
пільно-політичних, які дали змогу не тільки втриматися в інформаційному полі й 
ринку вже більше дев’яноста років, зважаючи на складні технічні обставини його 
існування, політичну боротьбу в умовах нової хвилі еміграції після Другої світової 
війни, зміни демографічної та мовної ситуації в середовищі української діаспори в 
Канаді.

Потрібно відзначити, що проблемами дослідження української преси в Кана-
ді займалися діаспорні дослідники М. Марунчак (Mychailo Marunchak), М. Боровик 
(Mychailo Borowyk), В. Верига (Vasyl Veryha), Б. Кордан (Bohdan Kordan), В. Дарко-
вич (William Darkovich), О. Ґерус (Oleh Gerus), Г. Пинюта (Harry Piniuta), П. Міґус 
(Paul Michael Migus), О. Мартинович (Orest T. Martynowych) та ін., а також і сучас-
ні українські дослідники, зокрема, О. Гриценко, В. Губарець, О. Дзира, В. Ковпак, 
Г. Савчук, В. Чекалюк та ін. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності з’ясувати досвід функціону-
вання українського періодичного видання в умовах перманентної економічної неста-
більності. 

ІІ. Постановка завдання та методи дослідження 
Мета дослідження полягає в аналізі факторів, що вплинули на перенесення 

редакції і видавництва часопису «Новий шлях» зі Саскатуна до Вінніпегу, і в аналізі 
того, як це вплинуло на динаміку його видання, передплатницьку аудиторію, розви-
ток матеріально-технічної бази в означений період.

Основу методів дослідження становлять інформаційний, аксіологічний, куль-
турологічний, системний, діяльнісний підходи; використано такі загальнонаукові 
методи: аналізу, синтезу, узагальнення.

ІІІ. Результати 
Неможливість повністю забезпечити матеріально-технічну базу видавництва 

стало причиною закінчення «едмонтонсько-саскатунського періоду» і призвело 
до перенесення редакції і видавництва у Вінніпег 13 листопада 1941 р. І хоча це не 
було одностайним рішенням редакції (адже більшість її членів, які працювали на 
волонтерських засадах, залишилися в Саскатуні) – переїзд із власного приміщення 
до найманого, відмова від власної, більш-менш облаштованої друкарні, видавались 
не надто перспективними. Проте, варто відзначити, що Вінніпег на той час вважався 
«столицею» українців Канади: в місті знаходилися керівні органи Комітету україн-
ців Канади (КУК), центральні представництва українських громадських і політич-
них організацій, єпархіальні консисторії православної та греко-католицької церков. 
Усе це давало певні можливості і створювало передумови для перспектив розвитку 
видання.

З переїздом до Вінніпегу адміністратор Іван Ґуляй (1890-1963) повністю перей-
шов на роботу до редакції, а адміністратором видавництва став Григорій Матейчук, 
який пропрацював до 1945 р., коли його змінив Степан Кутний (1905-1970), що був 
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на цій посаді до 1950 р. Завдяки цим двом особам, які дуже вміло вели справи, ма-
теріальна база видавництва в роки війни і перший повоєнний рік зміцнилася, що 
дало змогу збільшити кількість працівників і, як наслідок, ефективніше розподіляти 
працю.

Треба зазначити, що в часі Другої світової війни «Новий шлях» неухильно сто-
яв на загальноканадській антинацистській, антигітлерівській позиції, у відповідному 
світлі представляючи й українську спільноту та загальноукраїнські інтереси, – кри-
тикуючи ті політичні сили, що пішли на співпрацю з нацистами. Приміром, у кален-
дарі-альманаху «Нового шляху» на 1941 р. знаходимо: «…Також найшлися такі, що, 
засівши в Берліні, – стали сліпим орудієм агресивної Німеччини в її змаганнях стати 
пануючим народом цілого світу і вжити народи, включно з українським, на погній 
німецької нації. В Канаді знайшлися прихильники тих поодиноких напрямків. І хоча 
ті прихильники не були в спроможності дати матеріяльної допомоги поодиноким 
тим напрямкам, то все ж таки, затроюючи писаниною і говоренням душу україн-
ського громадського життя тут в Канаді – вони наносили моральну шкоду україн-
ській чистій справі. А цею справою була українська визвольна думка, яка відкидала 
співпрацю з окупантами українських земель та не хотіла бути сліпим оруддям дру-
гих народів, яким багацтво українських земель дуже було до вподоби та які плекали 
надію через агресію до тих багацтв дістатися»1.

Треба сказати, що «Новий шлях» не відставав від загальноканадської преси – 
закликав молодь вступати до лав канадської армії, брав активну участь у рекламі 
канадських «державних бондів» (позик) на потреби армії, акціях канадського Черво-
ного Хреста тощо. Проте ідея незалежної України ніколи не була на другому плані, і, 
не зважаючи на те, що СРСР був союзником сил антигітлерівської коаліції у Другій 
світовій війні, часопис завжди залишався на самостійницьких позиціях, принагідно 
викриваючи ворожу сутність сталінського комуністичного режиму та його небез-
пеку для людства. «Мужня й відважна його постава знайшла справедливу оцінку в 
очах своїх і чужих, коли пройшло засліплення большевицьким «союзником», зокре-
ма, коли виказалося, що цей «союзник» використав приязні настрої канадійського 
суспільства для своєї мерзенної шпигунської роботи. В часах, коли треба було «крізь 
сльози сміятись і без надії таки сподіватись», «Новий Шлях» незламною своєю по-
ставою кріпив віру й зміцняв серця українців, щоб не впали вони в безодню розпачу 
в безнадійній політичній ситуації українського народу під кінець війни. Легко сьо-
годні лаяти большевиків, та не в кожного ставало на це відваги в 1942-1945 роках»2.

Така позиція була особливо важливою, коли в часі війни навіть серед свідомих 
українців зароджувалися думки можливої співпраці з Москвою. Тому і не дивно, 
що такі публікації викликали шквал критики з боку канадських і канадсько-україн-
ських комуністів та їхніх симпатиків. 

Проте, не тільки з боку прокомуністичних та промосковських кіл лилася кри-
тика на «Новий шлях». «В той час, куди б ви не рушилися звідусіль собачий гавкіт 
на «Новий Шлях». Були проти «Нового Шляху» старі часописи, що вже запустили 
1 Коссар, В. (1941). «Національне об’єднання», Календар «Нового шляху» на 1941 рік, Видання 

Української Національної Видавничої Спілки, Саскатун, с. 106.
2 Гультай, В. (1955). «Чверть століття «Нового Шляху» – його досягнення й перспективи на май-

бутнє», Ювілейна книга «Нового Шляху» 1930-1955, Українська Національна Видавнича Спілка, 
Вінніпег, с. 198.
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коріння в ґрунт і лякалися конкуренції газети зо свіжими ідеями. Була проти нього 
організація СУС (Союз Українських Самостійників), що хотіла мати монополь на 
український патріотизм у Канаді. Кидали на нього громи з православних і блискави-
ці з католицьких проповідниць за те, що він хотів поєднати між собою братів, синів 
того самого народу»3.

Повоєнні роки принесли нові виклики видавництву – у Західній Європі в 1945-
1950 рр. перебували сотні тисяч українських біженців, для яких було вирішено дру-
кувати безкоштовні наклади часопису, розуміючи, що часто саме «Новий шлях» був 
надійним джерелом інформації як про українські справи загалом по країнах роз-
селення, так і про українську громаду Канади зокрема. Для цього було вирішено 
збільшити наклад до 12250 примірників4. Ось що згадував видатний український 
канадський художник Іван Кейван (1909-1992) про «Новий шлях»: «Ми не знали, 
що пише «Новий Шлях» та інші українські часописи в Канаді. Аж коли я перебу-
вав із родиною на скитальщині в Німеччині (Міттенвальд), влітку 1946 р. завітала 
до нас перша ластівка «Новий Шлях», що його ми читали з захопленням. Часопис 
присвячував багато статтей на теми скитальчої проблеми, яку намагався розв’язати 
переселенням нас за океан»5.

Так у перші повоєнні роки більше пів мільйона примірників часопису, що мі-
стили цілі сторінки оголошень для пошуку рідних, пересилалися до Європи, завдяки 
чому, знайшовши відповідні контакти, тисячі українців змогли уникнути небезпеки 
репатріації і переїхати на постійне проживання до Канади.

Часопис одним з перших закликав канадський уряд дати дозвіл саме для укра-
їнців на еміграцію до країни. Саме «Новий шлях» виступив в обороні українців, які 
в німецькій армії боролися проти СРСР, в тому числі й полонених вояків І Україн-
ської дивізії Української національної армії (І УД УНА) та «бойовиків українських 
підпільних формацій ОУН-УПА. Розкинені по великих просторах Канади колишні 
вояки України почали по приїзді до Канади творити свої власні вояцькі організації» 
та вливалися до вже існуючих і в подальшому долучалися до діяльності в часопису – 
так, напр., Головна управа Української стрілецької громади (УСГ) видавала окрему 
сторінку під назвою «Вояцькі Вісті»6.

З одного боку, такі акції негативно позначилися на фінансових можливостях 
видавництва, а з іншого – ті, хто за допомогою «Нового шляху» зміг дістатися до 
Канади, належно оцінили таку підтримку і на довгі роки стали відданими перед-
платниками видання.

Доволі промовистою є публікація в календарі-альманаху «Нового шляху» на 
1947 р., де було поміщено «листу осіб, котрі закупили Календар Нового Шляху для 

3 Книш, З. (1980). «Звивистими дорогами для «Нового Шляху» (Розповідь Степана Боровця)», 
Календар-альманах «Нового Шляху» на 1980 рік, «Новий шлях», Торонто, с. 169.

4 Верига, В. (1980). «50 років на службі народу 1930-1980», Календар-альманах «Нового Шляху» 
на 1980 рік, «Новий Шлях», Торонто, с. 48.

5 Кейван, І. (1955). «На стійці української культури», Ювілейна книга «Нового шляху» 1930-1955, 
Українська Національна Видавнича Спілка, Вінніпег, с. 82.

6 Українські комбатанти в Канаді (1962), Календар «Нового Шляху» на 1962 рік, накладом і дру-
ком «Нового Шляху», Вінніпег, с. 63.



16
Богуславський О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

Скитальців»7, яка промовисто засвідчує жертовність великої кількості українців Ка-
нади для допомоги своїм братам у таборах переміщених осіб у Європі.

Через те, що з технічних причин не вдалося вивезти із Саскатуна всі друкарські 
машини (більшість із них не можна було б демонтувати й перевезти без втрат), на 
новому місці дирекція видавництва змушена була витратити кошти на закупівлю 
друкарського пресу та кількох лінотипів8, на що були задіяні кошти від продажу 
попереднього будинку «Нового шляху» в Саскатуні.

1948 р. директор видавництва Василь Гультай (1900-1974) знаходить потрібне 
приміщення – п’ятиповерховий будинок у центрі Вінніпегу «побіч головної вулиці 
Мейн Стр.» за 85 тис. доларів. На думку керівництва Видавничої спілки, «завдяки 
своєму центральному положенню і великим розміром будови цей будинок викону-
ватиме для української справи важливу пропаґандивну ролю, репрезентуючи гідно 
українську пресу перед нашими співгромадянами і чужинцями»9. Будинок був напо-
ловину відремонтований і цю частину було вирішено здавати в оренду, аби покрива-
ти витрати видавництва. Але цих коштів було замало – для ремонту решти будинку 
потрібні були великі кошти. Для вирішення цієї проблеми дирекція видавництва 
спільно з Українським національним об’єднанням (УНО), Об’єднанням українок Ка-
нади (ОУК) та Молодими українськими націоналістами (МУН) вирішила провести 
кампанію зі збору коштів. Потрібно було зібрати 20 тис. доларів. «На протязі трьох 
місяців, тобто до кінця 1949 р. відгукнулося 3.318 читачів і прихильників «Hoвого 
Шляху», які зложили на сплату дому $ 8.059 пожертв та 4.500 дол. позик, разом 
12.559.00 дол. Беручи до уваги, що тоді пересічна платня не перевищувала одного 
доляра на годину, а в багатьох випадках і менше, то це була не абияка жертвенність 
читачів»10. 

Разом із налагодженням матеріального становища, дирекція видавництва і ре-
дакція не забували й про проведення кампаній для приєднання нових передплатни-
ків. За три вищеозначених місяці було приєднано 720 нових передплатників, а якщо 
додати тих, хто приєднався через рекламу в пресі за 1950 р., то таких виявилося 2153 
особи11.

Треба відзначити тактику, яку застосувало видавництво для приєднання нових 
передплатників – для кращої співпраці з різними українськими громадами в Канаді, 
було організовано мережу «Нового шляху», завданням якої було не тільки поширю-
вати видання у цих громадах, а й дописувати до часопису про їхнє життя. Це дало 
змогу не тільки інформувати про життя всіх українців в усіх куточках Канади, але й 
максимально наближатися до читачів, що, безперечно, було вдалою ідеєю для при-
вернення і збільшення аудиторії.

У лютому 1950 р. С. Кутний звільнився з посади адміністратора видавництва 
«Новий шлях», а на його місце було запрошено Василя Гладуна (1921-1957), відомого 

7 Календар Нового Шляху для Скитальців (1947). Календар-альманах «Нового Шляху» на 1947 
рік, друком і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 171-173.

8 Верига, В. (1980). «50 років на службі народу 1930-1980», Календар-альманах «Нового Шляху» 
на 1980 рік, «Новий Шлях», Торонто, с. 45.

9 «Новий Шлях» у власному домі (1950). Календар-альманах «Нового шляху» на 1950 рік. Друком 
і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 95.

10 Верига, В. (1980), с. 47.
11 Там само, с. 47-48.
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діяча МУН, на якого покладалися надії з привернення до передплати молодих чи-
тачів.

З початком в Канаді т. зв. «третьої хвилі» еміграції доволі швидко, з появою но-
вих емігрантів, починають з’являтися нові українські часописи, як-от: «Гомін Укра-
їни», «Українські вісті», «Вільне слово», «Наша мета» та ін. Ці часописи принесли 
з собою, з одного боку, – нове бачення шляхів боротьби за державну незалежність 
України, з іншого – конкуренцію в інформаційно-пресовій сфері. Та ще й конку-
ренцію не завжди етичну. Приміром, «Гомін України» розпочав доволі агресивну 
кампанію проти «Нового шляху», що базувалася не стільки на бізнесовій конкурен-
ції, скільки на вузькопартійній боротьбі. Це призвело до фінансових втрат «Нового 
шляху» через втрату передплатників. 

Для вирішення цих проблем було вирішено припинити безкоштовну висилку 
часопису до Європи, в табори переміщених осіб, внаслідок чого наклад часопису 
зменшився на 30% за рахунок зменшення витрат на папір та поштову розсилку. Ін-
шим кроком було переведення періодичності виходу часопису з пів тижневика на 
дводенник. «Одночасно зредуковано редакційний склад до чотирьох осіб, а саме: М. 
Погорецький головний редактор; Вол. Мартинець заступник; Вол. Коссар, який тоді 
був управителем Видавництва, залишився дальше також редактором фармерської 
сторінки та д-p П. Маценко – коректор. Через три роки появлявся «Новий Шлях» як 
дводенник аж до 1953 р., коли він знову став півтижневиком»12.

З прибуттям до Канади українців з таборів переміщених осіб у Європі «Новий 
шлях» отримав «підпитку» новими редакційними силами. Володимир Мартинець 
(1899-1960), колишній довголітній європейський дописувач «Нового шляху», з при-
їздом до Канади 1949 року увійшов до складу редакції. 1948 р. працював у редакції 
філолог і журналіст Дмитро Кислиця (1912-1993). Довший час був мовним редакто-
ром і кореспондентом новоприбулий письменник Роман Маланчук (1912-1988). Від 
1950 до 1953 року працював у редакції музикознавець і культурно-мистецький діяч 
Павло Маценко (1897-1991). 

Після Другої світової війни значно збільшилися і кадри постійних дописува-
чів-журналістів «Нового шляху». «Між ними і працівники пера з різних ділянок 
наукового, політичного, культурно-освітнього, мистецького і суспільного життя. 
Є професійні журналісти, професіонали різних фахів, письменники, науковці, по-
ети, діловики, робітники, фармері. Вони належать до різних суспільних прошарків 
і мають різні політичні й соціяльні погляди. Різняться вони між собою підходом до 
справ. Але в «Новому Шляхові» вони мають дійсну вільну трибуну висловлювати 
свої думки. Навіть дописувачі з поглядами, що рішучо протилежні загальній публіч-
ній опінії нашої читацької громади і редакції часопису, мають нагоду висловити свої 
думки в «Трибуні Читача» в «Новому Шляху». Часто … це постійні й безінтересовні 
журналісти-дописувачі (вони не дістають ніякого гонорару за свої дописи) і в дуже 
великій мірі причиняются до розбудови і кращого розвитку «Нового Шляху», до 
збільшування кадри його читачів і до підношення журналістичного рівня газети»13. 

12 Верига, В. (1980), с. 49.
13 25 років на службі народові (1955). Ювілейна книга «Нового шляху» 1930-1955, Українська Націо-

нальна Видавнича Спілка, Вінніпег, с. 176. 
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Не можна оминути увагою інформаційну діяльність Об’єднання українок Ка-
нади (ОУК), вся робота якого була тісно пов’язана з «Новим шляхом», адже «без 
преси, без належної пропаганди не була б можлива така успішна праця»14. Ще до 
заснування ОУК, від 1933 р., в «Новому Шляху» було засновано сторінку – «Відділ 
Українських Націоналістичних Жіночих Товариств», «від 5 вересня 1942 р. названо 
її «Жіночий Світ» і введено теж «Дитячий Куток»15.

Для привернення суспільної уваги до видавництва і часопису «Новий шлях», 
було започатковано книжкову серію «Політично-визвольна бібліотека», яку розпо-
чали з романів Степана Любомирського (літературне псевдо Любомира Рихтиць-
кого (1921-1983) – О.Б.) «Плем’я вовків», «Жорстокі світанки» та «Доба страхіть», 
присвячених боротьбі УПА, а також побачила світ ще ціла низка інших літератур-
но-художніх та мемуарних видань. Було започатковано такі серії, як «Самоосвіта», 
«Мовознавча бібліотека», «Наукова бібліотека». Усі ці видання розповсюджувалися 
серед передплатників за спеціальною, ексклюзивною ціною, що теж було аргумен-
том у боротьбі за читача. Після закінчення Другої світової війни щороку продовжу-
вали виходити календарі-альманахи «Нового шляху». Всі ці заходи дали відповідні 
плоди – збільшувалася читацька передплатницька аудиторія. Проте, навряд чи всі 
ці зусилля варто інтерпретувати лише як бізнесові ініціативи – ідеологічна складо-
ва ніколи не відходила у видавництві на другий план. Досить промовисто озвучив 
ідеологічне підґрунтя «Нового шляху» З. Книш у своїй статті до 20-ліття видання: 
«Сьогодні на «Новий Шлях» не можемо глядіти як на бізнесове підприємство, що 
через щасливий збіг обставин і через енергійну та віддану працю своїх керівників 
дійшов до успіху. Тайна успіху «Нового Шляху» лежить не в моментах бізнесових, 
торговельно-грошових, але в тій суспільній функції, що її він виконав, в тих ідейних 
заложеннях, що їх поставив він собі від самого початку свого істнування і що досі не 
втратили нічого зо своєї свіжости, живучости і притягальної сили. Вже в першому 
числі Новий Шлях» поставив собі ось такі чотири основні принципи, що їх послі-
довно держався і держиться по сьогоднішній день: не з вузькопартійної, але з загаль-
ноукраїнської точки погляду порушувати та оцінювати всі справи, що відносяться 
до українського народу взагалі, а до канадійських українців зокрема; для українців 
лишається одинокий політичний шлях – шлях самооборони й боротьби. В помочі тій 
боротьбі українського народу «Новий Шлях» добачує одне з своїх головних завдань; 
не зміняти непримирного становища до ворога, як довго він находиться на нашій 
землі»16.

1954 року відбулася крайова конференція УНО, рішенням якої було перенести 
головний офіс організації до Торонто з подальшим перенесенням і «Нового шляху». 
Проте, видавництво й надалі залишалося у Вінніпегу. Досить часті переноси видав-
ництва з місця на місце викликали певну опозицію в УНО, що призвело в 1957 р. до 
відходу багаторічного головного редактора Михайла Погорецького (1899-1964), а та-
кож подальша втрата орендарів у будинку «Нового шляху», негативно вплинули і на 
видавництво, і на роботу редакції. «Загрозливе становище «Нового шляху», якому, 
14 Вербицька, Е. (1962). «Організація Українок Канади і Рідний Край», Календар «Нового Шляху» 

на 1962 рік, накладом і друком «Нового Шляху», Вінніпег, с. 72.
15 Там само, с. 73.
16 Книш, З. (1951). «Двадцять літ на службі народу (В двадцятиліття «Нового Шляху»)», Кален-

дар-альманах «Нового Шляху» на 1951 рік, друком і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 108.
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як здавалося, грозило банкрутство, відстрашувало добрих і надійних працівників і 
вони завчасу старалися знайти собі більш певні посади, тим більше, якщо вони були 
сімейні»17.

Новим головним редактором «Нового шляху» став В. Мартинець, який пропра-
цював на цій посаді до 1960 р.

Для порятунку ситуації затверджено Проєкт санації видавництва і газети «Но-
вий шлях», для чого навіть було скликано Крайовий з’їзд УНО Канади 1 вересня 
1958 р. Були запропоновані деякі зміни у статуті видавництва, УНО зобов’язалося 
надати позику видавництву для виправлення фінансового становища. Сам часопис 
пропонувалося і надалі видавати двічі на тиждень з умовою, що в одному випуску 
зазначалося місце видання Вінніпег, а в іншому – Торонто. Це давало б можливість 
збільшення платних оголошень та реклами з Торонто і передмістя. 

«У 1957-58 рр. працівників у видавництві було 20 включно з управителем. 4 чле-
ни редакції (один на пів дня), 4 члени адміністрації, 9 працівників друкарні (один з 
них на пів дня), дві жінки в експедиції і переплетні та 1 сторож. Праця у видавництві 
тривала 8 годин денно. Наклад «Нового Шляху» у тому часі виносив 6.250 примір-
ників»18.

Головою дирекції став відомий діяч УНО і бізнесмен Г. Поворозник. А 7 квітня 
1960 р. В. Ґультай, попередній голова дирекції і С. Росоха, його секретар, передали 
все діловодство новій дирекції під головуванням Г. Поворозника й Юрія Карманіна, 
як секретаря дирекції19.

З жовтня 1960 р., з метою економії засобів, часопис знову почав виходити як 
тижневик, але вже у збільшеному форматі – 16 сторінок, і мав дві секції – загальну, 
під редакцією В. Мартинця, і літературно-мистецьку – під редакцією Василя Сафро-
нова-Левицького (1899-1975). «Редакційними співробітниками, що мали окремі руб-
рики і функції були: ред. Святомир Фостун, інж. Антін Добрянський у Вінніпегу та 
ред. Анатоль Курдидик, інж. Михайло Селешко і Роман Колісник у Торонто. Постій-
ними кореспондентами були ред. О. Бойків (Париж), мґр. Є. Оборонів (Монтреал), 
інж. Дмитро Троян (Торонто), Н. Жеребецький (Саскатун), д-p І. Прокоп (Едмонтон) 
і проф. Л. Крипякевич (Ванкувер)»20.

Після передчасної смерті головного редактора В. Мартинця у 1960 р., редак-
цію очолив відомий діяч націоналістичного руху і редактор кількох європейських 
українських видань Дмитро Андрієвський (1892-1976), але за рік він повернувся до 
Європи, а його місце зайняв теж відомий редактор, журналіст і письменник Анатоль 
Курдидик (1905-2001).

Нові редактори, що очолювали редакцію після відходу М. Погорецького, пра-
цюючи в різних українських виданнях Європи та Америки і маючи багатий прак-
тичний досвід, привнесли нові ідеї в архітектоніку видання та його змістовне на-
повнення, що призвело до охоплення більш широких ділянок суспільно-політичного 
життя, і, відповідно, до певного збільшення передплатницької аудиторії видання.

17 Верига, В. (1980), с. 50.
18 Там само, с. 53.
19 Верига, В. (1980), с. 52.
20 Там само, с. 54.
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Проте, всі ці титанічні зусилля не дали вирішення фінансових проблем всієї 
Видавничої спілки – на кінець 1961 р. вона мала збитки у «91,632.87 дол.»21. Для того, 
щоб врятувати часопис від банкрутства, УНО викупила право на видання. Внаслі-
док цього у 1963-1972 рр. тижневик виходив як офіційний друкований орган УНО.

1964 р. редактором «Нового шляху» став Антін Добрянський (1909-?). 
Однією з основних проблем як технічного, так і творчого характеру було те, що 

редакції й адміністрації знаходилися в двох містах – Вінніпегу і Торонто, що за умов 
тогочасної комунікації унеможливлювало швидке вирішення тих чи інших проблем. 
Тож чимраз частіше порушувалося питання про потребу повністю перенести і ви-
давництво, і редакцію до Торонто, а будинок «Нового шляху» продати і тим коштом 
полатати діри в бюджеті Видавничої спілки. Це спричинило деяку паніку серед пра-
цівників, які не хотіли чи не могли перебиратися до Торонто і почали шукати нові 
місця роботи. Ця непевна фінансова ситуація і криза персоналу тривали аж до оста-
точного рішення перенести Видавничу спілку «Новий шлях» до Торонто у 1977 р.

Друга половина 1960-х рр. в українських еміграційних колах минула за підго-
товкою до проведення Першого Світового конґресу вільних українців (СКВУ) (1967) 
та урочистостей з нагоди 50-річниці початку Визвольних Змагань України (1967), 
75-річчя поселення українців у Канаді (1966) та 100-ліття Канади (1967). Усі ці події 
давали масу інформаційних приводів, що своєю чергою зацікавлювало читацьку ау-
диторію та збільшувало наклад видання. 

Проте всі сподівання на прибутковість тижневика були знищені урядовим під-
вищенням поштової оплати на 30% у 1967 р. і ще на 50% – у 1968. Це своєю чергою 
призвело до збільшення передплати, що не могло не позначитися на кількості перед-
платників.

У 1970 р. «Новий шлях» відзначав своє сорокаліття, акцентуючи увагу на тому 
що «…нам потрібно преси, що витворювала б переконання серед найширшого за-
галу українців про потребу визвольної акції, підтримувала б ту акцію і так само 
утверджувала б думку серед чужинців про потребу самостійної соборної україн-
ської держави»22. 

1 квітня 1975 р. будинок «Нового шляху» у Вінніпегу було продано за 60 тис. 
доларів Осередку української культури й освіти. І хоча ціна була занадто низькою, 
проте керівництво Видавничої спілки й УНО вирішили підтримати матеріальне ста-
новище Осередку, як позапартійної загальноукраїнської установи, залишаючись в 
будинку орендарем.

1974 р. було проведено фінансову перевірку та перевірку документування 
управлінської інформації й організацію роботи зі службовими документами видав-
ництва і редакції, яка виявила жалюгідне становище видавництва у Вінніпегу.

Для того, аби зменшити фінансове навантаження, часопис продовжив виходити 
як тижневик, але з певною модифікацією: тричі на місяць – на 6 сторінках і раз на 
місяць – на 12 сторінках. Через відхід багатьох співробітників погіршився зміст і 
зовнішній вигляд видання, що призвело до частих відмов від передплати.

21 Там само, с. 55.
22 Книш, З. (1982). «Історичне віче в Едмонтоні», На шляху до національної єдности. П’ятдесят 

років праці Українського Національного Об’єднання Канади 1932-1982. Ювілейний Збірник. Т. 1. 
Ч. 1. / Ред. З. Книш, Українське Національне Об’єднання, Торонто, с. 20.
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З огляду на все вищеозначене, на загальних зборах акціонерів Видавничої спіл-
ки «Новий шлях», які відбулися в Гамільтоні 16 жовтня 1976 р., було остаточно вирі-
шено перенести видавництво до Торонто. 

Усе друкарське устаткування у Вінніпегу, незважаючи на свій вік, було в добро-
му стані, проте, не годилося для демонтажу та перевезення до Торонто. Тому, замість 
витрачати гроші на старе обладнання було вирішено закупити для видавництва в 
Торонто комп’ютер.

Останній, подвійний різдвяний випуск «Нового шляху» у Вінніпегу був дру-
кований з датою 26 березня – 2 квітня 1977 р. Так закінчився вінніпезький період 
діяльності часопису «Новий шлях», який тривав більше 35 років.

IV. Висновки
Вінніпезький період діяльності редакції тижневика «Новий шлях» припав на 

1941-1977 рр. Це доволі знаковий період, на який припадає Друга світова війна і 
участь у ній канадських українців, повоєнний період, який минув під знаком почат-
ку потужної т. зв. «третьої хвилі» еміграції, спричиненої Другою світовою війною та 
подальшою зміною суспільно-політичної ситуації у Східній Європі, що примусили 
українців шукати політичного притулку за кордоном. Ця група політичних біженців 
була найбільш політично, ідеологічно і культурно впливовою за попередні й май-
бутні еміграційні хвилі. Вона доволі швидко долучилася до діяльності українських 
громадських та політичних організацій та змогла позитивно вплинути на їхню ді-
яльність та подальший розвиток. 

Тож, з’ясовуючи фінансово-економічні та суспільно-політичні умови функціо-
нування часопису «Новий шлях» вінніпезького періоду, доходимо висновку, що на 
цей період припадають як хвилі фінансового підйому та стабільності, зафіксовані 
під час Другої світової війни та в перші роки після неї, так і хвилі фінансових втрат, 
спричинених як невдалим бізнес-адмініструванням, так і невідповідною кадровою 
політикою.

Було визначено причини підвищення і зниження аудиторної активності перед-
платників, які були пов’язані з новими підходами до редакційної політики, змісту ма-
теріалів, зовнішнього вигляду видання, що було привнесене новими редакційними 
кадрами з нової хвилі еміграції. Саме залучення нових авторів, проведення реклам-
них кампаній та пряма робота із залучення нових передплатників та читачів; акцент 
в публікаціях як на загальноукраїнських, так і на локальних канадсько-українських 
місцевих новинах і стали механізмами розширення мережі читацької аудиторії.

Вінніпезький період функціонування «Нового шляху» виявив цікавий досвід 
функціонування українського періодичного видання в умовах перманентної еконо-
мічної нестабільності та інституціональної залежності. 

Треба відзначити, що українська еміграційна преса і часопис «Новий шлях» 
зокрема, відіграли колосальну роль не тільки в інформуванні й організації власних 
сил української еміграції, а й в опосередкованому (через власних читачів та громад-
ських активістів) інформуванні громадсько-політичних і урядових кіл Канади, як 
країни поселення.
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The subject of the study is the ideological, financial, economic and socio-social conditions 
of the publishing house and the editorial board of the magazine “New Pathway” Winnipeg 
period 1941-1977. 

The main objectives is to determine the peculiarities of the conditions of publishing a 
Ukrainian magazine in exile, which provides for the systematization and introduction into 
scientific circulation of factual material on creative and material activities of the “New Pathway” 
and socio-political environment that influenced the information and ideological and business 
policy of the publication. 

The basis of the research methodology is axiological, cultural, systemic approaches; 
methods of historicism, analysis, synthesis, generalization were used. 

The study provides not only a description of the historical path of the publication in this 
period, but also the reasons for miscalculations and successes, both financial and economic and 
socio-political, which allowed not only to stay in the information field and market for more than 
ninety years, technical circumstances of its existence, the political struggle in the new wave 
of emigration after World War II, changes in demographic and linguistic situation among the 
Ukrainian diaspora in Canada. 

The reasons for the situational increase and decrease in the activity of the publication’s 
subscribers were identified; the mechanisms of expanding the readership, attracting new readers 
and authors are analyzed; confirmed that the efforts of editors and directors of the publishing 
house at the initial stage of the Winnipeg period created and strengthened the material and 
technical base of the publishing house, conducted advertising campaigns and direct work to 
attract new subscribers and readers; The significance of the study is that for the first time in 
Ukraine the information about the Winnipeg period of the Ukrainian-Canadian weekly “New 
Pathway”, its financial and financial problems and creative and editorial successes was analyzed 
and summarized, thus filling another page in the history of Ukrainian diaspora periodicals.

Keywords: “New Pathway”, emigration, Ukrainian National Union, nationalism, editor, 
publisher, page, section, readership, subscription.
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У статті розглянуто основні етапи у розвитку книговидавничої діяльності Львів-
ського національного університету імені Івана Франка в кінці ХХ ст. ‒ на початку ХХІ ст. 
Автор подає ґрунтовний аналіз довидавничого етапу підготовки видань, методику та 
структуру видавничої ланки, звертає особливу увагу на вагому фінансову підтримку 
книговидавничої справи з боку адміністрації Університету. 

Важливою ланкою видавничої діяльності стала новостворена Видавнича рада Уні-
верситету, яка стала генератором ідей щодо розвитку наукового книговидання та актив-
но співпрацювала із поліграфічними підприємствами України. Загалом у статті чи не 
вперше за останні десятиліття показано основні штрихи до книговидавничої діяльності 
Львівського національного університету імені Івана Франка та її значення в контексті 
навчального процесу, педагогічної роботи і наукової праці закладу вищої освіти.

Ключові слова: Видавництво, Видавнича рада, підручник, навчальний посібник, 
енциклопедія Університету, Форум видавців, книгодрукування.

Постановка проблеми. В університетській освіті книговидання продовжува-
ло і продовжує займати чільне місце у навчально-педагогічній роботі та просвіт-
ницькому вимірі і водночас стало ефективним методом наукової комунікації. Понад 
тисячолітня історія української книги засвідчує, що видавнича справа зароджува-
лася і вдосконалювалася через книгодрукування там, де формувалися кращі нау-
ково-просвітницькі сили державних і релігійних мужів. Відома дослідниця нау-
кового книговидання професор Н. Зелінська у посібнику, присвяченому цій сфері, 
зазначає: «З початком книгодрукування наукові книги займають почесне місце у 
загальному репертуарі видань і за даними торгових оголошень XХ століття ста-
новлять 29 % від загального числа рекламованих, ‒ показник цілком зіставлений 
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із сучасними даними для наукового книговидання країн з найбільш розвиненим 
книговиробництвом»1. 

У Львівському національному університеті ім. Івана Франка (далі – ЛНУ 
ім. І. Франка) упродовж його існування та різносторонньої діяльності книговидав-
нича діяльність займала не останнє місце. Завдяки їй підвищується якісний рівень 
підготовки студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників. 

Стаття присвячена реформуванню та становленню видавничо-поліграфічної 
діяльності видавництва ЛНУ ім. І. Франка у контексті освітнього процесу в нашій 
державі протягом останніх 30-ти років. 

Надзвичайно актуальною проблемою наприкінці ХХ ст., на тлі швидкого роз-
витку міжнародних технологій та глобалізації, стала реформа університетської осві-
ти в Україні. Перед університетською спільнотою постало головне завдання – пере-
профілювати методику навчально-педагогічного й наукового процесу, якому були 
притаманні застарілі та неефективні методи і навчальні програми, у сучасні методи, 
завдяки яким вища освіта мала би поєднувати професіоналізм та дослідження. 

Суспільство потребує добрих фахівців, а Університет зобов’язаний мати висо-
кокваліфікованих науково-педагогічних працівників та методично-наукове забез-
печення підручниками і навчальними посібниками. Саме перед такими викликами 
сьогодення постали працівники Видавництва та його потенційні автори з середови-
ща Університету у сфері підготовки до друку книжково-журнальної продукції 

Видавнича діяльність учених ЛНУ ім. І. Франка має глибоку історію станов-
лення, яка охоплює понад три століття книгодрукування. 

У межах цієї публікації розкриваємо основні аспекти книговидавничої діяль-
ності цього навчального закладу вищої освіти з кінця XX ст. і частково порушуємо 
проблему недостатньої уваги наукової спільноти до важливості книговидавництва 
в межах Університету. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Висвітлення книговидавничої 
діяльності нашого Університету – майже «біла пляма» у наукових розвідках, які 
стосуються сфер видавничої справи і журналістики. Відсутність повноцінного мо-
нографічного дослідження стосовно видавничої активності Університету упродовж 
свого існування є очевидною. Поодинокі публікації про історію становлення кни-
говидавничої діяльності Університету не повністю окреслюють значущість Видав-
ництва, діяльність якого важко переоцінити у навчально-педагогічній та науковій 
праці закладу. Тому цією статтею робимо спробу заповнити цю «білу пляму» в нау-
кових розвідках, використавши при цьому досвід традиційних методів видавничого 
процесу частково з минулого, а також новітні форми освітнього процесу книгодру-
кування, зокрема наукового. Варто зазначити, що Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка, а 
також видавничі осередки факультетів сформулювали методичний та науково-нав-
чальний перелік вимог до підготовки та друку книжково-журнальної продукції. 

Методологічна основа дослідження. У процесі написання статті використано 
такі методи: історизму (зібрано факти про створення видавничого підрозділу ЛНУ 
ім. І. Франка); аналізу (виділено рівні діяльності ЛНУ ім. І. Франка, де є прикладною 
книговидавнича діяльність); синтезу (поєднано етапи розвитку Видавничого центру 

1 Зелінська, Н.В. (2002), Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан : 
навчальний посібник, Світ, Львів, с. 25.
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ЛНУ ім. І. Франка); контент-аналізу (розглянуто зміст наукових видань Видавничо-
го центру ЛНУ ім. І. Франка), узагальнення (узагальнено результати роботи Видав-
ничого центру ) та ін.

Виклад основного матеріалу. У видавничій діяльності ЛНУ ім. І. Франка кар-
динальні зміни настали в другому півріччі 1996 року. Згідно з рішенням Ректорату 
від 1 липня 1996 року на базі редакційно-видавничого відділу, машинно-офсетної 
та поліграфічної лабораторій створено нову структуру – Видавничий центр Уні-
верситету. На підставі цього рішення тодішній ректор І. О. Вакарчук видав наказ 
№ 1819 від 12 листопада 1998 року щодо організаційного статусу цього структурного 
підрозділу Університету. Видавничий центр налічував тоді у своєму штаті близь-
ко п’ятдесяти працівників – фахівців видавничо-поліграфічної справи. На той час в 
Університеті існувала велика потреба в тому, щоб науково-педагогічний колектив 
активізував написання наукових праць різного жанру, що підтримало б керівництво 
Університету, а ці праці мали би високий попит серед студентства. З другої поло-
вини 1996 року вся навчальна і наукова книжково-журнальна продукція з’являлася 
у світ з таким елементом у вихідних даних: «Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка».

У 2002 році адміністрація закладу перемістила Видавничий центр у нове при-
міщення, що по вулиці Дорошенка, 41, ‒ в кращі умови праці. Великі та світлі при-
міщення, а також оновлення матеріально-технічної бази сприяли підвищенню рівня 
продуктивності та ефективності видавничого підрозділу. Два різографи, лінія для 
фальцування і друкарська машина чеського виробництва “Ромайор” стали доброю 
базою для забезпечення нагальних потреб у поліграфічній продукції майже всіх 
університетських підрозділів і служб. Треба було зважати не лише на кількісні по-
казники, а й на якісний рівень виготовленої поліграфічної продукції, розширення її 
жанрово-тематичного асортименту.

Ректорат Університету в той період, на початку «нульових», надавав великого 
значення розбудові кадрового потенціалу та зміцненню матеріально-технічної бази 
Видавничого центру. До підготовки університетської видавничої продукції були за-
лучені фахівці, котрі мали відповідну професійну освіту та набутий досвід роботи. 

Достатнє фінансування та високе поліграфічне виконання університетської 
друкованої продукції у Видавництві отців Василіян «Місіонер» (м. Жовква Львів-
ської обл.) на початку 2000-х років помітно покращили видавничо-поліграфічну ді-
лянку роботи нашого закладу. Адже сотні найменувань підручників, навчальних 
посібників, монографій, вісників (продовжуваних періодичних видань факультетів 
та інших навчальних одиниць) тощо з-під пера університетських авторів побачили 
світ і стали доступними для навчального процесу і наукової діяльності.

Виробнича активність Видавничого центру Університету створила добрі пере-
думови для вироблення комплексної концепції розвитку підготовки та друку книж-
ково-журнальної продукції в сучасних умовах. Зокрема, автор цієї статті, який на 
той час був призначеним на посаду проректора (у минулому – директор видавництва 
отців Василіян «Місіонер»), разом із колегами Видавничого центру запропонували 
проєкт щодо створення видавничо-поліграфічного комплексу в університетському 
студмістечку на вулиці Медової Печери, 39 у Львові, однак з об’єктивних причин цей 
задум не вдалося зреалізувати.
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Важливою і невід’ємною ланкою видавничої діяльності Університету стала 
створена 5 жовтня 2006 року Видавнича рада, до складу якої входили представни-
ки факультетів, коледжів, загальноуніверситетських кафедр, Видавничого центру2. 
Тут працювали комісії гуманітарного та природничого напрямів, керівниками яких 
були, відповідно, професори: О. І. Шаблій з географічного факультету та М. М. Сол-
тис з хімічного факультету.

На щомісячних засіданнях Видавничої ради було розглянуто чимало важливих 
питань щодо поліпшення університетського книговидання. Одним із постійних на 
порядку денному цієї Ради стали рекомендації до друку наукових праць, які розгля-
дали та схвалювали члени Вченої ради Університету. 

Суттєвому покращенню видавничої діяльності Університету сприяло рішення 
Вченої ради Університету в 2017 році про щорічне фінансування (понад один міль-
йон гривень) друку книжково-журнальної продукції3. 

Значні успіхи видавничої діяльності за останнє десятиліття частково окреслено 
в каталозі видань Видавничого центру ЛНУ ім. І. Франка під назвою «Світ книг – 
світ знань». Там наведено такі цифри щодо кількості виданих праць. У 2006‒2007 
роках було надруковано 192 найменування; у 2008‒2011 роках ‒ 362 найменування; 
у 2012‒2019 роках ‒ 379 найменувань. Усього за тринадцять років науковці Універ-
ситету за допомогою Видавничого центру підготували та видали понад тисячу назв 
різноманітної наукової продукції – підручників, навчальних посібників, моногра-
фій, енциклопедичних словників, наукових збірників тощо. Книговидавнича актив-
ність університетських авторів завжди була високою і свідченням цього сьогодні є 
понад 4,5 мільйона примірників4. 

Дієвою та ефективною формою підвищення конкурентоспроможності видавни-
чої діяльності в нашому Університеті стали щорічні конкурси «Найкращий підруч-
ник і навчальний посібник гуманітарного та природничого напрямів», запроваджені 
згідно з діючим від 1 січня 2008 року «Положенням про підручники і навчальні 
посібники Львівського національного університету імені Івана Франка». Конкурси 
відіграють сприятливу роль у якісному написанні наукових праць і є поштовхом до 
авторської творчої активності працівників нашого закладу вищої освіти. 

Вагомим здобутком Франкового Університету у книговиданні було присуджен-
ня у 2011 році Шевченківської премії Романові Гораку та Ярославові Гнатіву ‒ авто-
рам 10-томного видання «Іван Франко», яке вийшло друком упродовж 2000-2009 
років. 

До 350-літнього ювілею Університету Видавничий центр двічі розгортав ши-
року виставку університетських видань, на якій демонстрував книжковий доробок з 

2 Львівський національний університет імені Івана Франка (2017), Положення про Ви-
давничу раду Львівського національного університету імені Івана Франка, 20 квітня, 
доступно за адресою: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_publishing.pdf 
(останній перегляд 08 жовтня 2021)

3 Засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка: 
протокол № 30, 25.01.2017 р. 

4 «Світ книг – світ знань»: каталог видань видавництва (Видавничого Центру) Львів-
ського національного університету імені Івана Франка 2012-2019 рр. (2020), Видавни-
чий Центр ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, с. 400.

https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_publishing.pdf
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майже 500-та видань, розміщених на 15-ти спеціальних стендах. Там були виставле-
ні і численні нагороди за видавничу діяльність.

У свято Великої Книги перетворилася презентація в університетській Актовій 
залі у 2012 році довгоочікуваного першого тому «Encyclopedia. Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка», а у 2014 році, під час презентації другого 
тому цього видання, заслужений професор Університету О. І. Шаблій назвав Енци-
клопедію «складним системним твором, в якому представлено персоналії, інститу-
ції, соціальні й наукові процеси»5. «З Львівським національним університетом імені 
Івана Франка пов’язані імена світочів української, австрійської, німецької, польської 
національностей, яких об’єднував потяг до науки», ‒ наголосив Олег Іванович. У 
2015 році під час ХХІІ Форуму видавців Видавничий центр Університету взяв актив-
ну участь у конкурсі «Найкраща книжка Форуму» й отримав персональну відзнаку 
співголів журі Ірини Ключковської й Тамари Смовженко за видання «Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка» у 2-ох томах.

Визначною подією у Франковому Університеті стало міжнародне визнання у 
2016 році монографії «Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901–1944) – 
провісник екуменізму» авторства світлої пам’яті Блаженнішого Любомира (Гузара), 
колишнього глави УГКЦ. Докторську монографію морального авторитета нашого 
народу, випущену університетськими книговидавцями, відзначили в рамках Міжна-
родної премії ім. І. Франка ‒ в номінації «За визначний особистий внесок у розвиток 
суспільно-гуманітарних наук».

У 2017-му році видання Франкового Університету другий рік поспіль стало ла-
уреатом Міжнародної премії ім. І. Франка у номінації «За вагомі досягнення у галузі 
соціально-гуманітарних наук». Цю високу нагороду здобув заслужений професор 
ЛНУ ім. І. Франка, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, академік 
Академії Вищої школи України та Української екологічної академії професор О. І. 
Шаблій. Цей відомий науковець, член Видавничої ради Університету удостоєний 
міжнародної відзнаки за вибрані праці «Суспільна географія» у двох книгах: книга 
перша – «Проблеми теорії, історії та методики дослідження», книга друга – «Про-
блеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства», які випущені в університет-
ському Видавництві.

Чималу увагу в цьому підрозділі приділено популяризації поліграфічного до-
робку університетських книговидавців, яка ведеться за кількома напрямами. Зо-
крема, Видавничий центр є постійним учасником щорічних Форумів видавців, що 
відбуваються у Палаці мистецтв міста Львова, на яких книжки університетських 
авторів майже 25 разів ставали переможцями в різних номінаціях. Також Видавни-
чий центр брав активну участь у виставках «Освіта», Міжнародному інвестиційно-
му ярмарку, що входив до програми Міжнародного економічного форуму у Львові, у 
Міжнародній виставці академічної книги у Варшаві, у весняних і осінніх виставках 
«Політехніка книжкова». Яскравим свідченням успішної демонстрації доробку Ви-
давничого центру була також участь університетських видань у Всеукраїнському 
конкурсі «Університетська книга – 2010 року».

5 «Гал-інфо» (2014), «У Львові презентували ІІ том «Енциклопедії Львівського універ-
ситету», доступно за адресою: https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_prezentuvaly_ii_tom_
entsyklopedii_lvivskogo_universytetu_173814.html (дата перегляду 08 жовтня 2021)

https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_prezentuvaly_ii_tom_entsyklopedii_lvivskogo_universytetu_173814.html
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_prezentuvaly_ii_tom_entsyklopedii_lvivskogo_universytetu_173814.html
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Науковий доробок і потенційні плани університетських авторів і видавців ре-
гулярно оприлюднюють у ЗМІ. Окремо видається газета «Видавничий вісник», і за 
15 років вже вийшло її 38 випусків. Наші публікації про книговидання Університету 
висвітлюються в університетській газеті «Каменяр», а також у газетах «Літературна 
Україна», «За вільну Україну плюс», «Літературний Львів», «Голос народу» тощо. 
Зокрема, в одному з номерів всеукраїнської газети «Літературна Україна» за бере-
зень 2012 року було опубліковано статтю «Перша ластівка – за перші 350, або Книга, 
що яскраво віддзеркалює славні університетські літа» ‒ про презентацію першого 
тому «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка». 

Видавництво Франкового Університету за свою 22-річну історію випустило 
кілька сотень книжок. Для того, щоб нові видання не залежувалися в складських 
приміщеннях і вчасно потрапляли до рук потенційного читача, ректорат нашого 
Університету 6 березня 2008 року прийняв рішення про відкриття книгарні в го-
ловному корпусі навчального закладу. В ній можна придбати необхідні для навчан-
ня і наукової праці книги з понад 700 найменувань гуманітарного та природничого 
напрямів. Нині у книгарні є широкий вибір навчальної, навчально-методичної, на-
укової та художньої літератури, випущеної Видавництвом (Видавничим центром). 
Кошти від їх реалізації з 6 березня 2008 року до 3 червня 2013 року сягнули позначки 
декілька мільйонів гривень. 

Університетська спільнота, щоб зберегти та примножити видавничу актив-
ність, не тільки стала творцем продукування науково-популярної літератури, але й 
активно популяризувала свої наукові друковані праці у різний спосіб, зокрема – че-
рез книжкову мережу Університету, а також через книжковий обмін із навчальними 
закладами вищої освіти. З дозволу Колегії МОН України також Видавничий центр 
передав до бібліотек інших університетів країни понад тисячу найменувань науко-
во-навчальної літератури природничого та гуманітарного напрямку. Водночас, від-
повідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів» та Постанови 
Кабінету міністрів України «Про порядок доставлення обов’язкового безоплатного 
примірника видань України», університетське видавництво регулярно направляло 
декілька примірників кожного видання до Книжкової палати України, Національної 
бібліотеки імені В. І. Вернадського та ін. з метою здійснення бібліографічного та 
статистичного обліку та популяризації наших видань. 

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення. З погляду 
сьогодення можемо стверджувати, що у рік відзначення ювілею Франкового Уні-
верситету – 360-річчя з часу його заснування, навчальна, наукова, художньо-публі-
цистична та історично-енциклопедична література стала невід’ємним атрибутом 
освітнього процесу академічної спільноти нашого закладу. Значна заслуга у цьому, 
насамперед, належить всьому університетському колективу, котрий, як писав ви-
значний вчений, політичний і релігійний діяч Іван Огієнко: «Видавничій справі усе 
життя віддаю багато сил, бо глибоко вірю, що це реальна праця на добро українсько-
го народу»6. Натомість ця публікація відкриває нагоду для детальнішого вивчен-
ня жанрової і змістової палітри університетського книговидання з кінця минулого 
століття і до сьогодні. Тут наукові розвідки можуть готувати бібліографи, філологи, 

6 Тимошик, М. С. (1999), Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університе-
ту 1834-1999: монографія, Наша культура і наука, Київ, С. 83.
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літературознавці, журналісти та всі гуманітарії, тематика досліджень яких охоплює 
сферу наукового книговидання. 

Висновки. Аналіз книжково-видавничої діяльності академічної спільноти Уні-
верситету з кінця XX ст. і до сьогодні в рамках цієї публікації свідчить про значні 
зусилля адміністрації ЛНУ ім. І. Франка щодо комплексної підтримки розвитку ви-
давничої справи задля науково-педагогічного і навчального процесу і водночас за-
для просвітницької діяльності українського суспільства. Для такого висновку наво-
димо наступні факти з діяльності Видавничого центру Університету: 1) методологія 
та матеріально-технічне забезпечення усього видавничого процесу в Університеті, 
яке знайшло свою підтримку у рішеннях Вченої ради та ректорату Університету; 
2) розбудова кадрового видавничого потенціалу за рахунок залучення фахівців-спе-
ціалістів з поліграфічної галузі; 3) організація видавничого процесу за схемою: ка-
федра – факультет – видавнича рада та Вчена рада університету; 4) належна фінан-
сова підтримка книговидавничого процесу з боку адміністрації Університету та, 
відповідно, покращення матеріально-технічної та поліграфічної видавничої бази; 
5) підготовка та вихід у світ новітніх освітньо-просвітницьких видавничих проек-
тів «Енциклопедія Університету (2011)», поема Івана Франка «Мойсей», докторська 
монографія Блаженнішого Любомира (Гузара) «Андрей Шептицький, Митрополит 
Галицький (1901–1944) – провісник екуменізму» та ін., які отримали високе визнання 
у суспільстві. 
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The article desribes the main features of the publishing activity of the Ivan Franko National 
University of Lviv from the end of the 1990s and in the first two decades of the 21st century. The 
aim of the author was to show this activity with the help of stages of formation of the Publishing 
Centre at the University. For this purpose, he used historical method, the methods of analysis, 
synthesis, content analysis etc.

One of the important landmarks of the end of the 20th century in the publishing activity of 
the Ivan Franko National University of Lviv which has its traditions in the past was the foundation 
of the mentioned Publishing Centre on the basis of Editing and Publishing Department, Machine 
Offset and Polygraphic Laboratories. This process was favoured by the administration of the 
University which supported the transfer of printing base to another building of the University. 
Professionals with respective qualification level and experience in the sphere of publishing and 
printing were gathered there.

Another stage of the development of the Publishing Centre of the Ivan Franko National 
University of Lviv was the creation in 2006 of the Publishing Board within the University 
which became a generator of ideas on the development of scientific book publishing and actively 
cooperated with printing enterprises of Ukraine (the author of the article was a member of this 
board). The administration of the Ivan Franko National University of Lviv provided a substantial 
financial support for publication of educational and scientific literature of different genres and 
on different topics for educational needs both of the University itself and Ukrainian educational 
sphere in general. As a result of active publishing activity, the Publishing Centre of the Ivan 
Franko National University of Lviv since 1996 has published more than 4.5 million copies of 
publications whose authors are members of the academic community of the University.

Among the significant publications of the Publication Centre of the last two decades the 
article notes Ivan Franko (10 volumes, authors – R. Horak and Ya. Hnativ), Encyclopedia. The 
Ivan Franko National University of Lviv (2 volumes), Social Geography (2 books, author – Prof. 
O. Shabliy) and others. The results of the activities of the Publication Centre of the Ivan Franko 
National University of Lviv were demonstrated during participation at Book Forums and other 
events in the publication and printing sphere.

This article permits researchers in Humanities to analyze and evaluate the achievements 
and at the same time problems of the scientific publication activity of the Ivan Franko National 
University of Lviv.

Key words: Publishing house, Publishing council, textbook, study guide, University 
encyclopedia, Forum of publishers, book printing.
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ЧАСОПИС «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГОЛОС» (МЮНХЕН)  
В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІЯ, ТЕМАТИЧНА ПАЛІТРА, 

ПРОВІДНІ АВТОРИ І ПУБЛІЦИСТИ
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У статті розглянуто історію газети «Християнський Голос» з періодичністю дво-
тижневика, яку видавали національно свідомі мігранти в Мюнхені в рамках «Україн-
ського Християнського Видавництва». Зосереджено увагу на суспільно-політичний та 
релігійний контекст, в яких був заснований «Християнський Голос». Окрім коротких 
довідок про перших редакторів часопису з 1949 по 1959 роки, в статті також зроблено 
широкий тематичний аналіз публікацій за 1957 рік. Виокремлено основні напрямки ін-
формаційних та публіцистичних текстів в газеті та наведено стислі довідки про знако-
вих авторів і публіцистів.

Ключові слова: газета «Християнський Голос», преса українців в Німеччині, після-
воєнний період, публіцист, редактор, публікація, стаття.

Постановка проблеми. Після закінчення Другої світової війни представники 
націоналістичних середовищ, активні громадсько-політичні діячі з України продов-
жували політичну міграцію на Захід. Це зумовило і появу періодичної преси довко-
ла створених українських громадських організацій, наукових установ, видавництв в 
країнах Західної Європи, а згодом – у США та Канаді. Один з дослідників, М. Яблон-
ський1, означує дослідження досвіду діаспорної преси як важливий складник жур-
налістикознавства. Однак розкол у середовищі націоналістичних сил, зокрема і в 
повоєнній Німеччині, спричинився до існування кількох об’єднань журналістів 
лише в короткому проміжку часу ‒ Союз Української Демократичної Преси (1946 р.), 
Спілка Українських Журналістів на чужині (1946 р.) та Національно-Демократичне 
Об’єднання Українських журналістів (1946 р.)2. Попри цей розкол, активні українці в 
Німеччині змогли налагодити видання суспільно-релігійної газети «Християнський 
Голос» (далі в тексті статті – «ХГ»), з якою автор цієї публікації вперше ознайо-

1 Яблонський, М. Р. (2020), «Стан і завдання преси української діаспори: погляд 1950-х рр.», Вчені 
записки ТНУ ім. В.Вернадського: Серія Філологія. Соціальні комунікації, вип. 1, с. 177.

2 Там само, с. 177.
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мився під час роботи у редакції часопису «Місіонар» на початку 2000-х років. І коли 
нещодавно уважно перечитав підшивку річника «Християнського Голосу» за 1957 
рік, то переконався в тому, що таке суспільно-релігійне видання справді є важливим 
складником в журналістикознавчих студіях, а значущість його публікацій стосовно 
порушених в них тем й проблем не втратила своєї актуальності в епоху інформацій-
них маніпуляцій і постправди.

Систематизований матеріал з названої газети за 1957 рік означив перед нами 
завдання статті ‒ показати становлення «ХГ» в післявоєнний період, розглянути 
розмаїту тематичну палітру публікацій часопису, зокрема їхню актуальність, для 
подальших гуманітарних досліджень, а також визначити провідних авторів і публі-
цистів «Християнського Голосу» в післявоєнний період загалом і в обраному річни-
ку зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика післявоєнної емігра-
ційної преси з 1940-х років стала об’єктом вивчення й українських дослідників, і 
наших пошукувачів у діаспорі, де ця преса безпосередньо створювалася для широ-
кого загалу мігрантів. Попри чисельні розвідки, до сьогодні в національному жур-
налістикознавстві маємо таку прогалину, як відсутність систематизованого каталогу 
діаспорних видань, зокрема й преси. «У зарубіжній українській періодиці час від 
часу з’являлися публікації, у яких гостро ставилося питання про необхідність ката-
логізації всієї друкованої продукції»3, ‒ зазначає дослідник в галузі книговидання 
М.С.Тимошик. У 2015-2021 рр. він видав низку монографічних праць на основі ар-
хівного матеріалу в західних бібліотеках, передусім про книги і пресу українців в 
Канаді, Великобританії, Італії, в яких побіжно згадує про видання часописів наших 
повоєнних мігрантів у Німеччині.

Натомість маємо небагато розвідок про українські часописи в Німеччині у 
1940-1950-х роках XX ст. (саме публікації «ХГ» тієї непростої доби ми й вивчаємо). 
Серед поодиноких авторів, які писали на тему преси наших мігрантів в Німеччині 
у XX ст., є відомий історик журналістики з діаспори Аркадій Животко, який подає 
матеріал лише до 1949 року. В підручнику «Історії журналістики (XVII-XX ст.)» Іго-
ря Срібняка стисло подано матеріал про українські пресові органи в Німеччині до 
Другої світової війни. Одним із найгрунтовніших джерел з точки зору фактологічної 
інформації є окрема стаття про діаспорну пресу в 3-му томі загальної частини «Ен-
циклопедії українознавства» за ред. проф. В. Кубійовича. Предметно йдеться про 
українські пресові органи післявоєнного періоду в Німеччині і, зокрема, про часо-
пис «ХГ», здебільшого в працях дослідника М. П. Присяжного. Окрім його відомої 
монографії «Преса української еміґрації в Німеччині: становлення, розвиток, тема-
тична політика (1945-1953)», ми використали й тези із його наукової статті «Преса 
новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспективи». Загалом окремих 
системних розвідок про газету «ХГ» з її початків і до сьогодення практично немає в 
нашому журналістикознавстві.

Методологічна основа дослідження. У процесі написання статті ми викори-
стали такі методи: історизму (розглянуто історію української преси в Німеччині 

3 Тимошик, М.C. (2020), «До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових 
видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії», Український інформаційний про-
стір, вип. 1, с. 33.
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та окремо хроніку газети «ХГ» в повоєнний період); аналізу (виокремлено основні 
теми на сторінках «ХГ»); синтезу (поєднано ці теми в окремі блоки); контент-аналізу 
(розглянуто зміст статей «ХГ» протягом окремого року видання часопису); узагаль-
нення (виділено значення обраних для аналізу публікацій «ХГ» для науковців-гума-
нітаріїв) та ін.

Виклад матеріалу. Передусім коротко резюмуємо розвиток українських пресо-
вих видань в Німеччині після поразки нацистської Німеччини в Другій світовій вій-
ні. В об’ємній статті «Преса» із загальної частини «Енциклопедії українознавства» 
зазначено, що обставини для такого розвитку не були сприятливі: «…з одного боку, 
зовсім не було укр. друкарень, з другого боку, в умовах військ. окупації Німеччи-
ни й Австрії влада обмежувала появу нових органів своєю ліцензійною політикою. 
Тому перші органи, крім «Слова» в Реґенсбурзі (ред. С. Довгаль), ‒ націоналістично 
орієнтований «Час» Р. Ільницького (1945-1949 у Фюрті), соціялістично орієнтоване 
«Наше Життя» під ред. П. Котовича (Авґсбурґ 1945-1948) постають як циклостилеві, 
а інші друкуються латинкою… і тільки згодом переходять на друк.»4. Заснування 
інших суспільно-політичних пресових органів українців в Німеччині у 1946-1950 
роках було пов’язане з такими відомими письменниками і публіцистами, як І. Ба-
гряний, З. Пеленський, П. Сагайдачний, Ю. Клен, Л. Мосендз та ін. Автори статті 
«Преса» окремо зазначають про видання часопису «Християнський Шлях» під ред. 
І. Німчука в Міттенвальді (1946-1947), а з 1949 року – «Християнського Голосу» під 
ред. Р. Данилевича у Мюнхені. Стосовно статистики наших пресових органів в Ні-
меччині, то загалом до 1950 року в Німеччині й Австрії з’явилося 275 більш-менш 
тривалих періодичних видань. «Всі вони без винятків видавалися коштом переміще-
них осіб, лише окремі газети частково підтримувалися американською військовою 
владою»5, ‒ наголошує дослідник М. Присяжний. Вже наприкінці 1950-х років тут 
виходило лише 14 видань, з них 7 газет6. В середовищі новітньої еміграції в Німеч-
чині сьогодні не зафіксовано жодного (!) україномовного друкованого періодичного 
видання. З повоєнних часів зараз видається єдиний часопис «ХГ», як пише про це 
згадуваний вище дослідник діаспорної преси.

Період заснування українських пресових органів у повоєнній Німеччині був 
непростим з політичного огляду і через матеріальні можливості нашого мігрант-
ського середовища. «Під час Другої світової війни число українців в Німеччині зрос-
ло до 2-х мільйонів, більшість яких були втікачами від большевицької системи. В 
1945 році в Берліні жило близько 5000 українців»7. 

Національно свідомі мігранти в Німеччині після закінчення війни у 1945 році 
вбачали в періодиці дієвий засіб утримання українців на національній і релігійній 
основі. Як відомо, наприкінці 1940-х років «більшовики, під покровом назви репа-

4 Кубійович, В. М. (Ред.) (1949), Енциклопедія українознавства. Загальна частина, Т. 3, Мюнхен-
Нью-Йорк, с. 993. 

5 Присяжний, M. П. (2015), «Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспек-
тиви», Вісник Львівського університету. Серія журналістика, вип. 40, с. 24.

6 Кубійович, В. М. (Ред.) (1949), Енциклопедія українознавства. Загальна частина, Т. 3, Мюнхен-
Нью-Йорк, с. 994.

7 Апостольська Екзархія УГКЦ в Німеччині і країнах Скандинавії (2021), «Історія греко-като-
лицької Церкви в Німеччині», URL: http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?page_id=116&lang=uk 
(останній перегляд 22 жовтня 2021) 
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тріації, намовляли або примушували українців вертатися до свого краю. Після по-
вернення майже всі вони були заарештовані та звинувачені в коляборації з німець-
кими націоналістами»8. Більшість з них були вивезені на примусову роботу в Сибір, 
а деяких навіть страчували. У Німеччині залишилося на той час близько 60-ти тисяч 
українців, за віровизнанням ‒ греко-католиків і православних. Були створені також 
і церковні одиниці, які становлять сьогодні основу Апостольської Екзархії УГКЦ в 
Німеччині і в країнах Скандинавії.

Оскільки її історія нерозривно пов’язана з публікаціями в річнику газети «ХГ» 
за 1957 рік, наведемо кілька важливих штрихів з її становлення. У міжвоєнний пе-
ріод для українців-католиків східного обряду в Берліні діяв душпастирський дека-
нат, одним з його активних священників-душпастирів був о. Петро Вергун (у 2001 
році Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив отця Петра Вергуна блаженним Ка-
толицької Церкви). У 1940 році Ватикан призначив його на посаду апостольського 
візитатора і адміністратора для українців-католиків східного обряду в Німеччині, 
але в 1945 році більшовики заарештували і заслали його на примусову працю до 
Сибіру, де він помер у 1957 році. На його місці тимчасово виконував уряд, згідно з 
ватиканським призначенням, о. Микола Вояковський. 

Саме на початках «переформатування» нашого мігрантського середовища у 
повоєнній Німеччині, зокрема в умовах невизначеності адміністративного статусу 
українців-католиків східного обряду, в січні 1949 року було засновано католицький 
релігійно-суспільний тижневик «Християнський Голос». Його першим редактором 
став Петро Ісаїв (1905-1973), який у 1931-1939 роках мав досвід редакторства у «Дзво-
нах» ‒ відомому журналі такого типу у Львові. Він є автором численних статей в 
«Енциклопедії Українознавства»9. Після періоду його коротенького редакторства 
згодом, у 1949-1954 роках, головним редактором працював Роман Данилевич (1903-
1985). Він був військовиком, очолював Українське католицьке академічне об’єднан-
ня «Обнова» (з 1951-го), потім емігрував до Канади10. І врешті, в обраний для аналізу 
газети «ХГ» період, її редакцією у 1954-1965 роках керував Мирон Коновалець (1894-
1970). Він був рідним братом засновника ОУН Євгена Коновальця, поручником УГА, 
емігрував до Чехії, працював в УВО референтом преси, співробітничав з концерном 
видавця Івана Тиктора, був співредактором газети «Новий час». Після Другої світо-
вої війни М. Коновалець проживав у Німеччині, з 1946 року очолював Спілку укра-
їнських журналістів на чужині, раду Українського християнського руху11.

Усі названі особистості мігрантського середовища українців в Німеччині тво-
рили «ХГ» як пресовий орган для широких кіл читачів. За твердженням дослідника 
М. Тимошика, були свідомі того, що «друкована книжка чи газета-журнал на чужи-
ні є чи не найголовнішим засобом національної згоди, об’єднувальним чинником 
емігрантів… у таборах Ді-Пі мріяли вони про заснування масового інформаційного 
журналу «Рідна Книга», підготовку систематичних каталогів українських видань на 

8 Там само.
9 Комариця, М. (2011), «Ісаїв Петро-Маркіян», URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12681 

(останній перегляд 22 жовтня 2021).
10 Плахотнюк, С. (2007), «Данилевич Роман», URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23437 

(останній перегляд 22 жовтня 2021).
11 Кучерук, О. (2014), «Коновалець Мирон», URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4877 

(останній перегляд 22 жовтня 2021). 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12681
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12681
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23437
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4877


38
Скленар І.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

еміграції, а в подальшому ‒ й організацію Інституту української книжки…»12. Пер-
шим утіленням такого наміру дослідник М. Тимошик називає створення в Мюнхені 
у 1948 році «Книгоцентру», однак він у подальшому не розвинувся.

У 1959 році папа Іван ХХІІІ створив і проголосив своїм Декретом Апостольську 
екзархію для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині. Ця церковна 
одиниця, якою довгі роки керував єпископ Платон Корниляк13, отримала власну 
юрисдикцію (з безпосередньою підпорядкованістю папі). З 1959 року газета «ХГ» 
стає офіційним органом екзархії в Німеччині.

Важливим атрибутом періодичного видання є логотип. У «ХГ» в 1957 році він 
поданий великим шрифтом, а під ним, українською мовою, зліва, подано наступну 
інформацію: періодичність – тижневик, редакція і видавець – «Українське Христи-
янське Видавництво», також вказано мюнхенську адресу редакції й адміністрації. 
Така інформація, справа під логотипом, була перекладена німецькою мовою. Обсяг 
тижневика становив 8 сторінок, у додатках ‒ 16 сторінок. 

Матеріали річника за 1957 рік відображають широкий тематичний діапазон 
газети. Майже в кожному числі «ХГ» за 1957 рік публікували подієву хроніку на 
суспільну тематику. Чимало заміток, статей було присвячено подіям в СССР (такою 
абревіатурою означували Радянський Союз на шпальтах видання). Хронікальна ін-
формація стосувалася й геополітичних тем, які впливали на становище українського 
народу під більшовицькою окупацією і в країнах поселень, а також інших народів, 
поневолених комуністичним режимом. Хронікальна інформація висвітлювала й гро-
мадське життя українців на різних рівнях в Німеччині. Чимало уваги редакція при-
діляла становищу етнічних українців в соціалістичній Польщі, наприклад, в ч. 46 
на сторінці 2-й опубліковано проблемну статтю автора М. С. «Трагічне положення 
українців в Польщі».

Іншу групу матеріалів становили документи громадських організацій в Німеч-
чині та й в діаспорі загалом; публічні звернення окремих осіб; аналітичні статті, 
публіцистика на актуальні суспільні теми, з нагоди історичних ювілеїв у національ-
но-громадському житті; матеріали для молоді та дітей, віншування з нагоди різних 
свят, некрологи на визначних національних і церковних діячів, тощо. 

Умовно релігійний блок газети за 1957 рік охоплював важливу подієву інфор-
мацію про Вселенську Церкву загалом, огляд документів папи Пія XII, інформацію 
про становище УГКЦ в підпіллі в Україні, про ювілеї й урочистості в церковних 
одиницях УГКЦ в країнах поселень (в Європі, Південній і Північній Америці). Та-
кож публікувались різні документи церковних організацій у Німеччині (передусім 
«Українського Християнського Руху», до якого належали члени редакції).

Одним із головних напрямків газети було висвітлення теми атеїстичної пропа-
ганди в СССР. Наприклад, в публікації «Банкрутство антирелігійної пропаґанди в 
Україні»14 взято за основу цитати із статті в журналі «Радянська культура», де автори 

12 Тимошик, М.C. (2020), «До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових 
видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії», Український інформаційний про-
стір, вип. 1, с. 33

13 Апостольська Екзархія УГКЦ в Німеччині і країнах Скандинавії (2021), «Історія греко-като-
лицької Церкви в Німеччині», URL: http://www.ukrainische-kirche.de/wp/?page_id=116&lang=uk 
(останній перегляд 22 жовтня 2021).

14 «Банкрутство антирелігійної пропаґанди в Україні» (1957), Християнський Голос, ч. 9, с. 1-2.
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бідкаються, що в багатьох областях УССР атеїстична пропаганда занепадає, а «сек-
танти» успішно залучають до своїх лав людей, маючи закордонну підтримку. По-
пулярності серед громадян набувають релігійні обряди, поширюється благодій-
ництво, ‒ стверджували автори оглядової статті в «ХГ». Інший приклад у жанрі 
полемічної статті на цю тему – публікація М. Брадовича «Московська віра і «ко-
муністичне» безбожництво»15, в якій автор звертає увагу на неправильне вживання 
поняття «комунізм», коли українські журналісти пишуть про потребу боротьби з 
комунізмом і московським імперіалізмом. Він наголошує, що друге є ширшим по-
няттям і включає перше. У публіцистичному дискурсі «ХГ» у 1957 році значного 
поширення набула тема захисту релігійної свободи греко-католиків в умовах мос-
ковського імперіалізму. У двох статтях ‒ «Новий наступ на мовчазну Укр. Католиць-
ку Церкву» із підзаголовком «Нахабна стаття невільної «Вільної України»16 та «Ще 
про нахабний виступ Ю. Мельничука» редакція розвінчує непереконливі нападки і 
брехню одного із авторів названої комуністичної газети у Львові на адресу україн-
ських греко-католиків. Такого типу «антиуніатські» публікації анонімні автори двох 
статей в «ХГ» розцінили як один з методів нового походу проти релігії, «мовчазної» 
Католицької Церкви і взагалі проти всіх віруючих українців. 

Інший блок матеріалів газети «ХГ» за 1957 рік зацікавить як істориків, так і ре-
лігієзнавців. По-перше це повідомлення, статті, спогади у жанрі портретного нарису 
про постатей УГКЦ в XX ст., зокрема, патріарха Йосифа Сліпого, єпископа Йоса-
фата Коциловського17; по-друге, повідомлення із заслання і стаття про мучениць-
ку смерть в Сибіру о. Петра Вергуна, першого апостольського візитатора й адміні-
стратора для українців-католиків у Німеччині18. Також в газеті публікували загалом 
хроніку підпільної Церкви в Україні та матеріали про становище греко-католиків у 
Польщі, зокрема про відновлення їхнього церковного життя у 1950-х роках (після 
насильницького виселення під час операції «Вісла») та ін. 

Для дослідників релігійної журналістики і релігієзнавців важливим емпірич-
ним матеріалом є вкладений в окремі номери газети додаток «Сторінки Українсько-
го Християнського Руху». Їх редагував М. Заяць, і вони відображають діяльність цієї 
авторитетної християнської організації серед українців діаспори. У них висвітлено 
також історичні конференції, симпозіуми, присвячені різним етапам історії УГКЦ, 
і проаналізовано частково документи митрополита Андрея Шептицького на тему 
екуменізму. У низці чисел газети за 1957 рік всебічно висвітлено діяльність Асоціа-
ції Української Католицької Преси19, а також хроніку Конгресу Католицької Преси у 
Відні20 та важливі матеріали й доповіді21 з цієї події.

15 Брадович, М. (1957), «Московська віра і «комуністичне» безбожництво», Християнський Голос, 
ч. 36, с. 5.

16 «Новий наступ на мовчазну Укр. Католицьку Церкву» (1957), Християнський Голос, ч. 4, с. 2. 
17 П.Г. (1957), «Владика-Мученик», Християнський Голос, ч. 45-57.
18 Б-ць (1957), «Памяті Світлого Єрарха української Церкви», Християнський Голос, ч. 14, с. 4.
19 «Резолюції прийняті на II Загальних зборах Асоціяції УКП» (1957), Християнський Голос, ч. 32, 

с. 4-5.
20 «П’ятий конгрес католицької преси у Відні» (1957), Додаток до «Християнського Голосу»: сто-

рінки УХР, ч. 7, с. 1.
21 Пфлімлєн, П. (1957), «Чого очікує католицький політик від католицької преси», Додаток до 

«Християнського Голосу»: сторінки УХР, ч. 7, с. 1.
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Провідні автори і публіцисти «ХГ» в 1957 році. З-поміж десятків провідних ін-
телектуалів діаспори, фахівців у різних сферах не тільки повоєнної Німеччини, а й 
інших країн, варто назвати Фелікса Кордубу, Миколу Троцького (псевдо в газеті ‒ 
Михайло Брадович), Степана Шаха, о. Іринея Назарка (ЧСВВ) та ін.

Дехто з авторів усебічно аналізував заяви кремлівських зверхників стосовно 
можливого воєнного протистояння СССР із США та з країнами Західної Європи, 
в тому числі із ФРН. Науково-публіцистичним за своїм змістом є цикл публікацій 
Ф. Кордуби «Сучасні стратегічні концепції Сходу і Заходу (людський потенціял в 
атомовій війні)», опубліковані в 3-х числах газети (№ 20-22, регулярно на стор. 2). 
У першій статті автор аналізує атомний потенціал людства в умовах тодішнього 
біполярного світу і вказує на п’ять окремих стратегічних концепцій. Сам автор був 
у минулому членом молодіжної частини ОУН, з 1934 по 1939 роки сидів у польській 
в’язниці, у 1943 році вступив до дивізії «Галичина» і після поразки емігрував до 
Мюнхена, тому на власному досвіді запізнався із воєнною справою і професійно її 
вивчав. З 1951 року Ф. Кордуба працював в українській друкарні «Логос», а в 1977 
році став її керівником. У 1961–1968 році був президентом Головної ради централь-
ного представництва української еміграції у Німеччині, водночас автором числен-
них статей на історичні та соціально-політичні теми22.

Співзвучною із тематикою публікацій Ф. Кордуби стала об’ємна стаття М. Бра-
довича «Чому Кремль втрачає нерви» (в ч. 21 на сторінці 2). У статті автор аналізує 
агресивні заяви кремлівських зверхників «обернути німецьку територію на загаль-
не цвинтарище» (чим не співзвучні тодішні заяви із теперішніми, з вуст одіозного 
«журналіста» Дмітрія Словйова?). Такі погрози тоді були викликані намірами ні-
мецького уряду розробляти атомне озброєння. «Кремлівські можновладці втрача-
ють нерви й голову, бо ціла їх демагогія, їх заяви, остороги й погрози не зворушують 
анітрохи, ані вільних, ані поневолених націй, і не спиняють визвольної політики 
західних держав»23, ‒ наголошує М. Брадович. Аналіз пропагандистської тематики 
СССР і геополітики у світі загалом в «Християнському Голосі» був лише частиною 
публіцистичної діяльності автора (деякі з його праць ‒ «Як прийшло в Росії до ре-
волюції» і «Литовці» (1917); «Die Nation in Sowjetketten» (1932), «Чужиною» (1947) 
та ін.). Журналіст Микола Троцький (1883-1917) на собі відчув репресивну маши-
ну московської ідеології, бо в 1909 році як член Робітничої Української Партії втік 
від агентів спецслужб за кордон, у Відні був членом «Союзу Визволення України» 
та співробітником його пресових органів, у 1918–1922 роках працював секретарем 
посольства УНР у Відні, у Женеві співробітничав із Українським Інформаційним 
Бюро, у 1950-х роках – із щоденною газетою «Америка» та ін. У своїй журналіст-
ській і публіцистичній праці користувався ще псевдами «М. Данько», «Микола Дру-
гий», «М. Д.», «М. Славгородський»24. 

Редакція робила й регулярні огляди совєтської преси і радіопрограм, показую-
чи брехню тодішньої комуністичної пропаганди та маніпулювання нашою історією 
на користь ідеологічної, радянської. 
22 Волинський Б., Окаринський В. (2005), «Кордуба Фелікс»,  Яворський Г. (Ред.), Тернопільський 

енциклопедичний словник, Т. 2, Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», Тернопіль, с.28.
23 Брадович, М. (1957), «Чому Кремль втрачає нерви», Християнський Голос, ч. 21, с. 2.
24 Кубійович, В.В. (Ред.) (1980), «Троцький Микола», Енциклопедія українознавства. Словникова 

частина, Т. 9, Париж, Нью-Йорк, с.3265.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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У суспільній проблематиці публіцистичних текстів газети за 1957 рік на увагу 
також заслуговує тема захисту національних прав українців в СССР і критика Захо-
ду за недостатню увагу до українського питання. Один із знакових авторів і публі-
цистів газети з цієї теми ‒ Д. Бучинський (1913-1963), літературознавець, перекладач, 
бібліограф, який з 1948 року жив в Іспанії, як журналіст популяризував там нашу іс-
торію і культуру25. Зокрема, в публікації «Чужинецька преса і українське питання»26 
він конструктивно критикує деякі західні видання щодо мізерної частки інформації 
про нашу трагічну ситуацію в СССР. Недостатню увагу до українського питання в 
релігійному контексті осмислив Д. Бучинський у статті «Червона Книга Переслі-
дуваної Церкви» (рік видання ‒ 1956 рік). Він аналізує зміст цієї книги, написаної 
іспанською мовою, авторства Альберта Гальтера і дає їй високу оцінку з точки зору 
опрацювання фактологічного матеріалу про релігійні переслідування українців в 
СССР, в тому числі греко-католиків. Д. Бучинський критично відгукується стосов-
но слів про те, що українська «картина релігійного переслідування потрактована 
нарівні із другими народами». «Немило вражає нас факт, що Комісія (Комісія для 
Переслідуваної Церкви при Міжнародній Католицькій Організації) та автор не зга-
дали про переслідування Української Православної Церкви. … Забагато наговорив 
він (А. Гальтер – прим. І. С.) про неіснуючу Московську Католицьку Церкву, яка є 
без вірних», ‒ зауважує знаковий публіцист «Християнського Голосу»27. 

Публіцистичні тексти історичного характеру можна проілюструвати на при-
кладі мемуарів Степана Шаха «Між Сяном а Дунайцем», публікація яких в 1957 році 
охоплює великий обсяг чисел, зокрема, 32-50 (ці мемуари вийшли окремою книгою у 
видавництві «Християнського Голосу» в 1960 році обсягом 439 сторінок). Автор був 
уродженцем Перемишля, активним діячем «Просвіти» і залишив чимало цікавих 
історичних розвідок, з 1944 року проживав у Німеччині, а потім емігрував до Ав-
стралії28. Публіцистику на богословські теми регулярно писав для «Християнського 
Голосу», зокрема й у 1957 році, ієромонах ЧСВВ Іриней Назарко, в минулому ‒ ігу-
мен монастиря св. Онуфрія у Львові, професор теології, який емігрував після Другої 
світової війни до Канади. 

Загалом до визначних авторів і співробітників у повоєнний період газети зара-
ховують ще ієромонахів Василіянського Чину УГКЦ А. Великого, Р. Головацького; 
І. Гватя, О. Зеленецького, Б. Кузя, З. Пеленського, П. Дорожинського, які після Другої 
світової війни проживали в різних країнах. «Вони порушували не тільки релігійні, 
але й насущні суспільно-політичні питання, важливі діаспорні проблеми», ‒ заува-
жує дослідник М. Присяжний.29 

Мова видання 1957 року винятково українська (в журналістській практиці ді-
аспорних часописів практикують іноді двомовність). Тематичний діапазон газети 

25 Доценко, Р. І. (2004), «Бучинський Дмитро», URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38388 
(останній перегляд 22 жовтня 2021).

26 Бучинський, Д. (1957), «Чужинецька преса і українське питання», Християнський Голос, ч. 43, с. 4.
27 Бучинський, Д. (1957), «Червона Книга Переслідуваної Церкви», Християнський Голос, ч. 26, с. 4.
28 Кубійович, В.В. (Ред.) (1984), «Шах Степан», Енциклопедія українознавства. Словникова части-

на, Т. 10, Париж-Нью-Йорк, с. 3791.
29 Присяжний, M. П. (2015), «Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспек-

тиви», Вісник Львівського університету. Серія журналістика, вип. 40, с. 24.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://esu.com.ua/search_in_authors.php?surname=%D0%A0. %D0%86. %D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://esu.com.ua/search_in_authors.php?surname=%D0%A0. %D0%86. %D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://esu.com.ua/search_in_authors.php?surname=%D0%A0. %D0%86. %D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38388
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після 1959 року певним чином звузився через зміну статусу «ХГ», коли він став офі-
ціозом УГКЦ в Німеччині. 

Перспективи подальших досліджень і обговорень. Зміна тематичної концеп-
ції газети «ХГ» через названу вище обставину може стати предметом подальших 
ґрунтовних розвідок про газету «ХГ». На наш погляд, історики загалом почерпнуть 
багатий фактологічний матеріал з публікацій часопису про життя українців в діа-
спорі; історики журналістики можуть збагатити бібліографічний апарат з доробку 
авторів повоєнного періоду газети і подальших роки видання; журналістикознавці 
на основі публікацій «ХГ» можуть вивчати зміст і форму різних жанрів, мовні осо-
бливості в текстах газети тощо. 

Висновки. Опрацьований матеріал про стан пресових органів українців у по-
воєнній Німеччині дає підстави стверджувати про особливе місце газети «Христи-
янський Голос». Її редакторами в 1949-1959 роках були визначні публіцисти, жур-
налісти, громадські діячі, які мали досвід роботи в пресі ще в міжвоєнний період у 
Західній Україні. Основне завдання християнського часопису на той час, як випли-
ває з проаналізованого матеріалу газети за 1957 рік, полягало в інформуванні про 
вагомі суспільні події в світі, в ґрунтовному поясненні викликів, перед якими стояв 
тодішній західний світ і український національний рух і в УССР, і в діаспорі тощо. 
Не менш важливим складником газети «Християнського Голосу» для теперішніх 
дослідників-гуманітаріїв є релігійний блок за 1957 рік, в якому порушено теми ате-
їстичної пропаганди в СССР, захисту переслідуваних релігійних організацій, висвіт-
лення діяльності постатей УГКЦ минулого періоду і повоєнного та ін. Національне 
журналістикознавство потребує системного вивчення газет такого типу, як «Хрис-
тиянський Голос», тому що, як показує зміст публікацій, можна відкривати нові гра-
ні журналістської творчості і публіцистичного доробку інтелектуалів-українців, які 
представляли наш народ на різних континентах.
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THE NEWSPAPER «CHRISTIAN VOICE» (MUNICH)  
IN THE POSTWAR PERIOD: HISTORY, THEMATIC RANGE  
OF EXPRESSION, LEADING AUTHORS AND PUBLICISTS
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The article considers the history, thematic range of expression and a number of authors 
and publicists of the newspaper «Christian Voice» (with the frequency of a fortnightly). It has 
been published in Munich by nationally conscious groups of migrants since 1949 as a part of 
the «Ukrainian Christian Publishing House». The significance of this Ukrainian newspaper in 
post-Nazi Germany is only partly comprehended in the works of a number of diaspora press’s 
researchers. Therefore, the purpose of this article is to supplement the scientific information 
about the «Christian Voice» in the postwar period, in particular, the yearbook for 1957 was 
chosen as the principal subject of analysis.

In the process of writing the article, we used such methods: analysis, synthesis, content 
analysis, generalization and others. Thus, the results of our study became the socio-political 
and religious context in which the «Christian Voice» was founded. The article is also a concise 
overview of the titles of Ukrainian magazines in post-Nazi Germany in the 1940s and 1950s. 
The thematic analysis of publications of 1957 showed the main trends of journalistic texts in 
the newspaper and the journalistic skills of it’s iconic authors and publicists (D. Buchynsky, 
M. Bradovych, S. Shah, etc.). The thematic range of the newspaper after 1959 was somewhat 
narrowed due to the change in the status of the «Christian Voice» when it became the official 
newspaper of the UGCC in Germany. It has been distinguished two main thematic blocks of the 
newspaper ‒ social and religious.

Historians will find interesting factual material from the newspaper publications about the 
life of Ukrainians in the diaspora. Historians of journalism can supplement the bibliographic 
apparatus in the journalistic and publicistic works of the authors in the postwar period of the 
newspaper and in subsequent years of publishing. Based upon the publications of the «Christian 
Voice» in different years, not only since 1957, journalists can study the contents and a form of 
different genres, linguistic peculiarities in the newspaper articles, and so on.

Key words: newspaper «Christian Voice», Ukrainian press in Germany, post-war period, 
publicist, editor, publication, article.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ НА ЕМІГРАЦІЇ  
ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ВИДАННЯ  

(НА МАТЕРІАЛАХ ЛОНДОНСЬКОГО МІСЯЧНИКА «ЮНІ ДРУЗІ»)

Микола Тимошик
Київський національний університет культури і мистецтв
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Уперше предметом дослідження став один із популярних дитячих журналів захід-
ної української діаспори «Юні Друзі». Заснований у березні 1955, припинив існування 
1984 року. Повної підшивки цього журналу немає в жодній книгозбірні України, він досі 
не оцифрований, редакція не мала сайту. З огляду на це автор проводив дослідження 
цього журналу в бібліотеці-архіві Союзу Українців у Великій Британії (СУБ) у Лондоні. 

З’ясовано особливості становлення часопису та специфіку редакційної політики. 
Досвід видання українського дитячого журналу на чужині упродовж тривалого 

часу (в кольорі й на крейдяному папері) без будь-якої фінансової підтримки з боку дер-
жави, а лиш громадським коштом, багато в чому є повчальним для нинішньої ситуації 
в Україні, коли в національному інформаційному просторі сегмент дитячої періодики за 
байдужого споглядання держави практично зник.

Ключові слова: видання для дітей, журнал «Юні Друзі», українська діаспора, Союз 
Українців у Великій Британії, читацька пошта.

Актуальність проблеми та її новизна
Тривале й результативне існування на чужині української книги і преси нині 

виглядає одним із головних, досі незбагненних, феноменів української діаспори. За 
умов, коли упродовж десятиліть цей феномен залишався поза увагою і зарубіжних, 
і українських дослідників, до нього не раз своєю жертовною діяльністю пробували 
привернути увагу безпосередні творці й учасники цього специфічного просвітниць-
кого й організаційного руху, що отримав назву пресо- і книговидання.

Звернемо увагу на два промовисті висловлювання із цього приводу.
Улас Самчук, роздумуючи над з’явою на чужині десятків і сотень назв укра-

їнськомовних часописів та книг, з вірою писав про те, що колись на ринку бібліо-
фільства ці видання цінуватимуться на вагу золота. І далі – цитата з його «Плянети 
Ді-Пі»: «…Майбутньому досліднику української журналістики і красного письмен-
ства важко буде збагнути й осмислити місійну силу нашого гнаного з рідної землі 
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друкованого слова без прочитання, без перепущення через власне серце десятків, 
сотень сторінок таких видань». (Самчук, 1971, с. 329).

Якщо до цього додати, за висловом того ж Самчука, «повне, кругле, абсолютне 
«ні» (ні стола, ні стільця, ні паперу, ні довідника, ні бібліотеки, ні архіву, ні видав-
ця, ані навіть коректора)», то невпинне і саможертовне ствердження гуртом неви-
правних романтиків і патріотів «так!» українському друкованому слову на чужині 
виглядає нині і житейським подвигом достойно не поцінованих досі попередників, і 
зазивом до значної частини збайдужілих, розварених, розчарованих і духовно змілі-
лих сучасників. Як в Україні сущих, так і в діаспорі. 

Втім, цей «життєвий подвиг» наших попередників досі достойно й повно не ви-
вчений і не поцінований. Переконливим аргументом щодо правдивості цього твер-
дження є те, що журнал, про який ітиметься в цій статті, в Україні досі не знаний. 
Спеціальної розвідки чи принагідних граней у сюжетах про українську дитячу пері-
одику на нашому зросійщеному інформаційному полі годі шукати.

Актуальність цієї розвідки пояснюється ще тією обставиною, що сучасній на-
ціональній журналістиці фактично нічим хвалитися в сегменті дитячої періодики. 
Маючи донедавна її неймовірну для нинішніх часів потугу: в кадровому потенціалі 
(золотий фонд кадрів журналістів дитячої преси), кількаступеневу в типологічному 
ряді (для дошкільників, школярів початкових класів, середнього і старшого віку) та 
неповторну в накладах (колишня газета «Зірка» виходила наклалом більше одного 
мільйона примірників, а журнали «Малятко», «Барвінок» та «Однокласники» – від 
550 до 900 тисяч; кількасоттисячні наклади мав і місячник «Пізнайко»), вона натепер 
фактично все втратила. 

Джерельна база дослідження
З огляду на те, що повної підшивки «Юних Друзів» немає в жодній книгозбір-

ні України, це дослідження автор проводив на базі лондонських архівів українців 
Великої Британії. Зокрема, широко використано архів Союзу Українців у Великій 
Британії. Повний комплект журналу опрацьований у найбільшій книгозбірні цієї 
країни – British Library. 

Завдання статті
Їх два:
1. Систематизувати та увести до наукового обігу різноманітний фактологічний 

матеріал у конкретиці передумов постання, ствердження та розвою одного з голов-
них дитячих журналів української еміграції у Західній Європі – лондонського місяч-
ника «Юні Друзі» 

2. Проаналізувати редакційну політику часопису в реалізації спроб зберегти 
й розвинути український світогляд, риси самоідентифікації дітей українських емі-
грантів, які виростали і вчилися в чужомовному оточенні. 

Виклад основного матеріалу
Акція «Українським дітям – рідне слово» 
У тому, що потреба книг рідною мовою для дітей в українській громаді на емі-

грації загострилася від початку 50-х років, були об’єктивні причини. На ту пору ста-
ли підростати діти тисяч колишніх вояків Української національної армії, які після 
відбуття дворічного полону в італійських таборах «Ріміні» та «Белярія» отримали 
британське громадянство й одружувалися вже там. Влаштовували особисте життя 
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десятки тисяч інших збігців, що по війні прибували сюди з колишніх німецьких 
таборів «ді-пі». 

Так народилася ідея громадської збірки коштів «Фонд української дитини». 
Її започаткувало звернення Союзу Українців Британії, яке під заголовком «Укра-
їнським дітям – рідне слово» було опубліковано наприкінці 1953 року в пресі та 
окремою листівкою, що поширювалася в громадах. Цим починалася фактично за-
гальноевропейська акція української еміграції зі збору коштів для видання дитячих 
книжок. (Звіт Союзу Українців, 1953).

Координатором акції виступила газета «Українська Думка». Саме на її шпаль-
тах означений вище заголовок перетворився в постійну рубрику. У числі від 24 лю-
того 1955 року віднаходимо докладу статтю А. Бідося, головна думка якої міститься 
ось у цій фразі: «Зберегти нашу дітвору для України – це значить виховати її в дусі 
ідеалів рідної церкви та української нації». (Бідось, 1955, ч. 7).

На ту пору розкидані світами українські емігранти свято вірили, що на чужині 
вони тимчасово, що спротив українців більшовицькому свавіллю на Батьківщині 
по війні тільки наростатиме і що їм пощастить святкувати завершення Української 
революції на рідній землі. 

За півроку від початку акції було зібрано 500 фунтів і 10 шилінгів. Сума на той 
час достатня, щоб почати підготовку до друку перших дитячих книжок. 

Які ж видання для українських дітей на теренах Великої Британії були перши-
ми?

Назвемо п’ять. Для найменших читачів, дошкільників, казка в обробці Івана 
Франка «Дідова Ріпка». Для школяриків – добірка творів Леоніда Полтави «Жу-
чок-Щербачок». Завершувалася підготовка ілюстрацій та текстів ще трьох книже-
чок: «Горобець та билина», «Слон по Африці ходив», «Господарство». 

Звісно, що й наступні друкарські новинки для дітей вирішили готувати лише 
в кольорі, з гарними малюнками, а деякі – ще й у твердих оправах. Це потребувало 
помітного збільшення поліграфічних витрат. А друкарні без передоплати не працю-
вали. Вихід бачився один – оголошення передплати. А отже, проведення голосної й 
переконливої рекламної кампанії.

Найбільш підходящим для такої ризикової справи виявився рукопис поетичних 
творів для дітей Леоніда Полтави «Лебеді». Створений він ще в німецьких таборах 
для переміщених осіб із Східної Європи, де українська інтелігенція мала можли-
вість об’єднуватися в творчі спілки та хоч якось за тих умов утілювати на письмі 
Богом дані таланти. Тоді рукопис той отримав призове місце на конкурсі Об’єднання 
Працівників Дитячої Літератури. Тепер складалося так, що втілювати авторський 
задум судилося на британській землі. 

У числі від 5 травня 1955 року «Українська Думка» вміщує звернення до чита-
чів «прийти з допомогою видати друком розкішно ілюстровану книгу для дітей». 
«Лебеді», на думку реакції, може стати найкращим подарунком до найбільш поша-
нованого українською дітворою свята – Святого Миколи. 

Щоб можна було почати працю над цієї книгою, йдеться в рекламній замітці, 
потрібно мінімум 700 передплатників, які б внесли наперед 9 шилінгів» (Вельмиша-
новні батьки). 

Кого і як переконували тоді такі звернення?
Батьків: 
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«Передплатіть цю книгу для своїх дітей, щоби вони могли знати гарні віршики 
та вчилися любити свою Батьківщину, а заразом вивчали свою рідну мову на чужи-
ні!»

Вихователів та вчителів недільних українських шкіл: 
«Поручайте її для передплати батькам дітей, яких навчаєте, а вона буде поміч-

чю у Вашій праці з Вами!»
Усіх земляків-українців: 
«Передплатіть цю книгу, щоб подарувати її дітям Ваших друзів, знайомих, а 

тим самим зробити милу несподіванку з приводу уродин, іменин чи других нагод!» 
Звернення закінчувалося переконливим закликом: «Передплатіть негайно, щоб 

можна було вислати цю книгу ще перед празником Св. Миколи, а вона принесе ба-
гато радости Вашим дітям, тим, якими так дорожите і яким допоможете залишитися 
щирими українцями та зберегти їх для нашої нації!». (Вельмишановні батьки).

Забігаючи наперед, треба наголосити, що ця акція виявилася вдалою. Направду 
яскравою (ілюстрації на чотири кольори малярів М. Григоріїва та М. Михалевича), 
незвично великою за форматом (31х25 сантиметрів), із пишним вишневим корінцем 
вийшла ця книга. І ще одна осібність новинки: друк здійснювало нещодавно створе-
не в Лондоні самими ж українцями поліграфічне підприємство – «Українська дру-
карня Меркуріос». 

Уже перші сторінки викликали в старших читачів почуття щемкої ностальгії, 
а в молодших пробуджували генетичні національні корені: на фоні типових україн-
ських пейзажів перед очима поставав строфа за строфою вірш «Наша Батьківщина». 
Ось його початок із рефреном «Україна» у кожній строфі:

Там, де море преглибоке,
Де заквітчані Карпати,
Де степи такі широкі,
Що очима не обняти, –
Там є наша Батьківщина
УКРАЇНА!

Спонуку до роздумів про долю українського друкованого слова на чужині, про 
непересихаючі, хоча й неповноводні, джерела його живлення дає аналіз реєстрів 
жертводавців, які періодично оприлюднювали в обіжниках СУБу або на шпальтах 
«Української Думки».

У часи становлення організованого життя українська громада у Великій Брита-
нії, як і в іншій країні нового поселення, не мала у своєму середовищі тих, хто купав-
ся в маєтках і розкошах, скажімо, фабрикантів, бізнесменів, адвокатів. Меценатство 
зароджувалося в середовищі простих трудівників заводів, фабрик, залізниць, ферм, 
домашніх робітниць у багатих британців. А живилося воно від переданого у спадок 
пращурами внутрішнього переконання ділитися десятиною своїх негустих зарібків 
для трьох найнагальніших потреб громади. Такими в усі часи і в усіх краях, надто 
ж на чужині, були: українська церква, українська школа, українська книга. Потреби 
громади краще задовольнялися там, де в активі були люди небайдужі, авторитетні.

Цікаво, що після публікацій-закликів у газеті збірки коштів повсюди пожвав-
лювалися. Увиразнювалися й форми їх проведення. Несподівано популярними вони 
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стали, скажімо, на весіллях, хрестинах, святкових сходинах, забавах молоді, збо-
рах. Суми грошових датків були незначними, але розголос про доброчинну акцію 
розходився аж до найвіддаленіших закутків країни. Щоразу він «підігрівався» ось 
такими, для прикладу, хронікальними повідомленнями в пресі:

«На весіллі п. Теодора Цюпки, за ініціативою Всеч. о. М. Матичака, п. О. Бор-
дуляк зібрав 12,11 ф.

З нагоди хрещення сина Петра в панства Маснюк, на заклик п. П. Петришина, 
присутні гості зложили грошові датки на суму 2,4 ф.

На ширших сходинах Осередку Союзу Української Молоді в Бері з ініціативи 
п. Ю. Кисілевського, зібрано 2,26 ф.

Заходами управи відділу СУБ у Дебрі, при виході учасників з ювілейного кон-
церту, проведено збірку грошевих датків, яка дала вислід 9,14 ф.

Пан Ф. Самусь виплатив даток 8 ф. 
Проф. А. Монцібович виплачує систематично у «Фонд Української Дитини» 

5 ф. місячно». На «Фонд Української Дитини», Українська Думка, 1955, ч. 45.
У наступні роки коштів у Фонді було достатнього. Це дало змогу друкувати й 

вагоміші та потрібніші громаді видання. Приміром, 1961 року у Лондоні накладом 
1000 примірників побачив світ «Правописний Словник» Г. Галоскевича обсягом 426 
сторінок, на яких містилося близько 40 000 слів. Після фототипного передруку з 
київського видання в США це було вже дев’яте його перевидання в західній україн-
ській діаспорі. (Звіт С УБ, 1961).

Зв’язковий для народжених в еміграції 
Після вдалих спроб видання перших дитячих книжок настала пора взятися й за 

створення дитячого журналу. Та такого, який би надовго міг стати духовним, освіт-
нім, виховним і пізнавальним зв’язковим для сотень і тисяч українських дітей, які 
розкидані були по всіх закутках Західної Європи.

Довгоочікуване громадою коротке повідомлення про те, що незабаром на тере-
нах Британії з’явиться такий журнал, було опубліковане в останньому числі «Укра-
їнської Думки» за 1954 рік та в числі 45 Обіжника управи СУБу. А вже в числі від 3 
березня наступного року обіцянка матеріалізувалася. В замітці «Юні Друзі» йшлося 
про те, що журнал із такою назвою вже друкується і наступного тижня його можуть 
взяти до рук усі бажаючі. У ньому міститимуться віршики, оповідання, казки, бай-
ки, легенди, загадки для дітей віком до десяти років. Отож, він адресується для всіх 
дітей початкового шкільного віку.

Замітку цю повторно помістили і в наступному числі – від 10 березня (перша 
шпальта). 

Ризикнувши надрукувати перше число накладом в одну тисячу примірників, 
управа СУБу вирішила розіслати його через свої осередки на місцях усім дітям 
шкільного віку відповідно до складеного напередодні адресаря. Також журнал над-
силався на адреси керівників суботніх чи недільних українських шкіл з проханням 
максимально ознайомити з його змістом чим більше число батьків та організува-
ти передплату наступних чисел. До кожного примірника долучався передплатний 
лист із проханням заповнити його та надіслати на адресу редакції. Ціна одного числа 
журналу складала 2 шилінги. В рік передбачалося видавати шість чисел. Місцезна-
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ходження редакції нового журналу зазначалося за адресою Народного дому, де мі-
стилася управа СУБ: “Juni Druzi”, 49 Linden Gurden, London, W.2.

Тримаю в руках рідкісне на сьогодні перше число «Юних Друзів» з датою ви-
ходу «Березень 1955». Оскільки друкувалося воно 65 літ тому на крейдяному папері, 
яскравість двоколірних малюнків та текстів не потьмяніла з часом. Між рядками 
ніби проглядаються схвильовані лиця тих, хто творив на чужині ці неповторні укра-
їнські сторінки і свято вірив у важливість цієї справи. Формат журналу – А-4, обсяг – 
16 сторінок. 

На обкладинці – автопортрет молодого Тараса Шевченка. Він уважно вдивля-
ється в обличчя кожного і ніби промовляє в цю мить дві свої хрестоматійні строфи, 
які набрані побільшеним шрифтом під портретом:

Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь, 
Свого не цурайтесь!

Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Чужі люди цураються,
В хату не пускають!

 
На звороті обкладинки – звернення головного редактора Андрія Бідося до чи-

тачів (тут і в наступних матеріалах упродовж свого редакторства він завжди підпи-
сувався по-дитячому просто – «Дядько Андрій»). Це своєрідна програма, яка зазви-
чай властива першому числу будь-якого часопису. Та тут, зважаючи на специфіку 
читача, така програма написана щиро, дохідливо, з любов’ю, зі знанням психології 
дитини. 

Тепер це цінний історичний документ, тому варто навести з нього окремі ви-
тинки:

«В журналі «Юні Друзі» розказуватимемо про нашу Батьківщину – Україну, 
про життя й віру її народу, про її степи, луги, діброви, гори, ріки, озера, – про красу 
тієї країни, звідкіля прийшли ваші батьки на чужину. Бо ми всі про неї повинні зна-
ти, про її теперішнє тяжке життя й про її славне минуле. Любити та вміти для неї 
жити. Цьому помагатиме Вам цей журналик. 

Друкувати будемо також гарні віршики, байки, казки, оповідання про різні рос-
лини, комахи, тварини; про хлопців і дівчаток, які ходять у школу навчатися, щоб 
стати добрими українцями – синами й дочками своєї Батьківщини, виростати своїй 
церкві і Україні на славу». (Дядько Андрій).

«Дядько Андрій» звернувся до юних читачів із кількома проханнями: надсила-
ти на адресу редакції свої дописи (про навчання, свята, ігри), уважно читати журнал 
та вивчати напам’ять віршики, попросити батьків допомогти написати листи про те, 
що подобається в журналику і про що хотілося б прочитати в його наступних числах. 

Окрім дитячих віршиків, у першому числі вміщено популярно написану розпо-
відь «Хоробрий генерал» про Тараса Чупринку та українських повстанців, які «по-
клялися визволити український народ із московської неволі або покласти свої буйні 
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голови за Рідну Землю, бо в неволі жити не хочуть». Класику української літератури 
представлено віршем Спиридона Черкасенка «Зима й весна» та оповіданням Наталі 
Забіли «Наш городчик». Фоторозповідь про столицю України Київ започатковувала 
постійну рубрику «Наша Україна». 

Повна підшивка цього практично невідомого в Україні дитячого часопису налі-
чує 128 чисел. Чи не в єдиному комплекті вона знаходиться в архіві СУБу в Лондоні, 
якою й користувався автор цих рядків. 

З огляду на цінність досвіду видання такого часопису упродовж не одного 
десятка років для нинішніх українських реалій, коли дитяча періодика фактично 
зникла з національного інформаційного поля, варто детальніше проаналізувати всю 
підшивку лондонських «Юних Друзів». Оберемо для аналізу два аспекти: проблем-
но-тематичний та організаційний. 

Що необхідно знати кожній дитині з родини емігрантів?
Від початку заснування національна тематика стала тут провідною. І звісно 

чому. Виходячи поза власну домівку, діти емігрантів відразу потрапляли в чужомов-
ний світ. Як можна було за тих умов дотримуватися прозірливого заповіту пророка 
нації: «І чужому научайтесь, свого не цурайтесь»? Звісно, що й за допомогою друко-
ваного слова. 

«Що необхідно знати кожній українській дитині?» – з таким запитальним за-
головком вийшла головна публікація в третьому числі за 1955 рік. І тут же доступно 
викладалася відповідь: 

«Ми живемо тепер у різних країнах: Англії, Франції, Бельгії, Канаді. Часто за-
питують: хто ми? І ми з гордістю відповідаємо: ми – українці. І змагаємося за свобо-
ду нашої дорогої Батьківщини, яку тимчасово окупували москалі-комуністи. Часто 
нас запитують: а де Ваша Батьківщина, яка вона і який ваш національний прапор? 
Все це треба знати, щоб розповісти. Отож, добре завчіть те, що прочитаєте в наступ-
них сторінках унизу».

А внизу кожної сторінки на окремих кольорових плашках містилися запитан-
ня: Із ким межує Україна? Чи розташована вона біля моря? Які річки вона має? Які 
головніші міста? Який прапор і герб? Чи Україна вільна тепер?

На плашках іншого кольору подавалися відповіді.
До різних ювілеїв українського календаря, значних історичних подій, народних 

свят і пір року у кожному числі можна віднайти бодай короткі, але цікаво й перекон-
ливо викладені відомості. Ось лиш короткий перелік назв публікацій на першому 
етапі становлення журналу, що подавалися під рубрикою «З рідної історії»: «Укра-
їнські гроші», «Великий митрополит Андрей Шептицький», «Князь Святослав», 
«Про малу дівчинку, що великою стала (Леся Українка)», «Поклін Іванові Франкові», 
«Повстанська ікона». 

У цьому ряду – про походження назви «Україна», історія споконвічного держав-
ного гербу українців – Тризуба, про наші гроші – гривні тощо. 

Зважаючи, що власних сил не вистачало, практикувалися передруки. Нерід-
ко такими були публікації із американського ілюстрованого дитячого щомісячни-
ка «Веселка». Журнал цей заснований у Нью-Джерсі 1954 року – на рік раніше від 
«Юних Друзів» – і виходив як додаток до найстаршої газети українських емігрантів 
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«Свобода» під опікою створеного в США Об’єднання Працівників Дитячої Літера-
тури.

Дбали про те, щоб діти пізнавали світ через кращі взірці і класичної, так званої 
старокраєвої, української літератури, і сучасної літератури діаспори. Тому знаходи-
мо на шпальтах, поряд із іменами Івана Франка, Леоніда Глібова, Степана Рудан-
ського, також твори Оксани Лятуринської, Віри Вовк, Ігоря Качуровського. 

Рольові ігри, загадки, пісні – все це також дбайливо бралося із привезених зі 
Старого Краю матірних скринь.

Ігри «В Паляничку», «В Сову», «В Квача», «В Мельницю» – то для наймен-
ших. Народжені з прадавніх часів на теренах Наддніпрянської України, Галичини чи 
Буковини, призабуті батьками, ці нехитрі організовані дійства будь-якого дитячого 
гурту отримували нове життя зі сторінок дитячого журнальчика вже на берегах ту-
манного Альбіону. 

Популярними були короткі п’єски. І їх тут знаходимо немало: сценічна казочка 
«Півник і курочка», «Святий Микола йде, подарунки несе», «Котигорошко». 

Тексти пісень подавалися з нотами – їх легко можна розучувати і в недільних 
школах, і в домашніх умовах. 

«Що читати?» Відповіді на це запитання подавалися в кожному числі. У такий 
спосіб робили промоцію власне виданих книг або тих, які доставлялися поштою 
в книгарню СУБу з українських видавництв інших країн, зосібна Канади, США, 
Франції та Німеччини. 

«Куточок природи» знайомив дітлахів з тваринним і рослинним світом також у 
доступний спосіб – здебільше через короткі сюжетні історії чи діалоги.

Вимогливо підбиралися малюнки для обкладинок, оскільки їхня функція була 
особливо відповідальною. Тут знаходимо і портрети Тараса Шевченка, Богдана 
Хмельницького, Євгена Коновальця, і художні колажі про пори року чи з дітками 
у вишиванках. Пізніше з’являються на обкладинках світлини-символи з України: 
золотоверхий Київ, Львівська Ратуша, Скелі Довбуша.

Від 1956 року в журналі «прописуються» власно зроблені світлини з життя 
дітвори українців Британії. Показовою є фото юних колядників з Ковентри у мо-
мент їхньої ходи вулицями цього міста із «Звіздою Ясною» (Різдвяне число за 1956). 
Прізвища всіх семи учасників Коляди перелічені. 

Це привносило на шпальти журналу ознаки «домашності» – те, що в журналіс-
тиці західного світу називають чинником самопізнання і самоідентифікації. Отож 
з’являлась додатково цікавість – знайти в новому випуску журналу прізвище своїх 
знайомих зі свого містечка чи вулиці, а може, й самого себе. А нагод для цього було 
кілька.

Передусім, рясніла читацька пошта. Для дитячих листів були відведені спе-
ціальні шпальти. Подавалися вони з короткими коментарями «Дядька Андрія». То 
могли бути його відповіді на запитання, похвали авторові допису, виконання дитя-
чих прохань. 

Продемонструємо це на конкретному прикладі. У черговій добірці листів (чис-
ло 3 за 1959 р.) привертає увагу дитячою щирістю та безпосередністю допис від юно-
го Мирона Максиміва з міста Ковентри: 

«Мій батько купив на Шевченківському святі для мене оцей гарний журналик 
«Юні Друзі». Найбільше вподобалися мені в ньому «Веселі розмови» та оповідання 
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«Як прийшла весна». А мій маленький братик сподобав собі дуже оповідання про 
неслухняну мишку. Як ми в школі копали м’яча, я зломив собі ногу. Коли моя нога 
загоїться, я постараюся перевести збірку на пресовий фонд вашого журналика. Кін-
чаю та побажаю вам багато успіхів».

Під цим листом – така відповідь головного реактора «Дядька Андрія»:
«Бажаю тобі, Мироне, якнайскоріше знову копати м’яча, вже здоровою ногою, 

та вирости на славного копуна. Радію, що будеш переводити збірку на пресовий 
фонд, бо за твоїм прикладом певно піде багато юних друзів і читачів. Коли матимемо 
багато таких дбайливих козаків як Ти, тоді зможемо випускати журналик кожного 
місяця. До побачення на черговій літній оселі, куди Ти напевне поїдеш. Не забудь 
забрати також молодшого братика. Дядько Андрій».

Увиразнювали листування редакції з юними читачами публікації популярної 
рубрики «Відгадаймо». Зазвичай у поточному числі вміщувалися кілька загадок на 
кмітливість і творчу уяву, а в наступному – відповіді. Редакція пропонувала юним 
читачам надсилати відповіді не пізніше кінця місяця випуску свіжого числа. Таке 
прохання не було «для годиться». Прізвища тих читачів, які вчасно надсилали пра-
вильні відповіді, видруковувалися в наступному числі журналу. А перші п’ять пе-
реможців стало отримували поштою подарунок від редакції – котрусь із дитячих 
книжечок. 

Сповна використовувала редакція й організаційну функцію часопису. Взяти 
хоча б оголошений у числі 3 за 1955 рік «Рисувальний конкурс». 

Умови цього конкурсу були такими. Кожен бажаючий заводив спеціальний зо-
шит. На першій сторінці мав старанно намалювати Тризуб, зображення якого було 
вміщено в попередньому числі журналу. Затим – національний прапор українців, 
який слід було розмалювати відповідними кольорами. Внизу цих двох малюнків 
учасник конкурсу давав письмові відповіді на запитання:

– як називаємо наш національний державний символ?
– які кольори має наш прапор?
– який знаєте вірш про тризуб і прапор?
«Наприкінці місяця, зазначалося в умовах конкурсу, – зошит надішлете на ад-

ресу редакції. Редакція встановить нагороди за найкраще і найохайніше ведення 
цього зошита. Стежте за наступними завданнями. Прохання до батьків допомогти 
дитині малювати» (Рисувальний конкурс. ЮД. 1955 Ч.3).

Такий конкурс мав продовження наступного року. В числі 2 за 1956 рік подава-
лося нове завдання: намалювати українського лицаря, такого, як в оповіданні «Князь 
Святослав» (число 1(6) журналу). 

Під малюнком треба було дати відповіді на такі запитання:
– яких князів України ви знаєте?
– як називалася мати князя Святослава? 
– чому князя Святослава називають Хоробрим?
Відповіді редакція чекала у червні того ж року. Звісно, що жоден конкурс не 

обходився без нагород. 
Оригінальною виявилася ідея випуску чотирьох тематичних чисел: Зима, Вес-

на, Літо, Осінь.
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Специфіка випуску дитячого журналу на чужині 
Зазвичай службова інформація, яка вміщується на початкових чи прикінцевих 

сторінках того чи того видання, є надто куцою, щоб з’ясувати низку питань органі-
заційного характеру на кшталт: хто і як творив цей журнал за умов цілковито не-
сприятливих? 

Чому доводиться мовити в цьому контексті саме про такі умови? 
По-перше, не було найголовнішого – коштів. 
По-друге, зневірювала байдужість частини громади до важливої спільної справи. 
По-третє, не знаходилося серед своїх кваліфікованих працівників. 
По-четверте, бракувало потрібного поліграфічного обладнання зі специфічни-

ми українськими шрифтами? 
Це, власне, ті «хронічні» проблеми, які супроводжують кожного, хто брався за 

редакторсько-видавничу чи друкарську справи на чужині. 
Оскільки журнал «Юні Друзі» було засновано за ініціативою та за сприяння 

найголовнішої громадської організації українців у Великій Британії – СУБ, то зна-
йомство з його архівною колекцією дає змогу знайти відповіді на поставлені вище 
питання.

Уперше окремий розділ про журнал «Юні друзі» з’являється у річному Звіті 
діяльності СУБ за 1956 рік (Звіт СУБ, 1956). 

З цього і наступних таких звітів ми почерпуємо цінну інформацію. 

Періодичність і обсяг 
Первинно журнал задумувався як щомісячник. Однак утілити задум завадили 

дві причини: відсутність у Лондоні фахівців із журналістською освітою чи практич-
ним досвідом роботи та така ж відсутність коштів. Отож, періодичність не була ста-
лою. Перші п’ять років існування більш-менш витримувався статус двомісячника, 
далі часові проміжки між порядковими числами збільшувалися. До початку 80-х ро-
ків ХХ століття журнал став квартальником. Приміром, упродовж 1956 року вийшло 
в світ сім чисел, загальний наклад яких склав 10200 примірників (Звіт СУБ, 1956). 
Обсяг кожного числа з роками збільшувався: у перші півтора року існування – 16, 
від третього числа 1956 і до початку 70-х років – 20 сторінок. Останні випуски почат-
ку 80-х років зросли до 24 сторінок. 

Редакційний процес 
Перші числа «Юних Друзів» готували до друку всього двоє – редактор Андрій 

Бідось та художник Юрій Кульчицький. Хоча останній мешкав у Франції.
Редакційна робота пожвавилася від 1956 року, коли до справи долучилася Спіл-

ка Українських Учителів та Виховників у Великій Британії. Це відразу надало украй 
потрібний такому виданню належний методичний рівень публікацій. 

Відтоді зібрані до чергового числа матеріали спочатку переглядали і рекомен-
дували (або не рекомендували) до друку члени редколегії – фахові педагоги: проф. 
І. Голубович, І. Федчиняк та представник Об’єднання Працівників Педагогічної Лі-
тератури Б. Гошовський. 

З редакцією також тісно співпрацювали як автори і реактори професори Р. За-
вадович, Л. Бачинський, письменники Леонід Полтава, О. Лятуринська, Б. Бора, от-
ці-доктори А. Михальський, І. Музичка, також К. Перелісна.
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Як і будь-який поважний журнал, «Юні Друзі» мали власні кореспондентські 
пункти за кордоном. Функції представників журналу виконували: в Бельгії (Брюс-
сель) О. Коваль, у Франції (Париж) О. Яцків, у Німеччині (Мюнхен) – О. Павловська.

Редактори
Незмінним редактором «Юних Друзів» перших трьох років їх випуску був Ан-

дрій Бідось. 
Третє число за 1957 рік, підготовлене до друку цим загальним улюбленцем то-

гочасної української дітвори на британських островах, вийшло з його портретом у 
траурній рамці із своєрідним некрологом, адресованим юним читачам. Варто подати 
ось цей зворушливий фрагмент:

«У суботу 13 квітня 1957 р. всевишній забрав від нас редактора «Юних Друзів» 
бл. п. Андрія Бідося, який підписувався як «Дід Андрій». Дід Андрій не зможе біль-
ше писати до вас листів, але він буде просити Господа, щоби дозволив вам рости на 
славу України й діждатися хвилини повороту разом з вашими родичами у вільну 
Україну. Дід Андрій дуже любив свою Батьківщину. В нього була сильна віра, що 
ви виростите на славних людей, які зможуть багато допомогти Україні» (Некролог). 

Редакція наступні два-три місяці не змога віднайти підходящу кандидатуру на 
цю непросту посаду, тому в службовій частині чисел від другої половини 1957 року 
стала з’являтися загальна фраза «Редагує редколегія з рамени Спілки Українських 
Учителів. 

Починаючи з 1960 року постійним редактором журналу стає Т. Кудлик. Вико-
нував він цю копітку й відповідальну справу, часто задарма, упродовж наступних 
чверть століття. В числі 2 від 1982 р. на 2 сторінці віднаходимо коротку інформацію 
про привітання й подяку панові Кудлику від головної управи СУБу за тривале в часі 
чесне і вміле редагування дитячого часопису. 

Журнал «Юні Друзі», яким беззмінно кермував Теодор Кудлик понад 15 літ, 
став його лебединою піснею. Такою ж піснею можна вважати ще й ошатно видану 
Українською Видавничою Спідкою в Лондоні книгу його творів «Самоцвіти нації». 
Уміщені тут розвідки автора про участь українських козаків в обороні Відня 1663 
року, есе про Тараса Шевченка та Миколу Лисенка, оглядові статті з нагоди 50-річчя 
Українських Січових Стрільців, річниці Героїв Крут та Героїв Базару засвідчують, 
що мав цей талановитий самородок неабиякий хист не лише журналіста, а й вче-
ного-дослідника. А ще – оригінального поета. А вірш «Іти» можна сприймати як 
життєве кредо автора. Йдеться тут про долю юнака, який щоразу долав надлюдські 
випробування долі, бо йшов і продовжує йти з Богом і Україною в серці:

І нова міць, і нова сила
Тоді родилася в мені,
А серце билося й молило:
На шляху тім – ти не впади!
Іди!.. 

Помер Теодор Кудлик 1 січня 1990 року, не дочекавшись проголошення в Києві 
акту про відновлення Української державності. А мріяв він про цю подію упродовж 
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усього свого працьовитого 80-літнього життєвого шляху. Його «Самоцвіти нації» 
вийшли в світ у лондонській Українській Видавничій Спілці 1994 року. 

У пору редакторства Кудлика запроваджується кілька нововведень. З’являється 
посада мовного редактора (тривалий час ці обов’язки виконував Микола Клименко) 
та адміністратора журналу (ці клопоти перебрав колишній дивізійник Української 
національної армії, який видавничу справу освоював у італійському таборі для укра-
їнських полонених «Ріміні», Володимир Мащак). Постійні обов’язки художнього ре-
дактора перебирає від тієї пори відомий у діаспорі мистець Ростислав Глувко. 

Навесні 1984 р. редактор Кудлик за станом здоров’я попросився на відпочинок, 
тож долю «Юних Друзів» було передано до рук Надії Марченко. Однак за своїм під-
писом їй так і не вдалося випустити в світ жодного числа журналу. Та про це нижче. 

Промоція 
Зазвичай із появою чергового числа редакція ЮД вміщувала на обкладинку 

журналу коротке звернення до читачів набувати його. Для прикладу, таким був 
анонс випуску за липень-серпень 1956: «Не жалійте гроша та передплатіть журна-
лик. Або замовте його для Вашого синочка й донечки, зробіть несподіванку для Ва-
шої дитини і корисне для справи виховання її в українському дусі». 

Отож, у таких зверненнях йшлося не лише про передплату на поточний рік. 
Певна кількість примірників, яка не випродувалася упродовж року, оформлялася 
згодом у тверду книжкову оправу із позолоченим тисненням назви журналу. Вихо-
див такий собі подарунковий річний комплект у формі книжки. Починаючи з 1956 
року, такі комплекти можна було замовити в редакції всього за 1 фунт 5 шилінгів. Їх, 
окрім подарунків, купували також новоприбулі до громади. Для закордонних змов-
ників, з урахуванням вартості пересилання, оправлений річник коштував чотири 
долари. 

Варто підкреслити, що річники того чи того журналу з книжковою оправою і 
позолоченим тисненням у 50-60-ті роки минулого століття набували неабиякої по-
пулярності в українських родинах за кордоном, особливо першої та другої хвиль 
еміграції. У відділах українознавства зарубіжних бібліотек нерідко доводилося ба-
чити такі комплекти з екслібрисами якоїсь родини чи з дарчими написами власників 
колишньої домашньої бібліотеки. Одиночні такі комплекти тепер зустрічаються і в 
деяких державних книгозбірнях України. 

Доброму розголосові про новий журнал сприяли кілька прихильних рецензій у 
діаспорній пресі. Професор Л. Бачинський помістив свої публікації у двох видання: 
британській газеті «Українська Думка» («Вірним сином-дочкою України буть!» (Ба-
чинський, 1956, лип.) та канадському журналі «Жіночий світ» («Юні друзі – журна-
лик для українських дітей»). (Бачинський Л., 1956, груд.).

Аналітичний матеріал «Минуле, теперішнє й майбутнє «Веселки» оприлюд-
нив у нью-джерсівській «Свободі» Д. Благура. Тут подано характеристику амери-
канської «Веселки» та британських «Юних Друзів», де обидва видання наділені 
компліментами й надією, що вони ще довго радуватимуть нашу дітвору новими 
цікавими випусками (Благура). Прихильні слова про цей двомісячник знаходимо в 
«Календарці українця у Великій Британії» на 1960 рік. Дмитро Штикало у статті «У 
Службі громаді й Батьківщині» дає таку оцінку: «Цей двомісячник – єдиний того 
роду в Західній Европі український ілюстрований журналик… Треба тільки, щоб усі 
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українські батьки, учителі, виховники та національно свідомі українці доклади ще 
більше зусиль для придбання якнайбільше передплат і таким способом уможливили 
загалові української дітвори та юнацтва користуватися цим дуже потрібним саме 
тут, на чужині, виданням» (Штикало). 

Наклади та фінансові засади
З огляду на невтішні тенденції з накладами українських газет та журналів, які 

складаються від початку третього тисячоліття, та із остаточним замиканням о цій 
порі низки всеукраїнських дитячих видань важливо простежити тиражну політику 
одинокого на всю Велику Британію дитячого журналу в ту епоху, за якої він виходив 
у світ. 

Дані про наклади «Юних Друзів» у розрізі передплати, кольпортажу, всередині 
країни, за рубежем вдалося відстежити за щорічними Звітами СУБ, де, як уже зазна-
чалося, інформацію про цей журнал подавали окремим розділом. 

Журнал починав своє існування у 1955 році накладом 1000 примірників. За два 
роки цей показник зріс до півтори тисячі. У наступні роки наклад дещо зменшував-
ся, але до 1961 року не опускався нижче 1110. До кінця 60-х років загальний наклад 
зменшується майже вдвічі, і в 1971 році склав 560 примірників. Від початку 80-х 
років цей спад фіксується на рівні 400.

Загальний наклад «Юних Друзів», як і будь-якого іншого еміграційного видан-
ня, традиційно поділявся на такі складові: передплата (внутрішня та міжнародна), 
кольпортаж, за посередництва книжково-пресових розповсюджувачів (внутрішній 
та міжнародний), складався, для дарування або безкоштовної передачі (для бібліо-
тек, установ та організацій, окремих осіб), редакційний фонд.

Цікаво, яке співвідношення посідали такі складові в накладах цього видання? 
Візьмемо дані за 1956 рік, коли наклад кожного числа журналу становив 1357 прим. 

Передплату тоді оформили 233 особи, причому таких було більше за кордоном 
(124), ніж у Великій Британії (109). Через кольпортаж розходилося так: по Великій 
Британії – 485, за кордоном – 306 примірників. Разом вдалося реалізувати 1024 прим. 

Останні – 333 – розійшлися як дарові. 
Якій категорії читачів і куди дарувалися примірники журналу?
Дані такі:
– для допомоги українським дітям у ті країни, де не виходили такі видання, – в 

Німеччину, Австрію, Парагвай та ін. – 85 прим.; 
– співробітникам СУБ та редакції – 85 прим.;
– преса, музеї, видавництва, установи – 108 прим.;
– архів редакції – 55 прим (Звіт СУБ, 1956).
Цікаво порівняти. Якщо у 1956 році кількість дарованих примірників сягнула 

333, то в 1969 це число зменшилося в десять разів – 33. (Звіт СУБ, 1969). Наступний 
цифровий ряд дасть змогу сьогоднішньому читачеві осягнути масштаби та території 
розселення українців після Другої світової війни лише на теренах Великої Британії. 
Журнал «Юні Друзі», згідно з адресарем розсилання, читали в таких поселеннях цієї 
країни: Ноттінгам – 65 прим., Болтон – 30, Рочдейл – 30, Аштон, Вулвергемптон – по 
25, Лестер – 22, Дарбі – 20, Бері – 20, Бредфорд – 20, Глостер – 18, Лондон, Гаддер-
сфілд – по 15, Манчестер – 10, Галіфакс – 10, Лідс – 10, Блекберн – 10, Редінг – 8, 
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Бедфорд, Кіхлей – по 6, Едінбург, Стокпорт, Лій – по 5, Свіндон – 3, Мірфілд, Лін-
кольн – по 2, Сканторп – 5. 

У цілому ж українські емігранти мешкали на ту пору в більш ніж 400 містах та 
поселеннях Великої Британії. Ця цифра стала відомою з результатів анкетування, 
яке провела Організація Бувших Вояків Українців у Великій Британії (ОБУВ) напе-
редодні свого з’їзду в 1958 році. (10 років на чужині) 

Як пробували продовжити життя «Юним Друзям»
На початку 80-х років фінансування журналу ускладнилося. Навіть у пору ти-

ражного благополуччя, яка припадала на кінець 50 – початок 60-х років минулого 
століття, виручка від передплати та реалізації за кольпортажем не покривала всіх 
витрат друку. Нестачу перебирала на себе книгарня СУБу. Однак із часом і прибутки 
книгарні стали танути. 

Причин такого становища було кілька: виїзд багатьох активних членів громади 
за океан – здебільшого в Канаду та США, асиміляційні процеси. Надії покладалися 
на нову хвилю юних українців, народжених тут уже від другого покоління емігран-
тів. Але в цьому поколінні частка змішаних подружніх пар помітно збільшувалася. 
Отож, із неминучих у еміграції об’єктивних причин асиміляції частка читачів укра-
їнськомовної друкованої продукції ставала все меншою. 

Ще однією причиною зменшення накладів «Юних Друзів» стало припинення 
діяльності шкіл українознавства в таких містах, як Галіфакс, Бедфорд, Бері, Глостер, 
Лестер.

Шукати місця збуту журналу реакція почала за кордоном. На звернення відгук-
нулася голова Української Шкільної Ради в Австралії пані Бачинська. Там передпла-
тили певне число журналу. Але цього виявилося замало (Звіт СУБ, 1982). 

На ту пору наклад журналу складав 400 прим., річна переплата – 2.40 фунта, а 
одного окремого примірника – 60 п. 

З огляду на такі тенденції, перспективи дитячого журналу, який упродовж де-
сятків років виконував місію зв’язкового юних українців на чужині, вирішили спіль-
но обговорити СУБ, СУМ та Пласт. 

Довголітній редактор Т. Кудлик подав у відставку, а його наступниця Надія 
Марченко для порятунку ситуації запропонувала кардинальне оновлення структури 
та змісту журналу. Йшлося про тематичну переорієнтацію від школярів на дошкіль-
ників. Аргументи: для школярів у Великій Британії Спілка Української Молоді ви-
давала журнал «Крилаті», а «Пласт» – «Юнак». 

Окрім того, нова редакторка запропонувала виконувати ілюстрації в трьох 
кольорах (а не в двох, як раніше). Почалася підготовка до випуску першого числа 
зреформованого журналу. Але тут підвели художники. Зважаючи на те, що перед-
платників на 1984 рік назбиралося лише на 200 примірників, обговорювався варіант 
перетворення журналу на неперіодичне видання. 

У підсумку сталося так, що осіннє число за 1983 рік, яке пів року пролежало в 
друкарні через брак коштів, побачило світ лише в березні 1984-го. Воно було остан-
нім у майже тридцятирічному літочисленні цікавої й захопливої мандрівки рученя-
тами, очима й голівками підростаючої української дітвори не лише на теренах Вели-
кої Британії, а й інших країн світу, куди поширювалося за передплатою та вроздріб. 

Загалом від початку існування світ побачили 128 чисел. 
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Висновки
1. У бібліотеці СУБу в Лондоні зберігається повний комплект підшивки «Юних 

Друзів». У цій підшивці налічується 128 чисел «Юних Друзів», які побачили світ від 
1955 по 1984 роки. 

2. В жодній із українських загальнонаціональних книгозбірень Повного комп-
лекту «Юних Друзів» немає. 

3. Нагальне питання електронного оцифровування діаспорної періодики зокре-
ма і національної в цілому, яка в неналежних умовах зберігання гине на очах, досі на 
державному рівні й не ставилося для розв’язання.

4. Досвід видання українського дитячого журналу на чужині упродовж три-
валого часу (в кольорі й на крейдяному папері) без будь-якої фінансової підтримки 
з боку держави, а лиш громадським коштом, багато в чому є повчальним для ни-
нішньої ситуації в Україні, коли в національному інформаційному просторі сегмент 
дитячої періодики за байдужого споглядання держави практично зник. 
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У статті проаналізовано процес брендингу саме в контексті розвитку окремих еле-
ментів журналістики. Подано історію брендингу та зауважено, що брендинг є запору-
кою успіху кожного медійного бренду щодо використання необхідних інструментів та 
технологій, які й передбачає цей процес. Наголошено, що особистий бренд доцільно роз-
глядати як інструмент, який формує репутацію та позитивний імідж в інформаційному 
просторі. Вагомим є не лише формування власної аудиторії, а й реалізація її потреб.

Ключові слова: брендинг у журналістиці, медіатехнології, особистий брендинг, біз-
нес-проєкт, інтернет-видання.

Постановка проблеми
Журналістика на сучасному етапі перебуває в процесі переходу до діджиталі-

зації, тобто ери сучасних цифрових технологій. Окремим одиницям медіаіндустрії, 
якими, власне, і виступають ЗМІ, необхідно використовувати ефективні інструмен-
ти digital-маркетингу, а передовсім – саме технологію брендингу, адже саме зав-
дяки використанню його ключових інструментів, можливо успішно реалізовувати 
власний медійний продукт за сучасних ринкових умов та формувати позитивний 
імідж конкретного бренду1. Саме його інструменти забезпечують конкурентоспро-
можність бренду на тлі конкурентів, завдяки чітко спланованій бренд-стратегії та 
реалізації контент-стратегії. Адже вкрай важливо забезпечувати постійний контакт 
бренду зі своєю аудиторією та будувати комунікацію, зважаючи на мету бренду, 
а також на стратегічні й тематичні особливості ЗМІ. Тому брендинг є запорукою 
успіху кожного медійного проєкту щодо використання необхідних інструментів і 

1 Васьківський Ю. (2020). Тенденції розвитку Інтернет-реклами в сучасних українських медіях. 
Теле- та радіожурналістика, вип. 19, с. 139–148. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/trj.2020.19.2960
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технологій, які й передбачає процес брендингу, що й підкреслює актуальність нау-
кового дослідження.

Мeта дослідження полягає у вивченні та детальному аналізі процесу брендин-
гу, подальших перспектив його застосування в контексті розвитку медійних ресур-
сів. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

• теоретично обґрунтувати категорію «бренд» та процес брендингу;
• виокремити основні принципи реалізації брендингу;
• проаналізувати процес брендингу на конкретних прикладах;
• обґрунтувати перспективи процесу брендингу в журналістиці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Дослідженню брендингу в журналістиці присвячені праці багатьох україн-

ських вчених, а саме: М. Гобе, С. Ілляшенко, Д. Король, О. Петриченко та інші.
Однак чимало проблем, які випливають з детального аналізу процесу брендин-

гу, подальших перспектив його застосування в контексті розвитку медійних ресур-
сів, усе ще мало досліджені. Незважаючи на значний науковий доробок українських 
учених, фрагментарність теоретичних і практичних питань зумовлює потребу про-
довження комплексного дослідження розвитку брендингу в журналістиці.

Методологічна основа дослідження
Теоретико-методологічною основою дослідження послужила система поглядів, 

що представлені у працях українських і зарубіжних учених з питань суті, особли-
востей та перспектив брендингу в журналістиці. Теоретичні дослідження категорі-
ального підґрунтя «бренду», «брендингу» опираються на принципи діалектики як 
загального способу пізнання. Для вирішення поставлених задач використано такі 
методи наукового дослідження: семантичного аналізу – для визначення сутності 
«бренду», «брендингу»; історичний метод наукового дослідження (історія брендин-
гу); аналітичний метод (при аналізі розвитку брендингу); методи абстрактно-ло-
гічний, синтезу, індукції й дедукції – для формування теоретичних узагальнень, пер-
спектив та висновків.

Виклад основного матеріалу дослідження
Історія брендингу бере свій початок ще з 1300 року до нашої ери, коли почали 

використовуватись маркувальні знаки на деяких гончарних виробах у Китаї, Індії, 
Греції та Римі2. Якщо говорити про брендинг, який існує на сучасному етапі та в та-
кому вигляді, яким ми бачимо його зараз, то першим ідею брендингу як технології, 
сформулював та почав застосовувати на початку XX ст. Харлі Проктер, засновник 
американської компанії «Procter&Gamble». Його основна ідея вибудовувалась на 
засадах чесної конкуренції. Тобто, щоби виокремити свою пропозицію на тлі про-
позицій інших конкурентів та через здобуття репутації збільшити попит на власну 
продукцію3.

Далі тенденції брендингу змінюють вектор свого розвитку в бік соціального 
аспекту. Бренд починають розглядати як соціальний символ. Після публікації ма-
теріалу Харві Лейбенстайна в журналі «Quarterly Journal of Economics» у 1950 році 

2 Історія брендів (2019). Від стародавніх часів до початку ХХІ ст. URL : http://brandstory.com.ua/
istoriya-brendiv-vid-starodavnix-chasiv-do-pochatku-xxi-st-ch-1/

3 Пфанштиль И. (2016). Краткая история брендинга. URL : https://rusability.ru/internet-marketing/
kratkaya-istoriya-brendinga/
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відбувся науковий прорив та почались масштабні дослідження технології брендин-
гу, що відображається в працях усієї наукової спільноти. Уже у 1960-их роках його 
послідовники формулюють поняття бренду як елементу статусу та престижу. Най-
відомішим із них був Ернест Діхтер, якого називають батьком мотиваційних теорій 
маркетингу. Але у 1970–80-их роках концепція соціального символу значно розши-
рює свої межі та починає розглядати бренд як структурний елемент. 

Ключовим моментом у контексті зародження та популяризації брендингу як 
технології саме в Україні можна вважати 1996 р, адже саме в цей час – час еконо-
мічної кризи в Україні – набирає сили сучасна українська незалежна журналістика, 
з’являються всім відомі інформаційні гіганти: газети «День», потужно прогресують 
регіональні медіа, зокрема газета «Експрес», «Високий замок», а у 1997 р. – газети 
«Факти та коментарі» й «Сегодня», а також телеканал «СТБ». Проте з часом біль-
шість медіагігантів перейшли під протекторат медіахолдингів, найвідомішим із 
яких досі є UMH Group. UMH управляє п’ятьма мережевими радіостанціями: «Ав-
торадіо», «Наше радіо», «Europa Plus», «Ретро FM» та «Радіо п’ятниця». Холдинг 
також керує трьома локальними радіостанціями: «Lounge FM», «Голос столиці» та 
«Джем FM»4.

Ще до початку ери олігархізації в Україні майже кожен медійний ресурс пози-
ціонував себе на ринку як окремий бренд, що було надто важливо у часи здобуття 
незалежності, проте ресурси, що виступають під іменем конкретного медіахолдин-
гу, втрачають свою ідентичність та підлаштовуються під конкретний стиль. Існує 
гіпотеза, що ЗМІ як бренд має відповідати трьом критеріям: мати власну легенду, 
мати власну таємницю, мати потенціал до саморозвитку.

Проте, українські ЗМІ в умовах сучасного інформаційного ринку змогли адап-
туватись лише ціною втрати особистої унікальності та хтозна чи зможуть відповіда-
ти вищезгаданим критеріям у подальшому5.

Цілком підтримую думку Ю. Витвицької, яка у своїй статті зазначає, що інду-
стрія ЗМІ в контексті брендингу є доволі нетрадиційним явищем, адже журналіс-
ти ведуть свою роботу одразу на двох фронтах. З одного боку, завойовують довіру 
власної цільової аудиторії, а з іншого – намагаються зацікавити потенційних рекла-
модавців, для яких важливий доступ саме до конкретної аудиторії6. Тут вказано й 
перелік умов, за яких це стане можливим: формування позитивного іміджу ЗМІ в 
аудиторії, створення чіткого позиціонування ЗМІ, побудова індивідуальності ЗМІ, 
робота над лояльністю аудиторії до ЗМІ та вибір правильної стратегії розвитку ЗМІ.

Ці та інші позиції є стуктурними компонентами брендингу та бренд-менедж-
менту, а орієнтація на споживача / аудиторію є однією з ключових. Саме тому ре-
алізовувати та розвивати ЗМІ потрібно згідно з основними законами брендингу, 

4 Король Д. (2015). Інформація – зброя: кому належать українські ЗМІ. URL: www.theinsider.ua/
infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html

5 Васьківський Ю., Васьківська К. (2021). Ведення інформаційної війни як конструювання но-
вої реальності. Монографія. Management, finance, economics: modern problems and ways of their 
solutions: collective monograph. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch. 91-98 р. 
(615 р.) Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II

6 Витвицька Ю. (2014). Функціонування та реалізація друкованого брендового медіапродукту на 
українському медіа ринку, Вісник Львівського університету, Сер. журналістика, Львів, вип. 39, 
с. 43-48.
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адже за вже існуючими канонами варто починати промоцію бренду, тим паче ме-
дійного бренду, тому що медійна сфера має низку своїх особливостей та передумов 
для подальшого розвитку, а просування того чи іншого бренду за певною моделлю 
лише спрощує завдання кожного маркетолога, якщо реалізовувати чітко сплановану 
стратегію лише покроково, а не на підсвідомому та інтуїтивному рівні відчуттів чи 
здогадок якоїсь особи7. Проте, потрібно знати й розуміти не лише основні закони 
брендингу, але і його можливості як основного інструменту інтернет-маркетингу та 
офлайн чи digital-маркетингу.

Сучасні тенденції розвитку менеджменту диктують нові умови, у тому числі 
й журналістам, що є лідерами думок, або, кажучи мовою сучасного маркетингу, – 
інфлюенсерами. Кожен журналіст є важливим елементом у структурі медійного чи 
звичайного корпоративного бренду, тому заради успішного функціонування бренду 
вони мають будувати особистий бренд, спираючись не лише на концептуальні заса-
ди бренду, від імені якого вони виступають, а й заради формування власного пози-
тивного іміджу як журналіста, та постійно доводити свою кваліфікацію як експерта 
у сфері журналістики як соціального інституту.

Особистий бренд доцільно розглядати як інструмент, що формує нашу репута-
цію та позитивний імідж в інформаційному просторі, а також дає змогу отримувати 
різноманітні ресурси лише використовуючи наші професійні навички та знання. Ва-
гомим є не лише формування власної аудиторії, а й реалізація її потреб. Реципієнти 
мають розуміти, яку цінність має конкретна особа, тобто саме той носій особистого 
бренду, та в чому саме його унікальність. Тому надзвичайно важливим ще на етапі 
розробки стратегії особистого брендингу є розуміння і визначення власної ніші в 
площині журналістики. Адже саме від цього залежить, на які платформи журналісту 
варто робити ставку в майбутньому8.

Найважливішим інструментом у реалізації стратегії особистого брендингу на 
сучасному етапі є соціальні мережі. Адже саме із соціальних мереж більшість із нас 
починає та закінчує свій день, саме там реалізовує свої соціальні потреби, а люди 
вже не сприймають їх як атрибути віртуального світу, адже ми можемо якнайкраще 
реалізувати себе саме у світі соціальних мереж та сформувати позитивний імідж 
персональної версії себе вже в реальному світі9.

Таким чином, соціальні мережі стають одним із найефективніших інструмен-
тів при побудові особистого бренду саме в онлайн-форматі, адже більшість часу ми 
проводимо саме в мережі. Тому можна стверджувати, що особистий брендинг – це 
багатогранний, проте доволі складний процес, адже може мати також негативні на-
слідки, зважаючи на його реалізацію саме в інтернет-мережі. Варто зосередити свою 
увагу на наслідках, до яких може призвести брендинг у соціальних мережах, а зо-
крема – на факторах, які можуть призвести до втрати авторитету серед колег-жур-
налістів та в очах власної аудиторії прихильників10. Варто заздалегідь уникати іс-

7 Там само.
8 Петриченко О. (2019). Особистий бренд: коротко про важливе. URL : https://biz.ligazakon.net/ua/

news/185353_osobistiy-brend-korotko-pro-vazhlive
9 Mcnulty E. (2008). Ways to Build Your Personal Brand as a Journalist. URL : https://brandyourself.

com/blog/how-tos/so-you-want-to-be-a-journalist/
10 Myers E. (2019). Personal Branding for the Modern Journalist: Building Credibility. URL : https://

www.rev.com/blog/personal-branding-for-journalists
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185353_osobistiy-brend-korotko-pro-vazhlive
https://biz.ligazakon.net/ua/news/185353_osobistiy-brend-korotko-pro-vazhlive
https://brandyourself.com/blog/how-tos/so-you-want-to-be-a-journalist/
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торій, що можуть призвести до наслідків, про які зазначено вище, адже це не лише 
порушує закони журналістської та загальної корпоративної етики, а й може зіпсува-
ти репутацію журналіста на будь-якому етапі його кар’єри.

Стратег з особистого брендингу Шахаб Анарі говорить про головне правило, 
якого мають дотримуватись журналісти, що будують особистий бренд, а саме: коли 
вони публікують контент у соціальних мережах, то мають дотримуватись чіткої 
формули 80/20; якщо пояснити простіше, то – потрібно публікувати 80 відсотків 
контенту, який стосується безпосередньо їхньої професійної діяльності та лише 20 
відсотків особистого контенту, що стосується саме їхнього приватного життя11.

Особистий брендинг на сучасному етапі став невід’ємною частиною в діяльно-
сті кожного журналіста й не лише створює сприятливі умови для його професійного 
розвитку, а й запобігає тиску на нього, що може відображатись і в активній підтрим-
ці його особистої аудиторії, а в деяких випадках та сама аудиторія може стати і його 
інвестором для нових проєктів. Такі випадки є доволі популярним явищем, особли-
во у сфері медіа-індустрії. Адже існує велика різниця між типовим брендингом для 
фітнес-тренера чи психолога та брендингом, що формуватиме особистий бренд кон-
кретного журналіста. Їм набагато простіше розвиватись у процесі брендингу, вони 
вже в курсі потреб та цінностей своєї аудиторії, відчувають те, як саме можна на 
неї впливати та чого варто від неї очікувати, тому важливо лише орієнтуватись у 
принципах реалізації стратегії брендингу та використовувати необхідні digital-ін-
струменти.

Роль особистого бренду в контексті розвитку журналістики посідає почесне 
місце на вершині корпоративного брендингу загалом. Люди-бренди існували завж-
ди та викликали певні асоціації у зв’язку з певними особистісними чи соціальни-
ми цінностями. Особистий бренд використовують і в процесі просування власного 
бізнес-проєкту, яким у цьому випадку виступає українське інтернет-видання «ГОР-
ДОН». Саме цей медійний ресурс є наслідком впливу особистого бренду на ауди-
торію та на стрімкий розвиток в контексті популяризації конкретного медійного 
ресурсу. Адже головний ідеолог та співзасновник цього видання є прикладом того, 
як саме може впливати особистий бренд на аудиторію та сприяти розвитку конкрет-
ного бізнес-проєкту. Саме репутація Дмитра Гордона та його одіозна фігура стали 
основою успіху цього інтернет-видання. Адже ставлення до нього може бути різним 
та часто неоднозначним, проте його персона відома кожному у пострадянському 
просторі. 

Хтось вважає його просто компетентним журналістом та борцем за справедли-
вість, а хтось – антиукраїнцем та маніпулятором, що постійно вдається до популізму 
у своїх виступах. Так, справді, ставлення до його персони є доволі неоднозначним, 
але його суспільна та політична позиція привертає увагу, а його коментарі стосовно 
деяких подій чи процесів та виступи на конференціях чи в ефірі телевізійних ток-
шоу завжди спричинюють резонанс, його постійно цитують не лише іноземні інфор-
маційні агенції, але й вітчизняні. Можемо спостерігати бурхливу реакцію читачів 
у соціальних мережах після його інтерв’ю чи висловлювань стосовно політичних 
процесів, що відбуваються в Україні. 

11 Ordway D. (2017). Journalism branding: Impact on reporters’ personal identities. URL : https://journa-
listsresource.org/studies/society/news-media/brand-journalism-impact-reporter-personal-identity/
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Проте варто розуміти, що створення ним постійних інформаційних приводів 
не є випадковим, адже він та його команда маркетологів володіють інформацією про 
сучасні тенденції у маркетингу та брендингу, як його окремої складової. Тим паче, з 
огляду на те, що його команда успішно реалізовує стратегію особистого брендингу, 
а саме створення інформаційних приводів і є одним з інструментів брендингу. 

Таким чином, можемо спостерігати ситуацію, коли відбувається формування 
громадської думки його аудиторії за чітким сценарієм. Тобто, радикальна позиція 
Дмитра Гордона та його популістичні заклики є лише інструментом та засобом 
впливу у процесі формування власного позитивного іміджу. Власне, його репутація 
та авторитет в очах цільової аудиторії часто стають засобами впливу на ту ж таки 
аудиторію, що сліпо вірить в ідеологію, яку пропагує Дмитро Гордон. Але журна-
лістська спільнота має дещо інше ставлення до його ідей та його персони загалом. 
Його часто засуджують за засоби, до яких він вдається при інтерв’юванні. 

Прикладом може слугувати саме його компліментарна форма інтерв’ю. Проте 
саме така манера інтерв’ювання дає йому змогу регулярно публікувати на своєму 
блозі інсайди, що викликають резонанс у мережі. Саме завдяки успішно реалізова-
ній концепції особистого брендингу він може отримувати інформацію з закритих 
джерел або ту, яка недоступна для інших журналістів. Адже здебільшого герої його 
інтерв’ю – це особисті друзі журналіста або ті, з ким він постійно підтримує дружні 
стосунки12.

Якщо говорити про критику, до якої вдаються не лише журналісти, а й пересіч-
ні читачі, то зауважимо, що його читацька та глядацька аудиторія поділяється на два 
типи, тому можемо сегментувати її так:

• прихильники, що вважають його ідейним журналістом та борцем із корупцій-
ними чиновниками;

• антагоністи, що вважають його звичайним популістом та маніпулятором, зга-
дуючи і про його дружбу з одіозним доктором Кашпіровським, і про сумнозвіс-
ні лікувальні «Піраміди», і про шахрайські схеми тощо;
Отже, зважаючи на сказане вище, можемо стверджувати, що PR-технології, які 

використовує команда Гордона, цілком успішно реалізовуються в контексті розвит-
ку його особистого бренду. Тому, вочевидь, він є бажаним гостем в ефірі телевізій-
них ток-шоу та постійно виступає в ролі експерта. 

Його думка важлива не лише для його прихильників, але й для колег-журна-
лістів. Він постійно створює передумови для палких дискусій в інформаційному 
просторі, активізуючи в такий спосіб не лише свою власну аудиторію, а й аудито-
рію тих медійних ресурсів, з якими його пов’язують, адже так він здатен покращити 
рейтингові показники цих ресурсів, підвищити лояльність аудиторії до конкретних 
ЗМІ, популяризуючи їхню діяльність самою лише своєю появою. Його соціальний 
статус у суспільстві вже є підставою для того, аби лише присутність цього журна-
ліста давала високі рейтинги, адже він постійно займає радикальну позицію щодо 
різноманітних процесів чи явищ, вміє правильно підлаштовуватись під конкретну 
цільову аудиторію та умови, яких дотримується конкретний медійний ресурс у про-
цесі мовлення. Сучасний інформаційний простір потребує саме скандальних та оді-

12 Коротко о главном (2019). Интервью Гордона Скрыпину в рамках программы «Prime: Скрипін». 
URL : https://atr.ua/news/gordon-ab-journalism

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://atr.ua/news/gordon-ab-journalism


68
Васьківський Ю.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

озних особистостей, адже саме вони здатні влаштовувати шоу, давати людям емоції, 
а Дмитро Гордон саме з тієї когорти. 

Можемо спостерігати аналогічну ситуацію у західному інформаційному про-
сторі, де персони на кшталт Ларрі Кінга завжди створюють шоу. Саме Гордона ча-
сто порівнюють із Кінгом, адже вони виступають у ролі інтерв’юерів, які володіють 
даром магнетизму, притягують до себе власною харизмою та здатні довідатись про 
такі речі, які для їхніх співрозмовників були під табу. Як Кінга, так і Гордона вважа-
ють більше шоуменами, а не журналістами, адже вони створюють саме шоу, а не той 
контент, який звикли створювати інші журналісти. Тому можемо стверджувати, що 
комунікаційні здібності Гордона та його харизма відіграють неабияку роль в його 
успіху протягом всієї його кар’єри загалом та побудови його особистого бренду.

Найбільш нещадно до критики Дмитра Гордона вдається журналіст Роман 
Скрипін, журналіст «Громадське ТБ»13. Ось що він каже: «Можу посперечатись з 
вами щодо органіки та приросту переглядів, хоч я і не маю доступу до аналітики ва-
шого каналу, проте 2-3 мільйони переглядів на кожному відео, про які ви заявляєте, 
є нереальними цифрами в сучасних реаліях українського інформаційного простору. 
Це називається «купити трафік» та «накрутити перегляди», але мені не надто при-
ємно говорити вам такі речі»14.

Ці слова прозвучали саме в інтерв’ю Романа Скрипіна з Дмитром Гордоном. Ко-
жен з них має абсолютно протилежні погляди на процеси, що відбуваються в Укра-
їні. Проте, тут йшлося безпосередньо про критику діяльності Гордона та псевдорей-
тинги, які лише засмічують інформаційний простір. Тому критика його діяльності, 
а точніше наслідків цієї діяльності, доволі аргументована, адже Гордон постійно 
намагається рекламувати власні YouTube-канали в ефірі провідних українських те-
леканалів. Він заявляє про їхню актуальність та про інсайди у відео, що містять екс-
клюзивну інформацію, і, звісно, в такий спосіб здійснює промоцію своєї діяльності, 
завдяки чому можна досягти великих результатів, адже безкоштовна реклама в ефірі 
центральних телеканалів з багатомільйонною аудиторією є дієвим інструментом в 
контексті розвитку власного бренду та медіапродукту.

Саме як медіапродукт позиціонує Гордон власні YouTube-канали, адже кожен 
відеоблогер на сучасному етапі виступає в ролі виробника медійного продукту. 
Тому створення відеоконтенту є найбільш перспективним, адже аудиторії набагато 
простіше сприймати інформацію в форматі перегляду відеороликів, ніж у будь-яко-
му іншому форматі.

За даними Animoto, у 4 рази більше споживачів хочуть переглядати саме відео 
про продукти, подію чи явище, ніж читати матеріал з аналогічним змістом. Саме 
відеоконтент є найголовнішим трендом маркетингу саме зараз. Справа не лише у 
феномені YouTube як соціальної мережі нового покоління, адже навіть Google фор-
мує свої алгоритми видачі запитів так, що матеріали із вбудованим відеоконтентом 
відображаються у 53 рази частіше, ніж без нього15.

13 Коротко о главном (2019). Интервью Гордона Скрыпину в рамках программы «Prime: Скрипін». 
URL : https://atr.ua/news/gordon-ab-journalism

14 Там само.
15 Ілляшенко С. М. (2011). Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу, 

Маркетинг і менеджмент інновацій, т. 2, № 4, с. 64-74.

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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У такому випадку, Гордон просто продукує маркетингові тренди і користується 
можливістю бути одним із тих, хто успішно їх засвоює, а отже, має змогу розви-
вати і свій власний медіапродукт, і особистий бренд. Проте він у жодному разі не 
намагається монетизувати свій канал та заробляти на своїй активній блогерській 
діяльності. Але кількість підписників на його YouTube-каналах та активна аудиторія 
засвідчують, що він міг би забезпечити себе хоча б взаємною рекламою в контексті 
співпраці з іншими блогерами, що здійснюють мовлення за схожою тематикою. У 
YouTube-спільноті існує достатньо українських каналів з аналогічним тематичним 
наповненням, серед яких і «Зе Інтерв’юер», що має аудиторію у понад 170 тисяч під-
писників, і «Vласть VS Vлащенко», авторкою та ведучою якого є Наталія Влащенко, 
зі стотисячною аудиторією підписників тощо. 

Результати і перспективи подальших досліджень 
Канали, які створюють контент у форматі інтерв’ю, доволі популярні в укра-

їнському інформаційному просторі саме на YouTube-платформі. Вони активні учас-
ники журналістської спільноти та здійснюють аналогічну діяльність, навіть за 
картинкою схожу на звичайне телевізійне інтерв’ю, але із миттєвою комунікацією 
із власною аудиторією, що дає змогу одразу зрозуміти масштаби та плоди їхньої 
роботи. Тому, якщо говорити про можливу співпрацю Дмитра Гордона з іншими 
блогерами, то наслідками такої колаборації може стати створення нових медійних 
ресурсів чи об’єднань, а результатом – багатомільйонна аудиторія, але уже в інтер-
нет-просторі. 

Інтернет-ресурс «ГОРДОН» є саме суспільно-політичним виданням та впливо-
вим брендом на українському медійному ринку і має неабиякий вплив на українську 
аудиторію, особливо, якщо говорити про звичайного середньостатистичного україн-
ця, а перспектива в інвестуванні буде цілком прогнозованою. Але тут вкрай важливо 
знати саме власну аудиторію, беручи до уваги образ своєї цільової аудиторії, а не 
лояльності до бренду «ГОРДОН» загальної аудиторії. Тому варто проаналізувати всі 
ймовірні ризики та потенційні здобутки, які можна отримати у майбутньому. 

Висновок
Таким чином, брендинг є надзвичайно перспективною технологією не лише в 

контексті популяризації та просування конкретного медійного ресурсу чи особисто-
го бренду, а й сприяє всебічному розвитку журналістів як експертів з формування 
громадської думки та потенційних спікерів на міжнародних конференціях не лише в 
галузі журналістики, а й інтернет-маркетингу. 
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PROSPECTS FOR OPERATION
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The article analyzes the branding process in the context of the development of individual 
units of journalism. After all, in the current conditions of competition in the Ukrainian 
information space, it is important to apply and master new technologies for the development and 
promotion of media resources in the media market. The history of branding is presented and it is 
noted that branding is the key to the success of each media brand in using the necessary tools and 
technologies, which involves the branding process. It is necessary to know and understand not 
only the basic laws of branding, but also its possibilities as the main tool of Internet marketing 
and offline or digital marketing. It is emphasized that the personal brand should be considered 
as a tool that builds a reputation and a positive image in the information space, as well as allows 
you to get a variety of resources only using professional skills and knowledge. It is important 
not only to form your own audience, but also to meet its needs.

The GORDON online publication is analyzed, because this media resource is a 
consequence of the influence of personal brand on the audience and rapid development in the 
context of promoting a particular media resource, and the main ideologue and co-founder of 
this publication is an example of how personal brand can affect audiences. and promote the 
development of a specific business project. It is noted that the reputation of Dmitry Gordon 
and his odious figure became the basis for the success of this online publication, and attitudes 
toward him may be different and often ambiguous, but his person is known to everyone in 
the post-Soviet space. Modern information space needs scandalous and odious personalities, 
because they are able to arrange a show, give people emotions.

The author points out that branding is an extremely promising technology not only in the 
context of promoting and promoting a particular media resource or personal brand, but also 
promotes the comprehensive development of journalists as public opinion experts and potential 
speakers at international conferences not only in journalism, but also internet marketing.

Key words: branding in journalism, media technologies, personal branding, business 
project, online publication.
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У дослідженні здійснено аналіз стану ринку в Україні друкованих медіа останніх 
двадцяти років. Виокремлено кризові періоди розвитку медіа, зокрема особливу увагу 
зосереджено на пандемії COVID-19. Окрім каталізаторів різких змін на ринку друко-
ваних ЗМІ України, визначено фактори, які суттєво впливають на тенденції розвитку 
загального медіаринку: диджиталізація, руйнування логістики, періодичних видань, 
відтік рекламодавців із традиційних медіа, підвищення цін на сировину, відсутність 
культури споживання передплатної інформації, оскільки є безкоштовна альтернатива.

Ключові слова: медіаринок, друковані медіа, кризові періоди на медіа ринку, газета.

Постановка проблеми. У жовтні 2021 року Фонд Thomson Reuters у межах про-
єкту «Підтримка незалежних медіа у країнах Східного партнерства» Міністерства 
закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії презен-
тував результати дослідження медіаспоживання та аналіз аудиторії ЗМІ в Україні, 
Молдові та Грузії. За даними дослідження, українці в основному послуговуються 
двома джерелами інформації: пошукові системи та соціальні медіа. А найменше чи-
тають газети – всього 23 % опитаних. Отже, це свідчить, з одного боку, про зміни 
джерел інформації у споживачів, а з іншого – про те, що сьогодні традиційні медіа 
вичерпують себе як основне джерело споживання інформації серед населення. 

Мета дослідження – окреслити особливості розвитку ринку друкованих медіа 
в сучасних умовах і викликах. 

Вказана мета зумовлює постановку декількох завдань:
1) виокремити кризові періоди розвитку друкованих ЗМІ останнього десяти-

ліття;
2) простежити тенденції розвитку ринку друкованих медіа;
3) з’ясувати чинники, які впливають на ринок друкованих ЗМІ за сучасних умов 

і викликів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз ринку реклами друкова-

них медіа здійснено у дослідженні «Сучасний стан та перспективи розвитку ринку 

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51. С. 73–80
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2022. Issue 51. P. 73–80

© Гоцур О., 2022

http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11396
mailto:o_hotsur%40ukr.net?subject=
https://orcid.org/0000-0002-6589-0011


74
Гоцур О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

друкованої реклами в Україні». Зокрема, визначено структуру ринку реклами Укра-
їни у 2014–2015 рр., обґрунтовано причини спаду на ринку друкованої реклами та 
з’ясовано недоліки діяльності друкованих ЗМІ.

Питання мови у друкованих ЗМІ порушено у статті «Чому українські медіа не 
можуть перестати друкувати російською: аргументи та пропозиції».

За словами В. Ковалевського, ринок друкованих ЗМІ, «характеризується до-
ступністю для більшості населення, але має суттєві часові обмеження, пов’язані з 
періодичністю виходу».

Активність іноземних наукових розробок, у яких досліджено ринок друкова-
них ЗМІ, пов’язана з пандемією COVID-19. Наприклад, російські науковці у стат-
ті «The Print Media Convergence: Overall Trends and the COVID-19 Pandemic Impact» 
стверджують, що у Росії немає чіткого розуміння того, як національні друковані ЗМІ 
реагують на нові безпрецедентні виклики і намагаються з ними впоратися. Водночас 
саме пандемія головно сприяла актуалізації такого поняття, як медіаконвергенція.

Також ринок друкованих медіа розглядають з позицій дослідження ринку ре-
клами. Зокрема, лондонська «The Business Research Company» щорічно здійснює 
аналіз світового ринку друкованої реклами.

Методологічна основа дослідження. Соціальнокомунікаційний та аксіологіч-
ний підходи, методи контент-аналізу, синтезу та узагальнення є основними метода-
ми, які були використані у процесі наукового дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до даних, які у першо-
му кварталі 2021 року оприлюднив Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України, за підсумками 2020 року в Україні було 1514 газетних видань, з яких 467 – 
загальнодержавні (Таблиця 1.):

Випуск газет за сферою розповсюдження

Сфера розповсюдження та типи Кількість 
видань

Кількість 
номерів

Загальний 
середній (ра-
зовий) тираж, 

тис. пр.

Річний ти-
раж, тис. пр.

Загальнодержавна 467 11290 20410,7 614386,4
– всеукраїнські 467 11290 20410,7 614386,4

Регіональна 214 8447 5968,9 302795,8
– обласні 214 8447 5968,9 302795,8

Місцева 752 29650 6459,6 197348,9
– міські 207 7522 2378,7 85702,0
– районні 360 17438 1440,3 59734,0
– низові 55 1218 146,5 5367,5
– приватні 130 3472 2494,1 46545,4

Рекламно-інформаційні 59 1683 777,4 25658,0
Інші 22 169 371,8 3862,2
Всього 1514 51239 33988,4 1144051,3
Крім того додатки 15 281 694,3 11192,1
Разом 1529 51520 34682,7 1155243,4

Таблиця 1. Випуск друкованих ЗМІ в Україні, за результатами 2020 року.  
Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
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Простежуючи динаміку виходу газет та додатків до газет в Україні від початку 
другої світової кризи 2013 р., побачимо, що їх кількість з кожним роком невпинно 
зменшувалася і до початку 2021 р. скоротилася на 741 одиницю, або – на 32% (Табли-
ця 2.):

Таблиця 2. Динаміка випуску газет і додатків упродовж 2013–2020 рр.

Власне, така динаміка газетного ринку яскраво характеризує стан розвитку за-
гального ринку друкованих медіа, на якому у 2013 році було представлено 5529 оди-
ниць періодики, а вже за сім років – лише 3773. Тобто фактично ринок друкованих 
медіа загалом скоротився на 31 %.

Особливості розвитку ринку друкованих ЗМІ в Україні пов’язані з багатьма 
об’ємними і взаємозалежними факторами, які у часових рамках 2000–2021 років ма-
ють деякі конкретні характеристики.

Криза друкованої преси в Україні збігається із такими трьома загальними і все-
охопними кризовими періодами:

• 2008 р. – економічна криза. У цей період видання скоротили свої бюджети, а 
деякі взагалі не втрималися на ринку.

• 2013–2014 рр. – друга економічна криза. Через зменшення кількості передплат-
ників друковані видання знову скоротили свої бюджети, а деякі припинили 
своє існування (наприклад, закрилися «Галицькі Контракти», «Інвестгазета», 
потім глянці: «Esquire Україна», «National Geographic», «Домашний очаг», 
український «Men’s Health»). Того ж року збанкрутувала найбільша передплат-
на агенція «Саміт», також ринок залишив видавничий дім «Комерсант». Деякі з 
цих видань перейшли на формат online – «Галицькі Контракти».
Наслідки цієї другої економічної кризи для друкованих медіа були у перспек-

тиві нещадні як з позицій вище перелічених, так і через проблеми функціонування 
якісних друкованих медіа в Україні. Вже у 2018 р. у публікації газети «День» «Як 
врятувати українські медіа» читаємо: «Популярність, довіра та реклама – це три 
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кити, на яких стоїть ринок медіа. Але в Україні всі три опори медійної галузі пере-
живають суттєву кризу... Зараз триває найсерйозніша криза на медіаринку країни, 
пов’язана з суто матеріальними питаннями». І цю кризу можна побороти такими, 
якщо вдатися до таких методів: 1) диджиталізація. Розвиток диджитал-компонента 
відповідно до вимог часу, потреб аудиторії та запиту рекламодавців є необхідною 
умовою збереження таких традиційних засобів масової інформації; 2) подолати кри-
зу довіри, адже аудиторія чимраз менше довіряє журналістам та ЗМІ.

• 2019 р. і до сьогодні – пандемія COVID-19. За підрахунками ДетекторМедіа ста-
ном на 2020 рік внаслідок карантину призупинили вихід 110 газет і 63 журна-
ли. Особливо це зачепило загальнонаціональні видання («День», «Український 
тиждень», «НВ», «Фокус» та інші). Одним з перших, майже одразу після оголо-
шення карантину, зупинило роботу видавництво «Український медіа дім», що є 
частиною «Українського медіа холдингу» (UMH Group) і випускає газети «КП 
в Украине», «Аргументы и факты», журнали «Теленеделя», «Кореспондент», 
«Деньги», «Футбол» та інші видання.
Потрібно зауважити, що у цей період Українська Асоціація Медіа Бізнесу, Наці-

ональна спілка журналістів України та Асоціація Незалежних Регіональних Видав-
ців України пробували відстояти позиції друкованої продукції напередодні першого 
локдауну, виступивши з вимогою до МОЗ додати її до переліку товарів, продаж яких 
було дозволено в умовах суворого карантину. 

Отож, можна стверджувати, що ринок друкованих ЗМІ, як і загалом ринок тра-
диційних медіа, переживав і досі переживає дефіцит грошей. Таке фінансове стано-
вище згенеровує такі наслідки: 1) зниження прибутків від передплати та реклами; 
2) скорочення штату у медіа; 3) скорочення фінансової винагороди журналістської 
праці (це стосується не тільки заробітної плати чи гонорарів, а й запровадження 
практики оплати праці відповідно до роботи за угодою). 

За результатами «Звіту про глобальний ринок друкованих ЗМІ за 2021 рік», 
який підготувала міжнародна компанія «Imarc», очікувалося, що світовий ринок 
друкованих ЗМІ зросте з 287,87 мільярдів доларів у 2020 році до 313,28 мільярдів до-
ларів у 2021 році при загальному річному темпі зростання (CAGR) 8,8%. Зростання 
відбувається головно завдяки тому, що компанії перебудовують свою діяльність та 
«одужують» від наслідків COVID-19, який призвів до обмежувальних заходів, що 
своєю чергою спричинилися до: соціального дистанціювання, віддаленої роботи та 
закриття комерційної діяльності.

Окрім таких часових каталізаторів різких змін на ринку друкованих медіа 
України, ще потрібно виокремити такі чинники:

• Диджиталізація, яка поглинула усі сфери життя людини, в тому числі це сто-
сується шляху споживання інформації. Для друкованих медіа це явище має 
два глобальних значення: по-перше, можливість для друкованого періодично-
го бренду функціонувати на медіаринку, що у перспективі може призвести до 
зменшення накладів, а можливо, і до зникнення його традиційно паперового 
варіанту. Власне, тому й не дивно, що науковці сьогодні намагаються відпо-
вісти на запитання: «Чи витіснить Інтернет друковану пресу?». Вже сьогодні 
на українському медіаринку у формат online перейшли такі раніше друковані 
видання, як «Дзеркало тижня», «Сегодня», «2000», «День», «Високий замок», 
«Тиждень» та ін.
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Однак, незважаючи на світову тенденцію такого переходу, можна погодитися зі 
словами американського політичного оглядача Джека Шефера про те, що саме дру-
кована преса залишається найкращим форматом.

• Руйнування логістики, мереж збуту періодики, внаслідок чого вартість каналів 
доставки значно зросла. Йдеться не тільки про закриття газетних кіосків (на-
приклад, львівських кіосків «Високий замок», «Експрес»), а й про скорочення 
кількості відділень поштового зв’язку державного підприємства «Укрпошта». 
Власне останнє стало значимим фактором, адже через відділення «Укрпошти» 
люди з найвіддаленіших куточків мали змогу отримувати через передплату або 
купувати журнали чи газети.

• Відтік рекламодавців з газетно-журнального ринку.
• Здорожчання сировини. Звісно, в ціну номера видання закладено вартість си-

ровинних компонентів (папір, фарби, пластини), які імпортуються і закупову-
ються тільки за валюту на обмежених зовнішніх ринках. При цьому відпускну 
вартість видавці змушені утримувати, враховуючи обмежену купівельну спро-
можність населення, а собівартість зростає і безпосередньо залежить від курсу 
долара.

• Психологічний чинник: «інформація має бути безкоштовною», тому її будуть 
шукати в інтернеті, соціальних мережах чи на телебаченні.
Окрім вказаних каталізаторів, потрібно також говорити і про ще дві взаємо-

пов’язані важливі речі: якість контенту та вміння просувати його (а отже йдеться 
й про друковані медіа) у соціальних мережах. Цілком слушно зауважує журналіст 
видання «Новое время» І. Верстюк, що закон попиту та пропозиції на медіа-ринку – 
це питання якості контенту.

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення. Ринок дру-
кованих ЗМІ, зважаючи на глобальну ситуацію через COVID-19, переживає непрості 
часи. І власне, перспективою для подальших наукових розвідок може стати дослі-
дження фінансової складової українського ринку медіа у контексті загальних світо-
вих тенденцій.

Висновки. Дослідження трьох кризових періодів, на яких було зосереджено 
увагу, дає підстави говорити про нові характеристики особливого розвитку сучасно-
го ринку друкованих медіа України.
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The study analyzes the traditional media during 2013-2021 and draws attention to a 
number of factors, factors of economic and global nature in the historical context, which affect 
the general state of the media market in Ukraine.

The main goal is to outline the peculiarities of the development of the print media market 
in modern conditions and challenges.

The study uses socio-communicative and axiological approaches, methods of content 
analysis, synthesis and general are the main methods that were used in the research process.

In addition to catalysts for abrupt changes in the print media market of Ukraine, factors 
have been identified that significantly affect the development trends of the general media market: 
digitalization, destruction of logistics, periodicals, outflow of advertisers from traditional 
media (television, radio, newspapers and magazines). There are already forecasts that due to the 
increase in the price of paper on the world market there will be an increase in prices for printed 
products by 40%), the lack of a culture of consumption of subscription information, as there is 
a free alternative (social networks, search engines).

Results/findings and conclusions of my research: a set of three crisis periods, as a result 
of which the factors identified in the study are the main characteristics of the development of 
the modern print media market in Ukraine. The print media market, due to the global situation 
through COVID-19, is going through difficult times. In fact, the prospect for further scientific 
research may be the study of the financial component of the Ukrainian media market in the 
context of general world trends.
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У статті виокремлено та проаналізовано фактори, що впливають на діяльність те-
левізійних редакційних колективів у період нових політичних, економічних та безпеко-
вих обставин. Зауважено, що загальноукраїнські авторитетні телевізійні канали, які ма-
ють найвищу популярність та сталі високі рейтинги, є олігархічними засобами масової 
інформації, що вирізняються високим рівнем політичної заангажованості.

З’ясовано, що українське телебачення широко практикує звуження тематичного 
спектру передач, репортажів та програм, наслідком чого є невиправдане домінуван-
ня в телевізійному просторі розважально-гумористичних жанрів, відстороненої «тре-
вел-журналістики», надмірного засилля серіалів іноземного виробництва та морально 
застарілої, не найвищої якості, кінопродукції.

У новинних передачах деякі телевізійні компанії, з-поміж яких доцільно виокреми-
ти телеканал 1+1, широко практикують акцентування на негативній тематиці, нетипо-
вій для українського суспільства, яка часто має дріб’язковий, містечковий та другоряд-
ний статус. Натомість широке коло реальнних, суспільно важливих, актуальних тем і 
проблем залишаються поза професійною увагою журналістів, аналітиків та експертів. 
Керуючись лише критерієм рейтинговості програм, передач, сюжетів, тем та проблем, 
телевізійники втрачають серед аудиторії найактивніший сегмент – критично мислячо-
го, обізнаного, ерудованого реципієнта, який, обираючи інформаційний ресурс, дедалі 
частіше віддає перевагу мережевій журналістиці. 

Ключові слова: телебачення, телевізійні канали, телевізійні компанії, засоби масо-
вої інформації, редакційний колектив, редакційна політика, політична заангажованість 
засобів масової інформації.

Постановка проблеми. Засоби масової інформації долають черговий етап, що 
зумовлений новою реальністю в політичній, економічній та безпековій площині. 
У політичній його особливість зумовлена переконливою перемогою несистемного 
кандидата у президентських перегонах, фактичним тріумфом його політичної сили 
на виборах до парламенту і формуванням монобільшості у вищому законодавчому 
органі влади. Оскільки найбільш впливові телевізійні канали є «олігархічними», то 
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нова політична ситуація, щонайменше – суттєво відкоригувала їхню редакційну ін-
формаційну політику та позначилася на їхньому політичному позиціонуванні.

В економічній царині відчутних коректив завдав Covid-19: скорочення вироб-
ництва, стагнація у певних сегментах промисловості, транспорту та туризму, а для 
ефірних медійників – відчутне зменшення сумарного рекламного продукту.

У безпековій царині, на восьмому році гібридної війни з боку Росії, активізува-
лися проросійські інформаційні ресурси в Україні, що становлять реальну загрозу 
інформаційній безпеці держави. 

Виклики сучасності, задавнені телевізійні проблеми, перспективи телевізійно-
го сегменту ЗМІ вимагають системного аналізу та теоретичного осмислення, оскіль-
ки телебачення є і в окресленій перспективі збереже позиції дієвого чинника впливу 
на громадянську думку та політичну свідомість численної аудиторії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З моменту виходу в ефір першої 
телевізійної програми, телебачення є предметом ґрунтовних, комплексних наукових 
праць зарубіжних та українських журналістикознавців, медійних експертів. Сучас-
ний стан розвитку телевізійного мовлення в Україні глибоко аналізують Олександр 
Мелещенко, Василь Лизанчук, Валерій Іванов, Борис Потятиник, Олексій Погорєлов, 
а також авторитетні медійні критики, серед яких доречно виокремити Наталію Іщен-
ко, Ігоря Лосєва, Віталія Портникова, Параску Дворянин та Остапа Дроздова.

Метою наукової публікації є аналіз стану, перспектив та основних алгоритмів 
розвитку українського телебачення, зокрема загальнонаціональних впливових і рей-
тингових його каналів.

Методи дослідження. У статті застосовано низку загальнонаукових методів 
дослідження, зокрема порівняльний, історичний, структурно-функціональний, а та-
кож метод індукції, дедукції, спостереження, узагальнення.

Виклад основного матеріалу. За роки незалежності українське телебачення 
пройшло справді доленосний шлях становлення, утвердження і розвитку. Тридцять 
років тому воно було класично провінційним, сірим та невиразним. Сьогодні спра-
ведливо вважається культурним надбанням, бо: а) професійне, б) конкурентне на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.

Досконале? Очевидно, що ні. Бо має хронічні, а відтак задавнені недуги, до яких 
маємо підстави зарахувати:

1. Надмірну заполітизованість практично всіх найбільших загальнонаціональ-
них телеканалів. Вона нерівномірна. У когось більша, у когось менша, але факт 
очевидний і незаперечний. У часовому вимірі політична заангажованість кожного 
конкретного телеканалу синусоїдна – вища під час політичних, передусім виборчих 
кампаній, і така, що після їх завершення йде на спад.

У новинних блоках рейтингових українських телевізійних каналів уже декілька 
років поспіль справедливу дратівливість аудиторії викликають псевдоінформаційні 
сюжети про доброчинність Фонду Рината Ахметова (телевізійний канал «Україна»), 
соціальні проєкти Юрія Бойка та Наталії Королевської («Інтер»), «миротворчість» 
Вадима Рабіновича та Нестора Шуфрича (на досанкційних телевізійних каналах 
«112», «ZIK» та «News one»). Менш нав’язливо та більш професійно догоджають сво-
їм реальним власникам ISTV, «5 канал» та «Прямий». Не зловживає нагадуванням 
в інформаційних блоках про свого реального патрона найвпливовіший канал 1+1, 
що, звісно, не може не заслуговувати на добре слово медійних критиків та експертів.
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Політичну заангажованість провідних загальнодержавних телевізійних кана-
лів зумовлюють кілька факторів, зокрема збитковість редакційних колективів. За 
оцінками експертів та твердженнями самих телевізійників, надходження від рекла-
ми та від інших видів комерційної діяльності покривають загальні витрати щонай-
більше на 40 (!) відсотків1. Сумарний телевізійний рекламний продукт в країні не-
виправдано скромний. В якісь роки трохи більший, у кризові – менший, але завжди 
недостатній для самоокупності чи рентабельності телевізійних компаній загально-
державного рівня. А відтак медійників впродовж років має хтось дотувати. Такими 
«грошовими мішками» часто стають фінансово-промислові групи, кінцевими бене-
фіціарами яких є підприємці, що мають виражені політичні інтереси. Суспільству 
вони більш відомі як олігархи.

За твердженням аналітика Павла Єлізарова, український сумарний рекламний 
продукт може забезпечити рентабельність лише трьох всеукраїнських телевізійних 
та двох радійних компаній2.

Оскільки бізнесменів-філантропів, які б без політичної зацікавленості на дві 
третіх від потреб дофінансовували телевізійників та радійників, в окресленій пер-
спективі не бачимо, то політична заангажованість ефірного інформаційного продук-
ту ще збережеться на певні роки. На логічне запитання: а як же традиції західної 
преси, відповідно до яких ні власник/співвласник, ні фінансовий донор телерадіо-
компанії не мають права втручатися в редакційну інформаційну політику, існує ви-
черпна і переконлива відповідь. Вона складається із двох аргументів: по-перше, ЗМІ 
у провідних країнах Європи і Північної Америки є одним із високоприбуткових різ-
новидів бізнесової діяльності, а по-друге, у цих країнах є традиції, – доброчинності 
та жертовності. Зрештою, важливо й те, що політика в цих країнах не є різновидом 
успішного бізнесу. У нас, де-факто, вона така впродовж усіх років Незалежності. 
Прибутковість від політики забезпечується через алгоритм політичної корупції.

2. Українське телебачення невпинно втрачає мислячого, знаючого та вдумливо-
го реципієнта. Інтелігенція вже не перший рік шукає і задовольняється іншими дже-
релами інформації. Відомий сучасний письменник та журналіст Юрій Винничук так 
дотепно сформулював власну позицію: «Інтернет – сила! Телебачення – могила!»3.

Солідарна з ним головна редакторка газети Високий Замок Наталія Балюк: 
«Сучасне телебачення – це концентрат негативу, інформаційне інфікування воно за-
безпечує миттєво».

З негативом деякі телеканали перебирають надмірно: вбила, закопала, задуши-
ла, заморила… ну, а якщо народила, так то пандочка в зоопарку Китаю.

Український глядач від шквалу негативу в інформаційних передачах відчуває 
психологічний дискомфорт, моральну втому та внутрішню невдоволеність. Втрачає 
віру в торжество та утвердження загальнолюдських цінностей і довіру до держави 
як інституції, яка гарантує дотримання основних прав та свобод. Надзвичайно три-
вожний симптом, що в українському медіасегменті не торжествує закон, не домінує 

1 Шустер і Єлізаров: Якщо ввести в Україні безумовний базовий дохід, Крим сюди припливе сам 
(2021). URL: https://gordonua.com/ukr/publications/shuster-yakshcho-vvesti-v-ukran-bezumovniy-
bazoviy-dohd-krim-syudi-priplive-sam-1574884.html (останній перегляд 15.10.2021).

2 Там само.
3 Див.: Потятиник, Б. (2011). Нові і «старі» медіа: передача «четвертої влади». Нові медіа : Зб. нау-

ково-популярних публікацій щодо новітніх медіа-технологій, укл. Валерій Лисенко, Київ, с. 12.

https://gordonua.com/ukr/publications/shuster-yakshcho-vvesti-v-ukran-bezumovniy-bazoviy-dohd-krim-syudi-priplive-sam-1574884.html
https://gordonua.com/ukr/publications/shuster-yakshcho-vvesti-v-ukran-bezumovniy-bazoviy-dohd-krim-syudi-priplive-sam-1574884.html
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право, не вистачає місця для справедливості, не культивуються відповідальність, 
чесність та порядність. Такий щоденний контент у телевізійних новинних блоках не 
сприяє формуванню позитивного іміджу держави в іноземного реципієнта, він рад-
ше відлякує його, ніж приваблює. А відтак українське телебачення сприяє, а поде-
куди і формує насторожене ставлення європейської громадськості до нашої країни. 
Позиція медіаменеджерів, які виправдовують це нібито таким запитом глядацької 
аудиторії, не витримує жодної критики, бо медіа є тим інститутом, який не лише 
орієнтується на інформаційні запити аудиторії, але й дуже великою, можливо, навіть 
найбільшою мірою формує інформаційні смаки та зацікавлення реципієнта, розви-
ває їх, підвищуючи в такий спосіб його поінформованість, обізнаність і, як наслідок, 
його політичну культуру.

Це не випадковість, не разовість, а дивна системність, на яку профільні держав-
ні інституції як регулятор та гарант своєрідної інформаційної гігієни мають вказу-
вати і відповідно реагувати.

3. Насторожує і тривожить звуження жанрово-тематичного спектру загально-
національних телевізійних компаній. Як наслідок, маємо надмірне домінування, а 
точніше – відверте засилля розважальних, гумористичних, кулінарних передач, а 
також ток-шоу та нескінченних серіалів – не найкращої, як відомо, кінопродукції. 

Дехто з медіакритиків, серед яких доречно виокремити Ігоря Гулика, нава-
жується стверджувати, що сучасний телевізійний глядач страждає на «серіальне 
сприйняття реальності», яке, як відомо, дуже далеке від земного життя, повсякден-
ної дійсності й тих реальних проблем, які актуальні для суспільства.

Медіаексперт І. Лосєв також зауважує: «щось дивне відбувається на «5-му ка-
налі», де дуже велику частину екранного часу почали присвячувати прокату індій-
ських фільмів. З ними конкурують лише фільми про американських індіанців із не-
в’янучим югославським кіноактором Гойко Мітічем у головній ролі. Дивно, адже 
«5-й» позиціонує себе як інформаційний телеканал. Невже їм не вистачає тем і подій, 
про які можна було б розповідати, які можна аналізувати?»4.

Н. Іщенко натомість рекомендує до інформаційної картини більше додавати 
«Європи»: «В медіа має бути більше інформації про життя в сучасних європейських 
містах…; більше сюжетів про схожість звичок містян із зарубіжної Європи та Укра-
їни; більше розповідей про загальноєвропейські міські традиції, з давніх давен при-
сутні і в Україні…; зрештою, більше новин про сучасну європейські музику — ми 
маємо більше знати про те, що саме зараз слухають мешканці Парижа, Відня, Лондо-
на, Берліна..., ми маємо більше знати про європейських топ-виконавців»5.

4. Не бездоганними є новинні блоки основних телеканалів. Подекуди склада-
ється враження, що телевізійники змагаються за довший новинний марафон, у якому 
не інформують – що? де? коли? чому? відбулося, тобто не відтворюють реальність, а 
наче намагаються конструювати її.

Інформаційні телевізійні передачі надмірно перевантажені неновинними сюже-
тами: які страви можна приготувати із цибулі (ТСН) або репортажами із другоряд-
них, дріб’язкових, локальних подій, якими хиблять мало не всі телевізійники. Як, 

4 Лосєв, І. (2022). Після святкового затишшя... День, 21-22 січ. 2022, с. 26.
5 Іщенко, Н. (2022). Кава по-львівськи. Як письменники та журналісти можуть допомогти в роз-

будові Європи в Україні, День, 21-22 січ., с. 28.
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для прикладу, відпочивала в зимових Карпатах маловідома естрадна зірка, яка, чи не 
єдина, зацікавлена в такому телевізійному сюжеті.

5. Якщо для реципієнта телевізійні передачі та програми діляться за ознаками 
важливості, актуальності, цікавості та інформативності, то для менеджменту комер-
ційних телевізійних каналів всі програми й передачі класифікуються за критерієм 
рейтинговості, тобто поділяються на ті, які підвищують рейтинг телеканалу, і на ті, 
які цей рейтинг понижують. 

Для суспільного телебачення рейтинг також є важливим критерієм фаховості 
й професіоналізму, але не визначальним. Суспільне телебачення найповніше прагне 
дотримуватися визнаних параметрів журналістських стандартів і орієнтується, пе-
редусім, на рівень довіри до нього як надійного джерела перевіреної, виваженої та 
збалансованої інформації, або компетентної аргументованої позиції.

У цьому й полягає докорінна відмінність комерційного телебачення від сус-
пільного. Відповідно, концептуально різні й алгоритми їхнього функціонування.

Сучасною особливістю телевізійного сегменту засобів масової інформації є 
факт, що рейтинговими телевізійними каналами є всеукраїнські за охопленням олі-
гархічні телевізійні компанії, а суспільний телевізійний мовник завжди за кількіс-
ним критерієм охопленої аудиторії потрапляє навіть не в першу двадцятку впливо-
вих ефірних засобів масової інформації. 

Головний редактор загальнонаціональної газети «День» Лариса Івшина в при-
таманній їй манері дає лаконічні пояснення невисокій популярності суспільного 
мовника серед реципієнтів: «Перш ніж створити Бі-Бі-Сі, потрібно створити Брита-
нію»6, маючи на увазі країну із високим рівнем загальної, політичної та інформацій-
ної культури, із дієвими інститутами громадського суспільства, відповідальною та 
сформованою владою і головне – непохитною судовою системою.

Докорінна відмінність між британською та українською спільнотами у сегменті 
призначення, сприйняття та розуміння засобів масової інформації проявляється що-
найменше у двох вимірах. Перший вимір: суспільства західної цивілізації у вільних і 
незалежних засобах масової інформації вбачають дієвий, ефективний, роками пере-
вірений інститут функціонування демократичних держав, без якого вони не можуть 
розвиватися на демократичних засадах та принципах. Другий вимір є похідним від 
першого і зміст його полягає в запиті британців на якісну журналістику у повному 
її сенсі – достовірну, актуальну, важливу, повну, збалансовану, неупереджену. Жур-
налістику, у якій інформаційні повідомлення відмежовані від авторських думок та 
інтерпретацій, рекламні та іміджеві матеріали марковані, а всі види «джинси» – за-
маскованих матеріалів на політичну чи економічну тематику, унеможливлені апріо-
рі, оскільки вони викликають адекватну реакцію в масової аудиторії і зумовлюють 
втрату засобом масової інформації статусу надійного, достовірного джерела інфор-
мації.

Медіаексперт Наталя Іщенко, формуючи в риторичній формі проблему «Чи мо-
жуть вільні ЗМІ розвиватися в недемократичному суспільстві?» доходить невтіш-
ного висновку: «Якщо країна входить в число світових лідерів із корупції — в ЗМІ 

6 Івшина, Л. (2004). «Перш ніж створити Бі-Бі-Сі, потрібно створити Британію»: Штрихи до дис-
кусії про імідж країни та ЗМІ. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/larisa-ivshina-persh-
nizh-stvoriti-bi-bi-si-potribno-stvoriti-britaniyu (останній перегляд 12.01.2022).

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/larisa-ivshina-persh-nizh-stvoriti-bi-bi-si-potribno-stvoriti
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/larisa-ivshina-persh-nizh-stvoriti-bi-bi-si-potribno-stvoriti
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регулярно з’являтимуться замовні матеріали. Якщо вітчизняний бізнес думає лише 
категоріями максимізації свого прибутку в найкоротшій термін, то вкладати кошти 
в розвиток демократичних інституцій, зокрема – незалежних (і від цього бізнесу – 
також) ЗМІ, він точно не буде»7.

А відтак, ні українські олігархи, – фактично реальні керманичі держави, ні 
національний бізнес, ні широка громадськість не зацікавлені у становленні ЗМІ як 
вільних та незалежних інституцій, що функціонують як бізнес-моделі у визначених 
етичних нормах та на встановлених правових засадах. У них зацікавлені лише деякі 
соціальні групи: а) інтелігенція – провідна верства суспільства, яка сповна усвідом-
лює значення і призначення ЗМІ; б) громадянське, ще не до кінця сформоване у нас, 
суспільство, бо без незалежних ЗМІ воно ніколи не зможе виконувати своїх прямих 
функцій контролю за діяльністю влади і виступати дієвим інститутом напрацюван-
ня та прийняття політичних рішень, програм та концепцій; в) політична опозиція, 
для якої незалежні та вільні ЗМІ є дієвою й ефективною трибуною регулярного та 
ефективного комунікування.

6. Більш нагальна проблема – єдиний національний інформаційний простір, 
який за роки незалежності нам так і не вдалося створити у межах кордонів сувере-
нної держави. І річ не лише в тім, що в непоодиноких прикордонних районах укра-
їнське слово телеканали не транслюють, як і не передають його радіосигнали. Це 
проблема, яку десятиліттями не зауважували українські керівники різних рівнів, але 
яку треба поетапно, як кажуть англійці, за принципом step by step, вирішувати.

Звісно, чимало зареєстрованих в Україні медійних організацій за формою є кла-
сичними засобами масової інформації, проте за контентом, змістовим наповненням і 
спрямованістю основних меседжів – класичними підрозділами інформаційних фор-
мувань не завжди дружньої до нас держави. 

Висновки. 
1. Виклики сучасності для телевізійників є водночас і новими їхніми можли-

востями. Олігархічні телевізійні канали з власної волі не позбавляються політичної 
заангажованості, бо інформаційне забезпечення діяльності реальних господарів є 
їхнім прямим призначенням. А відтак, держава через важіль регулятора, яким є На-
ціональна рада України з питань телебачення і радіомовлення, мала б запровадити 
дієві та ефективні механізми мінімізації, а в перспективі і суттєвої нейтралізації по-
літичної заангажованості найбільш рейтингових та впливових телевізійних каналів. 
Таким оперативним важелем впливу може бути припинення дії ліцензії на певний 
визначений термін: тиждень, місяць, квартал. Якщо механізм запровадження таких 
обмежень буде прозорим, а алгоритм його застосування чітко і виразно прописаним, 
то і результат такого впровадження буде ефективним. Можемо лише з прикрістю 
констатувати, що новий закон про Національну раду з питань телебачення і радіо-
мовлення такої норми не передбачає

2. У кризовий період більшість редакційних телевізійних колективів мають пе-
ребороти в своєму середовищі важливий психологічний бар’єр: наважитись скинути 
пута утриманства і наближатись до межі самоокупності й рентабельності. Тільки 

7 Іщенко, Н. (2017). За що треба битися на медіа барикадах. Чи можуть вільні ЗМІ розвиватися в 
недемократичному суспільстві? URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/za-shcho-treba-bytysya-
na-mediabarykadah 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/za-shcho-treba-bytysya-na-mediabarykadah
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/za-shcho-treba-bytysya-na-mediabarykadah


87
Паславський І.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

економічно незалежні ЗМІ можуть бути політично незалежними, а відтак такими, 
що з позиції інтересів суспільства впливають на політичний процес у країні.

3. Зменшення видатків, збільшення прибутків, підвищення продуктивності 
журналістської праці з одночасним підвищенням її якості – таким є універсальний 
алгоритм успішності. Як його зреалізувати у конкретному телевізійному колективі – 
критерій професійності редакційного менеджменту.

Нагальне завдання влади в царині телебачення – оновити законодавство і ство-
рити таку нормативну базу для контролю за діяльністю усіх телевізійників, яка зо-
бов’язуватиме їх працювати лише в інтересах українського суспільства. 
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The article highlights and analyzes the factors influencing the activities of television 
editorial teams in the period of new political, economic and security circumstances. It is noted 
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humorous genres, «ravel journalism», excessive overweight of foreign programs and of obsolete 
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Стаття присвячена дослідженню дотримання журналістських стандартів у бло-
госфері. Популярність блогосфери охопила не тільки журналістів, а й впливових осіб, 
а також блогерів-аматорів, які створили свої майданчики задля поширення корисного 
або розважального контенту. Однак, не всі блогери працюють на професійних засадах, 
що створює безліч можливостей для поширення дезінформації та маніпулювання свідо-
містю.

Ключові слова: блогерство, журналістські стандарти, інформація, контент.

Постановка проблеми
Сучасна людина безперервний доступ до потрібної інформації вже вважає сво-

їми базовими потребами. Саме тому й відчуває страх перед недоінформуванням. А 
це великою мірою впливає на світ інформації, де спостерігаємо створення контенту 
на будь-який смак. Важливу роль у цих процесах відіграє блогосфера як сукупність 
різноманітних сервісів, платформ, інструментів для поширення інформації. Це змі-
нює підхід до споживання інформації і до її створення чи відображення. Змінюються 
й комунікативні навички, зростає оперативність подачі інформації, з’являються нові 
професії у сфері медіа. Журналісти, як професійні комунікатори, мають з особливою 
відповідальністю оцінювати той факт, що динаміка сучасного світу, де домінують 
інформаційні технології, потребує фахівців, які відповідають вимогам часу і запи-
там масово-комунікаційної галузі. Адже важливо зважати на професійні стандарти 
журналістики, щоб фахово інформувати свою аудиторію. Власне з цим пов’язана й 
актуальність теми дослідження, бо чимало блогерів ігнорують журналістські стан-
дарти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Історіографія дослідження охоплює праці українських та зарубіжних вчених. 

Серед них: Л. Городенко, Л. Лазарєва, Б. Потятиник, М. Чабаненко, Л. Ярошенко та 
О. Чекмишев, Р. Крейг, Д. Рашкофф.

На думку дослідниці Л. Городенко: «Блог – один із засобів, з допомогою якого 
користувач може виявити всі свої літературні навички, не побоюючись різкої крити-
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ки редакторів чи видавців. Опуси про своє життя чи плани на майбутнє, філософські 
роздуми про природу сірникової коробки чи теорію кінця світу – це все залишається 
у межах авторської кореляції. Відсутність структури, сюжету, ознак певного жанру 
в текстах електронного щоденника не є порушенням норм і правил»1.

Один із найбільш визнаних американських дослідників нових медіа і блогосфе-
ри Д. Рашкофф у своїх роздумах щодо суті трансформацій, спричинених інформа-
ційними технологіями висловлює цікаву думку, що ми сьогодні спостерігаємо пере-
хід до «суспільства авторів»2. Журналістика, як і суспільство загалом, є заручницею 
новітніх технологій, які з’являються настільки швидко, що ми навіть не усвідомлю-
ємо, що з ними робити і як їх інтегрувати у виробничий процес. Віртуальні автори, 
якими нині, за різними статистичними даними, є чверть світового населення, фор-
мують нову свідомість і нові інформаційні пріоритети через продукування й обмін 
інформаційними потоками. Вони разом описують людську цивілізацію в реальному 
часі, а бачення кожного з них є вагомою часткою історії. І це, на думку, Д. Рашкоффа, 
є визначальною ознакою «суспільства авторів»3 і нових медіа. 

«Сьогодні блогосфера набирає ваги як середовище активної соціальної дії. 
З’являються блогери – справжні лідери думок. Їхні блоги не просто читають, їм 
довіряють. Іноді більше, ніж стандартним ЗМІ. Усе це призводить до того, що на 
блогерський текст з грамотною інформаційною компонентою накладаються вимоги 
журналістської якості, які наближають блоги до професійних журналістських стан-
дартів. Стандарти необхідно сприймати не тільки як певні обмежувальні рамки, а як 
етичні кордони для будь-якої відповідальної інформаційної діяльності, які оберіга-
ють таку тендітну й водночас потужну матерію, як довіра і повага читача»4.

Професор Б. Потятиник слушно зауважує, що блогери з великою аудиторією 
прирівнюються до ЗМІ, їхні слово і думка мають вагу, бренди залучають їх до співп-
раці для розробки нових продуктів. Блог тепер – це не просто онлайн-щоденник, 
велика кількість платформ і видів блогінгу дає змогу створювати різноманітний кон-
тент5. 

Методологічна основа дослідження представлена як загальнонауковими ме-
тодами (аналіз, синтез, зіставлення і протиставлення, порівняння, метод індукції та 
дедукції, метод моніторингу, метод типології і класифікації), так і спеціальними ме-
тодами дослідження: історичного, дискурсивного, наративного. Загалом досліджен-
ня побудоване на принципах об’єктивності, всебічності, академічної доброчесності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
Стандартні підходи до роботи з інформацією, які в журналістиці виробились іс-

торично, допомагають уникнути помилок, створюють професійні засади, що зреш-
тою і відрізняє журналістику від аматорської медіадіяльності. Загалом дослідники 
виділяють 6 стандартів журналістики: точність, оперативність, достовірність, пов-

1 Городенко, Л. (2014), Концепція блогу як технології нових медіа. Current issues of mass 
communication. Issue 15, с. 50-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2014_15_6

2 Rushkoff , D. (2005), Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out, Harper Business,. 336 p.
3 Там само. 
4 МедіаДрайвер. Твій навігатор у світі медіа / Мультимедійний онлайн-посібник. URL: http://

mediadriver.online/
5 Потятиник, Б. (2010), Інтернет-журналістика : навч. посіб. ПАІС, Львів, 2010, 246 с.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671152
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671152
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нота інформації, баланс думок, відокремлення фактів від коментарів. Вони також 
прописані в етичному кодексі журналіста6. 

Тож простежимо, як ці журналістські стандарти працюють у блогосфері, адже 
саме через непрофесійний підхід до висвітлення інформації, нехтування усталеними 
правилами або банальне незнання журналістських стандартів блогерами-аматорами 
упродовж тривалого часу блогерство не мало визнання у світі медіа, блогери вважа-
лися неконкурентними для типових ЗМІ.

На переконання дослідниці Л. Городенко: «журналістика – це професія з влас-
ними правилами, а белетристика в блогах – це реалізація психологічних потреб осо-
бистості у творенні і самоствердженні. Однозначність позицій, авторитарність влас-
ника блогу не завжди гарантують дотримання таких журналістських постулатів, як 
достовірність фактів, висвітлення всіх точок зору та ін»7.

Звісно, у цьому є своя рація, бо масовий прихід у блогосферу людей різних 
професій змінив ставлення до блогінгу. Спершу блогерство вважали альтернативою 
класичним медіаресурсам, деякі дослідники нарекли блоги невідворотнім револю-
ційним розвитком ЗМІ, згодом до блогерства ставились як до вияву громадянської 
журналістики, можливості розширення горизонтів для журналістської діяльності, 
допоміжної сили для оперативного поширення інформації, пошуку інформаційних 
приводів тощо. Так чи інакше діяльність блогера – це робота з інформацією. Чи це 
поширення інформації про подію, чи обговорення актуальної новини – все це ви-
магає певних алгоритмів, згідно з якими відбувається масова комунікація. Поряд з 
прописаними в журналістських кодексах правила блогосфера має й свої особливості.

Коли йдеться про стандарти роботи у блогосфері, то насамперед – це актуаль-
ність та оперативність подачі інформації. Сьогодні аудиторія схильна отримувати 
інформацію з інтернет-ресурсів, з мобільних додатків, тому новинні сервіси і мікро-
блоги мають більшу популярністю, ніж випуски новин. Актуальну інформацію мож-
на прочитати будь-де: дорогою на роботу, в черзі до каси в супермаркеті, у кав’ярні, 
під час наради та ін. Швидкий доступ і зручність застосунку тільки збільшує попу-
лярність таких медіаресурсів. Звісно, йдеться про більш загальну, новинну, інформа-
цію. Коли розглядати нішеві медіа або спеціальний контент, то не варто нехтувати 
правилом наближення інтересів, щоб точно потрапити в свою цільову аудиторію, а 
для цього треба знати її потреби.

Оперативність – це швидкість подачі інформації. Завдяки інтернету та спро-
щеній схемі потрапляння інформації до споживача, оминаючи редактора, коректо-
ра, певні цензурні вказівки, що суперечать політиці того чи іншого видання, опе-
ративність значно виграє. Однак, вона поступається іншим стандартам – точності 
та повноті інформації. Часом у поспіху автор легко припускається помилок, може 
неправильно щось зрозуміти, ненавмисне перекрутити факти, не вловити причин-
но-наслідкових зв’язків тощо. Так само і для розкриття повноти інформації потріб-
но більше часу та зусиль, свідки, коментарі експертів та ін. «Безпосередня реакція 
на подію означає, що журналіст бачив подію на власні очі. Отже, основну частину 
фактів блогер подає як очевидець події. Хоча це не означає, що всі факти можуть оп-
рилюднюватися без перевірки чи уточнень. Тому що, по-перше, можна «бачити і не 

6 Етичний кодекс українського журналіста. URL: [http://old.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki
7 Городенко, Л. (2014), Новітні медіа: конспект лекцій. Київ, с. 230-231.
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розуміти», – тоді блогер повинен звертатися до учасників події. А по-друге, можна 
«бачити і не побачити». Усе це знов-таки можна уточнити в учасників події тут же, 
на місці. Часто блогери у схожій ситуації не перевіряють факт в жодному джерелі, а 
віддають перевагу власним домислам»8. На жаль, таке негативне явище є доволі по-
ширеним в інформаційному просторі. Також неточністю варто вважати примарність 
джерела інформації, яку отримано буцімто від рідних осіб або зі сторінок соцмереж, 
але все це не підтверджено офіційно, тому й не знімає відповідальності з блогера за 
поширення неправдивих даних. А ще для оцінки інформації зі специфічних сфер 
необхідні галузеві експерти9.

На догоду оперативності також страждає мовна вправність блогових записів та 
їхня ілюстративна частина, яка часто може містити неякісні зображення або яку, що 
гірше – використано без дотримання етичних та юридичних норм. 

Будь-яка неточна інформація – це вже дезінформація, навіть якщо спотворен-
ня фактів відбулося ненавмисне. У такому випадку блогерові варто спростувати 
неправдиву інформацію, визнати свою помилку, щоб не втратити довіри аудито-
рії. Хоча тенденція до фейкотворення теж присутня в медіа. Часто фейки можуть 
створювати навмисне з метою маніпуляції, впливу на громадську думку. Саме тому 
точність і повнота інформації є такими важливими, бо це передумова правдивого 
інформування, свідчення професіоналізму працівника медіасфери, який через си-
стему фактів, деталей і подробиць відображає повну і правдиву картину дійсності. 
З цим пов’язаний стандарт достовірності і повноти інформації. Адже неповну інфор-
мацію теж можна вважати напівправдою. Власне, подання неповної інформації може 
мати маніпулятивний характер, коли навмисне деякі факти або деталі приховують. 
Повноту інформації можна перевірити згідно з правилом 6 запитань: «Незалежно 
від формату будь-яка інформація про подію має давати вичерпну відповідь на кілька 
основних запитань: Що сталося? Хто зробив/сказав? Де це сталося? Коли це сталося? 
Як це сталося? Чому це сталося? Які наслідки того, що сталося? Якщо відповідей на 
ці «класичні» і доволі прості запитання немає, блогер подав неповну інформацію»10.

У блоговому записі важливим є контекст поданої інформації, передісторія, 
яка вводить читача/глядача/слухача у курс справи. Як кажуть, диявол криється в 
деталях (the devil is in the details). Саме це висловлювання є доречним до медіапо-
відомлень, бо найлегше маніпулювати свідомістю людей за допомогою правдивих 
фактів, оминаючи важливі деталі. Така маніпулятивна техніка дає змогу приспати 
пильність та увагу аудиторії. Саме тому критичне сприйняття інформації допомагає 
бути медіаграмотним. 

Блогери мають дотримуватися балансу думок і представляти в матеріалі думку 
всіх сторін конфлікту та забезпечувати всебічність і безсторонність висвітлення но-
вин, інакше інформація буде односторонньою, навіть викривленою, і її легко можна 
буде використати з пропагандистською метою на чиюсь користь. 

«Інформація сьогодні передається настільки швидко, що дотримання стандар-
ту балансу часто означає тільки озвучення позицій сторін конфлікту. На жаль, це 
не дає аудиторії глибшого розуміння того, що істинно, а що хибно. Саме тому важ-

8 Професійні основи блогера. URL: http://uhrf.org/download/32.pdf
9 Там само, с. 8. 
10 Професійні основи блогера. URL: http://uhrf.org/download/32.pdf
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ливо не просто шукати й подавати позиції, а також аналізувати та перевіряти їхню 
аргументацію, а якщо на це бракує часу, то подавати незалежну експертну оцінку. 
Завдання блогера – надати слово всім сторонам конфлікту»11.

Звісно, баланс думок впливає на оперативність інформації, але витрачений час 
та об’єктивний підхід до справи забезпечують добрий результат. Так блогер надає 
широке тло для розуміння суті проблеми, залучаючи експертів. В іншому випадку 
відбувається пересмикування на користь тієї чи іншої сторони. Про баланс думок не 
йдеться, коли розглядають воєнні конфлікти, питання національних інтересів дер-
жави тощо. Бо дуже недоречно виглядало б представлення позицій ворога.

Моменти суб’єктивності виправдані тоді, коли блогер розповідає про свій пере-
житий досвід, ділиться історією з життя, яка не має конфлікту інтересів. Такий кон-
тент цікавий і має великий успіх в аудиторії. До прикладу, тревел-блоги, блоги для 
ремонту і будівництва, риболовлі, кулінарії тощо. Однак, такі риси контенту, як ви-
ражена симпатія чи антипатія, відсутність аргументаційної системи, абстрактність 
джерела інформації, нехтування етичними стандартами, неуважність до точності 
даних, вибірковість інформації на користь певної позиції розходяться з журналіст-
ськими стандартами. Чимало блогерів таки грішать тим, що застосовують вищена-
ведені ознаки для утвердження власної позиції. Часто інформація сенсаційного ха-
рактеру без вказаного джерела, точних даних, з вирваною з контексту інформацією, 
з надмірним емоційним забарвленням має потужний вплив на аудиторію, але таке 
повідомлення блогера не можна вважати достовірним і вартим уваги, оскільки воно 
не відповідає професійним засадам роботи з інформацією. Однак, вибір інформації 
вже залежить від самої аудиторії. Блогерство забезпечує платформу для авторів, які 
можуть говорити безпосередньо зі своєю аудиторією на різні суспільно важливі чи 
просто надавати розважальні дискурси. Все-таки блогери формують думку аудито-
рії і впливають на суспільство. 

Результати і перспективи подальших досліджень.
У сучасному світі помітно змінився підхід до окреслення поняття «медіа». Сво-

го часу на цей статус могли претендувати лише професійні комунікатори, тради-
ційні ЗМІ. Однак з розвитком демократичних процесів, плюралізму думок, масової 
інтернетизації, глобалізації та виходу інформації за кордони конкретної держави чи 
місцевості почали з’являтися альтернативні джерела інформації. Сприяли цьому і 
внутрішньодержавні процеси медіаприватизації, олігархізації, коли ЗМІ стали не 
лише ретрансляторами інформації, а складовою медіабізнесу і великої політики, та-
ким чином втрачаючи довіру аудиторії. Саме тому зросла популярність блогерів, як 
незалежних комунікаторів, лідерів думок, фахівців різних галузей, які за допомогою 
популярних платформ блогінгу діляться власним досвідом, поширюють суспільно 
корисну інформацію, продукують розважальний контент.

Вважаємо, що перспективою подальших досліджень може бути вплив інформа-
ції, поданої з порушенням журналістських стандартів, на дії аудиторії. Це можуть 
бути медичні міфи, політична джинса тощо. 

Висновки. 
З розвитком інформаційних технологій, можливістю швидко передавати інфор-

мацію будь-якого змісту, а також через необов’язковість фахового вишколу у сфері 

11 Професійні основи блогера. URL: http://uhrf.org/download/32.pdf
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медіа кількість блогів карколомно зростала. Популярність блогосфери зумовлена й 
тим, що блогер дістав змогу публічно комунікувати завдяки використанню раніше 
незнаних і недоступних інструментів. Сьогодні блогером вважається кожен: і мало-
літній школяр-тіктокер, і бабуся, що ділиться унікальними кулінарними рецептами, 
і відомий письменник, і маловідомий автоінструктор, і вмілий риболов, і багатодітна 
мати… Одне слово, тільки лінивий або зовсім неохочий не спробував себе у ролі 
блогера. Стосовно ж професійних стандартів роботи з інформацією, то у блогерів 
найбільше страждає достовірність, баланс думок і суджень, відокремлення фактів 
від коментарів. А суб’єктивна авторська позиція стає перевагою, надаючи блогеру 
можливість індивідуального самовираження. 
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The article is devoted to the study of journalistic standards in the blogosphere, i.e. the 
extent to which bloggers adhere to professional principles in their work with information. 
The popularity of the blogosphere has spread not only to journalists but also to influential 
people, as well as amateur bloggers, who have created their own platforms to distribute useful 
or entertaining content. However, not all bloggers work on a professional basis, which creates 
many opportunities to spread misinformation and manipulate consciousness.

Standard approaches to working with information, which have historically been 
developed in journalism, help to avoid hassles, create professional principles, which ultimately 
distinguishes journalism from amateur media. In total, researchers distinguish 6 standards 
of journalism: accuracy, promptness, reliability, completeness of information, the balance of 
opinions, separation of facts from comments.

In the modern world, the approach to defining the concept of “media” has changed 
significantly. At one time, only professional communicators and traditional media could apply 
for this status. However, with the development of democratic processes, pluralism of opinion, 
mass internetization, globalization, and the spread of information beyond the borders of a 
particular country or locality, alternative sources of information began to appear. Domestic 
processes of media privatization and oligarchization also contributed to this, when the media 
became not only repeaters of information, but also a component of the media business and 
big politics, thus losing the trust of the audience. That is why the popularity of bloggers as 
independent communicators, opinion leaders, experts in various fields has grown. This was 
facilitated by the rapid development of information technology, the ability to quickly transmit 
information of any content, as well as no need for professional training in the field of media. 
The popularity of the blogosphere is due to the fact that with the new role of a blogger, everyone 
is given the opportunity to communicate publicly through the use of previously unknown and 
inaccessible tools. As for professional standards of working with information, bloggers mostly 
lack the reliability of the information, the balance of opinions and judgments, the separation of 
facts from comments. And the subjective author’s position is an advantage, giving the blogger 
an individual way of self-expression.

Keywords: blogging, journalistic standards, information, content.
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The paper is devoted to terminological, typological and discursive dimension of concepts 
describing modern conflicts. Historical development of concept “war” is retraced including four 
generations of warfare. Difficulties in establishing a methodological framework for analyzing 
the media coverage of military conflicts are analyzed and an interdisciplinary approach to 
the media coverage of military conflicts is proposed. This enables the integration of different 
theories - international relations, conflict studies, political communication and journalism. Two 
dimensions of the Russian-Ukrainian military conflict (physical and discursive) are desribed. 
In the physical dimension, the conflict is localized. The discursive dimension of the conflict is 
implemented at the global, interstate (Russian-Ukrainian) and local (intra-Ukrainian) levels. 
Discursive understanding of the Russian-Ukrainian military conflict was investigated on local 
level. The object of analysis was coverage of the conflict in 4 Ukrainian online news portals. 
The need of new methodological approaches to analysis of the relationship between the media 
and security issues is emphasized.

Keywords: war; conflict; hybrid warfare; Russian-Ukrainian military conflict; media 
coverage; сonflict dimensions; communication.

Introduction.
One of the current of research fields in political science is conflict studies. In publica-

tions devoted to the study of conflicts, we come across the parallel use of the terms “war”, 
“warfare”, “conflict”, “political conflict”, “military conflict”, “military-political conflict”, 
etc. In addition, there are various typologies of these phenomena and there is no established 
view of the conflict typology conflicts and its criteria.

War typology.
As for the typology of wars, one of the simplest is based on the criterion “methods of 

warfare”. Accordingly there are conventional and unconventional wars. Conventional war 
can be described as a war which is waged by states using regular troops and conventional 
weapons. There are four generations of conventional war. The first is associated with the 
massive use of smooth-bore weapons in static battles, e.g. the Napoleonic Wars. The sec-
ond generation is associated with invention of rifled weapons and strategic troop transfers 
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by rail, e.g. the First World War. In the third generation heavy armored vehicles appeared. 
This enabled deep tactical and operational maneuver, e.g. World War II.

The first two generations are considered as linear wars, because the struggle is con-
ducted through a direct clash of military orders, or lines. From the third generation we can 
talk about nonlinear warfare, in which superiority is achieved through maneuvering, tacti-
cal and operational skills. In this sense, all modern wars are nonlinear. Wars of the fourth 
generation were presented by military theorists as a futuristic phenomenon in which the 
leading role is played by technical innovations, such as highly effective directional weap-
ons (lasers, electromagnetic guns, etc.), remotely controlled devices and robots, computer 
based networks of communication and observation 1. In this fourth generation of wars, new 
types of wars emerged: network-centric and hybrid wars. The concept of network-centric 
warfare appeared after the US Gulf operation in 1991. The idea of network-centric warfare 
is to achieve maximum adaptability of troops through the almost total use of information 
technologies. In this war such a war, single military units are able to act autonomously and, 
at the same time, to coordinate their operations with other units to achieve victory.

The second type is unconventional war. This category includes all wars, conducted 
using not “ordinary” methods. The use of armed forces in most leading countries in modern 
(the second half of the 20th and 21st century) military conflicts involves the limited use of 
chemical, biological and radiological weapons as well. Therefore, we can speak about un-
conventional war only if it is dominated by use of non-traditional weapons. In most cases, 
the term “unconventional war” is synonymous with “irregular war”. The subjects of such 
wars are various non-state actors or entities that use methods that are not typical for regular 
state troops. Depending on the specific circumstances, different additional terms are used 
to describe the features of irregular war: “civil war”, “guerrilla war”, “insurgent war”.

In irregular warfare terrorist and criminal methods are used. However, the use of 
the terms “terrorist war” or “criminal war” is not actually terminological. Following the 
events of 9.11, the Bush administration formulated the doctrine of “war on terror”. “The 
enemy was identified as the “axis of evil” of several rogues” states and their sponsored 
terrorist networks, and the main threat was a combination of terrorist methods and high 
technologies. This doctrine has greatly influenced the concept of hybrid warfare and has 
affected of the modern understanding of war and its legal aspects 2.

At the same time, it should be noted that the term “war” is used in situations that do 
not involve any use of military weapons, such as “information war”, “economic war”, “po-
litical war”. In each case, we can talk about certain typical methods of action in these areas, 
but in the traditional sense, they are only different components of “war”. Their absolutiza-
tion as separate types of war is controversial. As we can see, the criteria for most typologies 
are the methods of the warfare. This criterion helps to determine the essential characteris-
tics: the war in which a single method is used, the enemy who uses it and the threat posed by 
this method. At the same time, the absolutization of one or another method can distort the 
understanding of a particular type of war, as in the case of a hybrid, which combines several 
methods. In addition, there is another disadvantage of defining war through the method of 

1 Lind, W., Nightengale K. (1989). The Changing Face of War: Into the Fourth Generation. Marine Corps 
Gazette, nr. 73, p. 23. Retrieved from: https://www.academia.edu/7964013/The_Changing_Face_of_
War_Into_the_Fourth_Generation [accessed 05.11.2021].

2 Horbulin, W. (Ed.) (2017). Svitova hibrydna vijna: ukrajinskyj front, Kyiv, p.120.

https://www.academia.edu/7964013/The_Changing_Face_of_War_Into_the_Fourth_Generation
https://www.academia.edu/7964013/The_Changing_Face_of_War_Into_the_Fourth_Generation
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waging it. It is that “... the method does not answer the question of the causes and purposes 
of war, moreover, the method of war as such does not reveal its strategy. Understanding the 
method does not answer the question of why a war is being fought, what is a victory or a 
loss, and what is the price of war”3. 

“War” vs. “armed conflict”. Hybrid warfare
After World War II, the “war” as a term of international law gradually gave way to 

the term “armed conflict” . This is due, in particular, to the fact that from the point of view 
of international law, the state of war between the two states requires the formal declaration 
of war and allows the warring parties to apply the rules of war. This, in turn, is contrary to 
international law, in particular to the Geneva Convention (1949).

 Analyzing recent publications by military conflict experts, they all agree that the 
traditional understanding of war as a military confrontation between two states or blocs 
with defined political goals needs to be reconsidered. In the early 21st century in American 
and German publications appeared a range of concepts: “4th Generation Warfare”, “political 
warfare”, “neue Kriege”, “asymetrische Kriegsführun”, “unkonventioneller Krieg”, “non-
linearer Krieg”, “postmoderner Krieg” , which aimed to conceptualize changes in classical 
approaches to war4. However, the term “hybrid war” has become the most widespread. It 
first appeared in the United States in the 90s. The term “hybrid” means a combination of 
different elements in a single physical object or action. The term “war” became widely used 
to mean hybrid only with the beginning of Russian aggression against Ukraine.

The term “hybrid warfare” appeared in the US military, specifically in the Marine 
Corps. R. Walker defined it as a combination of ordinary war with special operations. He 
argued that the organization of the Marines was hybrid in nature5. Later, the term “hybrid 
warfare” was used by V. Nemeth in the context of the Second Chechen War (1999-2009 ) 
to describe the tactics of the Chechen insurgents, who combined the methods of traditional 
and guerrilla warfare6. 

Hybrid warfare can be interpreted as a combination of traditional and irregular 
hostilities combined with terrorist operations in a combat zone to achieve political goals. 
Hybrid warfare blurs the line between state and non-state actors, changes the forms of 
warfare, and traditional conceptual differences between terrorism, traditional hostilities, 
crime, and irregular military groups lose their practical significance. In his definition, 
G. Russell сlaims: “Simultaneous and coordinated use by the enemy of a set of political, 
military, economic, social, information means and traditional, irregular, terrorist, 
subversive, criminal methods of warfare involving state and non-state sub objects”7. 

3 Horbulin, W. (Ed.) (2017). Svitova hibrydna vijna: ukrajinskyj front, Kyiv, 2017, p. 123.
4 Tamminga, O. (2015). Hybride Kriegsführung. Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform 

des Krieges, SWP Aktuell, nr. 27.p.2. Retrieved from: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/aktuell/2015A27_tga.pdf [accessed 05.11.2021].

5 Walker, R.G. (1998). SPEC FI: the United States Marine Corps and Special Operations. Naval 
Postgraduate School, Monterey. 
Retrieved from: https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/8989/specfiunitedstat00walk.
pdf?sequence=1 [accessed 04.11.2021].

6 Nemeth, W. J. (2002). Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare. Naval Postgraduate School, 
Monterey. Retrieved from: https://calhoun.nps.edu/handle/10945/5865 [accessed 05.11.2021].

7 Russell, W. G. Thoughts on Hybrid Conflict, Small Wars Journal. Retrieved from: https://smallwars-
journal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf [accessed 05.11.2021].
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In July 2014, NATO officially decided to use the term “hybrid war” . This was due, 
among other things, to the nature of the Russian-Ukrainian war. In the case of a hybrid 
war, it is a question of extending hostilities to the sphere of civilian life. That is, it is about 
the coordinated use of diplomatic, military, humanitarian, economic, technological and 
information means to achieve not peaceful but military goals8.

However, the fundamental nature of the war has not changed. The war is politically 
motivated and has its own logic and purpose: to protect their own interests and force the 
enemy to carry out their own will. The phenomenon of hybrid warfare is neither a new nor 
a purely Russian phenomenon.

At the same time, it should be emphasized that there is no definition of the term 
“hybrid war” in international law.. Its participants operate outside the legal field and use 
hybrid means instead of traditional ones, thus avoiding responsibility to the international 
community. Thus, “hybrid warfare” is a combination of open and hidden, regular and 
irregular, symmetrical and asymmetrical, military and non-military means to blur the line 
between the concepts of “war” and “peace” enshrined in international law9.

 In other words, it is the inverse use of various means to control the course of the 
conflict by “militarizing” the spheres of civilian life. According to O. Tamminga, hybrid 
warfare is a synthesis of military and non-military (diplomatic, economic, technological, 
humanitarian, information) means used by state and non-state actors for the purpose of 
systematic and coordinated destabilization and attack on previously identified enemy 
weaknesses. The aim is to control the course of the conflict by militarizing the spheres of 
civilian life10. What researchers of hybrid warfare have in common is that they all consider 
it necessary to first study specific cases of this war, identify similarities and differences 
between them, and only then formulate a general concept.

Hybrid warfare is generally understood as actions that combine military, quasi-
military, diplomatic, informational, economic and other means to achieve strategic political 
goals. The specificity of this combination is that each of the military and non-military 
methods of hybrid conflict is used for military purposes and used as a weapon. Weaponi-
zation occurs not only in the media sector. The war is therefore called hybrid, because it is 
widely used and non-military means11.

The complex nature of the concept of “hybrid war” requires the comprehensive in-
terdisciplinary analytical approach that would integrate the methodological and method-
ological achievements of various sciences: political science, sociology, communication, 
linguistics, jurisprudence. It should be, however, mentioed that such a task is complicated 
by differences in the subject area of single sciences that deal with the same object – hybrid 
warfare.

8 NATO (2014). Hybrid War – Hybrid Response. Retrieved from: https://www.nato.int/docu/review/
articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html

9 Schaurer, Florian. (2015). Alte Neue Kriege - Anmerkungen zur hybriden Kriegführung, 
Bundesministerium der Verteidigung, Berlin, p.28.

10 Tamminga, O. (2015). Hybride Kriegsführung. Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform 
des Krieges, SWP Aktuell, nr. 27.p.2. Retrieved from: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/aktuell/2015A27_tga.pdf [accessed 05.11.2021].

11 Pomerantsev, P. (2014). Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and 
Money. Retrieved from: http://www.interpretermag.com/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-
weaponizes-information-culture-and-money/ [accessed 06.11.2021].

https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html
https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A27_tga.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A27_tga.pdf
http://www.interpretermag.com/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information-culture-and-money/
http://www.interpretermag.com/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information-culture-and-money/


100
Семотюк О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

The two main questions to which the representatives of various sciences seek answers 
can be formulated as follows: 1) has the nature of modern war changed?; 2) are hybrid 
methods of warfare a fundamentally new form of military conflict, or is it really just a matter 
of applying new combinations, techniques and methods of warfare known since ancient 
times? There is still no final answer to this question. Some military theorists categorically 
deny hybrid wars their essential specificity, while others insist that such specificity exists. 
The term “hybrid” is unacceptable to many experts , as a result of which it can be used so 
widely that it loses its meaning. Evidence of the vagueness and uncertainty of the nature 
of modern military conflicts is the existence of numerous terms to denote them: hybrid 
war, “gray zone conflicts”, “gray wars”. Using these terms, the authors seek to distinguish 
modern wars from traditional ones. This terminological instability ”makes some experts 
doubt whether it is worth talking about the emergence of new forms of warfare? Or perhaps 
it is more correct to consider the latest conflicts as the use of classic force and strategies, the 
effectiveness of which is enhanced by modern advanced technologies and combined with 
the conscious use of vulnerabilities in the security structures of the Western world? 

Thus, we argue that modern forms of warfare create new military-legal, social, moral 
and ethical problems that need to be addressed.

Therefore, it is appropriate to use “hybrid war” as the umbrella term, describing the 
complexity of this phenomenon. This enables comprehensive analysis of methodological 
approaches. The role of such a term is to “find common features of hybrid warfare and ... 
stimulate the search for theoretically sound and effective practical solutions”12.

In addition to the search for common features, this makes it possible to categorize wars 
on the principle of variable sets of common features. Interpretation of the “hybrid war” as 
the umbrella term makes it possible to use different terms in parallel (“hybrid combat”, 
“hybrid threats”, “hybrid enemy”) as synonyms13. The basis for this is a combination 
of traditional, non-traditional, military and non-military methods: whether as threats, or 
during real hostilities, or as an attribute of a potential or real aggressor. Today we can talk 
about the process of expanding the meaning of the concept of “hybrid war” as a new type 
of global confrontation.

 Despite the diversity of issues and disciplinary approaches, all authors emphasize that 
the media play a key role in understanding the phenomena of “security” and “conflict”. 
However, there are some difficulties in establishing a methodological framework for 
analyzing the media coverage of military conflicts. These difficulties are due to several 
factors: a) the interdisciplinarity of research and the multidimensionality of the links 
between political actors, the media and society; b) the existing set of methodological tools 
approaches does not always adequately and comprehensively describe the interaction 
between political actors, the media and society; c) the lack of ongoing dialogue between 
researchers and specialists in the fields of security, military affairs, and media technologies.

One way to overcome these difficulties is to take an interdisciplinary approach to 
the media coverage of military and political conflicts. It allows you to integrate theories 
of different fields – international relations, conflict studies, political communication and 
journalism. For example, the application of theories of international relations makes it 

12 Horbulin, W. (Ed.) (2017). Svitova hibrydna vijna: ukrajinskyj front, Kyiv.
13 Yavorska, H. (2016). Concept “vijna”: semantyka i pragmatyka. Stratehichni priorytety. Seria: Philoso-

phia, nr.1, p. 16.
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possible to consider a political or military conflict in a theoretical and historical-cultural 
context. Conflict studies provide a methodological basis for the analysis of the main 
parameters of the conflict. Communication and media studies theoretically substantiate 
changes in communication technologies, media functions and the role of journalists in 
covering political and military conflicts.

This diversity of approaches is certainly an advantage, but it also requires the 
consolidation of research efforts and the systematization of knowledge, as well as the 
development of methodological guidelines. The first steps in this direction were the 
magazine “Media, War & Conflict” , founded in 2008, and the collective work “Routledge 
Handbook of Media, Conflict and Security”, which was first published in 201714. 

Cultural dimension of the military conflicts
If we assume that every military conflict has a cultural dimension, it will make it 

possible to understand how mediatized culture affects the processes of armed conflict. 
Recently, the attention of researchers has shifted from the problems of interstate relations, 
conflict, strategic planning towards the so-called “Soft power” or “smart power”: culture, 
identity, values15 16. This was facilitated by the so-called “cultural turn”, which strengthened 
the position of poststructuralist and constructivist approaches to the issue of conflict and 
security17 18. This “cultural turn” means that culture in general and media in particular form 
a certain “background meanings”, stressing the importance of some and diminishing the 
importance of other events, and in that way a significant impact on the scope of policy19. 

At the same time, it is fair to note that these authors, emphasizing the importance 
of culture for the social and political sphere, do not dwell in detail on methods that allow 
to analyze verbal and nonverbal means by which culture and media “produce” certain 
meanings other audience reactions. Since the media produce meanings through media 
texts (verbal and visual), placing them in a certain context (“background”), the features 
of media texts (design, content, structure) significantly determine the processes of their 
interpretation and understanding by the audience.

Media and security
Research on the relationship between the media and security issues is based on three 

principles about the nature of communication. 
First, to describe media communication in general, the transport metaphor is most 

often used: “news has flown around the world”, “at the intersection of information flows”, 
“speed”. If we talk about news communication, it is more accurately described by the 
model of the ritual. This or that news or image can be attractive to the consumer, however, 
and this is much more important, given the power relations and social order, the news 
is a daily recurring rituals of consumption of multi-layered narratives. Ritual processes 

14 Robinson, P. (Ed.). (2017). Routledge Handbook of Media, Conflict and Security , London.
15 Nye, J. S. (2008). The Power to Lead: Soft, Hard and Smart Power, New York, p. 28.
16 Rough, W. A. (2009). The Case of Soft Power , [in:] Toward a New Public Diplomacy: Redirecting US 

Foreign Policy, Ed. Ph. Seib, New York, p. 177.
17 Bachmann-Medick, D. (2006). Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Rein-

bek b. Hamburg. 
18 Hammond, P. (2007). Media, War and Postmodernity. London.
19 Weldes, J. (2003). Popular Culture, Science Fiction and World Politics: Exploring Intertextual Re-

lations, [in:] To Seek Out New Worlds: Exploring Links Between Science Fiction and World Politics, 
Ed. J. Weldes, New York, p. 10.
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of consumption and interpretation of news narratives are in the center of attention of 
researchers of the relationship between media and security. Repetition is important because 
media rituals form standardized frames for news and, consequently, stereotyped audience 
reactions. This in turn poses security threats.

Second, the study of the relationship between the media and security issues involves not 
only an analysis of several leading media, but also media culture in general, as the concept 
of media encompasses actors, technologies and the environment. Politicians, journalists and 
media consumers live in a multimodal, multinational and multilingual media environment, 
in which local, regional and global narratives and visions circulate, competing with each 
other and determining the various reactions and behavior of the audience20.

Theses on communication as a ritual and media culture as a medium of interaction 
lead to the third foundation: the vagueness and uncertainty of the concept of “media 
power”. Establishing the agenda and determining the importance of security issues is no 
longer the prerogative of political elites alone . Repetitive rituals that change their form 
are mechanisms in the process of communication, which is now also involved in social 
media. If some subjects skillfully use these rituals to convey “correct” messages to the 
target audience, which often interprets the news media in an unexpected and unpredictable 
way, depending on the cultural and political context. In addition, the hybrid model of 
communication (one - to - many + many - to - many) leads to the individualization of mass 
communication21.

Discursive dimension of the Russian-Ukrainian armed conflict.
Now let us trace the discursive understanding of the Russian-Ukrainian military 

conflict. This conflict exists in physical and discursive dimensions. In the physical di-
mension, it is localized (Crimea, occupied territories of Donezk and Luhansk regions). 
Its discursive dimension is implemented at the global, interstate (Russian-Ukrainian) and 
local (intra-Ukrainian) levels. Discursive understanding of events at different levels is dif-
ferent. To study the relationship between the physical and discursive dimensions of the 
Ukrainian-Russian military conflict, it is optimal to use an interdisciplinary approach and a 
combination of quantitative and qualitative research methods. Discursive dimension of the 
Russian-Ukrainian military conflict was investigated on local level. The object of analysis 
was four online news portals “ZAXID.NET”, “Lviv Portal”, “Vgolos” and “Galinfo”. The 
research period is May 2021. The sample сonsists of 400 randomly seleсted news texts (100 
texts from each media). Most of the materials about the events in the сonflict area were 
published by the Vgolos (11), a little less by Galinfo (9), ZAXID.NET (4), and the Lviv 
portal (4).

In general, the coverage of the Russian-Ukrainian conflict in the news media discourse 
does not raise reservations. Given the specifics of this discourse, one should probably not 
expect the analytical component of the publication. However, if the text of the news is 
accompanied by a comment from a conflict expert or a military journalist, it significantly 
enhances the news quality.

20 Deuze, M. (2012). Media Life. Cambridge, p. 113.
21 Gillespie, M. & O’Loughlin, B. (2017). The Media-Security Nexus. Researching ritualized cysles of 

insecurity, [in:] Routledge Handbook of Media, Conflict and Security, Eds. P. Robinson, R. Fröhlich, 
London, p. 55.
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The thematic range of publications on the military conflict is not very wide. Most 
of them inform about violations of ceasefire, wounding or death of Ukrainian soldiers, 
military “exercises” in occupied territories of Donezk and Luhansk, seizure of militants by 
Ukrainian soldiers. In addition to “militants” journalists use the terms “hostiles”, “enemy”, 
“occupiers”, “Russian militants”, “enemy troops of the Russian Federation”, “Russian 
terrorists”, “Russian mercenaries”, “armed formations of the Russian Federation”. It is 
worth noting that some publications in the title talk about “militants” or “terrorists”, and in 
the text we already have “armed formations of Russia” or “Russian troops”. We believe that 
journalists who report on the Russian-Ukrainian military conflict should be more careful in 
choosing and using a term. If the term has synonyms, then of course they should be used. 
For example, the terms “militant” and “terrorist” are synonymous. The authors of some 
publications use these terms simultaneously, mostly in the plural: “terrorist-militants”.

As for the names by which the authors of periodicals denote the territories where 
hostilities are taking place, they most often use the official name “Joint Forces Operations 
Area” (in Ukrainian “Operacija Objednanych Syl” – OOC), which the Operational Head-
quarters of Ukrainian Armed Forces decided to use from the end of April 2018 instead of 
“Anti-terrorist Operation” (ATO), which was formally managed by the Security Service of 
Ukraine. In addition to this official term, journalists use other concepts: “area of   operation”, 
“anti-terrorist operation zone”, “war zone”. As we can see, journalists, when reporting on 
the Russian-Ukrainian military conflict and its participants, use different terms randomly. 
This does not always accurately convey the essence of the event. Finally we refer to “ABC. 
Armed Conflict in Terms (Guidebook for Ukraine)”, which was published in 2019 at the 
initiative of the Ministry of the Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced 
Persons and with the financial support of the Swiss Embassy in Ukraine. This handbook 
contains 105 terms of international and Ukrainian law that describe various aspects of the 
armed conflict, as well as a list and description of regulations and legislation adopted by 
Ukraine since 2014 to address issues related to the armed conflict and the temporary occu-
pied parts of Ukraine22.

In conclusion we claim that new methodological approaches are needed to analyze 
the relationship between the media and security issues. They should adequately respond 
to changes not only in social and political reality, but also in discursive practices, visual 
and verbal means of communication. This interaction between the subjects of politics and 
media is not linear, reflecting both continuity and variability of political system. Therefore, 
research methods on media interaction and national or international security issues should 
be sensitive, flexible, iterative and reflective. They should reflect the dynamics of this in-
teraction and new ways of communication between social and political players, the media 
and their audience.
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У статті проаналізовано термінологічні та дискурсивні аспекти російсько-україн-
ського воєнного конфлікту у контексті зарубіжних та українських досліджень у галузі 
конфліктології. Об’єктом аналізу були чотири інтернет-видання “ZAXID.NET”, “Львів-
ський портал”, “Вголос” і “Галінфо”. Період дослідження – травень 2021 року. Обсяг 
вибірки – 400 текстів новин, обраних за допомогою генератора випадкових чисел (по 
100 текстів із кожного видання).Зазначено, що традиційне розуміння війни як військово-
го зіткнення двох держав чи блоків з визначеними політичними цілями потребує пере-
осмислення. На початку XXI століття у зарубіжних публікаціях з’явилися нові поняття, 
які мали на меті концептуалізувати зміни у класичних підходах до війни. Одним із та-
ких термінів став термін “гібридна війна”. Термін “гібридний” означає поєднання різних 
елементів у цілісному фізичному об’єкті, явищі або дії. Термін “війна”, якому відпові-
дає англійське слово war, став широко використовуватись з означенням hybrid (гібридна) 
тільки з початком російської агресії проти України. Спільним для дослідників є те, що 
всі вони вважають за потрібне спершу вивчити конкретні випадки цієї війни, визначити 
подібності і відмінності між ними, а вже після того сформулювати загальну концепцію. 
Гібридну війну назагал розуміють як дії, у яких поєднуються мілітарні, квазімілітарні, 
дипломатичні, інформаційні, економічні та інші засоби з метою досягнення стратегіч-
них політичних цілей. Тому доречно трактувати назву “гібридна війна” як т.зв. umbrella 
term, що описує багатогранність цього явища та уможливлює комплексний аналіз мето-
дологічних підходів. Роль такого терміну полягає в тому, щоб віднайти спільні характе-
ристики гібридної війни і стимулювати пошук теоретично обґрунтованих та ефектив-
них практичних рішень.

Kлючові слова: війна; конфлікт; гібридна війна; російсько-український воєнний 
конфлікт; медіа; виміри конфлікту; комунікація.
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У статті окреслено межі свободи як академічного, конституційного та суспіль-
но-світоглядного поняття, що відображається у царині сучасного медіапростору. Зокре-
ма, ідеться також про журналістську етику, яка номінально регламентує межі гуманно-
го, дозволеного та а/морального (неприйнятного / прийнятного). Досліджено питання 
свободи вибору та свободи дій у площині українських масмедіа, проаналізовано його 
компоненти стосовно належного конституційно-придатного явища, що потребує дослі-
дження з погляду відповідності правам і свободам людини та професійним стандартам 
у межах масмедіа.

Ключові слова: свобода вибору та свобода дій, свобода волі, журналістська етика, 
деонтологія журналістики, професійні моральні стандарти.

Постановка проблеми. У ХХІ столітті в умовах повсюдної цифрової комуні-
кації стосунки між людьми набувають нових форм та значень. Етика як наукова га-
лузь, що досліджує ці стосунки у контексті підтримування загального паритету між 
учасниками комунікації, переймає нові виклики, один з яких – забезпечення сво-
боди вибору та дій усім учасникам цифрового комунікаційного процесу. В умовах 
глобалізації сучасний медіапростір має свою градацію за територіальною, мовною, 
світоглядною та споживацькою приналежністю користувача, що зумовлює права на 
доступ до інформації. Незважаючи на спільний «вільний» цифровий простір мережі 
Інтернет, обмеження, що розподіляють інформацію для різних людей, підпорядко-
вуються автоматизованим алгоритмам, політичним режимам та часто розподіля-
ються без усвідомленого прийняття рішень користувачем щодо власної інформацій-
ної картини дня. Така ситуація передбачає соціальне конструювання, що формує так 
звану штучну реальність для різних суспільних груп. Імовірна ілюзія свободи вибо-
ру інформації, а внаслідок чого і подальших дій щодо перебігу свого буття, призво-
дить до перспективи повсюдних маніпуляцій «власними» рішеннями і суспільства, 
і окремого індивіда саме через цифровий інформаційний простір. Унаслідок цього 
виникає низка, як мінімум – етичних, як максимум – правових конституційно-де-
мократичних, дилем, що потребують актуального погляду на ситуацію і перегляду 
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філософської концепції свободи вибору та дій у площині українських медіа. Саме 
тому маємо на меті з’ясувати стан, критерії і новітні форми свободи вибору і свободи 
дій для учасників комунікаційного процесу у площині українських масмедіа. 

Теоретичне підґрунтя. Дослідники різнобічно розглядають тематику свобо-
ди у масмедіа, здебільшого позиціонують це питання через призму можливостей та 
правового статусу ЗМІ у демократичній державі. Серед таких варто назвати: І. При-
луцького, В. Павликівського, П. Гуйвана, Х. Білограця, О. Ковальчука, І. Головко, 
О. Кушніренко, І. Крупського, Т. Романенко, Ю. Бондар, В. Рященко та ін. Свободу 
слова крізь етичні парадигми в журналістиці розглядали також: В. Іванов, В. Сер-
дюк, О. Кузнецова, В. Мостовий, В. Різун та ін. Однак тематика цього дослідження 
зосереджена на питаннях свободи вибору та свободи дій особистості, що виникають 
унаслідок споживання інформації із масмедіа. Це не було полем аналізу згаданих та 
інших дослідників, які більше акцентували увагу на правах та свободах людини, зо-
крема журналіста, оминаючи увагою висвітлення питання свободи вибору та впливу 
на свободу дій у медійній площині. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку розглянемо етимоло-
гічну складову свободи вибору та дій. Філософський бекграунд заявленої проблема-
тики доцільно розглядати з позицій мислителів, чиї ідеї та погляди – у світоглядній 
основі європейської цивілізації. Першопочатково поняття свободи вибору та свободи 
дій узалежнюються концепцією свободи волі, адже саме вона відповідальна за рух 
розумового потенціалу сучасної цивілізації в контексті так званого спонукання до 
дії та його першопричин. 

За словами українського філософа Вахтанга Кебуладзе, першим у стародавній 
Греції академічно розглянув питання свободи волі Демокрит (бл. 460 до н. е.). Його 
основна теза, яка характеризує зазначене поняття, стверджує, що «випадок – це пере-
хрещення ланцюгів необхідності». Себто воля робити так чи інакше зумовлюється 
буденною необхідністю. Сюди можна включити й фізіологічні та духовні потреби 
людини. А сам по собі випадок з огляду на причинно-наслідкові зв’язки, що йому 
передували, не є випадковим, навіть якщо індивід їх не усвідомлює. У подальшому 
Демокрит вивів свою «етичну концепцію відсутності свободи волі, згідно з якою – є 
атоми, які рухаються наперед визначеними траєкторіями. Всі ми це втілення цих 
атомів»1. Таким чином, за Демокритом, свобода волі нівелюється у філософській та 
фізичній площинах, зумовлюючись природознавчою концепцією атомів та молекул. 

Наступний античний мислитель, Епікур (341 до н. е.), опонував Демокриту ін-
шою гіпотезою, стверджуючи, якщо «атоми можуть відхилятися від траєкторії – це 
зумовлює свободу волі»2. Тобто, саме у рамках цих можливих відхилень існує сво-
бода волі. Є визначений порядок речей, але у ньому присутній люфт, у межах якого 
існує власний вибір.

З відходом від античного політеїзму та появою християнських традицій моно-
теїзму у світоглядному концепті європейської цивілізації відповідальність за долю 
великою мірою переклається на Бога. 

1 Кебуладзе, В.І. (2020), «Сила волі: як це працює з погляду науки. Свобода волі», Science&Wine. 
доступно за адресою: URL https://youtu.be/HTaTKptMyvQ?t=1526 (останній перегляд 25 травня 
2021).

2 Там само.

https://youtu.be/HTaTKptMyvQ?t=1526
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Северин Боецій (480-524) у своїй передсмертній «Розраді від філософії» пере-
осмислював вищезгадану тезу Демокрита так: «одне і те ж майбутнє, коли його від-
нести до божественного знання, то воно необхідне, коли ж зважити щодо власної 
природи, то воно видається вільним»3. У своїй характеристиці поняття свободи волі 
Боецій зауважував, що є певний світогляд «тих, хто озирає розумом божественні 
речі», і якщо дивитися на задане питання крізь призму цього (християнського) сві-
тогляду, божественне провидіння і є необхідністю. Отже, ніякої свободи волі немає. 

Лоренцо Вала (1407-1457) у міркуваннях «Про свободу волі» критикує будь-
яку філософію як царину, що шкодить християнству. Філософів поіменно називає 
надмірними у своїх прагненнях осягнути природу речей божественних. У підсумку 
доходить висновку, що, оскільки «причина божественної волі невідома ні людям, ні 
янголам», немає сенсу сумніватися щодо мудрості Бога. «Ми стоїмо за віру, а не за 
вірогідність, що ґрунтується на аргументах розуму. Чи багато дає знання для укрі-
плення віри? Смирення більше»4. Критикуючи за стоїцизм самого Боеція та проти-
ставляючи раціональному досвіду духовні вірування та особисті релігійні пережи-
вання, Вала теологізував підхід до поняття свободи волі, посилаючись на Бога, як на 
авторитет в останній інстанції, якому не варто ставити запитань, навіть якщо вони є. 
При цьому не дав жодної ґрунтовної альтернативи натомість. 

Бенедикт Спіноза (1632-1677) певним чином наслідує Боеція, зауважуючи, що 
«свобода – це пізнана необхідність». В. Кебуладзе пояснює цю тезу так: «наша сво-
бода можлива лише тоді, коли ми пізнаємо цю божественну необхідність, чинимо 
відповідно до неї»5. Тобто Спіноза розглядає свободу як категорію пізнання у рамках 
божественного промислу.

Іммануїл Кант (1724-1804) розглядає свободу волі за принципом «вчиняй завж-
ди так, аби максима твоєї волі водночас могла слугувати принципом загального за-
конодавства»6. Цей «категоричний імператив Канта» теж окреслює межі свободи 
у рамках суспільно-встановленого устрою. Особливістю такої точки зору є те, що 
встановлені норми повинні підтримувати всі члени суспільства, ці норми й уосо-
блюватимуть межі свободи волі. 

Фрідріх Ніцше (1844-1900), видатний німецький філософ, по-новому пере-
осмислив поняття свободи волі – Amor fati «Полюби власну долю». За Ніцше, при-
йняття власного життя з усіма його радощами та негараздами є перехідним ета-
пом для здобуття свободи волі. Адже лише відштовхуючись від рамок і обставин, 
які зумовлюють наше життя, можна впливати на його подальший перебіг. Ще одна 
світоглядна концепція від Ніцше полягає в «інверсії сили волі на «волю до сили»7. 
Тобто міра людського у людині вимірюється наявністю волі до сили видозмінювати 
власне буття. 

Отже, з огляду на еволюцію філософської думки щодо питання наявності та 
функціонування свободи волі, можемо скомпонувати загальний причинно-наслід-

3 Боецій, С. (2002), «Розрада від філософії», Вид-во Соломії Павличко «Основи», 136 с.
4 Валла, Л. (1989), «Об истинном и ложном благе. О свободе воли», Изд-во «Наука», 289 с.
5 Кебуладзе, В.І. (2020), «Сила волі: як це працює з погляду науки. Свобода волі», Science&Wine. 

доступно за адресою: URL https://youtu.be/HTaTKptMyvQ?t=1526 (останній перегляд 25 травня 
2021).

6 Див. там само.
7 Див. там само.

https://youtu.be/HTaTKptMyvQ?t=1526
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ковий зв’язок, що підводить до сутності охарактеризованого поняття. Свободу волі 
зумовлює необхідність, надприродне провидіння (фатум) та рівень його пізнання 
людиною. Незважаючи на свою природу, у рамках соціуму вона повинна мати межі 
суспільно-встановленого. Воля управляти силою розуму і є людським у людині. У 
рамках доступного підпорядкування ми, як біологічний вид, схильні до намагань 
контролювати цей розум. Обсяг підконтрольного (зрозумілого / усвідомленого) нам 
і є свободою волі. 

У площині українських масмедіа працює принцип, згідно з яким «вхідний сиг-
нал зумовлює вихідний». Чимало інформаційних майданчиків працюють та проду-
кують завантажений контент завдяки реакції на нього аудиторії. Найпопулярні-
ші відеохостинги: YouTube, Vimeo, Vevo8; соціальні мережі: Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Tik Tok, Twitter9; пошукові сервіси: Google, Yahoo!, Bing10; монетизують 
свій контент завдяки постійним користувачам. За цією логікою, воля користувачів 
здатна регулювати інформаційний потік. Однак чи є мережева інформаційна стріч-
ка відображенням волі суспільства? Лише частково. Варто зауважити, у цифровому 
столітті аксіома, згідно з якою попит зумовлює пропозицію, інверсувалася, адже 
завдяки впливовості масмедіа тепер пропозиція здатна зумовити попит. Унаслі-
док користування цифровою мережею користувачеві притаманна низка свідомих та 
несвідомих дій, адже будь-який вхідний сигнал здатен зумовлювати вихідний. Пе-
рефразовуючи Демокріта, можемо сказати, що рекламна стрічка конкретного корис-
тувача – це перехрещення ланцюгів необхідності. Тобто інформації, що, на думку 
автоматизованих алгоритмів підбору, «цікава» користувачеві. 

Одна з найпопулярніших пошукових систем у світі Google так пояснює необ-
хідність роботи алгоритмів у пошукових запитах користувачів: «Системи позицію-
вання Google сортують сотні мільярдів веб-сторінок в індексі Пошуку, щоб знахо-
дити найбільш релевантні результати за частку секунди та показувати їх у зручний 
для вас спосіб»11. Коли компанія говорить про «зручний для нас спосіб», то йдеться 
про врахування низки базових факторів, «зокрема, слова в запиті, релевантність і 
зручність використання сторінок, компетентність джерел, а також ваші місцезна-
ходження й налаштування»12. «Зручність» та «компетентність» можна трактувати 
доволі суб’єктивно. А от щодо місцезнаходження, то це може допомогти підібрати 
інформацію для певного світогляду. Наприклад, зважаючи на рівень розвитку краї-
ни. Звісно, ці судження гіпотетичні, але, маючи арсенал такого контролю та регулю-
вання інформацією, всесвітні Інтернет-організації мають владу та важелі впливу на 
суспільну думку. Громадськості ж доводиться покладатися на їхню доброчесність, 
натискаючи «так» під умовами користування мережею. Логіка проста, якщо хочете 

8 TechToday (2019), «Найкращі альтернативи YouTube», доступно за адресою: URL https://techtoday.
in.ua/reviews/krashhi-alternatyvy-youtube-119946.html (останній перегляд 25 травня 2021).

9 Український Спектр (2020), «Найпопулярніші соціальні мережі в Україні та країнах світу у 
2020», доступно за адресою: URL https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-
merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/ (останній перегляд 25 травня 2021).

10 Marketer (2019), «Найпопулярніші пошукові системи в 2019», доступно за адресою: URL https://
marketer.ua/ua/search-engine-stat-2019/ (останній перегляд 25 травня 2021).

11 Google, «Як працюють алгоритми пошуку», доступно за адресою: URL https://www.google.com/
intl/uk/search/howsearchworks/algorithms/ (останній перегляд 25 травня 2021).

12 Там само.

https://techtoday.in.ua/reviews/krashhi-alternatyvy-youtube-119946.html
https://techtoday.in.ua/reviews/krashhi-alternatyvy-youtube-119946.html
https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/
https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/
https://marketer.ua/ua/search-engine-stat-2019/
https://marketer.ua/ua/search-engine-stat-2019/
https://www.google.com/intl/uk/search/howsearchworks/algorithms/
https://www.google.com/intl/uk/search/howsearchworks/algorithms/
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використовувати пошукову систему – автоматично погоджуєтеся з роботою алго-
ритмів, що у ній функціонують. 

Далі розглянемо, як працюють алгоритми збору та обробки інформації. Стосов-
но алгоритму відбору пошукових систем компанія Google залишає за собою право 
«об’єднувати відомості, які були корисними для інших користувачів з інформацією 
трафіку знань. Усі колективні знання людей, які проходять через нашу пошукову 
систему, усі пошукові запити визначають цікаві речі, які ми включаємо до бази да-
них»13. Окрім того, компанія Google збирає різні типи інформації про користува-
чів, що послуговуються її сервісами (Див. Таблиця 1). Функціонал збору інформації 
можна змінити у налаштуваннях конфіденційності. Деяку інформацію можна забо-
ронити зберігати. Проте, чи багато користувачів мережі у нас приділяють цьому 
пильну увагу?

Таблиця 1. Типи персональної інформації,  
яку збирає Google про користувача14

№ Найменування інформації
1. Ім’я та пароль; 7. Інформація про активність у сервісах 

Google:
• терміни, які ви шукаєте;
• відео, які ви дивитеся;
• перегляди контенту, оголошень і дії з 

ними;
• голосові й аудіодані, отримані під час 

користування звуковими функціями; 
• активність, пов’язана з покупками;
• інформація про людей, з якими ви 

спілкуєтесь або ділитеся контентом; 
• активність на сайтах і в додатках сто-

ронніх розробників, які використову-
ють наші сервіси;

• історія веб-перегляду Chrome, синхро-
нізована з вашим обліковим записом 
Google.

2. Номер телефону або платіжна ін-
формація;

3. Контент, який ми створюємо, за-
вантажуємо чи отримуємо від 
інших, коли користуємося серві-
сами Google, зокрема вхідні й ви-
хідні електронні листи, збережені 
фото та відео, створені документи 
й електронні таблиці, а також ко-
ментарі до відео на YouTube;

4. Тип і налаштування браузера й 
пристрою, операційна система, 
мобільна мережа (зокрема, назва 
та номер телефону оператора);

8. Номер вашого телефону, номери теле-
фонів ваших співрозмовників, номе-
ри переадресації, час і дата дзвінків та 
пові домлень, тривалість і типи викли-
ків, дані про маршрутизацію;

13 Google (2012), «Introducing the Knowledge Graph», доступно за адресою: URL https://youtu.be/
mmQl6VGvX-c (останній перегляд 25 травня 2021).

14 Google, «Google Конфіденційність та умови», доступно за адресою: URL https://policies.google.
com/privacy?hl=uk (останній перегляд 25 травня 2021).

https://youtu.be/mmQl6VGvX-c
https://youtu.be/mmQl6VGvX-c
https://policies.google.com/privacy?hl=uk
https://policies.google.com/privacy?hl=uk
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5. IP-адреса, час та URL-адреса на-
прямку переходу запиту користу-
вача;

9. Місце перебування може з різним сту-
пенем точності визначатися за допомо-
гою:
• GPS;
• IP-адреси
• даних датчиків пристрою користувача;
• інформації про об’єкти поблизу при-

строю користувача, як-от точки до-
ступу Wi-Fi, стільникові антени та 
пристрої з увімкненим з’єднанням 
Bluetooth.

6. Інформація про користувача «від 
надійних партнерів і партнерів га-
лузі безпеки;

Варто враховувати, що, окрім Google, ми користуємося іншим програмним за-
безпеченням, яке теж передбачає збір та обробку персональних даних користувачів. 
Окрім того, існує практика обміну інформацією серед різних інформаційних плат-
форм. Наприклад, Google «може збирати інформацію про користувача від надійних 
партнерів, зокрема маркетингових, які надають відомості про потенційних клієнтів 
наших комерційних послуг і партнерів у галузі безпеки»15. У цьому випадку при-
вертає увагу формулювання «потенційні клієнти». Адже усі користувачі мережі є 
потенційними клієнтами, якщо привабити їхню увагу до якогось продукту, харак-
теристики якого скомпоновані на узагальненні активності користувача упродовж 
користування мережею Інтернет. Мабуть, із такого порядку речей і випливає один з 
елементів концепції споживацького суспільства, де класична капіталістична схема – 
товар, гроші, товар – також інверсувалася у послідовність – гроші, товар, гроші. З 
благословення алгоритмів і тих, хто за ними стоїть, постає замкнуте коло, у якому 
чим більше маємо, тим більше потребуємо. 

Журналіст та автор популярного блогу «Технології, медіа і суспільство» А. 
Бродецький у відповідь на запитання інтерв’юера про локальну інформаційну об-
меженість зауважує: «ніхто з нас добровільно не стає учасником інформаційної 
бульбашки, її навколо нас зробили, почали це робити тоді, коли Інтернет став пер-
соналізованим». Саме прив’язування мережевої активності до конкретної людини 
зумовило увесь той спектр інформації, яка є цифровим портретом користувача. 
«Якщо непрозорий для тебе алгоритм відбору інформації вирішує, що тобі показати, 
а ти купуєш, то фактично за тебе вирішують, що ти купиш»16. Отже, який відсоток 
свободи у діях такого споживача? 

Чимало молодих людей зараз за основне джерело інформації мають одну або 
декілька популярних соціальних мереж. Саме там опції вибору того, що, на дум-
ку алгоритму, буде кращим для користувача, працюють на всю потужність. «Бути 
в інформаційній бульбашці – означає – бути інтелектуально заблокованим». У ці 
платформи зараз інтегровані механізми продажу товару, що дають змогу купувати, 
не полишаючи сайт чи додаток. Під егідою «зручно» користувачі часто купують 

15 Google, «Google Конфіденційність та умови», доступно за адресою: URL https://policies.google.
com/privacy?hl=uk (останній перегляд 25 травня 2021).

16 Бродецький А. (2019) «Обережно, Фейсбук! Блогер Андрій Бродецький – про алгоритми збо-
ру інформації користувачів соцмереж» Радіо НВ, доступно за адресою: URL https://nv.ua/ukr/
radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-
koristuvachiv-socmerezh-50021595.html (останній перегляд 25 травня 2021).

https://policies.google.com/privacy?hl=uk
https://policies.google.com/privacy?hl=uk
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-koristuvachiv-socmerezh-50021595.html
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-koristuvachiv-socmerezh-50021595.html
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щось саме за інверсованою закономірністю, де пропозиція зумовлює попит. Проте 
є випадки, коли такому порядку речей свідомо опирається і сам бізнес. Наприклад, 
британському косметичному бренду Lush «набридло боротися з алгоритмами», 
вони почали активно зменшувати свою діяльність у соціальних мережах. «Ми не 
хочемо платити, щоб з’явитися у вашій стрічці новин... Ми хочемо, щоб «соціальне» 
було більше про пристрасть і менше про лайки» (далі вподобайки)17. Це свідчить 
про нав’язливість алгоритмів у сучасному медіапросторі. Нині саме такі механізми 
безальтернативно «відповідальні» за транспортування інформації до ними ж ском-
понованої цільової аудиторії. «Вподобайка» – це оцінне судження, що існує у рамках 
«клікбейту» – кількості клацань (реакцій) на конкретну інформацію, певною мірою 
різновид маніпулювання громадською думкою. Адже за кількістю «вподобайок» та 
коментарів алгоритми «вирішують» наскільки актуальна інформація для конкрет-
ного користувача, зважаючи на його персональний цифровий портрет смаків, той 
самий користувацький бекґраунд. До чого тут маніпуляції? «Вподобайки» можна 
«накрутити» за допомогою спеціалізованих програм. Коментарі – за допомогою 
ботів18. Звісно, коренем завжди є ціна питання, але для маніпуляторів мета завжди 
виправдовує засоби. На виході можемо отримувати штучний резонанс довкола фей-
кових подій і за стадним інстинктом стати частиною аудиторії, що сприйняла пові-
домлення як актуальне та потрібне іншим користувачам. Отже, на підставі даних 
теоретичних узагальнень, за аналогією із сучасним тлумаченням свободи у площині 
масмедіа, – обсяг підконтрольного та зрозумілого користувачу і є його свободою у 
площині масмедіа.

Конституційні гарантії свободи та вплив цифрових технології на них є диску-
сійним питанням для досліджень. Коли ми говоримо про державницький фунда-
мент, що забезпечує права та свободи громадянам країни, загалом маємо на увазі 
два режими його реалізації: демократичний і тоталітарний. Останньому притаманне 
стрімке обмеження і нівелювання поняття свободи, тому зупинимося на «владі на-
роду» та її можливостях. 

Давньогрецьке поняття демократії напряму узалежнювало питання свободи та 
його значимість для збереження такого режиму. Розмірковуючи про свободу у краї-
ні, Платон зауважував, що «надмірна свобода для держави обертається... на надмір-
не рабство… З крайньої свободи виникає найбільше рабство»19. У нашому випадку 
Інтернет для одних є благом, а для інших чинником деградації особистості. 

У Конституції України слова «свобода» та «свободи» згадуються аж 48 разів. 
«Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» починається зі Статті 
21, яка проголошує, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права 

17 Mediasapiens (2019), «Косметичний бренд Lush різко зменшує свою присутність в соціальних 
мережах», доступно за адресою: URL https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/22732/2019-04-
11-kosmetychnyy-brend-lush-rizko-zmenshuie-svoyu-prysutnist-v-sotsialnykh-merezhakh/ (останній 
перегляд 25 травня 2021).

18 Liga.net. (2020), «Боти, клікбейт і Ukr.net. Як українські медіа «створюють» мільйони чита-
чів», доступно за адресою: URL https://ua-news.liga.net/society/articles/boti-klikbeyt-i-ukrnet-yak-
ukrainski-media-stvoryuyut-milyoni-chitachiv (останній перегляд 25 травня 2021).

19 Платон (2003), Государство, Деловая книга, Екатеринбург, 92-93 с.

https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/22732/2019-04-11-kosmetychnyy-brend-lush-rizko-zmenshuie-
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і свободи людини є невідчужуваними та непорушними»20. Це абсолютна гарантія 
вільного конституційного ладу стосовно людини. Важливим елементом цього розді-
лу Конституції є положення, яке забезпечує довготривалість цих свобод. «При при-
йнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод»21. Це ніби є запорукою уникнення зловжи-
вань законодавством у подальшому. Але для того, щоб розуміти чи порушуються 
права та свободи конкретної людини, зокрема у масмедіа, потрібно ідентифікувати 
межі цих прав. 

Конституція України у «Розділі ІІ. Права, свободи та обов’язки людини і грома-
дянина» у питаннях свободи забезпечує:

Таблиця 2. Права та свободи, які забезпечує Конституція22

• вільний розвиток своєї особистості;
• рівні конституційні права і свободи усім громадянам;
• іноземцям ті самі права і свободи;
• право на свободу та особисту недоторканність;
• свободу пересування, вільний вибір місця проживання;
• свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
• свободу світогляду і віросповідання;
• свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації;
• свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелек-

туальної власності;
• конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 

окрім випадків, передбачених Конституцією України.

Проте, як вищезгадані алгоритми відбору впливають на конституційні права 
людей? Вони перекроюють деякі з них на новий лад. За словами А. Бродецького, 
«це може бути дуже небезпечним для демократії, бо ця машина з генерування клі-
ків, яку дає Фейсбук будь-кому, у кого є гроші, може стати інструментом у руках 
будь-кого»23. Заявлена соціальна мережа є лише конкретним прикладом того, як за 
допомогою сучасних технологій можна втручатися у колективну та індивідуальну 
суспільну свідомість і грубо порушувати наведені вище конституційні гарантії. В 
умовах диджиталізації «немає проблеми – де знайти інформацію? Є проблема – як 
її відфільтрувати?»24. Останні дослідження показують, що «майже половина україн-
ців мають нижчий за середній індекс медіаграмотності. Більшість з них ніколи не 

20 Верховна Рада України, «Конституція України», доступно за адресою: URL https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (останній перегляд 25 травня 2021).

21 Там само.
22 Там само.
23 Стрельников, О. (2019), «Обережно, Фейсбук! Блогер Андрій Бродецький – про алгоритми збо-

ру інформації користувачів соцмереж», Радіо НВ, доступно за адресою: URL https://nv.ua/ukr/
radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-
koristuvachiv-socmerezh-50021595.html (останній перегляд 25 травня 2021)

24 Там само.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-koristuvachiv-socmerezh-50021595.html
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-koristuvachiv-socmerezh-50021595.html
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/oberezhno-feysbuk-bloger-andriy-brodeckiy-pro-algoritmi-zboru-informaciji-koristuvachiv-socmerezh-50021595.html
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перевіряє повідомлення медіа на достовірність. Ще чверть українців вважають про-
блеми дезінформації, джинси та маніпуляцій в медіа неактуальними»25. Такі разючі 
результати свідчать про загальний рівень притомності українського суспільства у 
питаннях медіаграмотності. Ця ситуація показує, що можливість просякнення мані-
пулятивних технологій у сьогодення не є примарною, адже результати цитованого 
дослідження демонструють придатний ґрунт для реалізації цифрового потенціалу з 
метою «управління» рішеннями, смаками, світоглядними орієнтирами, та ін. інди-
відуальними характеристиками людини. 

Існують інші способи для контролю за поширенням певної інформації, і, від-
повідно, формування думок, поглядів та власних суджень, наприклад – спецслужби 
та їхнє спецобладнання. Експерт Лабораторії цифрової безпеки А. Кушнір пояснює, 
що може відбуватися за допомогою здійснення такого контролю, йдеться про так 
звані «темні ящики», якими російські спецслужби зобов’язують інтернет-провайде-
рів обладувати свої серверні. «Оскільки ці засоби призначенні для блокування, вони 
можуть вносити зміни у трафік, блокувати, не давати змогу приєднатися або, напри-
клад, суттєво сповільнювати… нібито це не є блокування, але, фактично, працювати 
з сайтом неможливо, і ви відмовляєтеся від його використання»26. І це лише найпри-
мітивніший приклад того, як під виглядом «гарантування безпеки» можна впливати 
на вільний доступ до інформації. Тобто, наприклад, той самий сайт може працювати 
в Україні і не завантажуватися у Росії. Окрім цього, у такий спосіб можна блокува-
ти й конкретні публікації, змінюючи їхню актуальність для автоматизованих алго-
ритмів і, відповідно, безпосередньо впливати на надання інформації користувачеві. 
Однак, бути цьому чи ні залежить від законодавства та спеціалізованих урядових 
директив, адже спецслужби та інші організації, що здійснюють інформаційну полі-
тику, працюють від імені громадян. 

У 2018 році в Європейському Союзі вкотре було переглянуто «питання захисту 
та обробки персональних даних, а також норм, що стосуються вільного переміщення 
персональних даних»27. Документ під назвою «Загальний регламент захисту даних» 
(GDPR) включає в себе положення, що стосуються безпеки користувачів у мережі 
Інтернет. Контекстуально деякі з них окреслюють порушені у цьому дослідженні 
питання свободи вибору та свободи дій у мережі Інтернет. Зокрема, зазначається, що 
нині «технології дають змогу (третім особам) користуватися персональними даними 
в безпрецедентних масштабах з метою реалізації своєї діяльності». Далі наголошу-
ється на питанні персональних можливостей користувачів, мовляв, вони «повинні 
мати контроль щодо власних персональних даних» і тому «необхідно зміцнити пра-
вову та практичну визначеність» цього питання для усіх, хто бере участь в масово-ін-
формаційному процесі. У сфері обов’язків в Регламенті особлива увага зосереджена 

25 Детектор медіа (2021) «Індекс медіаграмотності українців (дослідження)» доступно за адре-
сою: URL https://detector.media/community/article/186435/2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-
ukraintsiv-doslidzhennya/ (останній перегляд 25 травня 2021).

26 Кушнір, А. (2019), «Ізольований Рунет. Експерт пояснює, що відбувається з інтернетом в Ро-
сії», Радіо НВ, доступно за адресою: URL https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/izolovaniy-runet-
ekspert-poyasnyuye-shcho-vidbuvayetsya-z-internetom-v-rosiji-50017319.html (останній перегляд 
25 травня 2021).

27 Асоціація «APhD» (2018), «GDPR. Офіційний український переклад», доступно за адресою: 
URL http://aphd.ua/gdpr-ofitsiinyi-ukranskyi-pereklad-/ (останній перегляд 25 травня 2021).

https://detector.media/community/article/186435/2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-doslidzhennya/
https://detector.media/community/article/186435/2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-doslidzhennya/
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/izolovaniy-runet-ekspert-poyasnyuye-shcho-vidbuvayetsya-z-internetom-v-rosiji-50017319.html
https://nv.ua/ukr/radio/-novyy-ranok/izolovaniy-runet-ekspert-poyasnyuye-shcho-vidbuvayetsya-z-internetom-v-rosiji-50017319.html
http://aphd.ua/gdpr-ofitsiinyi-ukranskyi-pereklad-/
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на «законності і правомірності» при опрацюванні будь-яких персональних даних. 
Зокрема, йдеться про максимальну прозорість при зборі та обробці даних. Фізич-
ні особи, чиї персональні дані обробляються, «повинні знати про ризики, правила, 
гарантії та права»28, що пов’язані з цим процесом. Окрім того, далі зазначається, що 
обробка має відбуватися лише у разі крайньої потреби, а задля безпеки сам процес 
збереження має бути завершеним за допомогою автоматизованого видалення інфор-
мації. Безпосередньо про права та свободи у Регламенті згадується в контексті за-
хисту та збереження їх фундаментальних засад. Адже з огляду на вплив технологій 
існують «істотні ризики» їх обмеження або нехтування. Документ містить чимало 
аспектів, що так чи так торкаються свободи вибору і свободи дій у мережі Інтернет. 
У рамках цього дослідження доходимо висновку про актуальність згаданих питань і 
для Української інформаційної безпеки. 

Серед українських нормативно-правових документів, що контекстуально 
межують із заявленою проблематикою, на особливу увагу заслуговує «Доктрина 
інформаційної безпеки України» від 25.02.17 р. З перших рядків документу стає 
зрозуміло, що попередні висновки про ймовірні маніпуляції у масмедіа є небезпід-
ставними. У контексті діючої гібридної війни Російська Федерація (далі РФ) засто-
совує до українців «технології впливу на свідомість, спрямовані на розпалювання 
національної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну конститу-
ційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної 
цілісності України»29. Це означення є показовим, адже демонструє впливовість ін-
формаційних технологій на різні сфери суспільного буття та ідентифікує предмет 
інформаційної війни. Усі зазначені у Доктрині загрози зумовлюють потребу «ін-
новаційних підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного 
простору в умовах глобалізації та вільного обігу інформації»30. Іншими словами 
згадані у поточному дослідженні загрози впливу на свободу вибору та свободу дій 
українського суспільства, зокрема соціальне конструювання як їх сукупність, що 
здатна спричинити деформацію світогляду та побудувати довкола фізичної особи 
викривлену картину реальності за допомогою інформаційних вкраплень через ма-
смедіа – перекручених фактів, фейкових новин, маніпуляцій суспільною свідомі-
стю та ін., потребують ідентифікації та превентивних заходів задля запобігання 
масової реалізації. У рамках запобіжних і контрзаходів у Доктрині означуються 
кілька видів цільової комунікації – «стратегічна, урядова, кризова, та стратегіч-
ний наратив». Кожна з них передбачає цілеспрямовану контрпропаганду, що під-
лягає застосуванню у відповідних випадках. Доктрина «уточнює засади державної 
інформаційної політики у рамках протидії руйнівному інформаційному впливу з 
боку РФ» і при цьому не суперечить, а обороняє «принципи додержання прав і 
свобод». Серед актуальних загроз у Доктрині окреслюються «спеціальні інформа-
ційні операції, що передбачають деморалізацію військ, провокації, дестабілізацію», 
та інші способи спричинення хаосу серед суспільства. З цього постає, що інформа-
ційні загрози є більше ніж реальними сьогодні та потребують чітких протидій про 

28 Там само.
29 Верховна Рада України (2017), «Доктрина інформаційної безпеки України» доступно за адре-

сою: URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (останній перегляд 25 травня 2021).
30 Там само.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017
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алгоритм яких йдеться у розділі «Пріоритети державної політики в інформаційній 
сфері». Отже інформаційна безпека держави прямо стосується забезпечення остан-
ньою прав та свобод людини та громадянина і полягає у підтримуванні балансу та 
якості інформації у масмедіа. Порушення професійних стандартів призводить до 
загроз впливу на свободу вибору та свободу дій користувача. Окрім різноманітних 
шахрайських схем, існують повноцінні «спеціальні інформаційні операції» діяль-
ність яких постає у рамках сукупності способів впливу: через соціальні мережі, бо-
тів, алгоритми, фейки, дезінформацію, перекручування фактів та інші компоненти 
«пропагандистської машини». 

Резюмуючи, зауважуємо, що результати теоретичних узагальнень, які стосують-
ся міжнародних, конституційних та інших законодавчих гарантій свободи наводять 
на висновки про імовірність впливу цифрових технології на них. На це впливають різ-
ні чинники – від можливостей сучасного обладнання до законодавчо врегульованих 
рішень задля забезпечення «цифрової безпеки» суспільства. Будь-яка інформаційна 
діяльність у масмедіа не повинна суперечити міжнародним та українським принци-
пам, що забезпечують людей правами на свободу вибору та впливами на свободу дій. 

Етичний компонент питання свободи вибору та дій у площині українських ма-
смедіа полягає у деонтологічній модальності досліджуваного явища. Деонтологія 
як розділ етики, що в рамках дослідження розглядає стосунки між журналістом та 
аудиторією стосовно належного сповідування фахівцем професійних стандартів, пе-
редбачає відповідальність журналіста за власну діяльність. Персоналізація зробила 
мережу Інтернет підконтрольною цифровим алгоритмам. Але водночас вона має зо-
бов’язувати до тієї самої відповідальності за неправомірні дії. 

Таблиця 3. Положення КЕУЖ дотичні до питання свободи вибору  
та свободи дій у масмедіа31

№ Текст положення Дотичність положення 
1. «Свобода слова та висловлювань є не-

від’ємною складовою діяльності жур-
наліста».

Зловживання свободою слова та ви-
словлювань суперечить цьому поло-
женню.

2. «Служіння інтересам влади чи за-
сновників, а не суспільства, є пору-
шенням етики журналіста».

Заангажована журналістська діяль-
ність націлена на маніпулювання сус-
пільною думкою суперечить цьому 
положенню. 

6. «Повага до права громадськості на 
повну та об’єктивну інформацію про 
факти та події є найпершим обов’язком 
журналіста».

Нехтування принципами забезпечення 
об’єктивності з метою переконання та 
маніпулювання суперечить цьому по-
ложенню.

7. «Інформаційні та аналітичні матеріа-
ли мають бути чітко відокремлені від 
реклами відповідною рубрикацією».

Рекламодавці, виступаючи спонсора-
ми медійного проєкту, інтегрують свої 
пропозиції у інформаційний продукт, 
щоб реклама набувала вигляду фактів.

31 Комісія з журналістської етики, «Кодекс етики українського журналіста», доступно за адресою: 
URL https://www.cje.org.ua/ua/code (останній перегляд 25 травня 2021).

https://www.cje.org.ua/ua/code
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8. «Редакційна обробка матеріалів, вклю-
чаючи знімки, текстівки, заголовки, 
відповідність відеоряду та текстового 
супроводу тощо не повинні фальсифі-
кувати зміст».

Підбір світлин або відео- чи аудіоряду 
лише за контекстом матеріалу не від-
повідає журналістським стандартам, 
бо спотворює реальність, демонстру-
ючи уяву чи асоціації автора, але не 
відображає дійсність. 

9. «Факти, судження та припущення ма-
ють бути чітко відокремлені одне від 
одного».

Змішування суджень, фактів та при-
пущень призводить до дезінформації 
аудиторії і суперечить цьому положен-
ню.

10. «Точки зору опонентів, в тому числі 
тих, хто став об’єктом журналістської 
критики, мають бути представлені 
збалансовано».

Вибірковість подання оцінних суджень 
та імітація публічної дискусії порушує 
це положення. 

11. «Не допускається таке вибіркове циту-
вання соціологічних досліджень, яке 
призводить до викривлення змісту».

Вибірковість інформації та її просу-
вання під певним кутом, ігноруючи ін-
ший, що суперечить обраній ідеології, 
є порушенням цього положення.

13. «Журналіст не повинен використову-
вати незаконні методи отримання ін-
формації».

Використання спеціального обладнан-
ня або підставних джерел інформації, 
або тих, що здобувають її без згоди лю-
дини, суперечить цьому положенню.

У Таблиці 3 проаналізовано положення актуального Кодексу етики україн-
ського журналіста (КЕУЖ), що номінально регламентують межі гуманного, доз-
воленого, та а/морального (неприйнятного / прийнятного) при здійсненні профе-
сійної інформаційної діяльності у масмедіа. Деякі з них: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
безпосередньо межують із досліджуваною тематикою свободи вибору та свободи 
дій у площині українських масмедіа. У колонці «Дотичність положення» йдеться 
про його зв’язок із досліджуваними питаннями свободи вибору та свободи дій у 
площині масмедіа. За результатами перегляду положень Кодексу майже половина 
(9 з 19 положень) виявилися безпосередньо пов’язаними із досліджуваною пробле-
матикою. Це свідчить про стійкий зв’язок положень професійної етики із посяган-
ням на свободу вибору та впливом на свободу дій споживачів інформації. Наразі 
мережа Інтернет розглядається як благо, що забезпечує безліч людей необхідною 
інформацією. Однак у межах інформаційних війн та інших інформаційних явищ, 
що націлені на маніпулювання суспільною свідомістю, саме професійна етика є 
регулятором дій для фахівця. Претензії до розповсюдження неякісної інформації 
передовсім мають адресуватися тим, чиє ремесло передбачає служіння інтересам 
громадськості, а не власним чи комерційним. Їхня діяльність має бути взірцевою 
та слугувати хорошим прикладом для інших інформаційних проектів. А отже і ре-
акція на систематичні порушення журналістами професійних стандартів має бути 
гучною та показовою. 

Приміром, актуальна ситуація із санкційним припиненням прямоефірного мов-
лення «проросійських телеканалів» «112 Україна», «NewsOne» та «Zik» на терито-
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рії України32 наочно демонструє ставлення української спільноти до «професійних 
журналістів», які зловживають свободою слова. З перелічених у Таблиці 3 паралелей 
положень, та з огляду на їхню причетність до наступу на свободу вибору та впливу 
на свободу дій, у продукції цих трьох телеканалів, хоча б вибірково, мабуть, не мі-
стилося тільки сьоме (відокремлення реклами), та й то – якщо не вважати рекламою 
політичний популізм. Окрім уповноважених органів33 та їхніх представників34, чо-
тирнадцять громадських організацій, що протидіють дезінформації, у спільній заяві 
ідентифікували діяльність цих медійних платформ так – «вони виступають в ролі ін-
струментів зовнішніх деструктивних операцій впливу, спрямованих на просування 
наративів пропаганди Кремля під маскою «місцевих» українських медіа»35. У цьому 
прикладі ми демонструємо важливість та актуальність протидії деструктивному ін-
формаційному впливу на свободу вибору та впливу на свободу дій. А також ілюстру-
ємо запит громадськості на якісну професійну інформаційну діяльність у масмедіа 
та засудження її протилежності. Функціонування професійних принципів зумов-
люється об’єктивними чинниками, що зумовлюють суспільний добробут. Право на 
«повну та об’єктивну інформацію про факти та події» є невід’ємним для формування 
власних рішень та свідомої оцінки дійсності. Маніпуляції інформацією у масмедіа 
спричиняють наступ на свободу вибору, що зумовлює вплив на свободу дій. 

За логікою процесів, що відбуваються за умов використання тих чи інших при-
йомів для поширення інформації, відбувається очікувана динаміка впливу інформа-
ції на реципієнта, вона має власну тенденційність. На Рисунку 1 зображено умовні 
паралелі процесів інформаційного впливу та прогнозовані наслідки, до яких вони 
призводять. 

У сучасних реаліях не існує таких чистих результатів закономірностей (окрім 
тоталітарних режимів), але інформаційний процес, що спрямований на конкретні на-
слідки, в ідеалі передбачає один з тенденційних результатів. На Рисунку 1 розміще-
но дві абсолютизованих закономірності, мета яких показати передумови, причини 
та наслідки двох типів діяльності інформаційних платформ. Умовно розподіляємо 
їх на дві категорії: «для блага суспільства» та «для втілення інтересів замовника». 
Першій категорії притаманні риси, які відповідають суспільним очікуванням та у 
масово-комунікаційному процесі розглядаються як інформаційне надбання (об’єк-

32 Президент України Володимир Зеленський Офіційне інтернет-представництво (2021), «Указ 
Президента України №43/2021», доступно за адресою: URL https://www.president.gov.ua/
documents/432021-36441 (останній перегляд 25 травня 2021).

33 Герасимюк, О. (2021), «Ольга Герасим’юк у програмі «Право на владу» на «1+1» – про санк-
ції РНБО щодо телеканалів «112 Україна», «NewsOne» і «ZIK», Національна рада з питань 
телебачення та радіомовлення, доступно за адресою: URL https://www.nrada.gov.ua/video/
olga-gerasym-yuk-u-programi-pravo-na-vladu-na-1-1-pro-sanktsiyi-rnbo-shhodo-telekanaliv-112-
ukrayina-newsone-zik (останній перегляд 25 травня 2021).

34 Ткаченко, О.В. (2021), «Коментар Рішення РНБО про санкції щодо «трьох телеканалів які нази-
вають себе українськими» Ткаченка О. В., Міністра культури і інформаційної політики Украї-
ни», Ткаченко. UA., доступно за адресою: URL https://t.me/otkachenkokyiv/517 (останній перег-
ляд 25 травня 2021).

35 Український кризовий медіа-центр (2021), «Спільна заява українських громадських організа-
цій, що протидіють дезінформації, стосовно санкцій, накладених на Тараса Козака та пов’яза-
них з ним юридичних осіб» доступно за адресою: URL https://uacrisis.org/uk/joint-statement-of-
ukrainian-ngos (останній перегляд 25 травня 2021).

https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
https://www.nrada.gov.ua/video/olga-gerasym-yuk-u-programi-pravo-na-vladu-na-1-1-pro-sanktsiyi-rnbo-shhodo-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-zik
https://www.nrada.gov.ua/video/olga-gerasym-yuk-u-programi-pravo-na-vladu-na-1-1-pro-sanktsiyi-rnbo-shhodo-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-zik
https://www.nrada.gov.ua/video/olga-gerasym-yuk-u-programi-pravo-na-vladu-na-1-1-pro-sanktsiyi-rnbo-shhodo-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-zik
https://t.me/otkachenkokyiv/517
https://uacrisis.org/uk/joint-statement-of-ukrainian-ngos
https://uacrisis.org/uk/joint-statement-of-ukrainian-ngos
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тивні новини, якісна аналітика, освітні проєкти, соціальні проєкти та ін.), яке за-
безпечує споживачеві свідоме розуміння об’єктивної дійсності. Другу категорію 
складають чинники, що цілеспрямовано перешкоджають свободі вибору та мають 
на меті у такий спосіб вплинути на свободу дій (вибіркові новини, попупілзм, об-
говорення суспільно важливих питань з фейковими експертами, неправдиві мате-
ріали, маніпулювання фактами, джинса, та ін.). Один з найефективніших способів 
маніпулювання суспільною думкою – це змішування брехні з правдою, саме такі 
інформаційні матеріали часто побутують у мережі Інтернет. Для уникнення впливу 
такого контенту споживачам інформації варто розрізняти професійну інформаційну 
діяльність від такої, що дуже схожа, але нею не є. Голубий екран вже давно перестав 
бути авторитетним через монополію на технічні засоби. Тепер у кожного є можли-
вість вільно продукувати інформацію для широкого загалу, але визначальною при її 
оцінці повинна бути відповідність критеріям якості, а не алгоритмізована популяр-
ність чи інтерактивність подання. Звісно, кожен має право споживати те, що йому до 
вподоби, однак лише за умови чіткого усвідомлення того, як інформація впливає на 
індивідуальну та колективну свідомість (свідомість – це знання), можна з осторогою 
ставитися до того інформаційного розмаїття, що нині перенасичує медіапростір. 

Висновки. Свобода вибору та свобода дій у площині українських масмедіа уза-
лежнюється низкою чинників. Одним з них є сам механізм функціонування цього 
явища, що постає з людського намагання контролювати власний розум. При цьому 
обсяг зрозумілого чи усвідомленого індивідом, за аналогією до тези, де «наша свідо-
мість – це знання», і є площиною його свободи волі. Розуміння фізичною особою тих 
чи інших речей залежить від отриманої інформації та її усвідомлення. Цифрове сто-
ліття за допомогою технологічного прогресу, зокрема: мережі Інтернет, смартфонів, 

Мас-медіа

Чинники впливу

Інформаційні платформи  
для блага суспільства

Дотримування професійних  
вимог до якості інформації

Свідоме щодо власного буття  
суспільство

Інформаційні платформи для  
втілення інтересів замовника

Нехтування стандартами  
якості інформації на користь  

технологіям впливу

Непритомне зомбоване  
суспільство

Наслідки впливу

Рисунок 1. Умови та наслідки розгортання процесів інформаційного впливу
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комп’ютерів та ін. гаджетів, що забезпечують «вільний» доступ до інформації, через 
масмедіа щоденно фонтанує широким інформаційним розмаїттям. Однак у рамках 
цього явища виникають тенденції, що здатні суттєво впливати на його перебіг. На-
разі аксіома, згідно з якою попит зумовлює пропозицію, інверсувалася, адже завдя-
ки маніпулятивним впливовостям масмедіа тепер пропозиція здатна зумовити по-
пит. Це явище породжує запитання – наскільки такий вибір є вільним та свідомим? 
Унаслідок користування цифровою мережею користувач виконує низку свідомих та 
несвідомих дій, що у подальшому мають свої причинно-наслідкові зв’язки. Цифрові 
алгоритми збору та обробки інформації на основі персональної інформації про ко-
ристувача, яка надходить під час кожного сеансу у мережі Інтернет, «вирішують», 
яку інформацію надавати окремому користувачу у відповідь на пошукові запити чи 
як щоденну новинну стрічку. Вплив цифрових технологій на конституційні гарантії 
свободи суперечливий, то ж потребує окремих подальших досліджень. 

Етичний компонент питання свободи вибору та дій у площині українських ма-
смедіа полягає у деонтологічній модальності досліджуваного явища, тобто у пер-
сональній відповідальності поширювача інформації, а передовсім відповідальності 
журналіста як професійного інформаційника. Окрім того, за результатами перегляду 
положень Кодексу етики українського журналіста, майже половина – 9 з 19 положень 
виявилися безпосередньо пов’язаними із проблематикою свободу вибору та впливу на 
свободу дій. Це свідчить про стійкий зв’язок положень професійної етики із обороною 
від посягань на свободу вибору та впливом на свободу дій споживачів інформації.

За результатами роботи над цією статтею доходимо висновку, що внаслідок 
можливого цілеспрямованого технологічного втручання виникають адаптовані до 
сучасності поняття контрольованої «свободи вибору», яка безпосередньо впливає 
на «свободу дій», а отже обмежує відому нам індивідуальну «свободу» в існуючій 
світоглядні площині. Явище наступу на свободу вибору та внаслідок цього впли-
ву на свободу дій можливе завдяки інформаційним платформам, що працюють для 
втілення інтересів замовника, а не громадських. Така діяльність передбачає нехту-
вання стандартами якості інформації на користь технологіям впливу, що суттєво 
перешкоджає втіленню права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про 
факти та події, що відображають об’єктивну дійсність.
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The article talks about the philosophical foundations that characterize the mechanism of 
internal inducement to action. As an academic, constitutional, and socio-ideological concept, 
the boundaries of freedom are outlined, which are displayed in the field of modern media 
space. The term «freedom» is considered as several philosophical concepts that formed the 
basis of the modern interpretation of this concept. The totality of its meanings is generalized 
into one that is adapted for the modern system. Parallels are drawn between the interaction 
of the concept of user freedom with the plane of domestic mass media because despite, the 
fact that consciousness is knowledge, the incoming information directly affects the individual 
and collective consciousness. Using the example of the most popular digital platforms, the 
components of the impact on users and the legal aspect of their implementation are analyzed. 
When considering the issues of freedom of choice and freedom of action on the Internet, 
special attention is paid to methods of collecting and processing information, in particular, the 
limitations and possibilities of digital programs-algorithms of the popular search engine Google. 
The types of personal information collected by Google about the user are classified and the 
possible mechanisms of influence on personal choice and access to information on the Internet 
are characterized. The article analyzes the constitutional guarantees of freedom and the impact 
of digital technologies on them. Particular attention is paid to ethics, in particular journalistic, 
which nominally regulates the limits of the humane, permissible, a / moral (unacceptable/
acceptable) in the implementation of professional information activities in the media. Thus, the 
issue of freedom of choice and freedom of action in the plane of domestic mass media is subject 
to an objective examination of its components, they are analyzed for a proper constitutionally 
suitable phenomenon, which must be investigated from the point of view of compliance with 
human rights and freedoms and professional standards within the media.

Key words: freedom of choice and freedom of action, freedom of will, journalistic ethics, 
deontology of journalism, professional moral standards. 

https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/22732/2019-04-11-kosmetychnyy-brend-lush-rizko-zmenshuie-svoyu-prysutnist-v-sotsialnykh-merezhakh /
https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/22732/2019-04-11-kosmetychnyy-brend-lush-rizko-zmenshuie-svoyu-prysutnist-v-sotsialnykh-merezhakh /
https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/22732/2019-04-11-kosmetychnyy-brend-lush-rizko-zmenshuie-svoyu-prysutnist-v-sotsialnykh-merezhakh /
https://techtoday.in.ua/reviews/krashhi-alternatyvy-youtube-119946.html
https://techtoday.in.ua/reviews/krashhi-alternatyvy-youtube-119946.html
mailto:journalist%40ugi.edu.ua?subject=
https://orcid.org/0000-0002-8186-5692


Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2022: 51; 125–133 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11401

УДК [070.36:004.773.3]:81’373.46

INTERNET POST AS AN ELEMENT OF E-BRANDING.  
LINGUISTIC ANALYSIS

Grażyna Filip*, Justyna Majchrowska**

Rzeszów University
al. Rejtana 16c, Rzeszów, Poland

*e-mail: gfilip@ur.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-2564-1205

**e-mail: jmajchrowska@ur.edu.pl
https://orcid.org/0000-0003-1064-6369

E-branding of Lidl brand is a wide-ranging marketing strategy, which purpose is to keep the 
current customers and gain new. The authors of advertisments posts, that includes information 
regarding a specific product (name, information about it, price, reason of showcasing in the 
specific moment), use semantic (mostly nature, price, tradition, modernity, comfort, luxury), 
grammatical and non-linguistic categories to convince the receivers to themselves. Such 
communicational process enables also to read the needs of customers, who – by liking the 
brand’s page – want (actively) to participate in the whole sales process, want to be informed and 
to have a chance to use the offer.

Keywords: e-branding, semantics, pragmatics, internet, persuasion.

Branding is not only an advertisement, as Grażyna Filip points out in numerous pragma 
linguistic analyses of texts, a.o. advertisment. The author precises, that branding is a multi-
thread communicational process, which is build of precisely considered, consequently 
realized and constantly updated strategy. Its main purpose is the creation of brand’s positive 
image and recording it in consumer’s awareness [see more: 3, 4, 5, 6, 7]. As the mentioned 
author states, branding „means marketing technique consisting of creating and recording in 
consumers’ minds the fact of existence and positive image/personality of a specific brand. 
It is important to assign the product specific features and attributes, as well as building its 
recognizability, because the better the brand is recognized, the more often it is chosen by 
the purchasers,” [7, p. 53-54].

One of the ways to maintain relations with potential or current customer is the internet 
communication, mostly by social media (Facebook), which speeds up the moment of contact 
in the transmitting-receiving relation. The sender transmits information, that he considers 
important, via the Internet posts, which are the advertising type typical for this media.

In the area of advertisments texts the linguists distinguish many – important for a 
specific discourse – categories, that relate to code. Among them exists ones allocated to 
linguistic or visual code. The linguistic code is created by linguistic and paralinguistic 
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(phonic and graphic) means. To the visual code belong the figural means (picture, icon, 
symbol) and non-figural (color, composition) [11, p. 32; 20, p. 172; 16, p. 106].

In the analysed internet discourse legitimate are three main categories, a.o.:
• semantic categories,
• grammar categories
• non-linguistic categories (graphic) [see more: 12, p. 103-125; 3, p. 283-292], which are 

worth to be analysed deeper in connection with the held linguistic analysis.
Advertisement is a way of encouraging to buy goods or services. This matter is 

described in details by Kazimierz Ożóg, linguist from Rzeszów, in the monography called 
Polish of the Turn of XX and XXI Centuries, stressing, that after 1989 the advertisement 
became omnipresent in Poland both in the mass media, as well as in the everyday life. 
These observations are relevant, because they construct not only a scheme that shows the 
product with its features and advantages, but a kind of imposed vision of perceiving world, 
subordinated to the contemporary consumption. The mentioned author emphasizes, that 
this is a primitive vision, set to possess, not represent a defined position [12, p. 103].

Among many determinants of the advertisement, it’s the code which is particular-
ly important for the researcher. Kazimierz Ożóg indicates the division into three kinds: 
linguistic, visual and sonic, which linguistic layer “is though a stem, a base of each ad-
vertisement […] and may become a subject of analysis in isolation from those elements of 
advertisements” [12, p. 105]. 

In order to indirectly present values (positive features and actions) of the presented 
product, Kazimierz Ożóg set three basic semantic categories, that are most often featured in 
the various discourse advertisements: press, radio and television. Not considered by the au-
thor was internet discourse, which also can act as an example material, because it derives – 
similarly to the previously mentioned media – from the primary forms of interpersonal 
communication. These are five complete semantic categories, which are novelty, tradition, 
naturalness, effectiveness, luxury & comfort and price [12, p. 105].

The analysed material basis, that comes from Facebook social portal, is full of seman-
tic categories in the centre of which stays the advertised product by Lidl Polska brand. The 
senders of advertisement posts, consisting of linguistic layer and – obligatory – image, cre-
atively present a specific ware, exposing its most important features. Analysed were over 
600 advertisement posts published on the brand’s profile between July 2020 and April 2021. 

Lidl Polska brand is a concern that is handling sales of various products, i.e. groceries, 
equipment for home, garden, garage or clothing wares1. Among the presented advertisment 
texts, the largest group are texts, that has extensions to naturality of choices and pro-eco-
logical and pro-health behaviors, what does not surprise in the era of the common propaga-
tion of healthy lifestyle. 

The contemporary customer’s interest in the nature can be explained by the techno-
logical-information progress, which on one hand takes the network users – Lidl Polska 
consumers – away from those contents by “shutting the contemporary human down in the 
trap of new technologies” [12, p. 117], while on the other hand in a meaningful way brings 
him closer, thanks to the widely accessible scientific and popular scientific articles concern-
ing environment and its protection. Kazimierz Ożóg additionally explains this matter by 

1 https://kimjestesmy.lidl.pl/ [read: 12.04.2021].

https://kimjestesmy.lidl.pl/
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the fact, that “Contemporary human surrounded by the world of technics, various kinds of 
everyday life easements, easily communicating with the whole world, spending most of his 
day with media, is missing the widely understood nature, giving high value to everything 
that is connected with nature” [12, p. 116]. The senders of contents/producers2 of the ana-
lysed brand uses various forms of indirect valuation of the advertised product. To the typ-
ical lexemes of this kind belong the ones listed by already often mentioned linguist, that is 
natural, naturally in the meaning ‘proper to nature, compatible to is laws’ [1, p. 492]. In the 
example material exists collocations: natural sourdough, natural shapes, natural composi-
tion, natural origin, natural yogurt. Sometimes naturality is not enough, so its additionally 
specified by some other word, as in the case of collocation natural light.

Often listed are also, in the form of negation, the unwanted ingredients of a healthy 
product, i.e. does not contain thickening substances, salt and sugar, signalizing this way 
their absence in the contents and ich potential naturality.

Among numerous notions from this semantic area present is also idiom gift of nature 
in the meaning ‘nature, natural resources’ [10, p. 64] or rhetoric triads like: natural, clean, 
healthy or coconut, natural and also without sugar.

Adjective natural is synonymous word for various lexemes, among others ecological, 
which is ‘not harming the environment or having its protection as a purpose’ and ‘produced 
from natural ingredients’ [1, p. 186]. These forms in the example material are: comes from 
ecological agriculture, ecological harvests, ecological bamboo brush.

Other lexeme from this group is the word environment understood as ‘group of 
people connected by the same conditions of existence, work, etc. or in which someone 
lives, spends time’ [1, p. 1019]. In the advertisment posts producers point out the state of 
these conditions or their possible support or enhancement, using neology friendly, which 
is ‘supporting someone, not bringing harm’ [SJP], as in the slogan of woman sport shoes: 
SHOE FRIENDLY TO THE OCEANS and also friendly to the environment or phrases like: 
environment support, improvement of conditions (with their place precised).

In the PWN Synonyms Dictionary edited by Lidia Wiśniakowska the lexeme ecological 
relates to the word healthy [17, p. 108] meaning ‘beneficial for health’ [1, p. 1304], which is 
often emphasized by the producers in the descriptions of groceries, among others: healthy; 
natural, clean, healthy; healthy, organic products; healthy Vegangurt Pilos Coconut, 
healthy shot.

The senders of advertisement posts are also emphasizing, that the guarantee of keeping 
health meant as ‘good, normal state of human, animal and plant organism’ [1, p. 1303-
1304] is not only consuming products of such features, but also doing specific supporting 
activities. For this purpose used are formulas in the form of emblems or advices: safe for 
health, to keep an eye on your health, take care of your health, control your health. This is 
a small devices, but able to do a lot! It will measure the pulse and blood saturation, in one 
word it will help you take care of your own health! Look for it on lidl-sklep.pl in a super 
price 😉

In this group exists also a lexeme immunity as ‘ability to withstand to some action, 
influence, diseases, adversities’ [1, p. 562]. The assortment presented by Lidl Polska brand 

2 The notion produser (English: producer) created by Małgorzata Kita is referencing the contemporary 
human who lives and creates contents in the new [compare 9, p. 145]. Produser can be both sender, as 
well as recipient, assuming the exchangeability of these roles.
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relates to food. In the day of pandemic (2020-2021) focus on health and immunity is for 
sure bigger, because it makes a partial protection from getting sick or the complications 
during disease. This conviction is used in the persuasive texts of food products, so on the 
social profile of the advertised brand as well. Among numerous collocations found can be 
the following advantages: strengthening of immunity, strengthens immunity.

For the purpose of emphasizing nature and naturality serves also the usage of lexemes 
with bio- prefix or bio adjective indicating the relation with life, life organisms or life pro-
cesses [1, p. 56]. In the advertisement posts found can be expressions like: sweeten with BIO 
agave syrup, BIO pumpkin lunch from Świętokrzyskie Farm, almond drink Pilos BIO, Lord 
Nelson Bio Organic Tea, Bio concentrate Freshona, Bio oranges, Bio lemons, BIO butter, 
biodegradable universal cloths, on the occasion of BIO Week3.

Besides the listed lexemes in the advertisements posts show up also words connected 
with the area of nature as: fresh, hygienic, safely, regional, Silesian, Polish.

Due to the often used mechanism of relating products of various kinds to nature and 
naturality, producers emphasize the credibility of information about their products by re-
ferring to percentage values, certificates, sources and methods of extracting raw materials, 
as well as the effect of purchasing listed products, i.e. improvement of harvesters’ incomes 
and their financial and life state. All these means are more or less persuasive form of con-
vincing potential customers to buy specific product, so to increase the brand’s profit.

The category of price is “very important in the whole advertisement message. The 
sender wants though to convince the potential recipient, that the promoted article has a 
proper price for him” [12, p. 123]. “All the procedures with price pay specific attention to 
the fact, that the ware is valued positively, also because this price’s approachability. These 
procedures came across the contemporary tendencies to savings, economy, cheapness of 
the world of things and products” [12, p. 124].

The senders of contents/producers use many nominal groups. As enhancements to the 
price’s attractiveness shows up the specifications using the particle really, as well as many 
relations to senses and forms of play with lexical forms, including the usage of brand’s 
name, as in the examples: lower price, low price, dazzling low price, nice price, super 
price, good price, really good price, very good price, bargain price, really bargain price, 
super bargain price, really super price, tasty price, price nice for the eye, in a price to 
crunch, special price of the day, attractive price, really attractive price, cool price, crazy 
low price, lowered price, lidl-prices, lidl-price.

In the taken analysis the figures show up. As says Joanna Wrycza-Bekier “Figures 
attract attention in the text only under the condition, that we will describe them interest-
ingly” [19, p. 122]. The author, writing about copywriter texts, emphasizes that such figures 
shall always be chosen, that will write themselves in memory, stand out from others. She 
suggests though that in such texts, which is reasonable also in advertisement texts, show 
and presented shall be only not rounded figures, that specifically catch attention and con-
firm credibility [19, p. 120-123]. This kind of figures are used by senders/producers of the 
analysed brand, which is confirmed by the following constructions: cheaper; -25%, -28%, 

3 At this point it is worth to get familiar with the opinion of prescriptivist on the subject of joint and separate 
spelling of bio- prefix and bio adjective, see https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przedrostek-bio;20971.
html [read: 13.04.2021].

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przedrostek-bio;20971.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przedrostek-bio;20971.html
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-50%, -60%, -72%, 20% cheaper, 30% cheaper, 40% cheaper, 50% cheaper, 50% cheaper 
for the second one, 80% cheaper, 22% cheaper, price lower by 27%, 32% cheaper, 41% 
cheaper, 42% cheaper, 46% cheaper, 53% cheaper, 62% cheaper. 

The benefits of purchasing products in lower price may not be enough, that’s the rea-
son of the more common usage of periphrastic constructions or numbers-letters colloca-
tions, i.e.: in equally low price, half price, 2 in the price of 1, 2 packages in the price of 1, 
in the offer 3 pieces in the price of 2, 4 in the price of 2, we reduce the price until further 
notice, in the function of encouragement and conviction. 

The obligatory part of the analysed advertisement posts is related to product’s price, 
so the senders use many creative epithets and complements, which main goal is to make 
consumers interested, i.e., phrases like price has fallen, price was cut.

Interesting group is also the one, in which emphasised is the uniqueness of the new 
price, which according to the senders is lower than the previously valid, or even more 
attractive than usually: cheaper than usual, even cheaper than usual, hence accompanying 
or existing separately direct phrases in 2. person in singular to the recipients like: don’t let 
yourself miss such price.

According to Kazimierz Ożóg for the purpose of emphasising the attractiveness of 
advertised product serves also the usage of lexeme sale [12, p. 124], meaning among others 
‘action leading to increase popularity of some product or project; also: each of these actions’ 
[SJP]. In the analysed example material the usage of this lexeme makes a representative 
group. Here are the examples of joining this word: lidl-sale, special sale, tasty sale, delicious 
sale, big sale, interesting sale, extra sale, super sale, in sale 2+2 for free, sale 1+1 for free, 
in sale 75% cheaper, in sale -40%, in sale -46%, in sale -70% cheaper for the third product.

Rare example is the word sale build with the lexis influencing the senses of taste and 
smell simultaneously, as in the example:

Do you feel it? It smells like tasty grill sale, which you can fall in love with! Tasty tofu 
for grill you can now buy in Lidl in super price, which is 3,99 zł 😉 https://tak.to/tofugrill

Sale and its potential are also emphasized by various idiomatic innovations, as in 
the example bloodcurdling sale, in which the contents of idiom something bloodcurdling 
meaning ‘something scary, causing fear’ [10, p. 188] was widened by lexeme sale and the 
negative valuation was turned into positive in order to strengthen the persuasive effect:

Bloodcurdling sale! Unbelievable price! You’ll pay 199 zł for battery hand saw with a 
case included. Wide offer of workshop products available from Friday 14.08 in store and on 
lidl-sklep.pl! https://tak.to/PilaVII

Category of novelty is considered as the type most often appearing in the advertise-
ment texts [compare 12, p. 106]. In the analysed Internet discourse, as shown in the above 
analyses according to categories of nature and price, novelty does not construct the essence 
and guarantee of purchasing the presented ware, but it shows up often as a semantic cate-
gory. Among lexemes of this kind there are words like: new, modern, novelty, newest. Here 
are the legitimate illustrations defining novelty of the product among others of such kind: 
novelty among pots, pressure cooker, vegan novelty; changes in packaging look: new pack-
aging, which for the non-oriented clients is important, because not having this knowledge 
can cause disorientation and as an effect not making the purchase.

Different product patterns than before are signalised by producers via lexeme modern 
in the meaning ‘proper to the new times’ or ‘about people: progressive’ [1, p. 527] – modern 

https://tak.to/tofugrill
https://tak.to/PilaVII


130
Філіп Ґ., Майхровська Ю.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

patterns. It happens like this, because the phrase new does not always have to be accord-
ing to the current fashion cannon, what may be important to a contemporary, progressive 
consumer.

As Walery Pisarek claims: “If though a product itself advertise as a new, than it has to 
be in contrast to the previous [old – G.F and J.M.] stronger, more effective, more efficient, so 
this way more economic, and by those without unwanted side effects” [13, p. 73].

For the emphasis of the specific offer’s existence and to attract attention to its benefit, 
which is “here and now” serve such expressions like: current offer, newest offer, which 
implies the timing limitations of the bargain.

Occasionally appear periphrastic construction in which senders/producers inform, 
that the specific product showed up in the brand’s offer for the first time, as in the example:

[..] Available in Lidl for the first time, but you’ll buy it in a really good price! https://
tak.to/Mielona

Among the brought up examples specific attention is attracted by the usage of lex-
emes in new meaning, among others hit meant as ‘song or dance melody very fashionable 
in some period; also: thing that has huge popularity in some period’ [1, p.753]: hit, hits, 
greatest hit, best hit.

As Kazimierz Ożóg claims “It may seem that in the simplified image of the reality, 
proposed by the advertisement texts, totally turned to today and the future, strongly tech-
nic, staring into modernity […], there will be no place for past and tradition” [12, p. 112]. 
Taking into consideration the year in which this work was published – 2001, it may seem, 
that in the moment of writing this monography – 2021 – this insight would be more up to 
date. In the course of held analysis of Internet discourse this category is also present, but 
because of the specifics of offered products, list of this lexis is shorter.

To the circle of expressions from this group belong also collocations with lexeme tra-
dition understood as ‘rules of behavior, habits, opinions, information transferred through 
generations’ [12 p. 1046] or traditional ‘related to tradition’ [1, p. 1046], as in examples: 
long-term tradition, traditional cultivation, brewed traditionally.

In order to keep persuasiveness of advertisement text senders use also synonymic 
lexis, as in the case of classic meaning ‘traditional’ [1, p. 323].

Last of the discussed categories exposes comfort, luxury and effectiveness experi-
enced by the consumer indirectly thanks to possession of specific product or service, which 
purpose is to fulfill needs and indulgences, ease performing specific (everyday) actions and 
reach expected outcomes [1, p. 923].

Kazimierz Ożóg sees in this category an explicit linkage with the modernity, to which 
heads the contemporary human-consumer [12, p. 123].

In the lexical circle of this group placed are words like: comfort, comfortable, effec-
tive, effectively, luxurious, related to clothing, home appliances and groceries.

In the advertisements posts of Lidl brand features long statements, without impersonal 
or non-verbal forms. Senders/producers use direct phrases to recipients–potential customers 
in the form of directive, understood as ‘tip or ordinance on the procedure’ [1, p. 171]. Among 
many forms of this kind in the example material exists phrases like: buy, come, move, eat, 
implicating lack of possibility to decline.

Interesting mechanism of the sender’s play with recipient is directing message defined 
as “you” and then turning to the group of people, as in example:

https://tak.to/Mielona
https://tak.to/Mielona
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Przewiń (scroll), if diapers are not interesting you already (or not anymore). Interested 
in przewijanie (swadlling) we though informed that from Thursday 14.01 Lupilu diapers 
can be bought in Lidl 31% cheaper! https://tak.to/Lupilu

In the example material there are many non-linguistic forms of sender’s integration 
with recipients. To the most often used belong punctuation marks, including question marks, 
exclamation mark, ellipsis [see more: 2; 18], being the supplement of text and strengthening 
the advertisement. The authors of posts often use also emoticons [compare 154] which are 
faces imitating the emotional states of senders, so they are suggesting emotions, that will be 
felt by the recipients during reading text or buying the advertised product. 

Observation of gathered example material allows to conclude, that basing the com-
munication strategy on the new media may bring huge benefits, among others form of close 
contact with customer, due to the periodicity of added posts longer transmission-receival 
relation and finally bigger profits from the purchases made by regular and new customers. 
In the internet posts appear mostly permanent semantic categories (nature, tradition, price, 
novelty and luxury) with different persuasive potential. The most often used are semantic 
categories of nature and price, which should not surprise in the day of pandemic and care 
for own health, but also in relation to the assortment of the analysed shop, in which found 
can be mostly necessity articles. The presented realizations are though creative and well 
thought, often surprising. The image of sender in the analysed texts is additionally specified 
by grammatic and non-linguistic categories, by the mean of which the sender appears as a 
unit or group and also a person who has communication competences close to the contem-
porary network user.

E-branding of Lidl brand is a wide-ranging marketing strategy, which purpose is to 
keep the current customers and gain new. The authors of advertisement posts, that includes 
information regarding a specific product (name, information about it, price, reason of show-
casing in the specific moment), use semantic (mostly nature, price, tradition, modernity, 
comfort, luxury), grammatical and non-linguistic categories to convince the receivers to 
themselves. Such communicational process enables also to read the needs of customers, 
who – by liking the brand’s page – want (actively) to participate in the whole sales process, 
want to be informed and to have a chance to use the offer. 
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ОНЛАЙН-ПОСТ ЯК СКЛАДОВА Е-БРЕНДИНГУ.  
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Гражина Філіп*, Юстина Майхровська**

Жешувський університет
ін. Rejtana 16c, Жешув, Польща

*e-mail: gfilip@ur.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-2564-1205

**e-mail: jmajchrowska@ur.edu.pl
https://orcid.org/0000-0003-1064-6369

Е-брендинг ‒ це спектр заходів, що інформують про певну марку, презентують її 
на ринку, низка заходів, що зацікавлюють покупців і підтримують відносини між від-
правниками та одержувачами бренду, тобто – продукту. У статті аналізуємо е-брендинг 
торгової марки Lidl. Це широка маркетингова стратегія, спрямована на утримання існу-
ючих споживачів та на залучення нових. Комунікація відбувається в Інтернет-дискурсі. 
Суть – це інтернет-пости, опубліковані в соцмережі Facebook. Автори цих рекламних 
постів використовують різні стратегії у спілкуванні зі споживачем. Окрім основної ін-
формації про конкретні продукти ‒ назва, інформація про товар, ціна, причина презен-
тації ‒ вони використовують різні семантичні, граматичні та позамовні категорії, щоб 
залучити аудиторію. Найчастіше вдаються до стратегії семантичних категорій. Автори 
використовують п’ять усталених категорій, в т.ч. природа / натуральність (зміцнює іму-
нітет, підсолоджений БІО сиропом з агави), ціни (дуже хороша ціна, вигідна ціна, справ-
ді вигідна ціна, 50% знижки на другу одиницю товару, 2 упаковки за ціною 1), новий / 
сучасний (новий серед посуду, скороварка, веганська новинка), традиція (давні традиції, 
традиційне вирощування, традиційно готується на пару), комфорт, розкіш (зручно, опе-
ративно). Граматичні та позамовні категорії в матеріалі становлять додаткову інформа-
цію, яка існує для підвищення привабливості тексту.

Пропорція конструкту відправник-отримувач є постійною: відправник надає зміст, 
одержувач коментує. Такий процес комунікації також дає змогу зрозуміти потреби клі-
єнтів, які, лайкнувши веб-сайт бренду, хочуть (активно) брати участь у всьому процесі 
продажів, хочуть бути поінформованими та мати змогу скористатися привабливою про-
позицією. Часто коментарі можуть бути імпульсом для відправника: змінити стратегію 
або модифікувати її, щоб вона відповідала потребам поточних клієнтів, а також покра-
щити якість продукції чи послуг.

Ключові слова: е-брендинг, семантика, прагматика, інтернет, переконання.

mailto:gfilip%40ur.edu.pl?subject=
https://orcid.org/0000-0002-2564-1205
mailto:jmajchrowska%40ur.edu.pl?subject=
https://orcid.org/0000-0003-1064-6369
https://orcid.org/0000-0002-7922-380X 


МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2022: 51; 134–143 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11402

УДК 070.1:791.229.2:502

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОГРАМИ «БІ-БІ-СІ»  
ПРИРОДОЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ:  

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Володимир Антонов
Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна
e-mail: antonovolodymyr@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7941-8829

У статті досліджено історію розвитку і становлення документальних програм «Бі-
Бі-Сі» природознавчого характеру. Окреслено функції програм в контексті формування 
у глядачів любові до природи, загальнолюдських, патріотичних почуттів і переконань. 
Проаналізовано філософсько-фахові проблеми створення природознавчих документаль-
них програм.

Ключові слова: документальні програми; Бі-Бі-Сі; документальні фільми про при-
роду; документальна журналістика; функції природознавчих програм.

Постановка проблеми. Документальні програми можна порівняти з літописа-
ми – джерелами інформації про навколишній світ, які дають сучасним людям усві-
домлення того, як жили наші батьки, прабатьки, предки. З літописів ми дізнаємось 
про те, ким були ті, хто населяв наш край раніше, які проблеми мали, з якими во-
рогами боролись, як їх долали і яка у наших батьків була місія – місія, що перерос-
ла у нашу відповідальність. Таку інформацію, на погляд автора цієї праці, будуть 
виконувати і документальні програми для наших дітей, нащадків. Тому архіваж-
ливо фахово підійти до створення документальних програм, попередньо ґрунтовно 
вивчивши, що означає створити якісний документальний контент. У час гібридної 
війни, яку Росія спрямувала на морально-духовне і фізичне знищення національ-
но свідомих українців, у час, коли українців хочуть асимілювати, позбавити іден-
тичності, особливо важливими є такі функції природознавчого документального 
кіно, як ідентифікуюча та єднаюча. Покоління міняються, а природа залишається, 
і через спільність простору, через спільність флори, фауни, через спільність лісів, 
водойм, погодних умов і всіх наслідків географічного розташування нашого краю 
простіше відчути єдність з іншими українцями, які живуть, або жили в нашому краї, 
зрештою, з тими, хто житиме в ньому. 
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Через документальні фільми можна отримати доступ до своєрідного генетич-
ного коду нації. Природознавчі документальні програми можуть допомогти нам 
зрозуміти, що означає бути українцем, зміцнити нашу українську ідентичність, аби 
зовнішні вороги не змогли нас ошукати, асимілювати. Така ідентифікуюча функція 
натуралістичної документальної журналістики робить тему цієї статті актуальною, 
злободенною. Щоб краще розуміти, як робити якісний контент, які концепції при 
створенні телевізійної документалістики працюють, а які – ні, варто звернутись до 
столітнього досвіду британських колег з «Бі-Бі-Сі». 

Мета і завдання статті. Метою цієї наукової статті є продемонструвати спіль-
ноті українських документалістів, журналістів основні етапи історичного поступу у 
створенні документальних природознавчих програм на «Бі-Бі-Сі»; надати доступ до 
спадщини британської медіакорпорації, щоб українські дослідники могли створюва-
ти якісний документальний контент, що є важливим для України в такий непростий 
воєнний час, коли восьмий рік триває російсько-українська війна. 

Задля досягнення сформульованої мети, автор ставить перед собою такі 
завдання:

• обґрунтувати важливість дослідження документальних фільмів природничого 
характеру для українських журналістів, фільммейкерів; а також обґрунтувати 
важливість британського досвіду;

• дослідити та описати основні етапи в історії створення документальних про-
грам на «Бі-Бі-Сі», характеризуючи головні проєкти британської медіакорпо-
рації;

• описати проблеми, з якими зіштовхувались документалісти «Бі-Бі-Сі», щоб 
творці українських проєктів знали, на які питання варто звертати увагу під час 
підготовки своїх документальних програм.
Аналіз досліджень і публікацій. Перед написанням цієї статті автор звернув-

ся до наукової думки, здебільшого – своїх англомовних колег. Важливим джерелом 
інформації стала детальна історія створення документальних програм природничо-
го характеру на «Бі-Бі-Сі» Жан-Батиста Ґойона – «BBC Wildlife Documentaries in the 
Age of Attenborough» («Документальні програми Бі-Бі-Сі про природу в епоху Аттен-
боро»)1. Також цінним інформаційним ресурсом стали матеріали Дезмонда Хоукін-
са2. А ще відзначити варто доробок Дерека Бузе3 та окремо – працю багатьох різних 
сучасних документалістів – «The Impact of Nature Documentaries on Public Environ-
mental Preferences and Willingness to Pay» («Вплив природознавчих документальних 
програм на погляди глядачів та їхнє бажання інвестувати у реалізацію своїх погля-

1 Gouyon, J.-B. (2019), BBC Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough, Palgrave Macmillan, 
London, 261p.

2 Hawkins, D. (1957), The BBC naturalist, Rathbone Books, London.
3 Bousé, D. (1998), “Are wildlife films really “nature documentaries”?”, Critical Studies in Media Com-

munication, available at: https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_
Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wild-
life-films-really-nature-documentaries.pdf (accessed 28 November 2021)

https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wildlife-films-really-nature-documentaries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wildlife-films-really-nature-documentaries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wildlife-films-really-nature-documentaries.pdf
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дів»)4. Актуальною є також робота Надії Миколаєнко «Не брати, не наші й не менші: 
чому wildlife-фільми насправді – про людей»5.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано такі мето-
ди дослідження: аналіз та синтез; метод індукції, дедукції та абстракції; структур-
но-функціональний, аксіологічний та соціально-культурні підходи, а також метод 
аналогії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як вже зазначалось вище, до-
кументальні програми – це сучасні літописи. Схожої думки дотримується і автор 
праці «Документальні програми Бі-Бі-Сі про природу в епоху Аттенборо» (BBC 
Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough) Жан-Батист Ґойон, порівнюючи 
такий телевізійний жанр з наскельними малюнками первісних людей. Науковець 
стверджує, що «одне залишається поза сумнівом: вони [малюнки] були елементом 
ранніх спроб людей зрозуміти світ, який ті населяють, записати знання про інші 
форми життя…Так і документальні фільми про природу існують, аби допомогти 
нам зрозуміти світ, в якому ми живемо, знайти наше місце в ньому»6. Не лише при-
родознавчі документальні фільми допомагають зрозуміти, хто ми. Але саме доку-
менталістика про природу – це багато в чому, власне, про ідентифікацію. Про те, 
що означає жити в тому самому середовищі, в якому жили наші предки і жити-
муть наші нащадки. Такі програми допомагають усвідомити скільки спільного у 
нас з тими, хто населяв наш край, населяє чи населятиме. І питання ідентичності 
(можливо, не так гостро, як нам, часом, хочуть нав’язати політичні діячі) все-таки 
постає перед українцями. Документальні фільми про наш спільний світ, в якому ми 
живемо, – це один із тих інструментів, що покликаний зробити шлях до самоіден-
тифікації коротшим та легшим.

Для того, щоб продукувати справді якісний український контент, потрібно іс-
нувати нерозривно зі загальнолюдським глобальним досвідом створення wildlife 
проєктів. Британська медіакорпорація «Бі-Бі-Сі» зробила величезний внесок в зазна-
чений вище загальнолюдський досвід, і автор цієї праці переконаний, що для укра-
їнських документалістів буде корисно отримати короткий аналіз досвіду «Бі-Бі-Сі» 
у царині природознавчої документалістики та усвідомити, які виклики чекають на 
наших журналістів, фільммейкерів на шляху до створення якісного контенту. 

Раннє телебачення, як і кінематограф, шукали спосіб завоювати довіру аудито-
рії. Вони хотіли, щоб глядачі вірили в правдивість світу, який бачили на екрані. Саме 
тому тварини, які вони є, без ретуші і постановності, стали центральними фігура-
ми програм раннього телебачення. «Бі-Бі-Сі» не були винятком і для себе обрали 
шлях розвитку через контент, який показує тварин, тому в 1936 році в етері з’яви-

4 Hynes, S., Ankamah-Yeboah, I., O’Neill, S., Needham, K., Xuan, B.B., Armstrong, C. (2020) “The 
impact of nature documentaries on public environmental preferences and willingness to pay: entropy 
balancing and the blue planet II effect”, Journal of Environmental Planning and Management, available 
at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2020.1828840 (accessed 28 November 2021)

5 Миколаєнко, Н. (2021), «Не брати, не наші й не менші: чому wildlife-фільми насправді – про 
людей», доступно за адресою: https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-
wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/ (дата перегляду 28.11.2020)

6 Gouyon, J.-B. (2019), BBC Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough, Palgrave Macmillan, 
London, 261 p.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2020.1828840
https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/
https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/


137
Антонов В.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

лась перша програма, яка показувала живих тварин – The Zoo Today7. Доволі швидко 
британці зуміли сформувати і застосувати золоте правило для створення цікавих 
природознавчих документальних програм: «…завжди починайте з відомого і ніколи 
не дозволяйте своїм глядачам відчувати, що вони блукають дорогами далекими і 
несхожими на ті, якими ходять щодня»8.

Друга світова війна, з одного боку, зупинила розвиток багатьох царин людської 
діяльності, але, з іншого боку, справжній жах, якого ніколи не мало би бути в люд-
ській історії, спряв розвитку деяких сфер, надавав їм нового сенсу, нової мотивації. 
У поствоєнний період нову мотивацію отримали й ті, хто створював документальні 
програми про тварин. На їхню думку, вивчення природи, тваринного світу, чогось 
сталого і незмінного могло б оздоровити зневірене суспільство: «Чим більше наша 
людська розгубленість мучить і лякає нас, тим, здається, більше ми знаходимо спо-
кою та свіжості у вдивлянні в стабільні речі цього життя, у намаганні зрозуміти 
трішки більше про правила та патерни тваринного світу»9. 

Також творці документальних картин на «Бі-Бі-Сі» вбачали у своїй роботі ще 
одну місію. Своєю діяльністю вони хотіли повернути зв’язок з природою тим, кого 
захопила швидкоплинна урбанізація поствоєнного періоду10. Щоправда, у тогочас-
ній Британії не дотримувались єдиного погляду на те, як саме робити документаль-
ний контент. Одні вважали, що програми повинні навчати, а інші вважали, що такі 
програми мають розважати. І в медіакорпорації «Бі-Бі-Сі» побутували дві проти-
лежні думки стосовно того, яка з вищезазначених функцій має первинне значення. 
Відтак, на телебаченні паралельно існували програми, які насамперед розважали, та 
програми, які мали на меті, найперше, навчити аудиторію чогось нового. Програми 
останнього типу створювали аматори-натуралісти. Квінтесенцією такої природо-
знавчої програми стала телепередача «Look» з ведучим Пітером Скоттом. У рамках 
програми показали й обговорили передові природознавчі документальні роботи, се-
ред яких революційним, до прикладу, став проєкт Гайнца Шільмана «Дятли». На-
самперед тому, що творці стрічки зуміли показати те, що було сховано від людського 
ока – життя дятлів усередині дупла. Для того, аби глядач міг побачити щось таке, 
чого ніколи не бачив, команда документалістів на чолі з режисером Гайнцом Шіль-
маном виявила неабиякий креатив, вийнявши частину дерева і встановивши камери 
так, щоб мати змогу за фільмувати птахів, не сполохавши їх. Пітер Скотт у тогочас-
ному аматорському фільммейкерстві був схильний до спостережень і повчань. На 
той час Британська імперія була на порозі розпаду. З’явилась ностальгія за часами, 
коли вона була владною метрополією для своїх колоній. Це стало своєрідним по-
штовхом до створення розважального природознавчого документального кіно, що 
було продовжувачем традиції колишніх величних імперських полювань. Таке кіно 
потребувало відважних героїв, які не просто спостерігають, а які, певною мірою, 
підкорюють фауну колишніх чи ще тогочасних колонії Великої Британії. Такими ге-

7 Gouyon, J.-B. (2019), BBC Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough, Palgrave Macmillan, 
London, 261p.

8 Radio Times, ‘Television supplement’, 22 January 1937, p. 5.
9 Hawkins, D. (1957), The BBC naturalist, Rathbone Books, London.
10 Gouyon, J.-B. (2019), BBC Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough, Palgrave Macmillan, 

London, 261p.
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роями-підкорювачами стали Арман та Мікаела Дені в рамках їхньої програми «Film-
ing wild Animals» («Фільмуючи диких тварин»). 

 Рівночасно з цими подіями свою плідну діяльність на «Бі-Бі-Сі» починає нині 
всесвітньовідомий та досі активний документаліст Девід Аттенборо. Людина, що 
зуміла узяти найкраще з обох течій поствоєнного документалізму – розважальної та 
повчальної. Популярність та авторитет Аттенборо принесла програма «Zoo Quest» 
(«Пошук для зоопарку»). Творці передачі показували, як природознавці – представ-
ники зоопарку, та натуралісти-телевізійники вирушали у далекі мандри світом, аби 
відшукати для зоопарку рідкісні види тварин. Також телепрограма включала в себе 
студійне постобговорення показаних кадрів. Саме у рамках цього шоу Девід Ат-
тенборо виявив себе прекрасним природознавцем і справжньою зіркою телебачення 
водночас. Телепрограма мала три сезони, в рамках яких Аттенборо з командою ви-
рушив спочатку до Сьєрра-Леоне, згодом – до Гвіани, а в третьому сезоні – на пошу-
ки «дракона» (комодського варана) до острова Комодо. Аттенборо був, безперечно, 
підкорювачем дикої природи, а також тим, хто може виявити емпатію до неї (емпа-
тія ж – риса, притаманна радше саме раннім аматорам-натуралістам «Бі-Бі-Сі», ніж 
таким героям, як Арман та Мікаела Дені). Девід Аттенборо запам’ятався глядачам 
й завдяки тому, що плекав теплі почуття до тварин, яких не лише фільмував у ман-
дрівках, але й рятував деяких з них. І, що важливо, й самі представники тваринного 
світу виявляли прихильність до британського документаліста. 

Наприкінці 50-х програма «Zoo Quest» («Пошук для зоопарку») закінчилась. 
Також у медіакорпорації «Бі-Бі-Сі» з’явилась конкуренція – новий канал Anglia Tele-
vision. Особливо успішним для Anglia Television виявилась документальна програма, 
що побачила світ у 1961 – «Survival». Але й у структурі «Бі-Бі-Сі» в ту добу відбу-
валися зміни, зрушення. Зокрема, важливим кроком було створення NHU (Приро-
дознавчого Відділу) у 1957 році. Новостворений департамент випустив в етер нові 
стрічки, серед яких і перша повнометражна картина, що вийшла з-під крила NHU – 
«The Unknown Forest» («Невідомий ліс»). Також у 60-х NHU відчула потребу розро-
бити технічні стандарти для природознавчих програм, щоб наповнювати етер про-
фесійним контентом. 

У рамках ініціативи навернення молодих документалістів до запропонованих 
стандартів «Бі-Бі-Сі» влаштувала конкурс, у якому переміг революційний на той час 
фільм – «The Alder Woodwasp and Its Insect Enemies» («Вільшаний рогохвіст та його 
комахи-вороги»). Фільм можна вважати настільки ж прогресивним, як свого часу 
картину німецького режисера Гайнца Шільмана, про яку вже йшлося вище. Окрім 
того, що NHU викликали бажання у цілої генерації фільммейкерів знімати програми 
з однаковими, необхідними для телебачення, технічними характеристиками, завдя-
ки змаганню, що давало можливість творцям натуралістичних програм отримати 
визнання, Природознавчий Відділ також організував навчальні курси для тих, хто 
хотів би у майбутньому створювати якісний документальний контент для «Бі-Бі-Сі». 

Але найважливіше зрушення, що мало місце у природознавчих програмах 60-х 
років минулого століття, – це відхід від традицій попередньої декади – повчальної 
та, протилежної до неї, розважальної. Аматорство витісняв науковий підхід до ство-
рення природознавчих програм. Основною характеристикою тогочасних натураліс-
тичних програм нарешті стає науковість. Спостереження чи підкорення природи, 
здійснені не на засадах наукової думки, вже не розглядали як важливі. 
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Платформу для зйомки наукоцентричних документальних програм надало 
створення у 1964 році нового каналу – «Бі-Бі-Сі»-2. Саме тут продовжив свою ді-
яльність Девід Аттенборо і втілив у життя концепцію науковості документальних 
програм, адептом якої сам і був. Як контролер «Бі-Бі-Сі»-2, Аттенборо запустив в 
етер «Life in the Animal World» («Життя у світі тварин»). Але справжнім проривом 
стала програма, яка вийшла у світ 1979 року, – «Life on Earth» («Життя на землі»). 
Метою документальної телепередачі було простежити хід еволюції на нашій планеті 
через експедиції довкола світу. Попри складне польове завдання, сам проєкт і, так би 
мовити, вдома мав подолати неабиякі труднощі при його розробці. Аттенборо зви-
нувачували у небажанні розглядати документальну передачу як щось більше, ніж 
виклад наукових, документальних знань про життя на планеті Земля. Адже інші ме-
неджери «Бі-Бі-Сі» прагнули в рамках проєкту, власне, самостійно шукати відповіді 
на поставлені під час підготовки до створення фільму (pre-production) запитання, 
зрештою надати самій аудиторії можливість відповісти на них. Аттенборо ж хотів 
продемонструвати глядачам відомий йому результат наукової думки і не бачив сенсу 
у збільшенні простору для дискусій. Так чи інакше, попри всі розбіжності у погля-
дах, проєкт таки побачив світ у 1979 році і став праобразом усіх сучасних серйозних 
природознавчих документальних програм. Структура, філософська думка, концеп-
ція саме «Life on Earth» («Життя на землі») стала наріжним каменем для сучасних 
документальних блокбастерів, які, своєю чергою, багато в чому формують наше 
уявлення про навколишнє середовище. Один з таких сучасних мегапопулярних про-
єктів – «Blue Planet – 2» («Блакитна планета» – 2), який у 2017 році став найперегля-
дуванішим на британському ТБ, використовував той самий підхід, який застосували 
при створенні «Life on Earth» майже за 40 років до виходу сучасного проєкту. Саме 
у 1979 карбувалось усвідомлення того, як працює документальний фільм, саме тоді 
утверджувалась думка, що природознавча телепрограма – це не просто сценарій, 
а радше складна система, кожен складник якої – від філософської ідеї до вибору 
саундтреку – має величезний вплив на успіх майбутнього проєкту: «За допомогою 
«Life on Earth» («Життя на землі») NHU зміцнила партнерські стосунки з науковця-
ми, продемонструвавши цінність фільммейкінгу для наукового дослідження. Робота 
оператора, а також і постпродакшн, від монтажу до озвучки, можуть дати нові знан-
ня про цей світ. Навіть музика мала епістемну функцію, бо посилювала візуальне 
сприйняття»11. 

Всі ці складники зараз стали невід’ємною частиною сучасних природознавчих 
програм. Українські документалісти мають тримати їх в полі зору і пам’ятати, що 
картинка, музика, монтаж, ведучий – так само важливі елементи, як і якісний науко-
вий сценарій. І, заради справедливості, варто відзначити, що в Україні є взірці сер-
йозної природознавчої документалістики. Відеоісторії про скотарів, зоозахисників, 
фермерів створюються в рамках проєкту Ukraїner. Не так давно з’явились фільми 
«Жива ватра» (2016, історія про вівчарів українських Карпат) Остапа Костюка та 
«Заповідник Асканія» (2019) Андрія Литвиненка12. 
11 Gouyon, J.-B. (2019), BBC Wildlife Documentaries in the Age of Attenborough, Palgrave Macmillan, 

London, 261p.
12 Миколаєнко, Н. (2021), «Не брати, не наші й не менші: чому wildlife-фільми насправді – про 

людей», доступно за адресою: https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-
wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/ (дата перегляду 28.11.2020)

https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/
https://commons.com.ua/ru/ne-brati-ne-nashi-j-ne-menshi-chomu-wildlife-filmi-naspravdi-pro-lyudej/
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Великою мірою природознавчим можна вважати популярний проєкт Дмитра 
Комарова «Світ навиворіт». Ця програма поєднує усі вищезазначені важливі склад-
ники, що роблять документальний продукт якісним контентом. Звісно, можна зна-
ходити хиби, але якщо мати щире бажання з’ясувати, що робить Дмитро Комаров 
для України та для світу, яка філософська думка проєкту, його мета, і як ця мета 
втілюється в життя, – то не матимемо сумнівів, що «Світ навиворіт» – це один з най-
кращих і найсерйозніших телепродуктів про навколишній світ, який коли-небудь 
був реалізований на українському телебаченні. 

Кажучи про філософську думку, яка є засадничою для створення якісної до-
кументальної програми, варто наголосити, що телепередача має висвітлювати ак-
туальні питання в царині сучасної філософії. Однією з таких філософських про-
блем сучасності, яка стосується документальних програм природознавчого плану, 
є проблема приватності тварин перед об’єктивом документалістів. Ця тема доволі 
детально висвітлена у праці Бретта Міллза «Природознавчі документальні програ-
ми на телебаченні та право тварин на приватність». На жаль, впродовж минулого 
століття, фільммейкери, журналісти справді наробили багато помилок, показуючи 
у своїх фільмах смерті тварин, часом спеціально наражаючи тих чи інших істот на 
смерть. І, безперечно, про це не можна мовчати: наша мета оберігати природу, а не 
нищити її. Відтак, неспростовним залишається той факт, що питання приватності 
тварин потрібно порушувати у науковому, філософському дискурсі сучасності. Ми 
маємо виправити помилки минулого. Але, водночас, маємо бути дуже обережним 
і з надто радикальними висновками деяких сучасних авторів. Спокутування про-
вини за скоєні вчинки має нас привести до кращого життя, а не на діаметрально 
протилежний полюс проблеми, яка залишиться проблемою, якщо потреби людини 
нівелюватимуться у контексті потреб тварин. Радикальність деяких поглядів поля-
гає в тому, що, нібито, потрібно розглядати права тварин, з тієї ж позиції, що і права 
людини, іншими словами, існує можливість поставити людину і тварину на один 
щабель. Як би не було дивно це читати, але такі думки існують. Автор цієї статті 
вважає такий шлях хибним і твердо переконаний, що захистити природу можна не 
зрівнюючи людину та тварину. 

Однією з актуальних проблем сучасної природничої документалістики є також 
і проблема жанрової ідентифікації природознавчих програм в контексті медійної ді-
яльності. Це ілюструє праця «Are Wildlife Films Really «Nature Documentaries»?» («Чи 
природознавчі фільми є «природознавчими документальними фільмами»?»). У ній 
дослідник взагалі піддає сумніву той факт, що програми про природу, навколишній 
світ можна записати до такого медійного виду діяльності, як документалістика13.

Водночас інші сучасні дослідники, творці документальних природознавчих 
програм намагаються відповісти на запитання, як через результати своєї творчості 
спонукати людей до дій задля збереження навколишнього середовища? Не один ав-
тор вже публікував висновки про те, що документальні програми справді змінюють 
світогляд глядачів. Але праця «The Impact of Nature Documentaries on Public Environ-

13 Bousé, D. (1998), “Are wildlife films really “nature documentaries”?”, Critical Studies in Media Com-
munication, available at: https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_
Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wild-
life-films-really-nature-documentaries.pdf (accessed 28 November 2021)

https://www.researchgate.net/profile/Derek-Bouse/publication/232902741_Are_wildlife_films_really_nature_documentaries/links/579b2fc508ae7b940a8c9dc2/Are-wildlife-films-really-nature-documentaries.pdf
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mental Preferences and Willingness to Pay» («Вплив природознавчих документальних 
програм на погляди глядачів та їхнє бажання інвестувати у реалізацію поглядів») 
стверджує, що такий потужний фільм, як «Blue Planet 2» («Блакитна планета» – 2) 
від «Бі-Бі-Сі», беззаперечно, вплинув на погляди аудиторії стосовно екологічної си-
туації у світі, та все ж не мав достатньої сили, аби змусити глядачів врешті витрачати 
власні кошти на боротьбу за екологічні переконання14. Тож зараз для документаліс-
тів важливо знайти той механізм, який би спонукав глядачів до подальших дій, що 
мають сприяти покращенню світу, в якому ми живемо.

Висновки. Документальні природознавчі фільми – це важливі джерела інфор-
мації, які можуть допомогти зрозуміти світ і своє місце у ньому. Цей жанр, що існує 
на межі журналістики та мистецтва кіно, допомагає відчути єдність з нашим мину-
лим, кращими його представниками, отримати доступ до генетичного коду своєї на-
ції. Саме тому вивчати документальні фільми архіважливо. У дослідженні цієї теми 
може допомогти досвід британських документалістів з «Бі-Бі-Сі».

Природознавчий документальний контент з’явився в етері медіакорпорації че-
рез бажання переконати аудиторію в правдивості того, що вони бачать на екрані. Ось 
чому медійники звернулись до природи – явища непідробного, правдивого. Протя-
гом перших років не було єдиного погляду на концепцію документального контенту, 
боролися два переконання. Один табір вважав, що природничі телепередачі мають 
повчати, а інший, що, насамперед, розважати. Проте згодом основним мірилом на-
туралістичного документального контенту стала науковість. Особливих зусиль до 
цього доклав Девід Аттенборо. Він же ж спричинився і до виходу програми «Life 
on Earth» («Життя на землі») у 1979 році, що стала наріжним каменем, на який опи-
раються всі сучасні мегауспішні документальні блокбастери про навколишній світ. 
Після виходу в світ цієї успішної телепередачі до науковості додались ще й інші 
складники, які доповнили формулу успіху природознавчого документального про-
єкту: робота оператора, саундтрек, озвучка, образ ведучого тощо. 

Документальні проєкти мають відображати філософську дискусію своєї доби. 
За сценарієм того чи іншого природознавчого фільму має бути та чи інша філософ-
ська думка. Саме тому сучасні продюсери зі своїми дітищами повинні вступати в 
дискусію на такі теми, як, до прикладу, право тварин на приватність, чи відповідати 
на питання про те, як телепередача може спонукати глядача не просто до роздумів, а 
закликати безпосередньо до дії. 
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This scientific article studies natural history documentaries produced by BBC and traces 
important stages of the development of the attitude towards such genre as natural history docu-
mentary. This research is about understanding why this kind of programmes is important, par-
ticularly for Ukrainians, and why we should study the genre thoroughly, including the BBC’s 
experience in the field. 

Accordingly, the main objectives of the study were:
1. To substantiate the necessity for Ukrainian scholars to study natural history documen-

taries and BBC’s experience in the field.
2. To trace back and describe the main stages of development in the sphere of producing 

natural history documentaries by British Broadcasting Corporation. 
3. To analyze the obstacles which modern journalists, filmmakers are dealing with and 

to draw attention of Ukrainian specialists to those philosophical questions that modern era is 
searching for answers to.

In the result of the research these main tasks which were outlined above were fulfilled. 
The author of this article concluded that natural history documentaries help to understand our 
place in the world we live in. In addition, through the shared environment we can feel unity 
with those who inhabit our region, country, inhabited it before, will inhabit in future. Docu-
mentaries help us understand who we are. And this function of identification is very important 
for contemporary Ukraine.

To understand how to create proper natural history documentary it’s important to learn 
the global history of creating such programmes and especially that part which covers BBC’s 
achievements. The achievements of the corporation which gave birth to such prominent figure 
as David Attenborough.

In addition to this, the article described some modern challenges which documentary 
makers face and those questions which contemporary society needs to have answered. Because 
you cannot create a proper natural history programme if you know past but do not know modern 
challenges.

To sum up, the topic which is deeply connected with process of self-identification is very 
important and perspective for Ukrainian society which suffers hybrid war and endeavours of 
Russian Federation to assimilate Ukrainian people, Ukrainian culture.
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The article discusses the media offer addressed to children and youth from the Ukrainian 
national minority in the former Yugoslavia countries. The content, languages of publications 
and forms of publication were analyzed. In addition to traditional paper press and periodicals, 
the content published in digital form, in social media such as Facebook, Instagram, were also 
analyzed.

Keywords: children media, Ukrainian community media, former Yugoslavia countries 
media, new media, social media.

Virtually all over Europe, the association of Ukrainians published a newspaper for 
adult audiences. In some countries, there is an offer extended to include children and young 
recipients. In Poland, Svitanok (Світанок) comes out as an addition to the only newspaper 
of Ukrainians in Poland – Nashe Slovo (Наше Слово). In Romania (in which the subsidy 
from the Romanian government for the development and activities of the Ukrainian minori-
ty are the most abundant in relation to the whole of Central and Eastern Europe) together 
with 4 newspapers for adults appears Dzvonyk (Дзвоник)1. In the countries of former Yu-
goslavia, three proposals are issued for Ukrainian–Lemko childrens – in Serbia Zagradka 
(Заградка) and MAK and in Croatia Venchyk / Vinochok (Vjenčić / Венчик / Віночок). 

Vjenčić Венчик Віночок. From the beginning it was published in three languages: 
Croatian, Ruthenian (Bachvanoruskoiu Бачваноруською) and Ukrainian. The publication 
is addressed to both the youngest children and adolescents. Light patriotic poems for 
young people appear in it2, as well as richly illustrated stories addressed to the youngest 
preschoolers and early grades for example Santa Claus and good children3. To increase the 
activity of the recipients, photographs of artistic works made by children and drawings 

1 Штірбець, Х. (2018). Газета «Український вісник» у колекції ЦДАЗУ. Radio România Internaţio-
nal. URL: https://tiny.pl/7fv47 

2 Кочиш, М. М. (2010). NAŠI KNJIŽEVNICI – НAШО ПИСAТЕЛЄ – НAШІ ПИСЬМЕННИКИ. 
Vjenčić Венчик Віночок, № 54(3/2010). с. 4-5. 

3 Гаргай, Л. (2010). Святий Миколай и добри дзеци. Vjenčić Венчик Віночок, № 55(4/2010), с. 14. 
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of the youngest children sent by parents are published4. Caring for the development of 
tradition, the editors publish old types of social games typical for this ethnic group5, thus 
stimulating the development of national identity among children aged 5–10. In addition 
to development through games and plays, there are also religious elements explaining the 
meaning of Christmas and Easter6 in an accessible way. From 2016, magazine is published 
only in the Rusyn / Lemko language. Since 2018, a new graphic design appears, much 
more colorful and of higher quality, however, the Ukrainian language version appears 
occasionally in random issues just like the Croatian version. For young people, there are 
historical curiosities regarding the jubilee of the first schools of settlers such as the 170th 
anniversary of the school in Petrovce7, also a detailed description of creating Lemko Easter 
eggs8 called Pysankas. Throughout all years, there is also information about organized 
summer schools and colonies where the Ukrainian? language is taught as well as culture, art 
and folklore, which are attended by young people from Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
and Serbia.

There are two editions addressed to children on Serbian territory: Zagadka for chil-
dren and MAK for adolescents.

Zagradka (Заградка) is a 24 pages magazine for children containing poems, lan-
guage lessons, maths as well as coloring books and short stories9. It is available in both pa-
per and electronic versions. Although the use of the electronic version among the youngest 
children can be slightly problematic due to the advanced browser support, but also because 
of the desire to color or solve rebuses in real terms. In addition to learning the alphabet, 
numbers and basic knowledge, the magazine features theater plays that are easy for children 
to play10, here we learn the history of Easter and religious also11. Since March 2020, infor-
mation on online learning has also emerged during the coronavirus COVID–19 epidemic12. 
Bbrief information on hygiene and sanitation for children13 is published. In addition, as in 
the case of the Croatian neighbor, children’s drawings, essays and short poems appear.

МАК magazine addressed to young people – teenagers, which for the main task ad-
opted the encouragement of creative activities in the field of culture and sport, also pro-
moting education14. The magazine is published in paper, electronic and internet form. The 
topics focus on education and the socio-cultural life of Ukrainian–Ruthenian youth from 
Vojvodina. Interviews with talented musically, artistic and literary young artists are pre-
sented, such as an interview with Maryna Roman (Марина Роман) who recently recorded 
her first professional song15. Physical activity, both amateur and professional, is promoted, 
which is described by a professional young crossfitter Vania Kukhar (Ваня Кухар)16. And 

4 Подобово Роботи. (2012). Vjenčić Венчик Віночок, № 62 (3/2012), с. 19. 
5 Павлович, В. (2010). Українські народні дитячі ігри. Vjenčić Венчик Віночок, № 54 (3/2010), с. 16. 
6 СС. Василіянки. (2010). Свята тайна хрещення. Vjenčić Венчик Віночок, № 54 (3/2010), с. 8.
7 Грецешин, И. (2019). 19 школски вечар руськей поезиї. Венчик, № 88 (1/2019), с. 8-9. 
8 Седлак, В. (2018). Радосц Пасхи. Венчик, № 84 (1/2018), с. 18. 
9 Заградка. (2018). Номер 12, URL: https://bit.ly/2SrL8id 
10 Терзич, Н. (2020). Мали театер. Заградка, № 4, c. 6. 
11 Воскресене христово – велька ноц. (2020). Заградка, № 4, с. 10. 
12 М, Р. (2020). Он Лайн ученє. Заградка, № 4, с. 19. 
13 Р. Ґ, Н. (2020). Най, Най... Заградка, № 4, с. 23. 
14 Симунович, А. Р. (2018). Лїцо и твар. МАК. online https://bit.ly/2Gi5W53 
15 Салаґ, Т. (2019). Кaждодньово з нотами. МАК. URL: https://tiny.pl/7fvks 
16 Вереш, Л. (2019). Crossfit – стил живота. МАК. URL: https://cutt.ly/wsC3XDL
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also youth socio-folklore activities in the form of promoting local folklore through the folk 
song and dance ensemble Zhatva (Жатва)17. In the traditional issue, of course, we read 
about a pandemic COVID–19 and the point of view of social activities of health protection 
by young people18. Serbian activity in social media also testifies the new media develop-
ment. MAK Magazine leads Facebook fanpage where one can find all informational short-
cuts from the traditional version of the magazine and the portal. In addition, short videos 
are posted, be they amateur teen music recordings or online lessons. Facebook profile has 
1121 likes and 1127 followers19. The magazine’s fan page on Instagram is relatively young, 
because the oldest posts are from September 25, 2018, and are not updated frequently. There 
are only incentives to review major releases, and a few photographs from socio-cultural 
events20. The profile is observed by 680 people, which is a relative result, in relation to the 
size of the entire Ukrainian–Ruthenian minority in Serbia. However, this is a nod to the 
youth, among which there are the most Instagram users.

Conclusions
The media offer addressed to children and youth from the Ukrainian national minority 

living in the former Yugoslavia countries is very well developed. The periodicals are 
divided into two target groups: early school children and teenagers. The press appears 
systematically and is updated. It is issued both in paper and digital form, except that is 
also available on social media: Facebook and Instagram. Thanks to which the recipients 
can actively participate in the creation of new content. Children’s and youth media are 
published in the two largest countries of the former Yugoslavia: Serbia and Croatia, to other 
countries are delivered in the form of a mail order, and are available in electronic form. It 
also encourages active participation and co-creation of content by reprinting the artistic 
works of the youngest audience, publishing both poetry and short literary forms by young 
Ukrainians.
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МЕДІАПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ  
У КРАЇНАХ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ
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У статті розглянуті медіа, адресовані дітям та молоді з української національної 
меншини у країнах колишньої Югославії. Проаналізовано зміст, характер та мову пу-
блікацій. Окрім традиційної паперової преси та періодичних видань, також розгляну-
то контент, опублікований в електронній формі та у соціальних мережах Facebook та 
Instagram.

Зміст видань «Віночок» та «Заградка» розрахований на молодших школярів. На 
сторінках цих газет публікують матеріали, присвячені культурі, історії та релігії укра-
їнської меншини, – від пісень та ігор для дітей до розповідей про поселення українців 
на Балканах, традиційних страв на Святий вечір та історій про святого Миколая. Не 
бракує освітніх форматів: навчання письму чи рахунку. Найбільший акцент робиться 
на вивченні кирилиці, української, русинської мов. З метою стимулювання соціальної 
взаємодії та духу соціальної співпраці кожен випуск містить картини, художні та літера-
турні роботи наймолодших: малюнки 3-річних дітей, оповідання дітей 7-10 років тощо.

Періодичне видання MAK, що виходить у сербській Воєводині, орієнтоване на під-
літків. Окрім висвітлення життя школи та соціальних подій, на сторінках МАК регу-
лярно з’являються інтерв’ю з молодими художниками, спортсменами та громадськими 
активістами української меншини. МАК також є платформою для молодих талановитих 
початківців, які пробують себе у поезії, прозі, есеїстиці, публіцистичних формах. Публі-
куються також театральні вистави авторства підлітків із Воєводини. Дитячі та молодіж-
ні медіа залишаються лише у двох найбільших країнах колишньої Югославії: Сербії та 
Хорватії.

Принципова відмінність між «Заградкою», «МАК» та «Віночком» у тому, що в Сер-
бії вони поділені на два видання, адресовані різним віковим групам, а хорватський «Ві-
ночок» є виданням, адресованим обом віковим категоріям одразу.

Ключові слова: дитячі медіа, ЗМІ української меншини, медіа країн колишньої 
Югославії, нові медіа, соціальні медіа.
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У статті проаналізовано основні контрідеологемні акценти в публіцистичній ар-
гументації Михаїла Епштейна щодо таких меседжів сучасної російської пропаганди, як 
«Росії загрожує зовнішній ворог», «Росія значуща, могутня країна», «Розвал СРСР – це 
трагедія», «Росія – особлива духовна цивілізація», «наша справа на Донбасі є святою», 
«ворог використовує, або може використати нелегальну зброю», «Велика перемога. Мо-
жемо повторити», «Новоросія». Особливий акцент зроблено на національно-психологіч-
ному підґрунті агресивної політики Кремля.

Ключові слова: пропаганда, ідеологія, ідеологема, Росія, ідентичність.

Постановка проблеми. Вперше про примат комунікаційних воєн над війнами, 
які передбачають фізичне знищення людей, дослідники заявили ще під час першої 
війни у Перській затоці 1990-1991 років, коли «інформація і точна зброя нівелювали 
тотальну кількісну перевагу ворога»1. Тоді ж верховний командувач збройних сил 
НАТО в Європі, американський генерал Джон Шалікашвілі заявить, що «ми не пе-
ремагаємо, поки CNN не каже, що ми перемагаємо»2. Однак саме російська агресія 
2014 року в Україні стала найпереконливішою ілюстрацією того, як за допомогою 
гібридної війни можна не тільки проводити, а й виправдовувати свою загарбниць-
ку політику. Метою цієї статті є розкрити аргументаційний ресурс і потенціал пу-
бліцистичних виступів на російську тему культуролога, літературознавця, есеїста, 
багатолітнього публіциста російської редакції «Радіо Свобода» Михаїла Епштейна 
й спроектувати цю аргументацію на сучасні ідеологеми кремлівських пропаганди-
стів. Завданням публікації є виокремити основні контрідеологеми російсько-амери-
канського автора, за допомогою яких українські ЗМІ зможуть не тільки спростовува-
1 Левін, Ігаль. (2017). «Рої дронів, шоломи, начинені електронікою, та бійці, які стрімко пере-

міщаються. Якою буде війна в XXI столітті?», Тексти, 7 грудня. URL: https://texty.org.ua/
articles/81360/Roji_droniv_sholomy_nachyneni_ jelektronikoju_ta_bijci-81360/ (останній перегляд 
30 грудня 2021).

2 Dunkan, K. (1997). «The amazing low of influence», The Bulletin, vol. 59, no 1, P. 88. 
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ти основні маніпуляції російської пропаганди, а й глибше зрозуміти генезу, характер 
інформаційно-військової експансії Росії в Україну. Адже, як зауважує М. Епштейн3, 
за політичними колізіями такого масштабу, як події 2014-2015 років, виявляється на-
ціонально-психологічне підґрунтя.

Теоретичною основою для статті є дослідження бельгійської дослідниці Енн 
Мореллі, яка у дослідженні «Основні принципи воєнної пропаганди»4, виокремила 
найважливіші ідеологеми виправдання війни. Об’єктом дослідження стали публі-
кації Михаїла Епштейна, зібрані у книжці «По той бік совка. Політика на грані гро-
теску»5. Основні методи, застосовані у дослідженні, – контент-аналіз, порівняльний 
метод, індукція, дедукція, аналіз, синтез.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ідеологема перша: «Росії загрожує зовнішній ворог». Це одна з базових іде-

ологем сучасної російської пропаганди, яка має на меті легалізувати «хід на випе-
редження», щоб гарантувати безпеку. Саме на її основі 17 грудня МЗС Росії опри-
люднило проєкти угод з НАТО та США щодо гарантій безпеки, в яких Росія, по 
суті, вимагає від НАТО заблокувати подальше розширення на Схід, не розміщувати 
додаткові сили та озброєння на території всіх інших держав Європи понад того, що 
було розміщене на цій території станом на 27 травня 1997 року, а також відмовитися 
від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Схід-
ної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

М. Епштейн трактує цю проблему фундаментальніше. На його думку, сучасній 
Росії загрожує не зовнішній ворог, і навіть не внутрішній, а її зусилля бути неподіль-
ною, величезною, що є непомірним тягарем. «Велике нещастя Росії – що об’єдналася 
вона не сама із себе, а зовнішньою силою і примусом Орди. Щоб Орду скинути – 
увібрала її в себе, злютувалася й непомітно сама стала Ордою, прийняла форму ін-
шого, східно-деспотичного світоустрою та пройнялася тим же духом кочівництва. 
Замість облаштування своїх земель заходилася довкола чужих – і от уже одна Росія 
кочує всією Євразією, і всі її здалеку бачать, а вона себе – ні»6. У цій констатації мо-
жемо простежити, що схильність до експансії, тобто, образно кажучи, до згаданого 
кочівництва, має не безпековий характер, а є питанням проблематичної російської 
ідентичності. Вихід із цієї ситуації автор бачить у поборенні Орди та Ординського 
спадку в собі. Наслідками перемоги в цьому протистоянні мають вже скористатися 
окремі Росії-держави – Псковська, Пермська, Вологодська, Калузька, Смоленська..., 
яким значно легше буде вміститися в історичну єдність, ідентифікувати себе і «схо-
ватись од вітру всесвітніх блукань та лункості всесвітньої істини»7. М. Епштейн ви-
водить формулу, яка має, зрештою, не лише російську проекцію, а, з огляду на долі 
колись наймогутніших імперій, є універсальною закономірністю: «Слабка держава – 
це та, яка більша за себе на величину зовнішніх завоювань»8. 

Ідеологема друга: «Росія – могутня, значуща країна». Упродовж останніх 
років кремлівські пропагандисти у своїй риториці докладають багато зусиль, аби 

3 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 7.
4 Morelli, A. (2001). Principes élémentaires de propagande de guerre, Labor, Bruxelles, 93 p.
5 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, 320 с.
6 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 14.
7 Там само, с. 16.
8 Там само, с. 18.
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показати Путіна як лідера, який хоче повернути Росії належне їй місце в світі. У пра-
ці «Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу»9 Едвард Лукас зазна-
чає, що російський керманич переконаний: у 1990-і роки Росію обдурили, тоді Захід 
принизив і розтоптав Радянський Союз, а тепер прийшов час повернути те, що було 
втрачено, як в плані статусу, так і в плані території. Нагнітання цієї «значущості» 
М. Епштейн пов’язує з типовою російською низькопробністю (рос. пошлость), що 
в російському суспільному дискурсі виявляє себе у пафосності, підвищеній емоцій-
ності й категоричних оцінках: «Низькопробність – це прокламація певної надістини, 
це глибокодумність, глибокочутливість, глибокодушність на мілині»10. В. Набоков, 
який наполягав, щоб не перекладати слово «пошлость», а траслітерувати його, у сво-
їх «Лекціях з російської літератури» стверджував, що низькопробність – це не лише 
явна, неприхована нездарність, а головно облудна, підробна значущість, підробна 
краса, підробний розум, підробна чарівність». На думку М. Епштейна, типовим зна-
ком низькопробності є знак оклику. Дослідник зауважує, що майже вся російська 
публіцистика – це суцільний знак оклику, замінник рефлексії та аналітики. «І не 
лише публіцистика – це стиль суспільного життя, в якому окличність закорінена у 
кожному публічному жесті. Низькопробність завжди патетична і навіть по-своєму 
натхненна»11. У таких означеннях низькопробності закорінюються російські претен-
зії на власну «велич» та схильність до крайнощів. «Захід живе за Аристотелем, за 
принципом золотої середини. Порок – у крайнощах, а доброчесність – посередині. 
Росія ж живе, грубо кажучи, за Платоном, з його двосвіттям вічних ідей та їхніх блі-
дих копій. Росія чутлива тільки до крайнощів, і тому все середнє тут знецінюється. 
Нижня безодня, верхня безодня – аби лише не середина. Значення надається лише 
абсолютному добру й абсолютному злу, а позаяк абсолютне добро недосяжне, то 
легко уявити, на якому з двох полюсів ми частіше за все опиняємося»12. 

Ідеологема третя: «Розвал СРСР – це трагедія». На позначення таких настро-
їв М. Епштейн використовує неологізм «тотальгія». Етимологічно це поняття утво-
рене внаслідок злиття коренів слів «тотальність» і «ностальгія» (від грецького algos 
– страждання, біль) й означає тугу за цілісністю, тотальністю, тоталітарним ладом, 
зокрема, за радянським минулим. Автор підкреслює багатогранність тотальгії, яка 
може бути ідейною, глядацькою, смаковою і навіть запаховою чи сприйнятою на до-
тик: «Тотальгія може розігратися від вигляду орденоносної газети, коли зішкрябуєш 
старі шпалери на дачі або коли їси тушонку чи любительську ковбасу, з їхнім непо-
вторним смаком радянського делікатесу»13. Як бачимо, усі ці грані тотальгії спря-
мовані у минуле, переважно у час брежнєвського застою. Однак сучасна російська 
туга все більше набуває форм «не зворотної, а наступальної тотальгії, туги за тота-
літарним майбутнім: неофашизм, неонацизм, євразійщина...»14. Така зміна вектора 
тотальгування має на меті посилити суспільний попит на нові експансії, в контек-
сті яких Кремлю легше висувати тезу про «відновлення історичної справедливості» 

9 Лукас, Е. (2009). Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії і Заходу, Темпора, Київ, 488 с.
10 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 79.
11 Там само, с. 79. 
12 Там само, с. 82.
13 Там само, с. 85. 
14 Там само, с. 86.
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після «розпаду історичної Росії під назвою Радянський Союз» і шантажувати нею 
сусідні країни та Захід.

Ідеологема четверта: «Росія – особлива духовна цивілізація». В інтерв’ю 
порталу www.pravoslavie.ru колишній директор Російського інституту стратегічних 
досліджень, автор книжки «Третій шлях, або шляхи безнадії»15, генерал-лейтенант 
служби зовнішньої розвідки РФ Леонід Решетніков роздумує про шляхи, якими йшла 
Росія. Перший – шлях могутнього етатизму держави, яка виникла до Христа. Така 
держава домінувала над людиною, тобто була тоталітарною. Другий шлях виникає 
після пришестя Христа – це держава-людина, тобто держава ліберальна. На його 
думку, така форма держави вироджується й прямує в бік згаданого етатизму. І третій 
шлях – «це шлях Христа, тобто наша цивілізація… Росія так і будувалася як цивілі-
зація Христа»16. На думку М. Епштейна, ознакою сучасного російського суспільства 
є поп-релігія, тобто виробництво релігії на потребу мас. Це закономірний результат 
виходу із суспільства масового атеїзму, що може мати небезпечні наслідки: «… ре-
лігійна свідомість, накладаючись на атеїстичну основу, так само створює умови для 
спекуляції, коли духовні цінності легко розмінюються на житейські і навпаки. Віра 
починає виносити свої скарби із храму, й через те, що за тривалі десятиліття створив-
ся їхній дефіцит, пускає в легкий, прибутковий товарообіг»17. Публіцист стверджує, 
що справжня доба Антихриста, за багатьма прикметами і пророцтвами, ще зовсім не 
прийшла з радянською владою, а тільки через неї готувалася. Бо Антихрист прямо з 
Христом не ворогуватиме, як це робили Ленін – Сталін, а саме говоритиме від імені 
Христа… Набагато страшніша за ворожнечу з Богом – підміна Бога, яка готується 
на кінець історії... «Тоді не зрікатимуться релігії і не боротимуться з нею, а саме 
насаджуватимуть її, в обов’язковому і повсюдному порядку… Так що без Бога не 
можна буде ні присісти, ні дихнути, ні обвести круг пальця, ні пограбувати, ні вби-
ти»18. У цьому контексті М. Епштейн згадує сюжет роману Ф. Достоєвського «Ідіот», 
де князь Мишкін розповідає Рогожину про побожного селянина, якому сподобався 
годинник товариша. Аби заволодіти годинником, той молиться, зводить очі до неба, 
хреститься і вбиває приятеля. «Вже аж до того вірує, що й людей ріже по молит-
ві», – іронічно реагує Рогожин на цю розповідь. Сьогодні цей літературний факт є 
ознакою реального світогляду російських ідеологів. Наприклад, головний редактор 
газети «Завтра» Олександр Проханов, який є ініціатором православної канонізації 
Йосипа Сталіна й автором заклику завдати удару російськими крилатими ракетами 
по українській території, називає так зване повернення Криму «другим хрещенням 
Русі»19. Як прихильник «імперсько-православної метафізики» Проханов, аналізую-

15 Решетников, Л. (2013). Вернуться в Россию. Третий путь, или пути безнадежности, ФИВ, Мос-
ква, 288 с.

16 Иеромонах Игнатий. (2016). «Леонид Решетников: «Нам надо осознать: Россия – это особая ду-
ховная цивилизация», pravoslavie.ru, 25 ноября. URL: https://pravoslavie.ru/98922.html (останній 
перегляд 24 грудня 2021) 

17 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 114.
18 Там само, с. 115-116.
19 Береснев, В. (2015). «Александр Проханов: «Возвращение Крыма – второе крещение Руси», 

business-gazeta.ru, 15 марта. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/128124 (останній перег-
ляд 20 грудня 2021).

http://www.pravoslavie.ru
https://pravoslavie.ru/98922.html
https://www.business-gazeta.ru/article/128124
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чи російсько-українську війну на Донбасі, заявив20, що тут відбувся збіг релігійної та 
історичної свідомості, тобто в історичні роздуми вводить релігійні компоненти. Для 
нього релігійним компонентом є категорія «русского чуда»: «Релігійна свідомість 
вірить в Росію як в чудо, і вона каже нам: Новороссію не здадуть…»21. О. Проханов 
переконаний, що коли навіть Путін не захоче воювати за Донбас, росіяни мають це 
робити, бо так їм велить вища правда. Таку аргументацію російського пропаган-
диста можна назвати «святобіссям»  – терміном, який М. Епштейн вводить, щоб по-
значити бажання більше догодити Богові, а також переконання у тому, що моя віра 
істинніша за інші, що я краще служу Богові й заслуговую нагород від нього. Ще 
задовго до 2014 року М. Епштейн зауважує: «Спостерігаючи релігійне відродження 
атеїстичного суспільства, запитаємо себе, чи не йде на зміну прямодушному без-
божжю лукава побожність, якій уже нема задля чого витрачати сили на боротьбу з 
вірою, адже набагато легше і вигідніше підмінити її собою. Невір’я видаватиметься 
викапаною вірою, бо воно заходиться розмахувати панікадилом, кластиме глибокі 
поклони, отінятиме себе хрестом. І як страшний, але блаженний історичний сон, 
пригадуватиметься радянський атеїзм 1920-х – 1930-х років, який ще люто повста-
вав на віру і тим самим допомагав їй залишатися тим, чим вона й покликана бути»22.

Окрім того, М. Епштейн говорить про культурний крах (дефолт) Росії, конста-
туючи факт істотного полегшення російської культури. Аби вийти на переконливі 
аргументи такої тези, автор вступає у дискусію з собою. З одного боку, він кате-
горично стверджує про те, що полегшала не лише сучасна культура, а й культурні 
надбання попередніх століть. З іншого – ставить питання: чому полегшала, адже в 
минулому нічого не змінилося, і дає таку відповідь: «Якщо один і той самий народ, 
від імені якого говорили Пушкін, Толстой, Достоєвський, Чехов, Солженіцин, тепер 
майже одностайно підтримує злодійську кліку, котра його грабує та веде на заги-
бель, одночасно загрожуючи загибеллю всьому людству, то цінність цього народу 
на терезах історії і моралі різко знижується»23.

М. Епштейн вважає, що у 2014 році відбувся суд над російською культурою, 
зокрема над російськими класиками. На його думку, нездатність таких цінностей, як 
свобода, гідність, співчуття, набути історичну плоть, перейти із великих книг і літе-
ратурних образів у буття суспільства є вироком і російській культурі, і російському 
народу. У цьому контексті показовим є один, розказаний Геродотом, історичний епі-
зод, до якого апелює М. Епштейн. На грецький історичний форум зійшлися пред-
ставники всіх великих і малих полісів. Найкрасномовніше говорив посол одного з 
найдрібніших полісів. І коли він закінчив свою натхненну промову і був здивований 
тим, що до його слів не поставилися з належною повагою, Фемістокл йому пояснив: 
«Друже, твоїм словам не вистачає держави». «Отак і всьому, що походить з Росії, її 
літературі, мистецтву, науці зараз не вистачає народу, котрий би забезпечував – сво-
єю мудрістю, досвідом, вчинками – те, до чого закликають його великі. Хоч як гірко 
зізнаватися, Росія потерпає від духовного дефолту»24.

20 Там само.
21 Там само.
22 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 117.
23 Там само, с. 239.
24 Там само, с. 240.
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У межах вищенаведеної ідеологеми можна виділити ще одну, п’яту ідеологему: 
«Наша справа на Донбасі є святою». Наприклад, описуючи хресну ходу в Донецьку 
в липні 2014 року, представниця інформаційної служби так званого штабу народного 
ополчення ДНР Маргарита Зайдлер25 заявила, що своїм прикладом бійці, які «бо-
рються з київською хунтою, свідчать про силу православної віри», що «ополченці 
благоговійно носили хоругви і святі ікони, щиро молилися, аби Бог дарував перемо-
гу над фашистами»… А переможцем, на думку кремлівських пропагандистів, має 
бути «Святая Русь», яка в риториці кремлівських пропагандистів уже давно стала 
агресивним концептом і яку всупереч логіці використовують на позначення «винят-
кової російської духовності». Як бачимо, спроба «сакралізації» власних злочинів су-
проводжується по-маніхейськи сконструйованим описом двох сторін: ми – інкарна-
ція добра, вони – втілення зла… Реальний стан справ істотно відрізняється від таких 
карикатурних уявлень. М. Епштейн навпаки говорить про одну з найвиразніших рис 
сучасної прокремлівської риторики: світозлостивість як емоційно агресивне став-
лення до світу, злорадство стосовно його лих та нещасть. Світозлостивець відчуває 
образу і бажання помститись, виявляє найбільше презирство до всього світу. Публі-
цист трактує ненависть як головний ресурс політичного режиму, який встановився 
в Росії з третім терміном Путіна, а досяг кульмінації із захопленням Криму. «Це 
психократія, режим, який керує не за посередництва ідеологічних чи економічних 
важелів, а через нагнітання певних психічних станів у суспільстві: масової істерії, 
параної, горрору, ненависті, страху, заздрощів, злорадства тощо. Причому негативні 
емоції різко переважають, а радість виступає в основному у формі злорадства. Зро-
зуміло, так було за тоталітарних режимів XX ст., але все-таки і комунізм, і фашизм 
були передусім ідеократіями, тобто правили за посередництва ідей, що оволодівали 
і свідомістю, і підсвідомістю мас. Психократія грає з психічним станом нації, вичер-
пуючи енергію емоцій, – іншого ресурсу – ні ідейного, ні економічного в держави 
вже не лишилось»26.

Ідеологема шоста: «Ворог використовує, або може використати нелегальну 
зброю». Такий пропагандистський прийом є характерним під час воєн останніх де-
сятиліть. Залежно від епохи, йдеться про отруйні гази, підводні човни, атомні бом-
би. Так, напередодні вторгнення військ коаліції до Іраку 2003 року, західна преса пи-
сала про зброю масового ураження, якою нібито володіє режим Саддама Хусейна. У 
цьому контексті показовою є заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу від 22 грудня 
2021 року про «американських найманців, які готують хімічну атаку»27. За його сло-
вами, «в міста Авдіївку та Красний Лиман доставлені резервуари невстановленого 
хімічного компоненту»28. Однак саме Росія є однією з небагатьох країн, пропаган-
да якої постійно лякає світ застосуванням ядерної зброї. «Послухавши телеведучо-
го (Дмитра Кисельова – уточнення наше), який загрожує перетворити Америку на 

25 Зайдлер, М. (2014). «Ополченцы Новороссии – герои и миссионеры», КМ.RU, 27 июля. URL: 
https://www.km.ru/world/2014/07/27/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/746027-opolchentsy-
novorossii-geroi-i-missionery (останній перегляд 8 листопада 2021).

26 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 213-214.
27 Новіков, С. (2021). «Шойгу заявив про підготовку «провокації» США на Донбасі. Нібито із 

застосуванням хімікатів», РБК-Україна, 21 грудня. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/shoy-
gu-zayavil-podgotovke-provokatsii-ssha-1640085457.html 

28 Там само.

https://www.km.ru/world/2014/07/27/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/746027-opolchentsy-novorossii-geroi-i-missionery
https://www.km.ru/world/2014/07/27/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/746027-opolchentsy-novorossii-geroi-i-missionery
https://www.rbc.ua/ukr/news/shoygu-zayavil-podgotovke-provokatsii-ssha-1640085457.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/shoygu-zayavil-podgotovke-provokatsii-ssha-1640085457.html
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радіоактивний попіл, і геополітика, який закликає російську армію окупувати Євро-
пу і встановити над нею владу російського царя, можна дійти висновку, що є у світі 
дещо небезпечніше, ніж навіть фашизм чи комунізм. Ця ідеологія відноситься до 
фашизму, приблизно як ядерна зброя до звичайної. Йдеться про панфобію – тоталь-
ну зненависть: не до класів, націй чи рас, а до світу як такого. Це жадоба абсолютної 
гегемонії над світом і прагнення диктувати йому свою волю – або знищити його. Це 
безумна, ірраціональна ідея всевладдя однієї банди, що приставила до скроні люд-
ства ядерне дуло»29.

Ідеологема сьома: «Велика перемога. Можемо повторити». Впродовж остан-
ніх двох десятиліть у Росії поняття «перемога у Великій Вітчизняній війні» пере-
творилося з культу у «громадянську релігію»30. На думку Г. Аккерман31, путінський 
політичний режим із перших років свого становлення «приватизував» символічний 
капітал Перемоги і використовує його як для зміцнення власної легітимності усе-
редині країни, так і для розв’язання завдань за межами Росії – передусім у країнах 
колишнього СРСР. Цілком закономірно, що російська пропаганда використовує ре-
сурс і потенціал цих ідеологем як зброю проти України. Як наслідок, російсько-у-
країнська війна стає «війною» між «спадкоємцями Перемоги-1945» і «київськими 
нацистами», «спадкоємцями Гітлера і Бандери». Ідеологему «велика перемога» пе-
ретворили у точку відліку розуміння світу й засіб легалізації агресивних дій Кремля: 
«якщо ти ходиш на «Безсмертний полк», отже, ти лояльний до кремлівської політи-
ки і, зокрема, ти за «Кримнаш». І навпаки. Цю схему перенесли і в Україну: якщо 
ти за «Безсмертний полк», отже, ти вважаєш війну на Донбасі «громадянською», 
а не «російсько-українською», Майдан-2014 – держпереворотом, а Крим «Путін не 
міг не забрати». Ну, а якщо ти критично ставишся до «Безсмертного полку» – отже, 
ти проти свого (пра)діда, який «проливав за тебе кров», «дійшов до Берліна», «за-
душив фашистську тварюку» тощо»32. Окрім того, аби експлуатація «великої пере-
моги» була ефективнішою, російське телебачення робило все для її персоніфікації, 
тобто створило образ Сталіна як головного автора перемоги і далі зображає Путіна 
як «реінкарнацію Сталіна, тільки без витрат, пов’язаних з репресіями» [Аккерман]. 
Експлуатуючи ідеологему «великої перемоги», в якій знайшли порятунок для сучас-
ної російської ідентичності, кремлівська російська пропаганда вдається до такого 
способу маніпуляції свідомістю, як мітологізація понять, знаного ще з часів Великої 
французької революції, коли, наприклад, «свободу» перетворили на богиню, на ві-
втар якої приносили великі жертви (під час революції 1789-1793 рр. загинуло близько 
400 тисяч осіб). Сьогодні внаслідок застосування таких маніпулятивних технологій 
оживає «Перемога», «вороги» якої мають бути знищені. Приміром, на каналі «Пла-
нета РТР» (програма «Спеціальний кореспондент», 15 травня 2017 року) головний 
редактор газети «Завтра» Олександр Проханов заявив, що «у битві за Савур-Могилу 
українське військо хотіло вбити «Перемогу».

М. Епштейн стверджує, у нинішнього режиму, на відміну від радянського, не-
має щонайменшого шансу на перемогу у світовій війні, якщо він захоче її розв’язати. 
29 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 155-156.
30 Аккерман, Г. (2019). Безсмертний полк. Священна війна Путіна, Навчальна книга – Богдан, Тер-

нопіль, 216 с.
31 Там само, с. 45.
32 Там само, с. 52.
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Немає ідей, перспектив, економічних ресурсів. Немає жодного майбутнього, окрім 
минулого, до того ж – настільки віддаленого, архаїчного, що йому не вижити у ХХІ 
столітті. «Перемогти він не може, але знищити світ – цілком. Заради чого? Заради 
пацанячого куражу? Показати всім, наскільки ми круті? Перетворити все людство 
на заручника нашого безсоромного крадійства і бандитизму, за які, в разі мирної 
передачі влади, доведеться відповідати?»33. У цьому контексті М. Епштейн згадує 
фільм Ф. Бондарчука «Сталінград». Німецький капітан у виконанні Томаса Креч-
мана зауважує: з вами, росіянами, неможливо нормально воювати, бо ви б’єтеся не 
заради перемоги, а заради помсти. Стріляєте у спину й не дотримуєтесь правил. Він 
ставить ключове питання: в ім’я чого вмирати сьогодні, якщо навіть під час Другої 
світової війни ненависть до ворогів переважала любов до соціалістичної вітчизни. 
«Що вже казати про наш час! В ім’я якої любові ведеться ця війна? До донецьких і 
луганських? До кооперативу «Озеро» та його засновника? Чи єдина мета цієї війни – 
помста вільнішим, підприємливішим, удатнішим, тим, у кого є історія, право, наука, 
техніка, прориви в майбутнє? І помста «братній Україні», котра хоче стати частиною 
цієї історії?»34. 

Ідеологема восьма: «Новоросія». Згідно з російським пропагандистським 
дискурсом, Новоросія – це «переважно російськомовний регіон, розташований на 
Південному-Сході України і частково – в Росії, Придністровській Молдавській Рес-
публіці, ДНР та ЛНР»35. Свою історію цей топонім веде з другої половини XVIII 
століття. Саме тоді ним окреслювали такі адміністративні одиниці, як Новоросій-
ська губернія, а згодом – Новоросійсько-Бесарабське генерал-губернаторство. Генеза 
появи топоніму «Новоросія» має чітко виражений колонізаторський контекст і є да-
ниною тогочасній моді. За таким принципом свої колонії називали чимало європей-
ських країн. Саме так на політичній карті світу з’явилися Нова Зеландія, Нова Ан-
глія, Нова Каледонія… У випадку «Новоросії» цей термін не прижився, оскільки ці 
території були приєднані до Російської імперії. У 2014 році була спроба реанімувати 
цей топонім… М. Епштейн стверджує, що, незалежно від краху цього проєкту вісім 
років тому, Росія рухається у зворотному напрямку, до «Московії». Так називали 
російську державу допетровської доби, з XV до кінця ХVІІ ст., з її прагненням відго-
родитися від Заходу, над яким вона підносила себе як оплот істинної, православної 
віри: Москва – «третій Рим» («а четвертому не бувати»). Отож «доречніше говорити 
про нинішній політичний проєкт влади не як про Новоросію, а як про Новомосковію. 
Борються за Новоросію, а внаслідок одержують Новомосковію»36.

Висновки. У основі вищенаведених концептів лежать насамперед не ідеоло-
гічні, а онтологічні причини. Ідеологія має вторинний характер і є прикриттям для 
проблематичного російського буття як наслідок проблематичної ідентичності Росії, 
її нездатності відшукати себе в історії. Звідси і спроби свої історичні питання розв’я-
зувати географічно, через просторову експансію, намагаючись реалізувати такі ідео-
логеми, як «можемо повторити» чи «Новоросія». Саме тому М. Епштейн чітко виді-
ляє національно-психологічне підґрунтя поведінки Кремля у 2014 році.
33 Епштейн, М. (2016). По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 174.
34 Там само, с. 175.
35 «Новороссия» // Русский эксперт. URL: https://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 
36 Епштейн, М. (2016), По той бік совка. Політика на межі гротеску, Дух і літера, Київ, с. 251.
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Легкість у спростуванні основних ідеологем кремлівських пропагандистів, 
яку демонструє у своїй аргументації Михаїл Епштейн, дає підстави стверджувати, 
що російські політтехнологи використовують класичні засади пропаганди: ігноруй 
людей, які мислять; коли адресатом є маси – концентруй увагу на кількох простих 
позиціях (ідеологема «Росії загрожує зовнішній ворог»); кожну проблему зводь до 
найнижчого спільного знаменника, які може повторити і запам’ятати найменш осві-
чена людина (ідеологема «наша справа на Донбасі є святою»); керуйся історичними 
реаліями, що звернені до відомих подій і символів (ідеологема «Велика Перемога») 
та апелюють до емоцій, а не до розуму. Як наслідок, головним методом кремлівської 
пропаганди стає тролінг, призначення якого – провокувати емоційну відповідь, ар-
гументи, відволікаючи увагу від суті справи, від історичної та моральної правди.

Аргументація М. Епштейна чітко вказує ще на одну ознаку сучасної російської 
пропаганди: якщо радянська пропаганда переймалася правдоподібністю своєї брех-
ні, то кремлівська зовсім не переймається цим. Вона тотально поширює неправду, 
часто ігноруючи навіть спроби запропонувати напівправду.
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The article analyzes the main anti-propaganda accents in Mikhail Epstein’s essayistic 
argumentation about such messages of modern Russian propaganda as “Russia is threatened by 
an external enemy”, “Russia is a significant, powerful country”, “The collapse of the USSR was 
a tragedy”, “Russia is a special spiritual civilization”, “Our cause in Donbass is sacred”, “The 
enemy uses, or may use of illegal weapons”...

A special emphasis is placed on the fact that the basis of these concepts is primarily onto-
logical rather than ideological. Ideology is rather a cover for problematic Russian existence as 
a consequence of Russia’s problematic identity and for its inability to find itself in history. As a 
result, Russia is trying to resolve its historical issues geographically, through spatial expansion, 
trying to implement ideologemes such as “The Great Victory. We can repeat” or “Novorossia”. 
That is why M. Epstein clearly identifies the national and psychological basis of the Kremlin’s 
behavior in 2014-2021.

М. Epstein easily refutes the main ideologemes of Russian propaganda. This gives 
grounds to claim that Russian political technologists use the classical principles of propaganda: 
ignore people who think; if the addressee is the masses, focus on a few simple points; reduce 
each problem to the lowest common denominator that the least educated person can repeat and 
remember; be guided by historical realities that appeal to well-known events and symbols and 
appeal to emotions, not to the mind.

М. Epstein’s argumentation clearly points to another feature of modern Russian propagan-
da: if Soviet propaganda was concerned with the plausibility of its lies, then Kremlin propagan-
da does not care at all. It totally spreads lies, often ignoring even attempts to offer half-truth.

Key words: propaganda, ideology, ideologeme, Russia, identity. 
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У статті досліджується непроминальність книжок, збірників, в тому числі пере-
кладених іноземними мовами, скомпонованих із публікацій світоглядної публіцисти-
ки: йдеться про топ-аналітику в моделюванні підготовки журналістських кадрів, до-
слідженні подій, явищ на макрорівні, що уможливлює якісне прогнозування тенденцій 
розвитку світу у відповідних контекстах упродовж тривалого часу.

Ключові слова: топ-аналітика, книга, світоглядна публіцистика, культура, аргу-
ментація, прогноз.

Під сучасну пору в журналістиці особливо актуалізувалося явище енциклопе-
дизації проблеми переорієнтування усіх царин буття особистостей і спільнот. Для 
людства слово мовлене й писане залишається вирішальним засобом захисту від не-
справедливості комерційно-маніпулятивної цивілізації, пандемії невігластва, а та-
кож пришвидшення переходу до нового способу буття – аби відчути радість і почут-
тя благодаті. Попередні епохи доводять: людське добро постійно переборює людське 
зло. Творча сила думки сприяє опануванню новим способом мислення й буття. До-
ведено, що всесвітній творчий розум є безмежним. Наративне розмаїття поєднується 
силою ідей, думок і, вочевидь, слів та образів.

Передовсім зішлемося на оцінки фахівців, що змушують змінити свої погляди 
чи спонукати до глибокого замислення. Отже:

1. Постійний оглядач нових видань у газеті «Україна молода» Костянтин Ро-
дик, аналізуючи книгу «10 причин видалити акаунт із соцмереж просто зараз» вче-
ного-інформатора, футуролога, концептолога, філософа, лідера громадської думки, 
«діджераті» – еліти ІТ-світу Джарона Ланьє з Нью-Йорка (книжка побачила світ у 
2018 році і стала чимось на кшталт роману «1984» у царині нонфікшн), наголошує: 
«Алгоритми соцмереж цілком притомно керовані… Ланьє не звинувачує комуні-
кативну ідею Google, Facebook і Twitter – «біда трапляється, коли всі вищеназвані 
явища перетворюються на бізнес-модель»… Тобто йдеться про режим найбільшого 
сприяння для пройдисвітів усіх рангів, умовно кажучи, від Путіна до заздрісного 
сусіда… Сучасну геополітику цілком можна означити за Джароном: «Кібернетич-
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ний тоталізм… Метафізичний імперіалізм…Платформи стають екзистенційною ма-
фією»… Значення книжки Джарона Ланьє не в тому, що тут багато компетентних 
викриттів… «Щастя у незнанні. Хочу все забути, геть усе. Хочу бути багатим і дуже 
знаменитим»… Ми опинилися в ситуації пандемії невігластва. Як у цій ситуації ма-
ють поводитися ті, хто ще здатний мислити самостійно? Порада від Джарона Ланьє: 
«Тепер розумні люди мають вилучити свої акаунти з соцмереж, доки з’являться 
нешкідливі версії»1.

2. Авторитетний польський публіцист Роберт Текєлі (Robert Tekieli) у проблем-
ній статті «Революція нігілізму» розмислює над мовою антикультури в Польщі, яка 
«вилилася на вулиці, вдирається до шкіл, опанувала університети, присвоєна кон-
сервативними політиками. Суттю революційного Нового Світу є цілковита відмін-
ність від класичних форм організації суспільного життя». Доводячи, що антикуль-
тура є цілковитою деструкцією, нічого не творить, руйнує усі інституції та поняття, 
автор бере у свідки відому французьку есеїстку, фахівця з етичних питань і проблем 
глобального управління Маргариту Пітерс (Margueritte Peeters). Виокремлено кіль-
ка типових «комбінацій», що їх застосовують в рамках тихої революції поняттєвих 
переміщень: від «розвитку», що його розуміють як зростання, до «сталого розвит-
ку» (sustainable development), від «уряду» (goverment) до «співурядування» (gover-
nance), від «подружжя» до «партнерів» (partner), від «щастя» до «якості життя», від 
«родини» до «різних форм родини», від «культурної ідентифікації» до «культурної 
різноманітності», від звичного голосування на засадах більшості до «компромісу», 
від міжнародної безпеки до «безпеки людини», від універсальних вартостей до «гло-
бальної етики». Певна річ, нова революційна мова визначає нову ієрархію вартостей. 
Приємність поставлено вище від кохання, добре самопочуття – над святістю життя, 
права жінок – вище від материнства, етику – над моральністю, нові варіанти демо-
кратії – над Божим об’явленням, іманентність – вище від трансцендентності, світ – 
над Небом, людину – вище від Бога. Моральне і теологічне формування сумління за-
мінено «розвитком свідомості», «позитивним мисленням». Радість з Доброї Новини 
про Боже милосердя замінено на ентузіазм щодо «прав людини», «відсутності дис-
кримінації». Так звана «нова мова» як пліснява вмонтувалася у глобальну культуру2.

Потреба енциклопедизації (у розумінні врахування усіх чинників, від історич-
ного контексту до сучасних реалій, настроєвості дійових осіб, сенсовних орієнти-
рів, володіння комплексною інформацією, у тому числі передбачувальної динаміки, 
вміння кваліфіковано оцінити факти, наміри учасників дійства, прогнозування) за-
значеної проблеми вимірюється багатьма чинниками: йдеться про стабільні, відш-
ліфовані віками, вартості святої правди-справедливості, про максимальне викори-
стання усіх джерел: архівів, спогадів учасників подій, у тому числі комунікаційної 
сфери, археології, наукових досліджень, публікацій збірників та ін. І, що закономір-
но, – про мемуари дійових осіб історії, збірники-антології думок найширшого діапа-
зону, ідей, які посутньо й рухають історичним процесом. Здебільшого такі джерела 
є, їх треба просто систематизувати, класифікувати й концептуалізувати. Адже вища 
школа має готувати журналістів-мислителів, які мають опанувати макротекст, ко-

1 Докладніше див.: Родик, К. (2021). Пандемія невігластва: брекзит, Трамп, Зеленський, Україна 
молода, 25-26 черв., с. 14.

2 Докладніше див.: Tekieli, R. (2019). Rewolucja nihilizmu, Gazeta Polska, 11 wrzes.
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трий від інформації, через знання прилучається до РОЗУМІННЯ сенсу подій, явищ, 
вартісних орієнтирів, емблематичних постатей, далі – ШЛЯХЕТНОЇ МОТИВАЦІЇ, 
врешті – предметної аргументації. 

У контексті трансформаційної моральної та екологічної кризи людства розшиф-
рування визначальних аспектів формування ідей впродовж багатьох століть і у всіх 
регіонах світу щораз ставить нові виклики перед поколіннями. Впродовж 50 років 
на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка, в інших вищих школах України студенти засвоюють концепцію світогляд-
ної публіцистики видатного вченого-філософа, політолога, іренічну дискусію видав-
ця журналу «Листи до приятелів» Миколи Шлемкевича (рівно ж в процесі обміну 
досвідом польські вчені й студенти). Макротексти Джузеппе Мацціні, Ральфа Емер-
сона. Томаса Карлейля, Томаша Масарика, Богдана Кистяківського, Ортеги-і-Гасета, 
Гарета Джонса, Гілберта Честертона, Єжи Гедройця, Габріеля Гарсіа Маркеса, Марі-
он Дьонгоф, Ришарда Капусьцінського, Оріани Фаллачі, Волтера Кронкайта, Ерне-
сто Сабато, Світлани Алексієвич, Вацлава Гавела, Вячеслава Липинського, Джеймса 
Мейса та багатьох інших якраз в цілості й сформували визначальні принципи ор-
ганізації сучасних суспільств, а також світоглядні орієнтири особистості з ясними 
гуманістичними сенсами та імунітетом проти зла.

Оригінальну сторінку в топ-аналітику світоглядної публіцистики вписав ви-
значний український науковець, етнолог, лексикограф, публіцист і дипломат, про-
фесор Євген Онацький. Передовсім назвемо «Українську малу енциклопедію» – мо-
нументальну працю обсягом 8 томів. Упродовж 28 років пробув у Дипломатичній 
Місії у Римі. Редагував бюлетень «Голос України», дописував до відомих часописів 
«Діло», «Свобода»,» Новий час», «Український голос» та ін. Був найближчим співро-
бітником Євгена Коновальця, постійно друкувався у журналі «Розбудова нації», що 
його видавали у Празі Микола Сціборський та Володимир Мартинець. Викладав у 
Римському університеті. Як визначного націоналістичного діяча його заарештували 
німці, перебував у криміналі. Після війни опинився в Аргентині. Дуже повчальні 
його «Сторінки Римського Щоденника», «У Вічному місці». Книга про відомі поста-
ті «Портрети в профіль» містить розмислення про фундаментальні закони буття – чи 
для Паганіні як першого скрипаля світу – «визначає щедрість та великодушність», 
чи для Гете «людська душа намагається піднестися до все вищих щаблів світла, ро-
зуму та волі», чи для Мацціні «всі європейські народи мають жити в рівності й бра-
терстві всередині природних меж, відведених їм Богом, а життя нації – це апостоль-
ство і жертовність», чи для Карузо «чарівний голос єднався з великим і шляхетним 
серцем», чи для Теліги «Не треба смутку! Зберемось відразу, Щоб далі йти дорогою 
одною. Заметемо вогнем любови межі, Перейдемо у брід глибокі води, Щоб взяти 
повно все, що нам належить, І злитись знову зі своїм народом!», чи для Франка «Мі-
ліони радо йдуть, Бо се голос духа чуть», чи для Коновальця «як кожне мистецтво, 
так і політика, вимагає насамперед найтоншого й найглибшого розуміння людської 
душі, людської психології», чи для Шевченка «Щоб слово пламенем взялось, Щоб 
людям серце розтопило»3.

Свого часу видатний валлійський вчений Террі Бревертон (Terry Breverton) ви-
дав унікальну антологію понадчасових сентенцій «Незабутні цитати. Безсмертні 

3 Див.: Онацький, Є. (2016). Портрети в профіль, Київ, 222 с.
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слова та історії за ними». Від Мойсея, видатних античних авторів, Бл. Августина, 
літераторів, вчених, журналістів, інших емблематичних постатей Середньовіччя, 
Відродження, Нового часу, аж до нинішніх часів, скажімо, Індіри Ганді, Рональда 
Рейгана, Нельсона Мандели, Івана Павла ІІ – осмислюємо думки потужної інспіру-
ючої сили. Гасла вибрані з усіх історичних етапів, аби показати потугу слова4. 

«Слова, що лунають крізь час. Найважливіші в історії людства промови, які 
змінили наш світ» – так назвав свою книгу американський професор, журналіст Тер-
рі Голвей (Terry Golway), який упродовж 20 років обіймав посаду редактора в що-
тижневій газеті «The New York Observer», працював оглядовим редактором та був 
членом редакційної колегії «The New York Times». 51 промова історичних персона-
лій, вміщена у книзі, а свого часу в різних варіантах закономірно публікована у про-
відних виданнях світу, у різних публіцистичних збірниках, – з різних епох. Однак за-
значені в них проблеми, провідні ідеї та гасла ніколи не втратять своєї актуальності. 
Історичні постаті, від Мойсея до Нельсона Мандели, силою слова будили людську 
волю і свідомість, руйнували духовні кайдани, власне – змінювали хід історії. Від-
творюючи те, що відбувалося, кожна промова сполучена з історичним контекстом, 
відтак маємо можливість глибше зрозуміти події, плоди яких пожинаємо й досі.

Чи у процесі підготовки журналістів у вищій школі, зокрема публіцистів-мис-
лителів, чи через публікації в мас-медіа, чи у процесі обміну досвідом впливу на 
суспільну думку під час наукових конференцій – постійно діючим світоглядно-о-
рієнтаційним, організаційним і технологічним (інноваційним) фактором свідомості 
масового споживача інформації, якраз і є вагоме слово, що визволяє, а не поневолює. 
Надихаючі слова залишилися в людських серцях, тож ніколи не зможуть бути ви-
вченими посутньо, тим паче спростованими. Усе покликане удосконалюватися аб-
солютно добровільно, без примусу. Досвід історії вчить, що сили, які протистоять 
собі, повинні до межі виявити свою волю так, щоб злі саморозвінчалися і вичерпали 
себе до кінця; можливо, навіть стали спроможними на метаморфозу, на звернення 
до блага. У цьому разі засадничим є питання: в ім’я чого жити? Найнебезпечнішою 
кризою є крах ідеалів, віри. Наш український ідеал саме базується на святій прав-
ді-справедливості. Упорядкована проникливість предметів і понять визначається 
переважно поєднувальним чи так званим комбінаторним мисленням (концепція 
Ернста Юнгера). Йдеться про те, що в центрі уваги постійно залишається головне, 
загальне, і споживач інформації не розгублюється в окремих деталях. Наприклад: 
«Для героїчних людей уся земля – пам’ятник» (Перикл), «Комерційна цивілізація 
неодмінно повинна поступитися духовній» (індійський мислитель Ауробіндо), «Від-
повідальність за слово – проблема не семантична, а моральна» (Вацлав Гавел), «Світ 
відівчився творити, світ озлиденів духовно» (Збігнєв Бжезинський), «Свобода без 
істини – шлях егоїзму» (Іван Павло II). Виголошені слова-орієнтири або визволяли, 
або поневолювали людину. Тому їх забуття руйнує надію на особисту свободу та не-
залежність. Рівно ж «не може помилятися людство в цілому, коли справа стосується 
духовного» (Буало). Гідність мислення вимірюється правдою і добром. Водночас, з 
погляду вищої ліги журналістики – світоглядної публіцистики, майже кожну промо-
ву можна окреслили взірцем ораторського мистецтва. 

4 Див.: Breverton, T. (2010). Niezapomniane cytaty. Nieśmiertelne słowa i historie, które się z nimi kryją, 
Warszawa, 384 s.
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Ми вже засвоїли, що першими справжніми публіцистами були оратори антич-
ності й біблійні пророки, що найбільше істин відкрила література, яка посутньо у 
найкращих своїх варіантах споріднена з есеїстикою. Топ-аналітика якраз уможлив-
лює предметне прогнозування під сучасну пору, зрештою, так буде на тривалу пер-
спективу. Вважається, що європейська література бере початок з «Ілліади» Гомера, 
опісля усе було спробою наближення до визначеного цим видатним поетом ідеалу. 
Тоді уперше мислячі особистості переконалися, що, власне, слово і сила закладеної в 
ньому думки є важливішими від багатства, військової сили чи походження. У часах, 
коли повсюдно у світі перед володарем падали на коліна і схиляли голову, ахейські 
герої мали право, стоячи перед царем, відверто висловлювати свої думки. У часи 
суворих войовників слово вирізняло особу так само, як і військова доблесть»5. 

Масштабні взаємозв’язки істин спонукують бачити час як багатовимірний, вра-
ховувати наявність півмільйона слів-понять (у 1800 році «Розмовник-лексикон для 
освічених прошарків» фіксував усе людське знання того часу під 4.300-ми поняття-
ми), функціонування «суспільства знання» – у цьому випадку знання як четверта 
продуктивна сила стає важливішою за землю, капітал і фізичну працю. Водночас 
авторитетна німецька публіцистка Ірене фон Гарденберг, яка багато років пропра-
цювала редактором тижневика «Ді Цайт», не заперечуючи того, що знання дає мож-
ливість людям спілкуватися на необмежених відстанях, визнає, що «колишня віра у 
благодатну силу пізнання похитнулася; атомна бомба, біологічна зброя та кліматич-
ні катастрофи призвели до того, що дослідники чимраз більше сумніваються у на-
слідках свого пізнання. Можливо, знання зростає надто швидко? Можливо, наслідки 
застосування знань знищать все людство?»6.

Відтоді минуло 25 літ. У контексті нашої проблеми маємо змогу порівняти ці 
судження німецької вільної економічної та наукової публіцистки з апеляцією спі-
вавторки законопроєкту щодо стимулювання розвитку книговидання і книгорозпов-
сюдження Ірини Констанкевич з України. Розмова Наталії Малімон з нею вміщена 
у часописі «День» за 26-27 листопада 2021 року під мобілізуючим заголовком «І в 
Україні читання книг має бути трендом!» Орієнтир на топ-аналітику очевидний вже 
у постановці таких питань: хто читає книги, той мислить, співпереживає, уявляє, 
генерує нові ідеї і долучається до цінностей, формованих культурною та історичною 
традицією. Читачеві пропонується така фактологія: «Що не так з читанням в Укра-
їні? Кілька цифр: регулярні читачі у країнах світу (раз на тиждень, як мінімум)… в 
Італії – 56 %, Німеччині – 50 %, Польщі – 36 %, Україні – 27%. У 2020 році кількість 
накладів скоротилася на 32 %, і на душу населення видано 0,28 % ринкової книги. 
Індекс забезпечення книгарнями в Україні – одна на 165 тис. населення, в Європі – 
одна на 12-15 тис. Втрати для суспільства, яке не читає книг, – колосальні. Це втра-
та інтелекту, уяви, фантазії». Закономірний такий висновок: «Сучасні дослідники 
констатують, що відставання в умінні читати неминуче призводить до невміння 
вчитися, а відтак результат – неспроможність генерувати нові знання, аналізувати, 
креативно, інноваційно мислити». 

5 Див.: Wielkie Mowy Historii. Homer. (2006), Od Mojżesza do Napoleona Wielkie mowy historii, т. I, 
Warszawa, s. 14.

6 Див.: Hardenberg, I., Glotz, P. (1999). Auf dem Weg in die Informations – und Wissensgesellschaft, 
Deutschland, № 6.
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Можемо принагідно з вдячністю і відзначити книги «Бібліотеки Дня». Їх вивча-
ють, обговорюють в усіх регіонах України. Кілька авторських суджень про деякі ви-
пуски. «Екстракт + 200»: «Книга з’явилася як необхідність продовження вдумливої 
розмови газети «День» зі своїм читачем про те, з яких історичних обставин вийшло 
українське суспільство і до яких наслідків призводить хронічне «прогулювання» 
уроків історії. Цю розмову «День» започаткував ще 2002 року, перенісши найцінніші 
статті з розділу газети «Історія і «Я» на сторінки книги «Україна Incognita»; «Сила 
м’якого знака»: «…В давні часи, починаючи від IХ століття, мешканці землі, відомої 
тепер як Україна, називали ії Руссю, а себе руськими. Оскільки москвини, цілком 
інший народ, присвоїли собі ці назви, то справжні руські люди вибрали своїй землі 
назву Україна, а собі – українці. Вони мали повне право це зробити: нація має право 
називати себе, ця назва не вигадана. Стару назву, яка була зневажена, відкинули, і в 
ужиток увійшла нова, яка існувала побіч старої принаймні після ХII століття. Таким 
чином, претензії Москви до спадку і родоводу України були ефективно відкинуті. З 
доповіді Ланселота Лоутона «Україна – найбільша проблема Європи», Лондон, 1939; 
«День» і вічність Джеймса Мейса»: «Журналістські стандарти «Дня» дуже високі, 
а моє завдання полягає в тому, щоб все читалося нормально англійською мовою. Я 
бачу, як розвивається газета: вона стала об’єктивнішою, професійнішою. Я пишаюся 
тим, що моє життя пов’язане з газетою «День». Джеймс Мейс, 18 лютого 2002 р.; 
«День вдячності»: «Вдячність – це пам’ять, яка діє. Це – книга про тих людей, які 
були з нами у найтяжчі часи. Знання про такі постаті вводить Україну в загальноєв-
ропейський історичний контекст, звільняє її від образу жертви, створює інший образ 
нашої країни як креативного державного механізму. Кому і за що мають бути вдячні 
українці? Відповідь – на сторінках цього видання. «День вдячності» – це більше, ніж 
книга». 

Наприкінці 2021 року останнє видання, «Детокс», пропонує новий погляд на 
власну минувшину (детоксикація – очищення від отрути). За свідченням очільниці 
«Дня» Лариси Івшиної, мусимо ретельно вивчити уроки власної історії, відтак «Де-
токс» в історичному контексті постає як гостро публіцистична відповідь тим, хто 
намагається позбавити незалежну Україну суб’єктності, а український народ права 
на самобутній політичний, соціально-економічний і культурний розвиток. У трьох 
номерах за жовтень-листопад (*Див.: Анна Данильчук. «Книга сильних сенсів»; 
Юрій Килимник. «Детокс» виглядає абсолютно своєчасним»; Леся Бондарук, Пе-
тро Кралюк. «Детокс» як джерело сили. День, 2021, 29-30 жовтня, 12-13 листопада, 
19-20 листопада). Формуючи колективний імунітет проти російських імперських 
«вірусів», газета доводить, що Феофан Прокопович – як геній і лиходій водночас, як 
кар’єрист, лицемір, фарисей та інквізитор – став провідним ідеологом тоталітарної, 
абсолютистської Російської держави, допомагав придушувати свободу свого народу, 
його церкву, його національну ідентичність – це мало воістину тяжкі наслідки для 
української історії. Маємо ще одну нагоду пригадати висновки француза Астоль-
фа де Кюстіна в епохальній книзі «Росія в 1839 році» про орду, внутрішнім моти-
вом якої є завоювання інших народів, красти, мордувати, грабувати і панувати. Ще 
принагідно: у передмові до книги «Астольф де Кюстін. Правда про Росію» Дмитро 
Донцов у квітні 1958 року писав: «Ніколи Захід так не понижувався перед Москов-
щиною, як в наші дні, і ніколи так мало її не розумів… Кюстін стверджує, що це ди-
кунська вдача, байдужа до святости даного слова, до всякого правдивого почування, 
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до почуття справедливости. Все в ній – тріумфуюча брехня, облуда й обман, брак 
всякого морального сенсу, відсутність поняття права і обов’язку… Московщина – це 
«суспільство, упорядковане страхом»… Кожний з них – «замаскована маріонетка». 
Визначає їх страшна ксенофобія, ненависть до чужинців, випливаюча із заздрости 
до них, основана на почутті власної інферіорности (нижчости)… Для людей, для 
яких шляхетність, мудрість і відвага не пусті слова, – є книга Кюстіна дороговказом 
в нашу темну добу, на яку впала тінь московського диявола»7.

Коли говоримо про непроминальність багатьох книг видатних представників 
різних епох і країн, в тому числі нашої держави, що або перевидані, або видані впер-
ше українською мовою, відтак, закономірно, оцінені й продискутовані експертами 
провідних видань сучасності, радіо, телебачення, соціальними мас-медіа, неодмінно 
відзначаємо справжню топ-аналітику саме у кваліфікованому відтворенні історич-
них подій та прогностичному аспекті макротекстів. Йдеться про історію наскрізних 
вартостей усіх народів. За таких умов неминуче варто відзначити далекоглядність 
великого мудреця України Івана Франка. Ось його характеристика книг – відкрива-
чів істин:

«Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить8.
Віддавна відповідальні творчі особистості намагалися нагромаджувати знання, 

що ними володіє людство. Згадаймо орієнтир індійських Вед – «Нехай прийдуть до 
вас благородні думки з усіх сторін», проект Александрійської бібліотеки – скомпо-
нувати 500 тисяч сувоїв, наполягання велемудрого Сократа – дошукуватися істини, 
знання суті справи, пізніших теоретиків масмедіа про очищення опоганеної матері-
єю свідомості, зокрема американця Джозефа Пулітцера – йшлося про найвищі ідеа-
ли, болісне відчуття справедливості, докладне знання проблем та чесне прийняття 
моральної відповідальності, українців Юрія Шевельова – беззаперечного опініон-
мейкера українського мовознавства, Євгена Сверстюка – про пророчу місію слова: 
стояти на сторожі, будити і вести, Миколи Шлемкевича – про новочасну потугу, 
авангард духу, пафос інтелектуального неспокою9. 

Першою в Україні антологією світової консервативної, націоналістичної, лі-
беральної, демократичної думки стала праця вчених Олега Проценка з Інституту 
східноєвропейських досліджень НАН України і Василя Лісового з Інституту філо-
софії НАН України. Тут зібрано 273 найвпливовіші проблемні статті. На багато з 
них посилаються донині, аби аргументом авторитету привернути увагу споживачів 
інформації, на основі низки публікацій, ідеї яких актуалізовуються під сучасну пору, 
студенти готують магістерські праці, аспіранти – дисертації. 

Так само повчальним виявилося перше польське видання антології «Великі 
промови історії» (Wielkie MOWY historii), тобто виступи, що потрясли світом, зміни-
ли хід подій або напрям мислення великих мас людей. Ідеться про зміну існуючого 
7 Цит. за: Астольф де Кюстін (2009). Правда про Росію, Київ, с. 5-10.
8 Франко, І. (1976). Зібрання творів у 50 томах, Наукова думка, Київ, т. 2, с. 202.
9 Докладно їхні концепції з’ясовано у нашому навчальному посібнику: Лось Й. (2008). Публіцис-

тика й тенденції розвитку світу. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III–IV 
рівнів акредитації. У 2-х ч., ПАІС, Львів.
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порядку, формування великих релігійних рухів (Мойсей, Христос, Будда, Магомет, 
а також Лютер, Кальвін), передбачення інтелектуальних революцій (Сократ, Міран-
дола, Маркс, Ейнштейн), суспільні перевороти (Дантон, Робесп’єр, Ленін), сприяли 
появі диктатур (Сталін, Гітлер, Муссоліні, Геббельс), а також стали попередниками 
політичних переворотів (Бісмарк, Вашингтон, Лінкольн, Ганді, Валенса). Опісля, 
часто через століття, можемо ще раз почути голоси, під впливом яких сучасників 
схиляють або до добра, або до зла (Гавел – Путін, до прикладу). Водночас сучас-
ні промови перемішують раціональний спосіб мислення з емоційним нагнітанням 
пристрастей, маємо такі виступи, які відповідають або риторичному мистецтву, або 
стають знаряддям брутальної мовленнєвої та мілітарної агресії, своєрідної гібридної 
війни. Тижневик «Політика» (Polityka), моделюючи структуру чотирьох томів, ке-
рувався чільним критерієм – значенням текстів для історії, культури, релігії, науки, 
політики, ідеології та інших сфер життя10.

За будь-яких векторів розвитку джерелом культурної різноманітності є духов-
ність, яка базується на етнічних структурах. Справжня елітарність – релігійна й на-
ціональна, а так звана «міжнародна елітарність» – химера, це пониження людської 
душі. Оскільки в Космосі встановлено рівновагу, рівно ж і ми повинні стимулювати 
наше особисте й суспільне зусилля, тим паче творчі особистості, щоб, не зменшую-
чи ролі розуму (Кант), правильно спрямовувати своє серце (Карлейль). Власне, лад 
серця (ordo amoris) особи, в тому числі публіциста-концептуаліста, є суб’єктивним 
аксіологічним мікрокосмосом, що відтворює об’єктивний макрокосмос і складає ча-
стину абсолютного універсуму. Для журналіста при цьому вкрай важливе вміння 
«схоплювати» специфіку вартостей. Існують моральні генії, рівно ж і аксіологічні 
«анальфабети» – ті, які згідно з настановою свого серця реалізують найвищі варто-
сті й ті, які засліплені навіть тоді, коли варто збагнути основоположні вартості11. До-
ведено, що розрив із еволюцією стимулює трагедії. Органічна спорідненість з успад-
кованими смислами дає змогу очистити свідомість від зайвого, отруйного намулу, 
що його досхочу в медійному контенті. 

Незреалізована у глибині свідомості творчої людини правда доволі часто пере-
інакшувалася – і тоді величні слова заводили цілі народи, держави на манівці, або 
спричиняли масовий психоз, війни, революції. Доволі переконливо це обґрунтова-
но багатьма дослідниками на прикладі пропаганди Великої французької революції, 
більшовизму, фашизму, нацизму, маоїзму, нині – путінізму. І не тільки. Шотлан-
дець Олівер Томсон у книзі «Історія пропаганди» на прикладах, від кількох мину-
лих тисячоліть і аж до кінця ХХ століття, доводить, як певна вербальна й образна 
символіка ставала найважливішим інструментом переконування мільйонів людей і 
формування їхніх поглядів у кожній сфері життя – релігії, політиці, культури, між-
людських взаємин12. 

У світі є чимало доріг, які наближають до себе або віддаляють. Але важливо, 
щоб вони вели до Добра. Щоб примножувати мудрість, треба постійно переосмис-
лювати, переживати своє минуле, звіряти із досвідом інших народів. Маємо пере-
10 Отже, маємо такі книги: Wielkie Mowy Historii. Od Mojżesza do Napoleona, t. I; Od Linkolna do 

Stalina, t. 2; Od Hitlera do Eisenhowera, t. 3; Od Kennedy’ego do Ratzingera, t. 4. Усі чотири томи 
антології вийшли у Варшаві в 2006 році.

11 Matuszak, M. (2017). Katechizm inteligenta? Czym jest… ordo amoris. Nowe Państwo, № 3, s. 31.
12 Thomson, O. (2001). Historia propagandy. Warszawa, 496 s.
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водити інформацію у знання, а знання – у мудрість. Маємо пам’ятати: публікація 
ефективна, коли розтривожує душу, коли спалахують нові думки, а також відчуття 
після прочитання доброї книги і ціннісного макротексту. Здебільшого це моделю-
ється у такий спосіб: публікація у поважному виданні – обговорення фахівцями, 
читачами – залучення до з’ясування питання вчених, публіцистів, культурологів, 
політиків, філософів та ін. – поява збірників, книг. Як ілюстрацію подаємо: а) сис-
тематизовані судження Костянтина Родика – редактора спеціальної сторінки газети 
«Україна молода» (огляди оригінальних і повчальних книг, всеукраїнський рейтинг 
«Книжка року»), вміщені під заголовком «Невивчені уроки Маннергейма: добро-
вольці, «толерантність» і союзнички»; б) інтерв’ю відомого польського публіциста 
Єнджея Бєлецького (Jędrzej Bielecki) зі знаменитим у світі французьким істориком, 
соціологом, політологом, професором Вищої школи соціальних наук Аленом Безан-
соном (Alain Besançon), вміщеним у польському журналі «Uważam Rze HISTORIA» 
під заголовком «Перегони жорстокостей» (Wyścig okrucieństw); в) чільні матеріали 
спеціального католицького суспільно-культурного видання «Загальний тижневик» 
(Tygodnik Powszechny), присвяченого ефективності прочитання важливих публіка-
цій знаменитими письменниками, релігійними діячами, журналістами13.

• Дуже часто спорідненість речей дає змогу предметніше й глибше збагнути 
хід вчорашніх подій і тверезіше глянути на перспективу. Йдеться про новіт-
ню воєнну історію. «Непроминальність книжок Черчилля й Маннергейма – 
у топ-аналітиці, котра уможливлює якісне прогнозування донині. В нашому 
випадку – щодо перспектив сусідування з Росією». Костянтин Родик як висо-
кокваліфікований аналітик свої міркування про вихід мемуарів Маннергейма 
базує на цілісних фактах, врахуванні контексту, зіставленні приміток-комен-
тарів та півтори тисячі ілюстрацій. Восени 1917 року Фінляндія проголосила 
свою незалежність. Саме Маннергеймові вистачило чотирьох місяців, аби ски-
нути російське ярмо. Його аргументи: «Мусимо все зробити самі». Нація це 
збагнула – на той час 81 відсоток фінів були грамотні (для порівняння – серед 
українців тоді таких був лише 21 відсоток, щоправда, в Галичині 39 відсотків 
могли збагнути відповідну аргументацію). «Фінляндія мала рівень культу-
ри, достатній для спротиву азійщині». Ось думка самого Маннергейма: Я був 
упевнений, що можливості для порятунку культури і суспільного ладу в на-
шій країні докорінно відрізнялися від російських». І ще думка-передбачення: 
«Моє глибоке переконання, що коли не скинути вже зараз більшовицький уряд, 
коли дозволити йому лишатися при владі, то небезпека набуде чи не всесвітніх 
масштабів». Урок з мемуарів Маннергейма дуже виразний: «Єдиний для нас 
шлях – радикально, безкомпромісно відштовхнутися від нашого агресивного 
сусіда, відштовхнутися в усіх царинах нашого життя, бо тільки так і можна 
збалансувати наші з ним політичний, військовий та економічний потенціали».

• Світоглядна публіцистика містить також переконливу сукупну топ-аналітику, 
починаючи від первісної, варварської, через комерційно-маніпулятивну до ни-
щівно-тоталітарної епохи. На прикладі вказаного вище розмислення польсько-
го журналіста і знаменитого французького вченого бачимо, як зовні наче екс-

13 Див.: Україна молода (2021), 26 листоп.; Uważam Rze Historia (2013), 4 (13); MOC czytania – Tygo-
dnik Powszechny (2018), 24 październ., nr. 3 (8).
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периментальна Велика французька революція кінця 18 століття з привабливим 
гаслом «Свобода, Рівність, Братерство» через усунення традиційних вартостей, 
насамперед релігійних, привела до гільйотинізації суспільства і навіть до ге-
ноциду. І, власне, стала предтечею таких кривавих режимів, як більшовизм і 
нацизм. Кілька характеристик Безансона: «І Лєнін, і Робесп’єр були сповнені 
жадобою крові. Коли 9 термідора було заарештовано Робесп’єра, у французьких 
тюрмах терзалося 400.000 засуджених «підозрілих». Протягом кількох місяців 
до перевороту згільйотинізовано близько 30 тисяч осіб. Більшовицьку револю-
цію, III Рейх і Французьку революцію поєднувала метафізика тоталітаризму, 
яка диктувала Сталінові позбутися кулаків, Гітлерові – жидів, а Робесп’єрові – 
«підозрілих» і «грішних». Зрештою, більшість тих, які загинули на гільйо-
тині, взагалі не належали до шляхти; «Революційна Франція з несамовитою 
послідовністю зборювала Церкву: вже у серпні 1789 року почали відбирати її 
власність, потім перетворено Notre Dame у святиню Культу Найвищої Істоти»; 
«У французькій та європейській історіографії дуже довго замовчували терор у 
Вандеї, де армія фактично винищила більшість населення, у тому числі всіх ді-
тей. Донині на Тріумфальній вежі видніється прізвище генерала Тюро (Turreau), 
одного з чільних організаторів екстермінації. Наполеон призначив його послом 
до США… Геноцид у Вандеї дуже нагадує голодомор в Україні, що його Сталін 
провів після колективізації, без раціональної причини».

• Спеціальний номер польського «Загального Тижневика» (Tygodnik Powszechny) 
«Потуга читання» (Moc czytania) обсягом 170 сторінок пропонує мандрівку че-
рез слова відомих письменників, публіцистів, вчених, політиків, культурологів, 
релігієзнавців Бонєцького, Галчинського, Мілоша, Памука, Стасюка, Шимбор-
ської, Тішнера, Туровича, багатьох інших. Висновок очевидний: читання вчить 
нас розуміти світ, сповідувати етичний вимір екзистенції, не втрачати з очей 
шлях правдивого буття, збагнути культуру націй, не розлучатися з казками – 
засадничою літературою. Згадано епізод з книги Блаженного Августина «Спо-
відь», який змінив його життя: під час прогулянки почув дитячий голос, який 
повторював два слова «Tolle, lege, tolle, lege» («Візьми, читай, візьми, читай»). 
Кожен літературний текст – вірш, оповідання, повість, репортаж, есе, навіть ко-
ротка нотатка – надсилає нам щораз інтенсивніший імпульс, що його з певним 
переконанням і абсолютною непоступливістю передаємо далі. 
Важливе відкриття сенсу. Письменниця, фейлетоністка Дорота Масловська 

пропонує нам сповідальні мотиви у міркуваннях «Історія». Йдеться про те, що вона 
відкрила Особистість і роль Івана Павла II лише тоді, коли він тяжко хворів і поми-
рав (odzyskanie przez utratę –віднайдення через втрату). Від самого початку спробу-
вав припинити розчленування етичних норм, визначив чітку межу між цивілізацією 
життя і цивілізацією смерті. Вдумаймося: «Думаю, що Папа був Особою, яка давала 
людям надію, перед якою мали сором, це Він був тут реальним авторитетом. Поля-
ки разом з ним вимолили незалежність і свободу»; «Це безпрецедентна ситуація, 
коли Хтось вмирає на очах усього світу, коли за фізичним затуханням стежать усі 
телестанції, газети та інтернетні сервіси. З рамок випадають реклами, комедії, сенса-
ційні фільми, розважальні програми. Порожнеча попкультури цілковито безборонна 
перед такою смертю». 
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Найвидатніший моральний авторитет ХХ століття Кароль Войтила чітко ви-
значив свою мету як Папа: ми повинні творити ЦИВІЛІЗАЦІЮ ЛЮБОВІ. Відтоді 
як Його у 1978 році обрали на Папу, масмедіа світу упродовж 27 років відстежу-
вали кожен Його крок. Він здійснив 104 закордонні подорожі, навчав людей у 130 
країнах, виголосивши понад 2400 промов, близько 20000 проповідей. П’ять днів, у 
червні 2001 року, протягом яких Святіший Отець перебував в Україні, пам’ятні іще й 
завдяки таким його словам: «Улюблена земля України», «Друг вашого благородного 
народу», «Святая батьківщино моя», «Народе-друже»; а також завдяки тим словам, 
що їх сотні разів повторювали на всіх усюдах: «Дякую Тобі, Україно, що оборони-
ла Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд… 
Українці, в родючу землю ваших традицій заглиблюється коріння вашого майбут-
нього!». Відвідуванню Папи ми присвятили спеціальне число журналу «Світло», що 
виходить у Торонто, Канада (2001, липень-серпень). 

Десятки власних книг, в тому числі блискуча поезія, сотні досліджень, присвя-
чених Йому, залишаться у золотому фонді релігії, науки, публіцистики, культури. 
Два такі видання, вкрай актуальні донині, пропонуємо сучасному поколінню: «Co 
Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy» (Kraków, 2003); «Media i dziennikarstwo w 
nauczaniu Jana Pawła II» (Warszawa, 2008).
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Проблеми співвідношення космополітичних і національних ідентичностей надто 
складні, щоб можна було дати їм однозначну оцінку, не кажучи вже про альтернативні 
цінності (пов’язані з духовними традиціями інших культур). Однак очевидно, що без 
збереження як національної ідентичності, так і національного медіапростору пробле-
матичною стає цілісність і незалежність національних держав. З іншого боку, без ура-
хування наслідків інформаційних війн та агресивних космополітичних тенденцій гло-
бальної медіакультури виникає загроза втрати національного інформаційного простору 
і витіснення його на периферію соціально-політичного та економічного життя сучасного 
світу.

Ключові слова: національний інформаційний простір; національна ідентичність; 
глобальна медіакультура; масмедіа; постіндустріальне інформаційне суспільство. 

Постановка проблеми.
Ідеї «нової парадигми» ХХІ століття постнекласичної науки – створення гло-

бальної космополічної медіакультури в глобальному медіапросторі призвели до 
радикальних соціокультурних, духовно-комунікативних трансформацій у побудо-
ві постіндустріального суспільства нового типу. Не останню роль у цьому процесі 
відіграють масмедіа.

Поняття «постіндустріальне суспільство» часто асоціюється переважно зі змі-
нами в економіці, розвитком високих технологій, але насправді спектр соціальних 
і культурних трансформацій виявляється набагато більшим і зачіпає нові форми 
демократії і суспільного устрою, проблему національної ідентичності та системи 
цінностей, а також складний баланс глобального та локального у просторі впливу 
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медійної та комунікативної сфери. Всі ці трансформації, пов’язані з процесом, який 
зазвичай називають «зміною парадигм». 

Актуальність проблематики збереження системи цінностей та відродження 
національної ідентичності пов’язана з тим, що глобалізаційні процеси у сфері обміну 
інформацією виявилися причиною все більшого нівелювання соціокультурних цін-
ностей, в тому числі національних, етнічних її компонентів. 

Методи дослідження. 
У процесі роботи над проблематикою авторка статті виходила з принципів 

об’єктивності, системності й детермінізму, що в сукупності їх дотримання дало змо-
гу визначити вплив постіндустріального інформаційного суспільства на формуван-
ня нового типу масової свідомості, проаналізувати трансформацію нових комуніка-
тивних форм взаємовідносин людини зі світом.

Виклад основного матеріалу дослідження. За часів епохи модерну роль на-
ціональних спільнот і національної приналежності як чинника формування іден-
тичності була цілком очевидною. Проте у ХХІ столітті, коли культурна глобалізація 
призвела до формування наднаціональної публічної сфери, значення національних 
традицій стає вже не таким однозначним порівняно з культурними контекстами 
інших традицій і культур, з якими пов’язані різноманітні альтернативні цінності, 
ідеї та стилі нашого сьогодення. Ситуація ускладнюється ще й тим, що на про-
блеми національної ідентичності впливає, на слушну думку відомого дослідника 
М. Кастельса, соціальне розшарування суспільства, оскільки космополітична іден-
тичність властива переважно елітам сучасного суспільства, для яких на практиці 
реалізується прозорість міждержавних кордонів та участь у проєктах, пов’язаних з 
міжнародним розподілом праці. Більшість громадян, які не входять до цих елітних 
угруповань, зберігають фізичну і психологічну прив’язаність до локальних культур-
них традицій. Таким чином взаємовідносини між космополітичними та національ-
ними ідентичностями переходять, на у думку З. Баумана, у площину взаємовідносин 
між «глобальними багатими» та «локальними бідними», що ще більше загострює 
проблему національної ідентичності в сучасному суспільстві. 

Як відомо, поняття «масова свідомість» тісно пов’язане з поняттями «масове 
суспільство». В такому суспільстві виробництво і споживання набувають стандар-
тизованого, уніфікованого характеру, а масова свідомість населення визначається 
сукупністю певних стереотипів, які зображають систему цінностей масового су-
спільства, втілену у масовій культурі. Масову культуру формують передовсім саме 
масмедіа, внаслідок чого самобутня автентична культура поступово витісняється 
популярною масовою культурою глобального медіапростору. Так відбувається ні-
велювання громадянських, високих соціокультурних ідеалів та переконань, підміна 
ціннісних орієнтирів штучним медіапродуктом, спрямованим лише на задоволення 
особистих матеріальних потреб. 

Іншою стороною цих процесів є так звана «глобальна ідентифікація», що при-
зводить до появи принципово нової, глобальної ідентичності, сформованої медіа-
культурою. Ця «глобальна ідентичність» не тільки має тенденцію поглинати націо-
нально-етнічні, локальні, регіональні або релігійні ідентичності, але й індивідуальну 
ідентичність загалом. Під впливом, глобальної культури відбувається послаблення 
локальних етнічних культур, а самобутні етнічні традиції поступово нівелюються і 
знецінюються. 
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Глобалізаційні процеси є історично закономірними і будь-яке національне сус-
пільство не може уникнути участі в них, як і загрози втратити інформаційну відкри-
тість. У парадоксальний спосіб в епоху глобалізму, подібно феномену ретериторіа-
лізації, зростає актуальність пошуків, точніше – відновлення «природжених стилів 
життя», властивих етнічним традиціям кожного народу. Збереження етнічних та 
регіональних традицій набуло в сучасному світі широкого поширення, що свідчить 
про тенденцію підвищення інтересу до суто етнічних джерел ідентичності в епоху 
глобалізації.

Пошукам «природженого способу життя» протиставляється інша, так звана 
«конструктивістська» тенденція, яка надає перевагу глобальному і космополітично-
му перед регіональним. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що саме в країнах 
«першого світу» змушені докладати найбільших зусиль до збереження регіональ-
но-етнічних традицій, оскільки там виникла реальна загроза їхнього поглинання 
космополітичною медіакультурою.

З розпадом СРСР суспільства пострадянських держав, які протягом довгого 
часу були інформаційно закритими, відчули на собі тиск потужного інформаційно-
го потоку із Заходу. Оскільки в умовах глобалізаційних процесів практично жодна 
держава вже не мала можливості ізолюватися від зовнішнього світу, національні су-
спільства можуть доволі легко втрачати свій специфічний менталітет і потрапляти 
під вплив інших культур. Такий вплив глобалізаційних процесів вже став загально-
визнаним фактом, і тому збереження культурних традицій, національного менталі-
тету та національного медіапростору стає першочерговим завданням. 

Глобалізаційні процеси та вплив космополітичної медіакультури справді має 
значний вплив на стан національної ідентичності українського суспільства, і в цьому 
вирішальною стає роль національних масмедіа. Проте діяльність масмедіа в Україні 
відбувається за умов, коли їхня рентабельність почасти не залежить від кількості ау-
диторії, продажу медіапродукції та розміщення реклами. Тому існування більшості 
масмедіа здійснюється за підтримки фінансово-політичних угрупувань, виразника-
ми інтересів яких вони виступають.

Особливості впливу масмедіа на становлення національної ідентичності визна-
чаються як специфікою перехідного періоду становлення демократичного відкрито-
го суспільства, так і впливом загальних глобальних тенденцій до зростання симво-
лічної влади аудіовізуальних медіа. При цьому ефективність впливу аудіовізуальних 
образів та великий обсяг аудиторії дають можливість ефірним та електронним ма-
смедіа формувати певне світосприйняття, що набуває особливого значення у су-
спільстві з нестійкими соціальними зв’язками та низьким рівнем зрілості соціальних 
груп – а саме ці явища можна бачити в пострадянських державах Східної Європи. 

Після того, як комуністична ідеологія та культура були відкинуті в країнах по-
страдянського табору, це призвело до появи ідеологічного вакууму, який так і не вда-
лося повністю заповнити, оскільки стару систему цінностей було зруйновано, а нова 
не була сформована. Наслідком цього стало порушення процесу соціальної іденти-
фікації для багатьох людей, руйнування їхніх життєвих планів і світоглядних орі-
єнтирів. За таких умов вирішальною у формуванні нової ідентичності та збережен-
ні національної автентичності стає роль масмедіа, оскільки саме вони визначають 
особливості сприйняття «соціального простору», як його називає П. Бурдьє – того 
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простору, який є сукупністю соціальних зв’язків між індивідами, що створюються в 
процесі специфічних соціальних практик. 

Потрібно згадати і про таку проблему в діяльності масмедіа в пострадянських 
суспільствах (в тому числі в Україні), як відсутність чітко визначених і юридично 
закріплених кордонів національного інформаційного простору. Випадки порушення 
його суверенітету формально (згідно з чинним міжнародним правом) не можуть роз-
глядатися як втручання у внутрішні справи держави.

Прагнення до звільнення від адміністративних обмежень в поширенні інформа-
ції (які робили радянське суспільство інформаційно закритим), характерне для кін-
ця 1980-х – початку 1990-х, призвело до інформаційного розкриття пострадянського 
суспільства, до чого не була готова масова свідомість, яка почала активно зазнавати 
впливу глобалізованої культури, в основу якої було покладено західну, здебільшо-
го американську систему цінностей. Наслідком цього стало зростання актуальності 
проблем інформаційної безпеки, – здатності держави, суспільства та окремої особи-
стості забезпечити усталеність свого розвитку та можливість протистояти негатив-
ним інформаційним впливам на індивідуальну і суспільну свідомість. Окрім того, 
на формування національної ідентичності в умовах глобалізаційних процесів вели-
кою мірою впливає і криза традиційної системи освіти, що відбувається в умовах 
становлення інформаційного суспільства, яке передбачає принципово новий рівень 
доступності інформації.

Загалом потрібно визнати, що масмедіа в пострадянському суспільстві України 
великою мірою втрачають національну автентичність і самобутність, формуючи у 
свідомості своєї аудиторії наднаціональні, стандартизовані стереотипи сприйняття 
та поведінки, у більшості випадків запозичених у західної попкультури. Такий роз-
рив медіа-культури з національними традиціями та ментальністю великою мірою 
пов’язаний з фактичною відсутністю повноцінної національної ідеї та ідеологічним 
вакуумом, що виник в українському суспільстві у 1990-ті рр. 

У радянському, інформаційно закритому суспільстві засоби масової інформації 
перебували в державній власності, не могли належати приватним власникам і про-
вадили єдину державну інформаційну політику (хоча на той час таке поняття і не іс-
нувало). Це були саме засоби масової інформації, а не комунікації; при цьому жодна 
комунікація, тобто діалог суспільства і влади, не тільки не передбачалася, а й взагалі 
була небажаною. До речі, саме тому ми уникаємо словосполучення «засоби масової 
інформації», як і абревіатури ЗМІ (в сучасних умовах «інформування народу» вже не 
актуальне), надаючи перевагу міжнародно визнаному поняттю «масмедіа». 

У пострадянську епоху поступово почав формуватися інформаційний ринок, і 
сьогодні серед масмедіа майже не залишилося газет, журналів або телевізійних ка-
налів, акціями яких не володіли б великі фінансово-промислові групи. Схожу ситуа-
цію можна побачити й в електронних масмедіа. Більшість інвесторів, які вкладають 
свої кошти в медіабізнес, взагалі орієнтуються не стільки на отримання прибутку, 
скільки на можливість впливати на громадську думку, особливо під час виборчої 
кампанії. 

Варто поставити запитання – чи справді використання виключно ринкових 
механізмів в діяльності масмедіа це єдиний шлях їхнього розвитку? Аналіз досві-
ду розв’язання цих проблем у країнах «першого світу» свідчить, що насправді ідея 
«свободи преси» давно вже стала звичайним рекламним слоганом і широко вико-
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ристовується в інтересах рекламодавців і бізнесу. Якщо раніше свободу преси в по-
страдянських країнах обмежувала держава, то сьогодні реальну свободу вибору ін-
формації обмежують тенденції до монополізації, поширені в медіабізнесі. Очевидно, 
якщо свобода інформації розглядається не як одна з фундаментальних цінностей 
відкритого суспільства, а просто як товар, як стратегічний засіб в рекламному бізне-
сі, це веде до переважання над інтересами громадян інтересів інвесторів та рекламо-
давців, що вкладали свої кошти в масмедіа. 

Особливо відчутних фінансових обмежень в ринкових умовах зазнають видан-
ня або телевізійні програми, що відображають інтереси етнічних меншин і є нова-
торськими в інтелектуальному чи естетичному плані. Так ринкова конкуренція у 
сфері масмедіа породжує своєрідну ринкову цензуру, пов’язану з тим, що комерційні 
засоби масової комунікації не зацікавлені у нетипових (з огляду на стандарти ринку) 
точках зору, поглядах і формах суспільних відносин. 

Можливо, ефективною альтернативою суто ринковим принципам діяльності 
масмедіа є ідея суспільного телерадіомовлення. Такий тип телерадіомовлення пе-
реважав у Західній Європі до 1980 р., після чого почалися масові кампанії проти 
суспільного мовлення, яке нібито обмежувало свободу слова, нав’язуючи членам 
суспільства певні цінності. Наслідком цього стала комерціалізація та лібералізація 
національних систем телебачення, що призвела до стрімкого поширення приміти-
візованої масової культури, яка на початок ХХІ ст. набула глобального характеру, 
ефективно маніпулюючи масовою свідомістю і витісняючи з неї національні іден-
тичності, натомість пропонуючи спрощений, уніфікований світогляд, орієнтований 
на споживання товарів та послуг. 

Тому для українських масмедіа створення справді ефективної системи суспіль-
ного телерадіомовлення є конструктивною альтернативою хаотичному і стрімкому 
процесу комерціалізації медійної сфери і зрештою всієї комунікативної реальності 
суспільства. Оскільки суспільне телерадіомовлення має бути співзвучним із загаль-
ними смаками та інтересами громадян і спрямовувати особливу увагу на активіза-
цію національної ідентичності та консолідацію суспільства, то саме воно (на відміну 
від приватновласницьких інтересів комерційних телеканалів) може сприяти розв’я-
занню проблеми збереження та відновлення національної ідентичності. 

Ідея суспільного мовлення вперше була втілена в діяльності Британської раді-
омовної корпорації, коли визначилися її основні принципи: 1) суспільному мовлен-
ню властиве неприйняття комерціалізації; 2) програми суспільного мовлення мають 
бути максимально доступними кожному члену суспільства; 3) суспільне мовлення 
припускає наявність уніфікованого контролю; 4) програми орієнтуються на висо-
кі стандарти якості, відкидаючи все те, що може завдати шкоди суспільству. Отже, 
суспільне телерадіомовлення має на меті орієнтуватися на вищі інтереси суспіль-
ства, надаючи інформацію населенню країни та забезпечуючи його програмами, що 
відповідали б високим етичними та естетичними стандартами, виконуючи водно-
час розважальну функцію. При створенні в Україні ефективної системи суспільного 
мовлення, основною її метою повинні були б стати саме формування та підтримка 
національної ідентичності, що передбачає активізацію у внутрішньому світі грома-
дян цінностей етнічних традицій, загальнонаціональної історії та культури. 

Кажучи про проблеми національної ідентичності, хотілося б згадати про дослі-
дження, яке провели в університеті штату Айова А. Міллер, Т. Клобукар і В. Резін-
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ґер, – результати його опубліковані в книзі «Україна. У пошуках національної іден-
тифікації (усталення репрезентації: масові й елітарні політичні підходи в Україні)». 
Респондентам (представникам широких мас та еліти) з метою виявлення уявлень 
сучасних українців про демократію було запропоновано набір понять «свобода», 
«правовий лад», «відповідальність», «влада більшості», «рівні можливості», «варі-
ації в гармонії», «ставлення до економіки», «заперечення». При цьому у перелік не 
було включено поняття, які зображали такі реалії сучасного українського суспільно-
го життя, як існування олігархів, переважання неформальних механізмів прийняття 
рішень у владних інституціях, уніфікація сучасних партій і, як наслідок, нівеляція 
ролі медіа в процесі формування громадянського суспільства. Методологічною по-
милкою було й те, що перелік запропонованих респондентам понять склали самі 
дослідники на основі своїх особистих уявлень, тоді як коректніше було б його ви-
значити з попереднього опитування і виділення (скажімо, методом контент-аналі-
зу) у відповідях респондентів найбільш частотно значущих слів та словосполучень. 
Оскільки це не було зроблено, то в саму реакцію респондентів на наведені поняття 
було закладено механізм програмування, а запропоновані поняття є лише елемен-
тами соціальної міфології, а отже – абстрактними та відірваними від реалій соці-
ально-політичної ситуації в Україні. Тому, незважаючи на актуальність мети цього 
дослідження, воно, по суті, стало штучним вибудовуванням певного колективного 
міфу. 

Відчуження суспільної свідомості від реалій соціально-політичного життя та 
підміна цих реалій ліберальними міфами характерне для пострадянського україн-
ського суспільства. Створення таких міфів є, по суті, процесом десоціалізації, який 
можна іноді помилково сприймати за початок формування громадянського суспіль-
ства, а суспільне продукування таких міфів ще не означає, що в суспільстві справді 
виникли реальні передумови для становлення громадянських інститутів, оскільки 
сутність таких інститутів полягає в тому, щоб ефективно чинити опосередкований 
чи прямий тиск на владу, домагаючись реалізації інтересів певних соціальних груп. 

Загалом, кажучи про проблеми збереження самобутності українського націо-
нального інформаційного простору, потрібно зазначити, що частина цих проблем є 
спільною із проблемами інших пострадянських країн. Це потреба у формуванні та 
послідовному впровадженні єдиної державної політики стосовно підтримання наці-
ональної ідентичності, навіть за відсутності методик та ефективних механізмів для 
захисту масової свідомості від негативного впливу глобальної масової культури. 

При цьому необхідно врахувати й те, що процеси радикальної трансформації 
національного медіапростору під гаслом деідеологізації становлять суттєву загрозу 
для національної ідентичності, оскільки не залишають місця для збереження основ 
національної ідентичності, пропонуючи натомість розчинення національної само-
бутності в стихії міфів суспільства масового споживання, створених рекламою та 
соцмережами. 

Незважаючи на маніпулятивний вплив масової культури на свідомість своєї 
аудиторії, помилкою було б твердити, що це маніпулювання здійснюється завжди 
ефективно. Причина в тому, що інформацію людина сприймає через призму сукуп-
ності певних фундаментальних цінностей та настанов, які зберігаються попри всі 
згадані вище деструктивні впливи і є архетипами національної свідомості. До того ж 
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може послабити цей маніпулятивний вплив наявність в сучасному суспільстві дово-
лі великої кількості незалежних джерел інформації.

Криза традиційної ідентичності, не втрачаючи своєї актуальності у ХХІ століт-
ті, торкнулася різних регіонів світу. Вона почала збільшувати кількість людей, які не 
могли визначити свою соціальну (національну, політико-культурологічну, статусну 
тощо) приналежність. Причиною цього явища науковці вбачають в ослабленні меха-
нізму соціальної ідентифікації, а також в ослабленні комунікативних зв’язків в са-
мому соціумі. Тож, без збереження як національної ідентичності, так національного 
медіапростору проблематичною стає цілісність і незалежність національних держав.

Висновки.
Підсумовуючи, можна виокремити декілька причин повільного становлення на-

ціональної ідентичності в Україні. По-перше, це виникнення інформаційного вакуу-
му після розпаду СРСР внаслідок порушення традиційних зв’язків, кризи системи 
цінностей радянського суспільства та відсутності реальної альтернативної системи 
цінностей. По-друге, попри проголошене в 90-х роках ХХ ст. створення в Украї-
ні демократичного відкритого суспільства, форми й методи цих суспільних тран-
сформацій так і не були визначені, наслідком чого стала масова зневіра населення 
в успішності реформ та в конструктивності державної політики загалом. По-третє, 
внаслідок впливу глобалізаційних процесів відбулося заповнення вітчизняного ін-
формаційного простору наднаціональною масовою культурою розважального спря-
мування, яка у більшості випадків веде до поширення примітивного світогляду на 
основі ідеології суспільства споживання, не залишаючи місця для збереження соціо-
культурних традицій та національної ідентичності. Тому, з огляду на проблеми збе-
реження національної ідентичності, потрібно згадати й про інформаційну безпеку 
держави, що серед різних аспектів інформаційної безпеки займає одне з найважливі-
ших місць, оскільки невирішеність проблем захисту національного інформаційного 
простору суттєво утруднює процеси становлення національної ідентичності. Хоча 
проблемам інформаційної безпеки останнім часом присвячено чимало публікацій, 
вони стосуються здебільшого захисту інформації від несанкціонованого доступу, 
оминаючи важливу проблему інформаційної безпеки суспільної свідомості – про-
блему, розв’язання якої потребує загальнодержавного підходу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Зернецька, О. В. (2017). Глобальна комунікація: Монографія, Наукова думка, 
Київ, с. 350.

2. Ручка, А. О. (2002). «Орієнтири концептуалізації ідентичності», Соціокультурні 
ідентичності й практики, с. 82.

3. Ручка, А. О. (2013). «Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціу-
мі», Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, т. 1, вип. 1 (15), с. 53.

4. Castells, Manuel. (2000). The Information Age, vol. I, ІІ, ІІІ; (2004), The Network 
Society: A Cross-Cultural Perspective, 600 р.



179
Гриценко О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

REFERENCES

1. Zernetska, O. V. (2017). Hlobalna komunikatsiia: Monohrafiia, Naukova dumka, Kyiv, 
s. 350.

2. Ruchka, A. O. (2002). «Oriientyry kontseptualizatsii identychnosti», Sotsiokulturni 
identychnosti y praktyky, s. 82.

3. Ruchka, A.O. (2013). «Tsinnosti i typy tsinnisnoi identyfikatsii v suchasnomu sotsiumi», 
Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin, t. 1, vyp. 1 (15), с. 53.

4. Castells, Manuel (2000). The Information Age, vol. I, ІІ, ІІІ; (2004), The Network 
Society: A Cross-Cultural Perspective, 600 р.

SOCIOCULTURAL AND INFORMATIONAL AND COMMUNICATION 
TRANSFORMATIONS OF A NEW TYPE OF SOCIETY  
(PROBLEMS OF PRESERVING NATIONAL IDENTITY  

AND NATIONAL MEDIA SPACE)

Нrytsenko Olena
National University of «Kyiv-Mohyla Academy», 

2 Skovorody vul., Kyiv 04070, Ukraine
e-mail: o.m.g@i.ua

https://orcid.org/0000-0001-8339-9165

The problems of the correlation of cosmopolitan and national identities are too complex 
to be unambiguous assessment, let alone alternative values (related to the ecological paradigm 
and the spiritual traditions of other cultures). However, it is obvious that without preserving 
the national identity, the integrity and independence of the national state becomes problematic. 
On the other hand, without taking into account the consequences of information wars and 
aggressive cosmopolitan tendencies of global media culture, there is a threat of losing the 
national information space and displacing it to the periphery of socio-political and economic 
life in Ukraine and in the modern world.

In the process of working on research issues, the author of the article came out on the 
principles of objectivity, systematic and determinism, which in combination of their observance 
made it possible to determine the influence of the post-industrial information society on the 
formation of a new type of mass consciousness. As a result of the influence of globalization 
processes, there was a filling of the domestic information space with a supernational mass 
culture of entertainment, which in most cases leads to the spread of a primitive world outlook 
based on the ideology of consumption society, without leaving places to preserve sociocultural 
traditions and national identity. Therefore, given the problems of preserving national identity, it 
is necessary should be mentioned the information security of the state, which occupies one of 
the most important places, among various aspects of information security, since the unresolved 
problem of protection of the national information space significantly complicates the processes 
of formation of national identity.
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У статті проаналізовано проблему становлення української національної ідеї у су-
часному українському інформаційному просторі як еволюцію етнічної ідеї в національ-
ну. Розглянуто формування та історичне функціонування національної ідеї на різних 
етапах становлення Української держави. 

Створено логічну конструкцію розвитку українського суспільства у сучасних умо-
вах.

Ключові слова: етнос, нація, держава та її атрибути, свобода, демократія, політика, 
як концентроване відображення економіки, гомогенне суспільство.

Постановка проблеми 
У інформаційному розумінні (за І. Кантом), сутність ідеї відображає як транс-

цендентальні, так і трансцендентні аспекти свідомості. Трансцендентальне – те, що 
зумовлює природну можливість людини щодо пізнання, але не є власне знанням. 
Трансцендентна властивість відображає межу, ступінь та обсяг одержаного знання. 
За межею пізнаного існує світ непізнаного, який людина прагне пізнати. Як образ-
но висловився Сократ, людина повинна знати те, що вона не знає. Отже, зміст ідеї, 
української національної ідеї зокрема, завжди є невичерпним, що й зумовлює акту-
альність її подальшого вивчення.

Сучасна українська філософська думка намагається позбутися вад і стереоти-
пів однобічної орієнтованості її ідеї «на Схід» і робить спробу утвердження у свідо-
мості громадян України європейського орієнтиру розвитку. 

Завданням цієї статті є аналіз особливостей формування української націо-
нальної ідеї в сучасних умовах та у визначенні її змісту в контексті становлення 
української держави та тих геополітичних змін, які відбулися після захоплення Росі-
єю Криму: війни на Сході України, визнання Білоруссю Криму російським та виходу 
Росії з Нормандського формату.
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Аналіз досліджень і публікацій
На початку та у середині ХІХ століття українська національна ідея виходить з 

побутової сфери існування і розвивається у складному процесі пробудження націо-
нальної свідомості, у стосунках і відносинах патріотично налаштованих громадян на-
ціональних окраїн імперії утверджуються образи її філософського осмислення. Теоре-
тичне доведення нового світобачення відбувалося впродовж усього часу формування 
Української держави від Малоросії до України і презентує її фактичну боротьбу за не-
залежність. Велику роль у творенні української національної ідеї відіграли представ-
ники Кирило-Мефодіївського братства – В. Антонович, М. Гулак, П. Куліш, М. Косто-
маров та ін., які бачили Україну у складі федерації слов’янських держав імперії. 

Видатні діячі українського національно-визвольного руху, як-от: М. Міхнов-
ський, Ю. Бачинський, Д. Донцов, І. Лисяк-Рудницький, інші письменники, полі-
тичні діячі та вчені, бачили Україну соборною і незалежною державою, на кшталт 
незалежних країн Європи. 

І. Белебеха у статті «Нація і націоналізм: від націоналізму до національної ідеї», 
опублікованій у 2014 році, надав 109 дефініцій української національної ідеї1. Різ-
номанітні проблеми сучасної української ідеї відображено у працях таких авторів: 
С. Вовканич, М. Шморгун, Б. Колос, М. Кітов, П. Мисловський. Отже, дискурс наці-
ональної ідеї у науковому обігу доволі суперечливий. Сьогодні, як стверджує С. Вов-
канич, українці повинні виробити єдину національну ідею, яка має стати духовним 
кодом знеособлення української нації, «адже саме примусові перерви в … розвитку 
батьківської традиції … голодомори … насильницькі виселення стали смертонос-
ними і найбільш деукраїнізували соціум, спотворили його мислення та зросійщили 
інформаційний простір»2.

Мета дослідження – визначити основний зміст української національної ідеї 
в системі сучасного державотворення, адекватний відтворенню у нашій свідомості 
нової об’єктивної дійсності, коли пізнавальний образ суб’єкта (людини) відображає 
справжній стан об’єкта – суспільства. 

Теоретико-методологічною основою логічної конструкції цього процесу мог-
ла би бути концепція поєднання логічного та історичного підходів, коли «бути укра-
їнцем – означає бути українцем у повному сенсі цього слова».

Основні результати дослідження
Від моменту проголошення УНР та ЗУНР у 1918 році до розвитку української 

національної ідеї в добу СРСР минуло чимало часу. Кардинально змінилася геопо-
літична мапа світу, дійшов занепаду Радянський Союз, Україна опинилася в центрі 
боротьби за виживання і наодинці змушена відповідати на нові виклики часу.

Розглянемо цю тезу докладніше.
Розроблена українською філософською думкою, національна українська ідея 

(НУІ) сформувалася в умовах утиску з боку країн-поневолювачів. Вона стала відо-
браженням історичного протистояння українців не тільки російському імперіалізму, 
як і австро-угорському, а й польському, румунському, угорському та чехословацько-
му політико-економічному визискуванню та національному приниженню, а також – 

1   Вовканич, С. (2016). «Аксіологія української ідеї: новітні виклики і загрози», Українська націо-
нальна ідея, вип. 2, Ліга-Прес, Львів, с. 101.

2   Там само.
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у більш сучасному вимірі – протистояння між політикою США і Росії, США та ЄС, 
Росії та СНД тощо на теренах самої України (політика багатовекторності). НУІ – ін-
тегральне поняття, що акумулює процеси формування теорії і віддзеркалює погляди 
видатних українських мислителів на місце й роль українства у становленні та роз-
витку незалежної української держави. Як підкреслює О. Забужко, «…уся українська 
філософська, історична, соціологічна думка минулого і нашого століть (включаючи 
діаспору) пронизана сакральною ідеєю націоналізму»3. 

І. Лисяк-Рудницький вважав український інтегральний націоналізм чинником 
«диктаторської, однопартійної держави». Свою ідеологію апологети націоналізму ро-
зуміли як обов’язкову для всіх верств населення ідею. Націоналістичний рух не об-
межувався суто політичним завданням, а намагався керувати й культурним процесом 
у державі: релігією, літературою, мистецтвом, молодіжним рухом. Основним рушієм 
українського інтегрального націоналізму був пафос національно-визвольної боротьби 
на зразок тогочасних рухів і режимів (переважно у ритуалах та риториці), що утвер-
джувалися тоді на Заході. Тому українська національна ідея, за слушним визначенням 
О. Забужко, відобразила «…синтетичний погляд на свою національну (етнічну) спіль-
ноту як на єдиний, розгорнутий у соціальному часі й «соціалізованому» просторі, 
континуум, який ми називаємо, в дусі традиційної філософсько-класичної терміноло-
гії, національною ідеєю»4. Ця ідея несе тягар інерції політизованого слововжитку, що 
асоціюється з тотальним націоналізмом Д. Донцова. Вона не спромоглася вбезпечити 
суверенітет власній державі (свого часу) і стала ultima thule – крайньою межею, до якої 
повсякчас симптоматично збігає будь-яка її масштабніша рефлексія5. Ось чому дуже 
важливо з’ясувати, чим вона має бути для України та українців сьогодні.

Історично українська національна ідея формувалася як комплекс вірувань, ду-
ховне кредо та концепт духовного потенціалу, який мобілізує людину на здобут-
тя європейського майбутнього українського народу акумулюючи такі пріоритети, 
як соборність, державоцентричність, незалежність. Найбільш органічною формою 
втілення цієї ідеї, тобто переходу в дійсність, з часів Сократа є діалог. Прямий або 
опосередкований, живий або текстуальний, відкритий або прихований: «…з іншими 
мислителями (тут навіть не так важливо – сучасниками чи попередниками) справді 
виявляється домінуючою формою життя філософських систем»6. Ця діалогічність у 
різні часи та в різних країнах співіснувала по-різному, різною вона є і в українській 
національній ідеї.

Ідея – це вища форма духовно-пізнавальної діяльності людини, що відображає 
найголовніші закономірності функціонування суспільства, які дають змогу обрати 
оптимальні моделі для його прогресу. За образним висловлюванням Карла Поппера, 
справжніми діючими суб’єктами історії є «…або Великі нації і їхні лідери, або Ве-
ликі класи і Великі ідеї»7. У цьому контексті ідея поєднує в собі як об’єктивне, так і 

3 Забужко, О. (1992). Філософія української ідеї та європейський контекст, Наукова думка, Київ, 
с. 415.

4 Там само, с. 11.
5 Там само, с. 12.
6 Аляєв, Г. (2002). Філософський універсум С. Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєднос-

ті в горизонтах нової онтології ХХ століття: Монографія, вид-во «ПАРАПАН», Київ, с. 7.
7 Поппер, К. (1992). Открытое общество и его враги. Т. І.: Чары Платона; пер. с англ.; под ред. 

В.А. Садовского, Феникс, Москва, с. 38.
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суб’єктивне знання про дійсність. Проте, як справедливо констатує Роджер Скратон, 
«…щоб стати частиною історії філософії, ідея мусить мати неперехідне філософське 
значення, здатне пробудити дослідницький дух у сучасній людині й подати себе як 
щось, що потребує доведення ... щоб належати до історії ідей, ідея мусить лише мати 
історичний вплив на людські справи. Історія філософії має зважати також і на ідею у 
зв’язку з аргументацією на її підтримку»8. У наведених висловлюваннях Р. Скратона 
є основні носії та форми діалогу: людина, нація, клас, громадська думка, держава, 
від взаємодії яких залежить формулювання і провадження ідеї. Однак ці складові, 
хоч і основні, – не всі, що вичерпують і репрезентують поняття ідеї. Адже ідея – це 
не тільки спосіб пізнання і перетворення дійсності, а також і зовнішній вигляд, вид, 
тип, рід, якість, образ та форма самоорганізації свідомості. Те, про що ми думаємо, 
є змістом, суттю. А те, у який спосіб це робимо, – це форма ідеї. Кожна ідея включає 
в себе властиві окремій людині риси: етнічні, ментальні, релігійні та ін., які розви-
ваються в певних географічних умовах. Це те, що деякі дослідники називають сьо-
годні етос, етнос та екос. Етос включає в себе інтегральні традиції та звичаї, релігію, 
міфи, легенди, свідомість, самосвідомість, підсвідомість тощо. Етнос репрезентує 
всю сукупність расових особливостей фізичної будови, психіки, мови людини. Екос 
уособлює природно-географічне середовище з кліматичними та екологічними осо-
бливостями життя та побуту народів. 

Однак «… ідеї самі по собі нічого не можуть здійснити… окрім спростування 
власне ідей… для їх реалізації потрібні люди, які повинні застосувати практичну си-
лу»9. З погляду формування багатогранності дефініції, вважаю, що й цей погляд теж 
важливий, тим паче, що одним з ключових термінів тут знову ж таки є «сила». Тобто 
ідея має смисл тоді, коли її можна реалізувати і коли вона пов’язана із практичною 
здатністю людини до її провадження передовсім у слові. За образним висловлюван-
ням Мартіна Гайдеггера, «лише слово дає змогу речі … існувати як річ»10. Саме тому 
українська національна ідея ґрунтується на певних засадах, що акумулюють такі 
пріоритети: Україна соборна; Україна українська; Україна гомогенна, гідна нації та 
людства держава; Україна реінтеґрована в межах територіальної цілісності України.

Соборність української національної ідеї – не тільки економічний, географіч-
ний чи культурній атрибут національної ідеї, а також її спроможність побудувати 
національну Українську державу за допомогою консолідації всіх громадян, які про-
живають у різних регіонах України. 

Українська – означає самодостатність української спільноти, яка здатна зберег-
ти титульну українську націю та зробити Україну українською на кшталт «Зробимо 
Польщу Польщею».

Гомогенна, гідна людини держава – передбачає поступову інтеграцію неукра-
їномовних громадян України в політичну українську націю, духовно-ментальну та 
морально-політичну єдність українського народу, що здатна сформувати єдиний 
мовно-інформаційний та культурно-релігійний простір на її теренах.

8 Скратон, Р. (1998). Коротка історія новітньої філософії. Від Декарта до Вітгенштайна, Осно-
ви, Київ, с.18.

9 Ленин, В. (1979). Философские тетради, Политиздат, Москва, стр. 27.
10 Гайдеггер, М. (2007). Дорогою до мови / Переклав з нім. В. Кам’янець, Літопис, Львів, с. 16.
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Реінтегрована – у межах територіальної цілісності країна включає в себе повер-
нення до її складу тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим, 
районів Луганської та Донецької областей.

Вирішення завдань коригування змісту сучасної української національної ідеї, 
у зв’язку із цим, великою мірою залежатиме від рівня політичної волі та економічної 
«свободи», яка буде сформована українським етнічним ядром. Ця свобода не може 
бути побудована на позиціях тої чи іншої політичної партії чи регіону. Модерна 
українська національна ідея реально можлива тільки на засадах розуміння України 
як єдиної, з багатьма культурними та релігійними відмінностями, країни. 

Кожна національна ідея включає в себе розуміння та відображення еволюції «до 
нації» в етнос, етносу – в націю, нації – в суспільно-політичний лад – національну 
державу. Як справедливо висловився британець Е. Сміт, нація має викувати зв’язну 
міфологію й символізм культурно-історичної спільноти, що стане єдиною умовою ви-
живання та єдності «… навіть там, де майбутня нація не може похвалитися жодними 
етнічними попередниками, що мали б якусь вагу, і де етнічні зв’язки неясні або й ви-
гадані, потреба викувати, байдуже, з яких культурних елементів, зв’язну міфологію, й 
символізм культурно-історичної спільноти всюди стає найголовнішою умовою націо-
нального виживання та єдності, без етнічного родоводу майбутня нація розпадеться»11. 

Висновки і перспективи дослідження 
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що логіка історичного розвою україн-

ської національної ідеї відкриває тільки одну модель її суспільно-політичного май-
бутнього, яка постала домінантою та передбачає необхідність інтеграції України 
в європейську та світову спільноту. Цей шлях вимагає морально-політичної готов-
ності усього українського суспільства щодо його реалізації, унеможливлює появу 
будь-яких інших – зокрема, альтернативних ідей. Вирішення завдання євроінтегра-
ції ускладнює потреба повернути Україні тимчасово окуповані території Криму, ра-
йонів Луганської та Донецької областей. Звісно, така логічна конструкція призведе 
до значної залежності України від політики, яку проводять країни Європи та США 
щодо неї, посилить політичне та економічне напруження у суспільстві, можливо, 
сприятиме (тимчасово) остаточному розірванню економічних стосунків з Росією, 
закриттю неконкурентних виробництв, відтоку робочої сили на Захід. Проте ця мо-
дель розвитку, на нашу думку, загострить конкурентну боротьбу в усіх галузях сус-
пільно-політичного життя України та постане умовою появи більш адекватної для 
розвитку українського суспільства української національної ідеї. 
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M. Sergeyev’s article “Ukrainian National Idea in the Modern Ukrainian Media Space” 
states that modern Ukrainian philosophical thought tries to get rid of the flaws and stereotypes 
of its one-sided orientation “to the East” and tries to establish a European orientation in the 
minds of Ukrainian citizens.

The theoretical proof of the new worldview took place throughout the formation of the 
Ukrainian state from Little Russia to Ukraine and presents its actual struggle for independence.

It is an integral concept that reflects the process of forming theories and views of prominent 
Ukrainian thinkers on the place and role of Ukrainians in the becoming and development of 
an independent Ukrainian state. As O. Zabuzhko emphasizes, “all Ukrainian philosophical, 
historical, sociological thought of the past and our centuries (including the diaspora) is 
permeated with the sacred idea of nationalism”.

The author concludes that the logic of the historical development of the Ukrainian national 
idea reveals only one model of its socio-political future, which implies the need for Ukraine’s 
integration into the European and world community. This path requires the moral and political 
readiness of the entire Ukrainian society for its implementation and prevents the emergence 
of any other - alternative ideas. Solving this problem is complicated by the need to return to 
Ukraine the temporarily occupied territories of Crimea, Luhansk and Donetsk regions. Of 
course, this model will lead to significant political and economic tensions in society (the final 
severance of economic relations with Russia, the closure of non-competitive industries, the 
outflow of labor to the west). At the same time, the orientation of the Ukrainian national idea 
to the west will increase competition in all branches of production and will be a condition for 
further self-improvement of Ukrainian society.

Key words: ethnos, nation, state and its attributes, freedom, democracy, politics as a 
concentrated reflection of the economy, homogeneous society.
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У статті з’ясовано особливості інтерактивних відносин, які моделює адресант су-
часного медійного тексту для максимального впливу на адресата. Автор здійснює кон-
троль за сприйняттям тексту, орієнтуючись на лінгвістичну компетенцію та об’єктивну 
картину світу читача. Прагматичний підхід до журналістського тексту дає змогу ви-
явити явні і приховані форми діалогічності: моделювання зворотного зв’язку та інте-
рактивних установок, за допомогою яких можна перетворити гіпотетичного читача на 
реального, пристосування до мовного тезаурусу адресата.

Ключові слова: адресат; адресант; інтерактивність; зворотній зв’язок; адресант-
адре сатна мовна особистість.

Постановка проблеми.
Адресованість є специфічною особливістю сучасних журналістських текстів. 

Конкуренція за різні сегменти аудиторії, що виникла на медіаринку, викликала 
диференціацію видань, змінила їх призначення, природно, сформувала різні типи 
адресата та підходи до них. Відповідно, у сучасній журналістиці більшого поши-
рення набуває явище моделювання читача за допомогою лінгвістичних засобів як 
представника своєї цільової аудиторії. Орієнтуючись на визначеного адресата, за-
соби масової інформації створюють в медіатекстах образ свого читача, який зумов-
лює тематику публікацій, зосередженість їх авторів на фонових знаннях реципієнта, 
на його специфічному лінгвістичному досвіді, установці на визначене ставлення до 
дійсності. Сучасне інформаційне суспільство перебуває у стані постійної діалогової 
взаємодії його суб’єктів. У таких умовах актуалізується не тільки поняття «діалог», 
але й «адресант» та «адресат» як головні дійові особи медійних відносин. 

У процесі масмедійної співпраці формується складна структура взаємоінфор-
мування та взаєморозуміння суб’єктів комунікації, що дає їм змогу через форму ді-
алогу збагачуватися новими знаннями, рефлексувати і проявляти самостійну актив-
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ність. Зручним простором для встановлення діалогічних відносин між адресантом 
та адресатом є журналістський текст, спрямований на донесення до читача важливої 
інформації, й одночасний вплив на нього. Медійний текст не просто інформує реци-
пієнта, а формує в ньому гідного співбесідника, співучасника чи опонента.

Актуальність теми зумовлена складністю структурної, семантичної і комуніка-
тивної організації медіатексту, а його знаковий характер і співвіднесеність автора й 
читача в розумінні й декодуванні текстової інформації, на наше переконання, потре-
бують різних підходів до його вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Останнім часом адресат медійного тексту викликає значне зацікавлення у до-

слідників журналістики. З одного боку, це зумовлено антропоцентричністю сучас-
них гуманітарних наук, постійною увагою до особистості як до суб’єкта та об’єкта 
комунікативної діяльності, з іншого – підвищенням статусу адресата через станов-
лення «інтерактивної моделі сучасної масової комунікації»1 та діалогізацію медій-
ного спілкування. Проблему комунікативної взаємодії автора й адресата активно і 
різнобічно досліджують в сучасних лінгвістичних і журналістикознавчих розвідках: 
В. Різуна, І. Воробйової, В. Арнольд, У. Еко, І. Гальперіна. Мовну взаємодію з чита-
чем, її характер, типологію адресата відображено у розвідках Н. Непийводи, М. Бел-
ли, В. Корнєєва, способи та прийоми діалогізації медіатексту представлені у працях 
Л. Дускаєвої, Г. Солганика. 

Методологічна основа дослідження.
Враховуючи специфіку дослідження, для досягнення мети ми використали 

низку типових для журналістики методів. Системний метод застосований для ви-
явлення залежності кожного елемента медіатексту, очікуваний ефект і вплив медіа-
повідомлення. Емпіричний аналіз уможливив узагальнену характеристику предмета 
дослідження, що дало змогу пізнати його як явище. За допомогою узагальнення було 
вивчено характерні та специфічні лінгвістичні засоби й установки, які сприяють 
взаємодії автора з читачем. Використані загальнонаукові методи (індукція, дедукція, 
аналіз, синтез) дали змогу сформулювати висновки проведеного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
Сутність медіатексту як продукту масової інформаційної діяльності та масової 

комунікації полягає у вираженні конкретної інформації для впливу на громадську 
думку та переконання. Мовна особистість журналіста, його когнітивна здатність, 
світосприйняття та інтелектуальний рівень створюють основу медіатексту. «Фактор 
адресата» визначають як ефективне врахування тієї частини аудиторії, на яку спря-
мований вплив. Учений П. Вердонк пише про взаємодію однаково важливих склад-
ників адресанта, тексту та адресата, називаючи це «комунікативним трикутником»2. 
На наш погляд, досліджуване питання слід розглядати у комунікативно-когнітивно-
му та комунікативно-прагматичному аспекті. 

Комунікативно-когнітивний напрямок дослідження медіатексту ґрунтується на 
моделюванні діяльності суб’єктів мовлення та виявленні механізмів інтерактивнос-
ті. Успішність комунікації залежить від знань учасників комунікативного процесу 
щодо предмету взаємодії, від установок адресанта і від того, як ці установки декодує 

1 Пром, Н.А. (2020), «Типы адресата в медиадискурсе», Медиалингвистика, Т. 7, № 1, С. 95–103.
2 Verdonk, P. (2002), Stylistick, Oxford University Press, p. 27.
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адресат. Дискурсивний підхід до сучасного мас-медійного публіцистичного тексту 
передбачає увагу до його прагматичних характеристик, перш за все до «фактора 
адресанта» і «фактора адресата», а також до структур мовних засобів, які забезпечу-
ють контроль за сприйняттям і розумінням предмета мовлення.

Комунікативно-прагматичний аналіз письмового тексту вказує на суттєві від-
мінності адресант-адресатних відносин у ньому порівняно з усним спілкуванням, 
оскільки автор може тільки моделювати психологічні, соціальні характеристики чи-
тача, систему його цінностей, наміри, ставлення до змісту висловлювання і можливі 
реакції на нього. Автор визначає стратегію моделювання та подальшого функціону-
вання як своєрідного актуалізатора, оскільки, як слушно зауважує О. Оленюк, «він 
перебуває у нерозривній єдності з адресатом, взаємодіє з ним, доповнює та своє-
рідним чином віддзеркалює його, вступаючи в комунікацію з адресатом»3. Процес 
моделювання, на наше переконання, включає в себе, з одного боку, «влучання» в 
інтереси і читацькі вподобання представників своєї аудиторії, які, за задумом авто-
ра, реципієнт має сприймати як позитивні і виявляти лояльність до цього ЗМІ, а з 
іншого, – вплив на ці смаки та інтереси. Цього можна домогтися за допомогою соці-
ологічного опитування та анкетування потенційних і реальних читачів. 

Відсутність зворотного зв’язку принципово змінює комунікативну діяльність 
мовця, оскільки вона втрачає свій автоматизм і спонтанність. Адресант, виходячи 
із задуму, кодує певний сенс, а завдання зацікавленого читача – зрозуміти цей сенс 
через декодування вербальних знаків, зокрема й тих, які містяться у підтексті. Жур-
наліст, втілюючи задум у медіатекст, прогнозує і процес, і результат розуміння того, 
про що йдеться у тексті. Така установка вимагає уваги до вибору і компонування 
лінгвістичних засобів, здатних створити спільний з адресатом когнітивно-комуні-
кативний простір.

Комунікативна роль адресата активізується через діалогізацію монологу, тобто 
через включення форм «розмови» з адресатом. При цьому адресант-значущі кате-
горії постають і як адресат-значущі за принципом аплікативності (накладання один 
на одного), що ґрунтується на поєднанні зон свідомості суб’єктів мовлення. Мотива-
ційно поведінковий і мовний «зріз» адресата додається до мовного образу адресанта, 
утворюючи таким способом певну кооперативну мовну особистість, яку в багатьох 
видах і жанрах мас-медійного дискурсу можна кваліфікувати як цілісну адресант-а-
дресатну. Мовна поведінка адресанта може виходити за межі параметрів його мовної 
особистості і підлаштовуватися до ознак мовної особистості адресата, його тезауру-
су, лінгвокультурних вподобань, психології, мотивів та очікувань. Врахування ба-
гатьох характеристик статусу адресата (вікових, професійних, культурно-освітніх) 
істотно конкретизує і доповнює поняття «фактор адресата» і настільки ж істотно 
трансформує зміст поняття «фактор адресанта».

Процес створення кола постійних читачів може бути пов’язана з певним типом 
потреби аудиторії. Наприклад, ЗМІ можуть задовольняти прагнення читача бути 
причетним до певних престижних спільнот або статусних груп, члени яких пред-
ставлені у матеріалах цього мас-медіа у вигляді героїв інтерв’ю або статей. Публіч-

3 Оленюк, О. В. (2016), Когнітивно-дискурсивні характеристики впливу на адресата (на мате-
ріалі англомовної журнальної реклами), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, с. 146.
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ність мас-медійного дискурсу стає синонімічною з доступністю для конкретного, 
цілком визначеного, а не абстрактного адресата. Природно, тому й виникло понят-
тя «дискурсивні спільноти»4, учасники якого об’єднані однаковими очікуваннями 
щодо форми і змісту комунікативних дій5.

Різноманітність механізмів зменшення дистанції між адресантом та адресатом 
скерована на створення рецепції цільового адресата як читача саме цього журналу, 
цієї газети і статті. Науковці зазначають, що непрямі експліцитні показники адресо-
ваності становлять ті його елементи, які належать до певних лексико-семантичних, 
тематичних або асоціативних рядів або груп та які ідентифікує задане коло читачів6. 
Тенденція до сегментації аудиторії, до роботи зі своїм адресатом сприяє інтеграції 
жанрів в особливий тип медіа – газети, журналу, сайту, зорієнтованих на конкрет-
ного адресата, на його мовну свідомість і картину світу. У такому випадку «фактор 
адресата» стає визначальним, і як наслідок, монологічні тексти максимально набли-
жаються саме до свого читача, набувають характеру публіцистичних есе як типу 
відносин між світом адресанта, адресата і мовою, яка їх пов’язує.

Зближенню мовних особистостей адресанта та адресата сприяє велика кіль-
кість розмовно-діалогових медійних програм, які відпрацьовують і утверджують ін-
терактивні моделі комунікації. Багато з таких моделей переносяться і у сферу пись-
мових публіцистичних текстів, що дає підставу включати їх в загальний медійний 
діалоговий комунікативний простір. Адресант і в усному, і в письмовому форматі 
комунікації націлений на взаємодію зі своїм адресатом через створення загального 
простору різних ідентифікацій.

Автор медіатексту моделює такі умови комунікації, які сприяють інтеракції з 
читачем. Уже в описі події журналіст задає певні прагматичні параметри, що ней-
тралізують монологізм в подачі інформації, а вибір мовних одиниць зумовлений 
дискурсивним рівнем відносин між адресантом та адресатом. Використовують ті 
лінгвістичні засоби, які створюють ефект присутності в просторі події не тільки 
адресанта, а й адресата. Слова зверніть увагу, погодьтеся, вдумайтеся та інші ви-
конують роль маркерів спостереження за подією (таку розповідь можна кваліфікува-
ти як монтажний прийом включення). Адресант організовує розповідь як когнітив-
ний процес, в якому екстралінгвістична реальність співвідноситься з обсягом знань 
адресата і з його можливими оцінками. На думку Є. Кияниці, процес сприйняття 
є «унікальною його інтерпретацією кожною людиною залежно від її індивідуаль-
них відмінностей, зумовлених результатом специфіки когнітивних процесів. Більше 
того, в ланцюзі наявних когнітивних процесів, таких як мислення, уява, пам’ять, 
мовлення тощо, процес сприйняття є одним із найважливіших, адже саме він відпо-

4 Kehus, M., Walters K. & Shaw M. (2010), “Definition and Genesis of an Online Discourse Community”, 
доступно за адресою: https://www.researchgate.net/publication/280749130_Definition_and_
Genesis_of_an_Online_Discourse_Community (дата перегляду 18 листопада 2021 р.). 

5 Bennett W.L., Segerberg A. (2011), “Digital media and the personalization of Сollective Аction”, до-
ступно за адресою: https://www.researchgate.net/publication/254296609_Digital_Media_and_the_
Personalization_of_Collective_Action (дата перегляду 18 листопада 2021 р.). 

6 Воробьёва, О.П. (1992), «Реализация фактора адресата в художественном тексте в аспекте линг-
вокультурной традиции», Филологические науки № 1, с. 60.

https://www.researchgate.net/publication/280749130_Definition_and_Genesis_of_an_Online_Discourse_Community
https://www.researchgate.net/publication/280749130_Definition_and_Genesis_of_an_Online_Discourse_Community
https://www.researchgate.net/publication/254296609_Digital_Media_and_the_Personalization_of_Collective_Action
https://www.researchgate.net/publication/254296609_Digital_Media_and_the_Personalization_of_Collective_Action
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відає за формування розуміння ситуації та відповідної поведінки»7. З огляду на це, 
за психолінгвістичним підходом, можна трактувати, що сприйняття та розуміння 
медіатексту відбувається як занурення змісту тексту у власний соціальний досвід.

Під час усного спілкування діалогічність проявляється у вигляді взаємодії «тут 
і зараз», у письмовому же тексті відтворений діалог моделюють, створюють штучно. 
Оскільки таке моделювання відповідає природі об’єкта, то мікродіалоги, включені в 
письмовий медіатекст, є носіями «живих» реакцій адресата, які експлікують зворот-
ний зв’язок з ним. Починаючи монолог мікродіалогом, автор акцентує на важливості 
саме інтеракційних дій. Імітація полеміки з адресатом, відображення його думки 
через пряму і різні форми непрямої мови – це не просто «форматні трюки», пов’язані 
з діалогом, а способи втілення подієвої і психологічної реальності, в якій перебуває 
і адресант, і адресат. Це, зокрема, підтверджується активністю використання прийо-
му включення в публіцистичний текст блоку питання-відповідь, що експлікує зво-
ротний зв’язок.

Збільшення в медіатекстах обсягів і функцій всіх форм діалогічності пов’язане 
з активізацією «фактора адресата». Діалогічність монологу представлена   в різних 
формах включення у процес текстоутворення ще однієї особи – іншого, який про-
являється як своєрідний доповнювач змісту матеріалу. Таким чином автор прогно-
зує реакцію гіпотетичного отримувача, яку можна стимулювати цими включенням. 
Журналіст, використовуючи спеціальні прийоми і методи, дозволяє читачеві вдо-
вольнити свої когнітивні потреби за допомогою адресант-адресатних маркерів у ви-
гляді запитань, розміщених і у самому тексті, і в заголовковому комплексі. Імітуючи 
незнання, здивування, сумніви, журналіст за допомогою запитань прагне заохотити 
адресата до певної думки, а відповідь представити як спільно знайдене рішення. Че-
рез близькість з проблемами потенційного адресата запитання набувають функції 
комунікативів. За їх допомогою реципієнта залучають в мисленнєвий процес, йому 
надають право розмірковувати разом з адресантом, оскільки сама форма діалогу 
запитання-відповідь дає змогу консолідувати позиції і наблизити оцінки автора та 
читача.

Журналіст прагне створити оптимально сприятливі умови для сприйняття ін-
формації через кооперативну взаємодію з адресатом. Найбільш показовими в цьому 
контексті є «я – ти – ми-відносини». Використання особових займенників – це спо-
сіб зменшити дистанцію між адресантом та адресатом. У сучасному мас-медійному 
тексті авторське я динамічно корелюється з читацьким ти і ви і, як правило, прагне 
трансформуватися в ми. Скорочення дистанції під час цієї взаємодії реалізується 
завдяки імітації діалогічного мовлення та розмовного синтаксису8, а вживання за-
йменників 1-ї та 2-ї особи дає можливість створити єдиний хронотоп спілкуван-
ня, що сприяє зменшенню комунікативної відстані та налагодженню контакту між 

7 Кияниця, Є.О. (2020), «Фактори формування та сприйняття медіаконтенту сучасними аудито-
ріями», Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Т. 31 (70), 
№ 3, Ч. 3, с. 211.

8 Оленюк, О.В. (2016), Когнітивно-дискурсивні характеристики впливу на адресата (на мате-
ріалі англомовної журнальної реклами), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, с. 146.
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адресатом та адресантом9. При переході від я до ми відбувається не просто зміна 
суб’єкта, а перетворення ми в повнозначне слово з лексичним значенням нерозділь-
ної спільності.

У журналістському тексті адресат є тим, на кого скеровані всі мовні дії адресан-
та. Слова фактично, тобто, власне, інакше, точніше кажучи, мовляв та низка інших 
є дискурсивними маркерами, що реалізують прагматичну імплантів. Їх мета через 
невеликі вкраплення ввести у текст особистість адресата, непомітно пов’язати з ним 
авторське слова і тим самим підтримати діалогічний статус висловлювання. Оскіль-
ки більшість слів-імплантів активні саме під час живої розмови, яку здійснюють без-
посередньо у присутності співрозмовника, то і в письмовому тексті вони сприяють 
підтриманню прагматичної пресупозиції. Це включає в себе уявлення автора про 
загальний контекст комунікації (у мас-медіа – опосередкований текстом) та орієн-
тацію в ньому, модель читача10, що об’єднує адресанта і адресата. Слова-імпланти 
продукують установку адресанта на встановлення довірливих стосунків з адреса-
том. Щирість у цьому випадку розуміється як справжні наміри автора узгодити іло-
кутивний акт11 з адресатом.

Можна простежити, що у сучасному медійному тексті змінилися прагматичні 
характеристики чужої мови, яка у вигляді прямої, невласне-прямої мови і невлас-
не-прямого діалогу не лише виявляє відмінності індивідуальних систем, а ще й свід-
чить про прагнення автора наблизити до себе адресата і, відповідно, самому упо-
дібнитися до нього через загальний стиль спілкування. Взаємодія мови адресанта 
й мови адресата в невласне-прямій мови відбувається з акцентом на лінгвістичні 
переваги читача. Суб’єктно-експресивна багатоплановість публіцистичного тексту, 
накладення сфер мовної свідомості зникає, з’єднуючи автора та адресата в інтегро-
вану мовну особистість. 

Успіх зворотного зв’язку залежить від того, наскільки збігаються коди відправ-
ника інформації та її одержувача. Адресант не лише кодує смисли відповідно до сво-
го світогляду і змісту свого тезауруса, а й узгоджує його з мовною свідомістю адреса-
та. Цим можна мотивувати значну кількість в медіатексті знижених мовних засобів. 
Їх використання передбачає наявність у читача певних попередніх знань, загального 
пресупозиційного поля, сформованого внаслідок перебування в загальному соці-
ально-культурному просторі. Узагальнений мас-медійний адресат у стилістичному 
розрізі різноманітний, натомість цільовий адресат визначеного видання більш кон-
кретизований і має свої стилістичні вподобання, оскільки, як вказує М. Белла, він є 
«одним з найважливіших структурно-змістовних факторів визначення тематики ма-
теріалів, а також їхнього ціннісного вектору»12. Розширення сфери функціонування 
знижених лінгвістичних засобів, з одного боку, визначає факт формування адресата, 

9 Помірко, Р.С. (2010), «Автор – читач: взаємодіяти та прагнути взаєморозуміння», Іноземні мови 
в навчальних закладах, № 4, с. 101.

10 Петрушова, Н. (2013), «Поняття пресупозиції та її типологія у прагмалінгвістиці», доступно 
за адресою: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3552/1/Petrushova.pdf (дата перегляду 
18 листопада 2021 р.).

11 Бацевич, Ф.С. (2004), Основи комунікативної лінгвістики, Видавничий центр «Академія», К., 
с. 171.

12 Белла, М. (2017), «Адресат і адресант в інтернет-комунікації», Вісник Львівського університе-
ту, Серія Журналістика, Вип. 42, с. 254.
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який інтегрує всі стилістичні пласти мови, з іншого, – медіа беруть активну участь у 
формуванні такого адресата. У такому випадку літературний нормативний код част-
ково йде на компроміс з кодами певного читача як цільового адресата.

Результати дослідження. 
Дискурсивна відкритість до обміну думками з адресатом приводить до того, 

що весь медійний текст стає певною гарантією спільності адресант- адресатно ін-
терпретацій. Розбіжність між адресантом та адресатом мінімізується, їх зв’язок 
зміцнюється через суміщення мовної свідомості, що, як наслідок, утворює особливу 
структуру і семантику журналістського тексту, в якому акцент робиться не на я, а 
на іншому. Адресат в певній імпліцитній чи явній формі завжди перебуває в усіх 
сегментах медіатексту, а автор встановлює довірливі відносини з читачем через фа-
тичні лінгвістичні засоби, які адресат співвідносить з собою.

Висновки.
Наближення до адресата є ознакою сучасних журналістських текстів, в яких 

простежується тенденція до діалогізації та демократизації форм мас-медійного спіл-
кування, а їх характерною рисою є актуалізація в центрі уваги адресата, латентний 
(опосередкований письмовим текстом) діалог з яким моделюють як реальний. Праг-
матичні властивості такого тексту визначаються не тільки відносно автора, але й 
відносно читача. 

Прагматичний підхід до журналістського тексту дає змогу виявити явні і при-
ховані форми діалогічності: моделюванні зворотного зв’язку та інтерактивних уста-
новок, за допомогою яких можна перетворити гіпотетичного читача в реального, 
пристосування до мовного тезаурусу адресата. Частотність і повторення прийомів 
підлаштування під цільового адресата дають привід стверджувати, що виникають 
об’єктивні умови для осмислення, опису і формування інтегрованої адресант-адре-
сатної мовної особистості, що дозволяє охарактеризувати її одну з найважливіших 
категорій журналістського тексту.

Адресат у процесі встановлення контакту з автором медійного тексту також 
стає частиною широкого когнітивного простору. Така можливість реалізується за 
тієї умови, якщо журналіст володіє різними видами компетентності – комунікатив-
ної і процедурної, тобто уміє зіставляти власний тезаурус, власні знання з тезауру-
сом і картиною світу свого читача. Для сучасної журналістики властивий пошук 
встановлення контакту з адресатом, нових ефективних моделей впливу та інтиміза-
ції відносин, які сприяють створенню єдиного для обох когнітивного простору, що, 
як наслідок, дасть можливість реципієнтові перейти від знання до розуміння. 
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The article clarifies the features of interactive relationships, which are modeled by the 
addresser of modern media text for maximum impact on the addressee. The author controls 
the perception of the text, focusing on linguistic competence and an objective picture of the 
reader’s world. A pragmatic approach to journalistic text makes it possible to identify explicit 
and implicit forms of dialogue: modeling feedback and interactive settings that can turn a 
hypothetical reader into a real one, adapting to the addressee’s language thesaurus.

Discursive openness to the exchange of views with the addressee leads to the fact that the 
entire media text becomes a guarantee of commonality of addresser-addressee interpretations. 
The difference between the addresser and the addressee is minimized, their connection is 
strengthened through the combination of linguistic consciousness, which, in turn, forms a 
special structure and semantics of the journalistic text, in which the emphasis is not on I but 
on the Other. The addressee in some implicit or explicit form is always in all segments of the 
media text, and the author establishes a trusting relationship with the reader through the phatic 
linguistic means that the addressee relates to himself. 

Approaching the addressee is a sign of modern journalistic texts, which show a tendency to 
dialogue and democratization of forms of mass communication, and their characteristic feature 
is the actualization in the center of attention of the addressee, latent (mediated by written text) 
dialogue with which is modeled as real. The addressee in the process of establishing contact with 
the author of the media text also becomes the part of broad cognitive space. This opportunity 
is realized if the journalist has different types of competence – communicative and procedural, 
that is, is able to compare their own thesaurus, their own knowledge with the thesaurus and the 
picture of the world of his reader. Modern journalism is characterized by the search for contact 
with the addressee and new effective models of influence and intimacy of relationships that 
contribute to the creation of a single cognitive space for both, which, in turn, will allow the 
recipient to move from knowledge to understanding.

Keywords: addressee; addresser; interactivity; feedback; addresser-addressee linguistic 
personality.
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У статті проаналізовано спроби трансформування словоформ за їх спонтанного 
творення у телевізійному мовленні наживо. Особливу увагу приділено відприкметни-
ковим прислівникам, різним формам ступенів їх порівняння, аналізові специфіки їх 
уживання, методам поліпшення журналістського тексту через уникнення негативних 
інтерференцій під час телевізійного мовлення наживо.

Ключові слова: телебачення, прямий ефір, тележурналіст, мовлення телевізійних 
журналістів, трансформування, інтерференція, прислівники, відприкметникові при-
слівники, форми ступенів порівняння.

1. Постановка проблеми.
Досліджуючи трансформування словоформ за їх спонтанного творення в пря-

мому телеетері, ми особливу увагу приділили аналізові відприкметникових при-
слівників насамперед тому, що на прикладі форм прислівників легше простежити 
загальні тенденції в їх [форм] трансформації. Це передовсім пов’язано з тим, що при-
слівники не обтяжені багатьма різними формами та їх варіантами, що виникають у 
процесі словозміни майже будь-якого іншого класу самостійних слів. І водночас ад-
вербіативи дають змогу докладніше проаналізувати семантико-граматичну струк-
туру мовлення.

2. Теоретичне підґрунтя. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблеми використання відприкметникових прислівників «загалом явище ад-

вербіалізації в українській мові» розглядали, як зазначає, наприклад, один з відо-
мих дослідників цього явища Г. Гримашевич, знані вчені Й. Андерш, С. Бевзенко, 
О. Безпояско, П. Білоусенко, М. Вербовий, А. Висоцький, І. Вихованець, К. Городен-
ська, Л. Гумецька, І. Даценко, В. Дем’янчук, Т. Довга, І. Мариненко, Т. Ніколашина, 
В. Німчук, В. Русанівський, С. Самойленко, І. Уздиган, В. Франчук, Г. Ярун та ін.1 

1 Гримашевич, Г. (2013) «Відприкметникові прислівники в українських діалектах», Наукові праці 
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки, вип. 31, с. 39.
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Проте Г. Гримашевич приділяє пильну увагу саме аналізові адвербіативів, зафіксо-
ваних в українських діалектах. Деякі аспекти граматичних трансформацій адвер-
біативів розглянуто в працях М. Галюк2 та К. Городенської3. Та загалом у жодній з 
праць не розглянуто трансформування адвербіативів під час спонтанного мовлення, 
а тим більше під час спонтанного мовлення тележурналістів у прямому етері. Про 
граматичні трансформації під час спонтанного мовлення пише у своєму дослідженні 
І. Цар, яка, зокрема, зазначає: «Зміни в граматичній структурі усного повсякденного 
мовлення зумовлені, по-перше спонтанністю, непідготовленістю, по-друге, значною 
емоційністю мовлення, прагненням… якнайточніше виразити свою думку в най-
коротшій формі»4. На думку вченої, «вивчення структури спонтанного молодіжно-
го мовлення уможливить розуміння складних мовно-мисленнєвих процесів молоді 
в контексті впливу соціокультурного середовища»5. Трансформації граматичних 
форм більш чи менш докладно досліджували Л. Бархударов, Л.Латишев, Т. Левиць-
ка, А. Фітерман, В. Комісаров, Я. Рецкер. Особливо рельєфно окреслено деякі аспек-
ти, про які ми тут скажемо пізніше, в праці Г. Пехник6. 

3. Методологічна основа дослідження. 
Основним методом, який ми використовуємо, є спостереження за мовленням 

тележурналістів наживо. Ми застосували під час дослідження методи порівняль-
ного аналізу і зіставлення теоретичних положень з деяких праць мовознавців і 
журналістикознавців, а також із журналістських текстів. Ми проаналізували яви-
ще трансформування словоформ за їх спонтанного творення в прямому телеетері 
на прикладах уживання відприкметникових прислівників у мовленні журналістів 
телеканалів 1+1, 2+2, УНІАН ТБ, 5-й, Прямий, 24-й, СТБ, Наш, ТРК Україна, Фут-
бол 1, Футбол 2, Футбол 3 впродовж 2019-2020 років. На цих каналах у випусках те-
леновин, у трансляціях спортивних подій наживо журналісти, ведучі, коментатори 
широко вдаються до спонтанного мовлення в прямому етері.

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Найбільш прикметним є те, що всі дослідження проблем трансформації гра-

матичних форм стосуються більшою чи меншою мірою перекладознавства. Тобто 
йдеться про граматичні трансформації, до яких вдається перекладач, коли відтворює 
оригінал засобами іншої мови. Тому, на перший погляд, було б логічним, якби в пря-
моетерному мовленні телевізійних журналістів переважали трансформації, пов’яза-
ні з перекладом із внутрішнього мовлення на зовнішнє в тих випадках, коли природ-
ним для цього тележурналіста є російськомовне внутрішнє мовлення (що, як відомо, 
виконує роль мислення). І він, відтворюючи, інтерпретуючи, перекладаючи текст з 
2 Галюк, М. (2007–2008), «Словотвірна семантика прислівників, мотивованих відносними прик-

метниками», Українські студії, № 8–9, с. 118–125.
3 Вихованець, І., Городенська, К. (2004), Теоретична морфологія української мови: Академічна 

граматика української мови, Пульсари, Київ, 400 с.
4 Цар, І. (2018), Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структу-

ра і функціонування, Дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук (доктора філософії), Інститут 
української мови НАНУ, Київ, с. 101.

5 Цар, І. (2018), Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структу-
ра і функціонування, Дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук (доктора філософії), Інститут 
української мови НАНУ, Київ, с. 102.

6 Пехник, Г. (2014), «Трансформації у перекладах Григорія Кочура», Іноземна філологія, вип. 127, 
ч. 2, с. 150-156.
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внутрішнього російськомовного мовлення на зовнішнє україномовне, припускаєть-
ся несвідомих трансформувань граматичних форм. Ясна річ, так часто й трапляється 
в деяких випадках уживання відмінкових форм. Проте цього не можна зауважити у 
використанні наживо згаданих тут адвербіативів. Ми, наприклад, виявили тільки 
один випадок такої трансформації: Са́ме смішне, сказали, що цю дату зробили вихід-
ним днем (24. – 2019. – 1 січня). І ще один такий випадок більшою мірою пов’язаний 
із субстантивацією, а не з адвербіалізацією: Са́ме головне сказав Мауріціо Сарі на 
прес-конференції (Футбол 1. – 2019. – 27 лютого). Таким чином, доходимо висновку, 
що нині наявні дослідження проблем трансформації граматичних форм у мовленні 
тільки певною мірою можуть відображати ці процеси всередині однієї мови.

Водночас будь-які «трансформації в «чистому вигляді» трапляються рідко, є 
змішаними»7. Г. Пехник особливо підкреслює значення інтерференції як різновиду 
трансформації8. В. Карабан, О. Борисова, Б. Колодій, К. Кузьміна до граматичних 
трансформацій відносять негативну інтерференцію і звужувальну інтерференцію9. 
На думку Г. Пехник, уникнути непотрібних трансформацій можна лише «завдяки 
своєму чуттю мови та вживанню найхарактерніших в тій чи тій ситуації для україн-
ської мови словоформ, синтаксичних конструкцій, типів речень»10.

Виразну тенденцію ми також можемо зауважити у трансформуванні різних ти-
пів граматичних форм. Зокрема, негативна інтерференція здебільшого характерна 
для форм компаративу прислівників: Більш докладніше розповімо у сюжеті наших 
журналістів (24. – 2019. – 13 січня); Давайте більше детальніше про те, що він обі-
цяв (24. – 2019. – 29 січня); Після обіду буде трохи більш сонячніше (24. – 2019. – 31 бе-
резня); Там вже буде більш детальніше інформація (24. – 2019. – 31 березня); Більш 
детальніше вже після двадцятої (24. – 2019. – 31 березня); Це було зроблено, щоб 
«Аякс» спокійніше і більш свіжіше почувався в першій грі (Футбол 2. – 2019. – 8 трав-
ня); Якщо говорити більш глибше, розділяє [команди] більша гострота «Динамо» 
(2+2. – 2019. – 11 травня); Якщо говорити більш конкретніше (Футбол 1. – 2019. – 
12 травня); Більш детальніше – вже о дев’ятнадцятій в «Часі новин» (5-й. – 2019. – 
22 червня); Більш гостріше грає «Валенсія» (Футбол 1. – 2019. – 17 серпня); Які 
дані, нам скажуть більш конкретніше завтра (24. – 2019. – 26 серпня); Про це вже 
більш конкретніше розповість моя колега Ольга Кошеленко (1+1. – 2019. – 29 серп-
ня); Більш детальніше про візит Президента до Польщі ми розпитаємо у Богдана 
Цюпина (24. – 2019. – 31 серпня); Більш конкретніше – давайте послухаємо (24. – 
2019. – 5 вересня); Хотілося б поговорити за твій гол більш детальніше (Футбол 1. – 
2019. – 12 вересня); Вони зверталися до Зеленського набагато більш агресивніше 
(Наш. – 2019. – 21 листопада); Зараз ми цей епізод більш детальніше подивимося 
(Футбол 1. – 2019. – 10 грудня); Про це ми вже розповімо більш детальніше завтра 

7 Пехник, Г. (2014), «Трансформації у перекладах Григорія Кочура», Іноземна філологія, вип. 127, 
ч. 2, с. 151.

8 Пехник, Г. (2014), «Трансформації у перекладах Григорія Кочура», Іноземна філологія, вип. 127, 
ч. 2, с. 155.

9 Карабан, В., Борисова, О., Колодій, Б., Кузьміна, К. (2003), Попередження інтерференції мови 
оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови 
на англійську): Навчальний посібник, Нова книга, Вінниця, с. 10.

10 Пехник, Г. (2014), «Трансформації у перекладах Григорія Кочура», Іноземна філологія, вип. 127, 
ч. 2, с. 155.
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(СТБ. – 2020. – 9 січня); В Кабміні спекотно, не менш спекотніше в Офісі Президента 
(Наш. – 2020. – 1 лютого); Про це хотів вас більш детальніше запитати (24. – 2020. – 
26 березня); Я хочу це більш детальніше обговорити (24. – 2020. – 21 квітня); Поки 
що буде більш вільніше (1+1. – 2020. – 25 травня); Розкажи більш детальніше, коли 
вийшли люди на протести (24. – 2020. – 10 серпня); Команда більш рівніше, більш 
стабільніше пройшла сезон (Футбол 1. – 2020. – 14 серпня); Можете розказати про 
це більш детальніше? (24. – 2020. – 24 серпня); Намагаються більш простіше грати 
українці перед власними воротами (ТРК Україна. – 2020. – 10 жовтня); Тут потроху 
стає більш жвавіше (24. – 2020. – 25 жовтня); В наступному випуску – більш де-
тальніше (24. – 2020. – 14 грудня). Причому наведені приклади виразно демонстру-
ють са́ме інтерференцію двох форм одного слова. Це не лише не міжмовна інтерфе-
ренція, але й не внутрішньомовна з використанням форм, які мають різне значення. 
Це інтерференція двох форм того самого слова з тим самим граматичним значенням. 
Тобто йдеться про інтерференцію граматичних синонімів, а не паралельних форм. 
Таке накладання двох форм з тим самим граматичним значенням практично немож-
ливе за межами відприкметникових адвербіативів і самих прикметників, які, отже, 
з цього погляду, утворюють своєрідний комплекс. А це пов’язано ще й із тим, що 
«лексичне значення будь-якого якісного прикметника може виражати означальний 
прислівник»11. І в багатьох випадках важко розрізнити функції прикметника у формі 
компаратива й відприкметникового прислівника в аналогічній формі: Чекаємо вже 
більш детальнішої інформації (Прямий. – 2019. – 29 грудня). Тим більше, що й функ-
ціонально, й ситуативно ці фрагменти тексту збігаються. Розбіжність лише у гра-
матичних тонкощах визначення синтаксичних функцій. Для пересічного ж слухача 
(глядача) це не має жодного практичного значення. До речі, маємо яскравий при-
клад того, як з’ясування правильності, нормативності лише одного словосполучення 
у мовленні ведучих телевізійних новин сприятиме уникненню багатьох і багатьох 
помилок. Адже в наведених вище фрагментах журналістських текстів приблизно 
половина є ілюстрацією трансформування форми прислівника «докладніше». Реко-
мендуємо для підводок до сюжетів у новинах використовувати саме це слово, а не 
наближене до російськомовного «детальніше».

Є й відверто російські форми слів, уживання яких, на наш погляд, жодним чи-
ном не пов’язане з граматичними трансформаціями, зокрема й з інтерференцією: 
Ігор Пердута добрався више (Футбол 1. – 2020. – 8 липня); У реальному житті все 
набагато круче (24. – 2020. – 18 вересня). Це радше звичайні лексичні росіянізми, 
ніж трансформовані граматичні форми. Тобто тут можна говорити про міжмовну 
інтерференцію, але не граматичну, а лексичну. Маємо також окремі випадки такої 
лексичної інтерференції, що набирає форми лексичної надмірності – тавтології й 
плеоназму:. Дочекатися кінця путінського режиму буде вкрай важче (1+1. – 2020. – 
19 січня); М’яч пролітає дуже вище, дуже неточно (Футбол 3. – 2020. – 20 жовтня), 
Проте знову ж таки це ніяк не пов’язане з граматичними трансформаціями в журна-
лістському тексті, в прямоетерному мовленні. І. Цар, зокрема, так пояснює причини 
виникнення трансформацій у спонтанному мовленні: «Усне спонтанне мовлення, з 
одного боку, зумовлене соціальними характеристиками мовця, з іншого, – залежить 

11 Вихованець, І., Городенська, К. (2004), Теоретична морфологія української мови: Академічна 
граматика української мови, Пульсари, Київ, с. 318.
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від його емоційно-психологічного стану. Окрім того, на спонтанному мовленні по-
значається вплив національного світогляду всіх учасників комунікації»12. Саме цей 
вплив національного світогляду на спонтанне мовлення телевізійних журналістів 
найчастіше і є вирішальним. Адже, за словами С. Т. Шабат-Савки, «відсутність мо-
менту усвідомленого вибору певної… форми відображає тісний зв’язок мовця, його 
інтенції із стереотипом національного мовомислення, специфічністю використання 
в окремих ситуаціях мовлення готових формул, реченнєвих еквівалентів, якими во-
лодіють як носії літературної мови, так і діалектоносії»13.

Лише незначна кількість трансформацій пов’язана з формами суперлативу: Той 
відчув обіцянку найбільше за інших (УНІАН ТБ. – 2019. – 7 березня). Окрім того, тут 
виразно простежуємо вплив компаративної форми на суперлатив. Це саме в ком-
паративі міру експлікування якості подано в порівнянні. Суперлатив же передба-
чає найвищу міру вияву якості. І часткове накладання форм компаративних на су-
перлативні є виявом негативної інтерференції. Якщо навіть додати до цього одного 
випадку два наведені вище із росіянізмом са́ме, хоча принаймні один з них важко 
зарахувати до відприкметникової адвербіалізації, все одно дуже помітна більш ніж 
переконлива різниця.

5. Результати і перспективи подальших досліджень 
Зважаючи на проаналізовані вище тенденції в трансформуванні словоформ за 

їх спонтанного творення в прямому телеетері, можемо порекомендувати телевізій-
ним журналістам-практикам, які працюють наживо, пильнішу увагу приділяти саме 
тим формам, що зазнають найбільших негативних трансформацій, і просто звести їх 
до кількох готових формул, котрі запам’ятати з метою уникнення помилок. На наш 
погляд, надалі, досліджуючи згадані проблеми, варто зосередити увагу саме на ана-
лізі окремих варіантів словотвору під час спонтанного мовлення, чітко з’ясувавши, 
які способи словотвору спричиняють найбільш помітні трансформації як позитивні, 
так і негативні.

6. Висновки
Отже. дослідивши трансформування словоформ за їх спонтанного творення в 

прямому телеефірі, ми дійшли таких висновків:
1. Для з’ясування трансформування словоформ за їх спонтанного творення в 

прямому телеетері варто зосередитися саме на аналізі відприкметникових прислів-
ників насамперед тому, що на прикладі форм прислівників легше простежити за-
гальні тенденції в їх [форм] трансформації. Оскільки прислівники не обтяжені бага-
тьма різними формами та їх варіантами, що виникають у процесі словозміни майже 
будь-якого іншого класу самостійних слів. Водночас адвербіативи дають змогу до-
кладніше проаналізувати семантико-граматичну структуру мовлення.

2. Найбільш прикметним є те, що всі дослідження проблем трансформації 
граматичних форм так чи так стосуються перекладознавства. Тобто здебільшого 
йдеться про граматичні трансформації, до яких вдається перекладач, коли відтво-
рює оригінал засобами іншої мови. Тому, на перший погляд, було б логічним, якби 
12 Цар, І. (2018), Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структу-

ра і функціонування, Дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук (доктора філософії), Інститут 
української мови НАНУ, Київ, с. 101.

13 Шабат-Савка, С. (2014), Категорія комунікативної інтенції в українській мові: Монографія. – 
Букрек, Чернівці, с. 285.
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в прямоетерному мовленні телевізійних журналістів переважали трансформації, 
пов’язані з перекладом із внутрішнього мовлення на зовнішнє в тих випадках, коли 
природним для цього тележурналіста є російськомовне внутрішнє мовлення (що, як 
відомо, виконує роль мислення). І він, відтворюючи, інтерпретуючи, перекладаючи 
текст з внутрішнього російськомовного мовлення на зовнішнє україномовне, при-
пускається несвідомих трансформувань граматичних форм. Ясна річ, так часто й 
трапляється в деяких випадках вживання відмінкових форм. Проте цього не можна 
зауважити у використанні наживо згаданих вище адвербіативів. Ми, наприклад, за-
уважили тільки один випадок такої трансформації.

3. Виразну тенденцію також можемо зауважити у трансформуванні різних ти-
пів граматичних форм. Зокрема, негативна інтерференція здебільшого характерна 
для форм компаративу прислівників. Причому йдеться са́ме про інтерференцію двох 
форм одного слова. Це не лише не міжмовна інтерференція, але й не внутрішньо-
мовна з використанням форм, які мають різне значення. Це інтерференція двох форм 
того самого слова з тим самим граматичним значенням. Тобто йдеться про інтерфе-
ренцію граматичних синонімів, а не паралельних форм. Таке накладання двох форм 
з тим самим граматичним значенням практично неможливе за межами відприкмет-
никових адвербіативів і самих прикметників. І в багатьох випадках важко розрізни-
ти функції прикметника у формі компаратива й відприкметникового прислівника в 
аналогічній формі. І функціонально, й ситуативно ці фрагменти тексту збігаються. 
Розбіжність лише у граматичних тонкощах визначення синтаксичних функцій. Для 
пересічного ж слухача (глядача) це не має жодного практичного значення. До речі, 
маємо яскравий приклад того, як з’ясування правильності, нормативності лише од-
ного словосполучення у мовленні ведучих телевізійних новин сприятиме уникнен-
ню багатьох помилок.

4. Є й відверто російські форми слів, уживання яких, на наш погляд, жодним 
чином не пов’язане з граматичними трансформаціями, зокрема й з інтерференцією. 
Це зазвичай лексичні росіянізми.

5. Лише незначна кількість трансформацій пов’язана з формами суперлативу. 
Окрім того, тут виразно простежуємо вплив компаративної форми на суперлатив. Це 
саме в компаративі міру експлікування якості подано в порівнянні. Суперлатив же 
передбачає найвищу міру вияву якості. І часткове накладання форм компаративних 
на суперлативні є виявом негативної інтерференції.
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The article analyzes transformation of word-forms during spontaneous creation in live 
television broadcasting. Particular attention is paid to adjectives adverbs. The specific properties 
of adverbs makes it easier to trace general trends in their transformations, because adverbs are 
not burdened with many different forms and their variations, that occur in the process of word 
change of some other class of words at the same time adverbiatives allow to analyze in more 
detail the semantical and grammatical structure of speech.

The main method we use is to observe the speech of live TV journalist, we used during 
the study methods of comparative analysis of comparison of theoretical positions from the 
work of individual linguists and journalists. Our objective is to trace these transformations 
and develop a certain attitude towards them in our researches of the language of the media and 
practicing journalists to support positive trends in the development of the broadcasting on TV 
and give recommendations for overcoming certain negative trends. All studies of the problems 
of transformation of grammatical forms in different ways relate to translation studies, mostly 
investigate the grammatical transformations, that the translator resorted to, when reproducing 
the original by means of another language.

At first glance, it would be logical, if the live speech of television journalists was dominated 
by transformations? Associated with the translation from internal to foreign broadcasting in 
cases where natural for this TV journalists is Russian-speaking internal broadcasting and he 
reproducing the text from internal Russian-speaking. The transformation of grammatical forms 
however this cannot be seen in the live use of adverbiatives.

An interesting trend can also be seen in the transformation of different types of gramma-
tical forms. In particular, negative interference is mostly characteristic of the forms of corporate 
adverbs. Forms of the same word with the same grammatical meaning is such overlapping of 
two forms of the same grammatical meaning is practically impossible outside of adjectives ad-
verbial and adjectives themselves. Only a small number of transformations are associated with 
the forms of superlatives.

Key words: television, live broadcast, television journalist, broadcasts of television 
journalists, transformation, interference, adjectives, forms of degrees of comparison of adverbs.
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Проаналізовано нормативність функціонування у публікаціях газет «День», 
«Дзеркало тижня», «Експрес» іменників напруга, різниця, число, значення яких нечіт-
ко розмежовано в довідковій літературі. Запропоновано рекомендації щодо правильного 
вживання досліджуваних лексем. Аналіз словникових статей тлумачних, перекладних 
словників, словника синонімів, а також довідника зі слововживання, оснований на на-
бутому редакторському досвіді, дав змогу виокремити значення досліджуваних лексем 
і до підібраних у газетних публікаціях прикладів їх уживання подати правильні відпо-
відники.

Ключові слова: неправильне/правильне вживання, лексема, значення слова, словни-
ки, газетні публікації.

1. Постановка проблеми.
Проблема підвищення рівня мовної грамотності як друкованих, так і електро-

нних засобів масової інформації – одна з актуальних. В оперативній роботі жур-
налістів обмаль часу на пошуки відповідника у певному контексті, намагання пер-
шими подати матеріал «не залишає часу для вдумливого редагування»1. Зважаючи 
на це, важливо звертати їхню увагу на мовленнєві неточності, що найчастіше зу-
мовлені незнанням правильних відповідників, і подавати чіткі й обґрунтовані ре-
комендації щодо їх усунення. Адже журналістські матеріали повинні бути зразком 
для читачів, слухачів, глядачів «і у такий спосіб сприяти піднесенню культури мови 
суспільства»2. 

Ставимо за мету проаналізувати нормативність функціонування у публіка-
ціях видань «День» (щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної темати-
ки), «Дзеркало тижня» (український суспільно-політичний аналітичний тижневик), 

1 Мариненко, І. (2017), Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причи-
ни виникнення, Мова: класичне-модерне-постмодерне, Київ, вип. 3, с. 233.

2 Пономарів, О. (2017), Про найпоширеніші мовні помилки в радіо- й телеефірі, Детектор медіа. 
URL: https://detector.media/infospace/article/125677/2017-05-10 
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«Експрес» (всеукраїнська українськомовна газета) іменників напруга, різниця, число, 
значення яких нечітко розмежовано в довідковій літературі. Щодо правильності їх 
вживання у редакторській практиці виникають найбільші сумніви.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мові засобів масової інформації з погляду відповідності нормам літературної 

мови присвятили свої дослідження С. Бибик, Т. Бондаренко, М. Волощак, С. Єрмо-
ленко, А. Капелюшний, М. Навальна, М. Пентилюк, О. Пономарів, О. Сербенська, 
Н. Сологуб, Л. Струганець, О. Ленько, Л. Супрун, М. Яцимірська та ін. Науковці 
зазначають, що «друкована продукція повинна насамперед популяризувати націо-
нальну мову, а отже, дотримуватися її норм та підвищувати рівень мовної культури 
населення»3. Бо «мова населення віддзеркалює мову журналістів»4. З огляду на це 
ЗМІ повинні дбати про усталення літературної норми.

3. Методологічна основа дослідження. 
Застосовували описовий метод із залученням прийомів зовнішньої та внутріш-

ньої інтерпретації, порівняльний метод – для визначення сукупності диференційних 
ознак, метод словникових дефініцій – для визначення значень досліджуваних слів, 
метод синтагматичного аналізу – для вивчення сполучуваності лексем, метод пара-
дигматичного аналізу – для пошуку варіантів слів, метод суцільної вибірки – для 
добору мовного матеріалу.

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
У газетних публікаціях часто читаємо лексему напруга, нормативність вжи-

вання якої викликає сумнів: …знизити напругу в… суспільстві; …ситуація тримає 
суспільство у стані цілковитої напруги... («Дзеркало тижня», 30.06.2007); Суперечка 
досягла найвищої напруги... («Дзеркало тижня», 24.01.2007); ...політичну напругу в 
Україні зніме нова виборча система («Експрес», 27.09.2007); Такої паніки (як за на-
пругою, так і за тривалістю)… не спостерігалося... («Дзеркало тижня», 26.01.2008); 
Стрічка за ступенем напруги претендує на трилер... («Дзеркало тижня», 24.01.2009); 
...зменшивши напругу на внутрішньому ринку; ...перехідний період... завжди пов’яза-
ний зі зростанням соціальної напруги... («Дзеркало тижня», 07.03.2009); ...постійна 
нервово-емоційна напруга... («Експрес», 06.05.2010); ...внесли зайву напругу в роботу… 
галузі («Дзеркало тижня», 07.06.2008); ...в центрі Києва – святкова напруга («День», 
17.06.2010); У Донецьку напруга не спадає; ...чекання санкцій завдало Москві сер-
йозної напруги («День», 04.09.2014); …може виникнути соціальна напруга («День», 
10.06.2016); …змальовує пікові ситуації напруги, де матадор зливається з биком… 
(«День», 21.02.2020); ...можуть викликати соціальну напругу… («День», 22.03.2020); 
...посилення напруги між Сирією та Туреччиною («День», 13.02.2020); ...викликало 
сильну соціальну напругу у ветеранському середовищі («День», 03.12.2020); ...трима-
ючи в безперервній напрузі через постійні обстріли… («День», 27.04.2021); Завдан-
ням… є створити напругу, в ідеалі – зірвати… переговори… («День», 28.08.2021). 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (уклад. і голов. 
ред. В. Бусел) нечітко розмежовано значення слів напруга і напруження. Напругу по-

3 Супрун, Л. (2008), Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста, Науко-
ві записки Інституту журналістики, Київ, т. 33, с. 47.

4 Бибик, С. (2013), Колоквіалізація мови преси: нова норми чи саботаж культури спілкування? 
Культура слова, Київ, № 79, с. 135.
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яснено як те саме, що напруження. Зокрема, зазначено, що напруга – це «1. Дія і стан 
за знач. напружувати, напружити і напружуватися, напружитися. 2. Те саме, що на-
пруження 2. 3. спец. Те саме, що напруження 4. 4. спец. Фізичний стан електрики...»5. 
А напруження – «1. Дія за знач. напружити і напружитися. 2. Стан піднесення, збу-
дження, зосередження сил під час здійснення чого-небудь... 3. перен. Скрутне, тяж-
ке становище де-небудь, із чим-небудь. 4. спец. Величина тиску або розтягання...»6. 
Таке ж тлумачення подано в 11-томному словнику7 і у 20-томному8.

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (уклад. і голов. 
ред. В. Бусел) також читаємо «“повторне переживання”… досвіду, який спричинив 
напругу»9; «перебуває під високою напругою (механічною, електричною, психічною 
тощо)»10; «відчуття напруги… в зв’язку зі своєю статтю»11; «зменшена напруга чи 
тонус м’яза чи органа»12; «міжнародна напруга»13; «фантазії... спричиняють значну 
напругу та тривогу»14; «випуск… енергії, що допомагає зняти напругу»15; «м’язова 
напруга»16. Також «фізичне та розумове напруження»17; «фізичне або моральне на-
пруження»18; «нервове напруження»19; «напруження організму»20; «внутрішнє на-
пруження; стримуваний протест»21; «психоемоційне напруження»22; «перебуває в 
стані крайнього напруження»23; «напруження судинних стінок»24. А у тлумаченні 
«кульмінації» використано і напругу, і напруження: «найвище напруження, підне-
сення у розвитку чого-небудь. // Момент найбільшої емоційної напруги в музичному 
творі або його частині»25. Отже, відповідно до цього словника «психічна напруга», 
але «психоемоційне напруження»; «м’язова напруга», але «напруження судинних 
стінок».

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» (кер. вид. проєк-
ту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак) як приклад подає «Жити у постійній 

5 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 
ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, с. 731.

6 Там само.
7 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ, т. 5, с. 162–163.
8 Словник української мови ONLINE. URL: https://services.ulif.org.ua.
9 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 

ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, с. 2.
10 Там само, с. 153.
11 Там само, с. 230.
12 Там само, с. 242.
13 Там само, с. 289.
14 Там само, с. 297.
15 Там само, с. 529.
16 Там само, с. 1362.
17 Там само, с. 43.
18 Там само, с. 132.
19 Там само, с. 168.
20 Там само, с. 240.
21 Там само, с. 1045.
22 Там само, с. 1185.
23 Там само, с. 1393.
24 Там само, с. 1461.
25 Там само, с. 596.

https://services.ulif.org.ua
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напрузі»26. А в довіднику з українського слововживання читаємо, що правильно 
«нервова напруга»27.

У тритомному російсько-українському словнику до російського «напряжение» 
наведено: «состояние – напряження, напруга, натягнення; сосредоточение сил, вни-
мания и т. п. – напряження, напруга; натянутость – напруження; физ, техн. – напру-
га»28. «Словник синонімів української мови» напруження і напругу подає як синоні-
ми29. 

Труднощі із вживанням цього слова пов’язані з перекладом із російської мови.  
Лексему напруга варто вживати як технічний, фізичний термін. Зокрема, «амплі-
тудна напруга», «анодна напруга», «фазна напруга» та ін.30. Наприклад: Усю гору 
перетинають ажурні металеві опори, по яких біжать проводи високої напруги; У 
виселок нещодавно провели електрику, але напруга була дуже слабка31. А в інших 
випадках писати напруження. Зокрема, «напруження у вимові», «політичне напру-
ження», «соціальне напруження»32. Наприклад: Від напруження у Тамари зашуміло 
в голові…; Вона жила у вічному напруженні, її рухи зробились… нервовими…; Втом-
лена від… душевного напруження…; Всі слухачі перебувають у дуже нервовому на-
пруженні…; В момент крайнього напруження боротьби…; …пережити смертель-
не напруження бою; Науковці прагнуть вивести нові культури… щоб полегшити 
у жнива напруження робіт; … коли буває великий урожай, створюється... напру-
ження з робочою силою і транспортом33.

У наведених вище реченнях із газет, на нашу думку, замість лексеми напруга 
правильно писати напруження. Зокрема, напруження у суспільстві, стан надзви-
чайного напруження, політичне напруження, напруження на ринку, нервово-емо-
ційне напруження, святкове напруження, соціальне напруження. 

Є труднощі із вживанням лексем різниця і відмінність. Зокрема, в газетних пу-
блікаціях читаємо: різниця лише в тому, що помаранчеві реалізували свої наміри 
лише частково; Яка… різниця між моновиставою та повномасштабною театраль-
ною постановкою?; …обговорили різницю між образом російського та західного 
вченого. На думку більшості, така різниця є; Історики знаходять у їхніх лавах і без-
страшних народних месників, і віроломних бандитів та терористів… Але чи справді 
різниця між ними настільки велика?; Велика різниця в тому, як люди в різних краї-
нах залагоджують провину; …різниця між консерваторами і лібералами…; …чи є 

26 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009), кер. вид. проекту П. М. Мовчан, 
В. В. Німчук, В. Й. Клічак, Вид-во «Дніпро», Київ, с. 605.

27 Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за мате-
ріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, с. 26.

28 Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ, т. 2, 
с. 67.

29 Словник синонімів української мови (1999–2000): у 2 т., уклад.: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, 
С. І. Головащук та ін., Наук. думка, Київ, т. 1, с. 920–921.

30 Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про 
Землю та Космос (1998), уклад.: В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін., Наук. 
думка, Київ, с. 366. 

31 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ, т. 5, с. 162.
32 Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки (1994), уклад.: Й. Д. Ан-

дерш, С. В. Воробйова, М. В. Кравченко та ін., Наук. думка, Київ, с. 262.
33 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ, т. 5, с. 163. 
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різниця у впливі на організм… очищених-переочищених вод і природних… («Дзерка-
ло тижня», 16.06.2007); Тим більше що статті… за очевидної різниці в підходах… 
видалися нам однаково цікавими («Дзеркало тижня», 30.06.2007); …різниці між 
тими, хто антибіотики вживав і не вживав їх, практично немає… («Дзеркало тиж-
ня», 07.07.2007); Між Гітлером і Сталіним єдина різниця… («Експрес», 06.05.2010); 
...різниця між «патріархальною» та «ліберальною» моральними системами...; 
Якщо проїдете зі сходу на захід України – відчуєте різницю («Дзеркало тижня», 
15.10.2011); …стерти кордони між здоровими людьми та людьми з вадами зору, 
адже немає різниці в їхніх можливостях… («День», 04.12.2012); …в чому принципо-
ва різниця між… власовцями й бандерівським рухом? («День», 11.04.2014); …якщо 
порівняти, у що вдягають своїх героїв автори утопій і антиутопій, різниця буде 
незначною («День», 10.08.2016); …велика різниця з діями Манафорта… в тому, що… 
(«День», 22.08.2016); …колосальна різниця між британським і українським парла-
ментами («День», 13.03.2017); …різниця між письменником і письменником-педа-
гогом… («День», 17.12.2020); ...різниця між новим коронавірусом і ВІЛ-інфекцією... 
(«День», 18.04.2020); ...головна різниця між документами – термін дії сертифіка-
тів («День». 09.09.2021); ...різницю між уживанням синонімів, як-от ріка й річка 
(«День», 09.07.2021).

У тритомному російсько-українському словнику «разница» перекладено як 
«різниця; (отличие) відмінність… (несходство) несхожість…»34. У «Російсько-укра-
їнському словнику наукової термінології» до російського слова «отличие» подано: 
«1. (различие) відмінність, -ності; этническое о. этнон. етнічна відмінність; 2. со-
циол. (заслуга) відзнака»35; а до лексеми «разница» наведено «эк. різниця; (отличие) 
відмінність, -ності; курсовая р. курсова різниця»36. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» » (уклад. і 
голов. ред. В. Бусел) відмінність пояснено як «абстр. ім. до відмінний», тобто той, 
«який чимось відрізняється від кого-, чого-небудь»37. А до лексеми різниця наведено 
таке тлумачення: «1. Несхожість, відмінність у чомусь, між ким-, чим-небудь. // Не-
відповідність між чим-небудь… 2. Результат арифметичної дії віднімання... Числова 
відмінність між двома якими-небудь порівнюваними величинами…»38. І в 11-томно-
му словнику подано таке тлумачення39. У «Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови» (уклад. і голов. ред. В. Бусел) також читаємо «ганяти – це те 
саме, що гнати… з тією різницею, що означає дію, яка відбувається в різний час»40, 
«різниця між рідиною та парою»41, «на означення різниці між явищами, особами, 

34 Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ, т. 3, 
с. 146.

35 Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки (1994), уклад.: Й. Д. Ан-
дерш, С. В. Воробйова, М. В. Кравченко та ін., Наук. думка, Київ, 600 с. 314.

36 Там само, с. 409.
37 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 

ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, с. 174.
38 Там само, с. 1226.
39 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ, т. 8, с. 566.
40 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 

ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, с. 222.
41 Там само, с. 588.
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предметами…»42, «різниця між ким-небудь у чомусь»43, «різниця між ким-небудь у 
поглядах, у соціальному становищі…»44, «різниця між предметами дійсності…»45, 
«різниця між «старим» і «новим» стилем»46, «має значну різницю між темними та 
ясними місцями зображення»47, «зберігати у вимові різницю між голосними звука-
ми…»48, «протиставлення… мовних одиниць для виявлення різниці між ними»49, 
«немає різниці між його рідинною і газоподібною фазами»50, «різниця у властивос-
тях деяких хімічних сполук»51.

У «Словнику синонімів української мови» відмінність пояснено як «риса, що 
відрізняє певний предмет, явище тощо від іншого»52. Лексему різниця трактовано як 
«відсутність схожості, неоднаковість у чомусь, між кимсь, чимсь». Другим значен-
ням слова різниця подано «результат віднімання (мат.)»53. 

Можливо, нечітким розмежуванням значень слів різниця і відмінність у слов-
никах можна пояснити, на нашу думку, ненормативне вживання лексеми різниця 
у наведених реченнях із газетних публікацій. Адже різниця – це насамперед «ре-
зультат арифметичної дії віднімання, числова відмінність між двома якими-небудь 
порівнюваними величинами»54. Наприклад: …різниця між співвідношенням націо-
нальних валют… і офіційними валютними курсами… плюс-мінус 5–10% («Дзеркало 
тижня», 02.06.2007); Різниця в видатках буде невелика, рублів на 10, а се дурниця55. 

А відмінність – це «несхожість, відмінність у чомусь, між ким-, чим-небудь; не-
відповідність між чим-небудь». Наприклад: Даючи дітям молодшого віку іграшки… 
ми цим даємо можливість їм сприймати зором окремі форми предметів і відмінно-
сті між ними; …керується… політикою мирного співіснування держав, незалежно 
від відмінностей в їх суспільному і державному ладі56. Не «у різниці принципів є 
проблеми», а «у відмінності принципів полягає проблема»57. 

У наведених вище реченнях із газетних публікацій, на нашу думку, замість лек-
семи різниця варто писати відмінність. Зокрема, відмінність між моновиставою 
та повномасштабною театральною постановкою, відмінність між образом ро-
сійського та західного вченого, відмінність між консерваторами і лібералами, від-
мінність у впливі на організм, відмінність у підходах, відмінність між тими, хто 
42 Там само, с. 164.
43 Там само, с. 168.
44 Там само, с. 181.
45 Там само, с. 300. 
46 Там само, с. 515.
47 Там само, с. 568.
48 Там само, с. 835.
49 Там само, с. 848.
50 Там само, с. 1383.
51 Там само, с. 1390.
52 Словник синонімів української мови: у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. 

Київ: Наук. думка, 1999–2000, т. 1, с. 256.
53 Там само, т. 2, с. 528.
54 Ріпей, М. (2008), Ненормативне вживання лексем «число» та «різниця» в газетних матеріалах, 

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, Львів, вип. 1(16), с. 266–273. 
55 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ, т. 8, с. 566.
56 Там само, т. 1, с. 606.
57 Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за мате-

ріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, с. 78.
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антибіотики вживав і не вживав, відмінність між новим коронавірусом і ВІЛ-ін-
фекцією.

З огляду на те, що точність інформації та її сприйняття значною мірою зале-
жать від правильного слововживання58, важливо проаналізувати правильність по-
дання у газетних текстах лексеми число. Зокрема, в одному з номерів газети «Екс-
прес» (20.11.2007) читаємо: збільшення кількості справ, число вбивств, грабежів, 
число жертв стихійного лиха і кількість жертв, число учнів, число першоклас-
ників і кількість школярів. В одній публікації «Дня» (27.08.2021) у заголовку по-
дано Число постраждалих від теракту в Кабулі зросло до 200, а нижче наведено 
Кількість жертв учорашнього теракту біля кабульського аеропорту досягла вже 
щонайменше 200 осіб. 

Однак чи можна вживати слова число і кількість як синоніми? Зазначимо, що 
у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (уклад. і голов. ред. 
В. Бусел) чітко не розмежовано значення слів кількість і число. Зокрема, число по-
яснено як «1. Поняття, за допомогою якого передається кількість і провадиться ліч-
ба. Дробове число… Номер газети, журналу, альманаху… Дійсне число... Просте 
число... 2. День місяця в порядковому ряді інших днів… 3. тільки одн., розм. Кіль-
кість кого-, чого-небудь. 4. тільки одн., у сполуч. з прикм. в, до, з. Сукупність, група 
яких-небудь осіб, предметів…»59. До лексеми кількість наведено таке тлумачення: 
«1. Число, величина, об’єм, маса. 2. Філософська категорія…»60. У цьому словнику 
зазначено «відношення числа померлих хворих після операції до числа прооперо-
ваних хворих»61, «зменшення числа фаланг на пальцях кистей»62, «…намагаються 
меншим числом ударів вибити… всі наявні фігури»63, «число рядків у друкарській 
полосі…»64, «…зменшення числа борозен»65, «збільшення або зменшення… зобра-
ження… у певне число разів»66, «…збільшення числа звивин»67, «число пасажирів»68, 
«число потенційних споживачів»69, «встановлено число осіб, які допущені куди-не-
будь або повинні бути десь за штатом»70. 

У російсько-українському словнику «число» перекладено як «1. число» і «2. (ко-
личество) кількість; большое число присутствующих велика кількість присутніх; в 
большом числе у великій кількості»71. У «Російсько-українському словнику наукової 

58 Мацько, Л., Кравець, Л. (2007), Культура української фахової мови: навч. посіб., ВЦ «Академія», 
Київ, с. 124.

59 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, 
ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, с. 1602.

60 Там само, с. 540.
61 Там само, с. 613.
62 Там само, с. 242.
63 Там само, с. 255.
64 Там само, с. 621.
65 Там само, с. 638.
66 Там само, с. 651.
67 Там само, с. 672.
68 Там само, с. 891.
69 Там само, с. 1056.
70 Там само, с. 561.
71 Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ, т. 3, 

с. 808.



211
Ріпей М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

термінології» наведено «кількість інформації», «кількість обертів», «кількість засо-
бів виробництва», «кількість суджень»72.

Помилковим вважаємо вживання лексеми число у таких реченнях: …чис-
ло пенсіонерів… ;…число… алкоголіків; …подвоєння числа жертв… («Експрес», 
12.07.2007); …число міністерств… («Дзеркало тижня», 02.06.2007); ...число бойови-
ків…; …величезного числа так званих наставників; ...уже через 5–10 років число… 
свердловин зменшиться… («Дзеркало тижня», 16.06.2007); …скорочення… числа де-
путатів… («Дзеркало тижня», 07.07.2007); Число… пам’яток… («День», 15.06.2016); 
…обіцяли збільшити число спостерігачів… («День», 17.03.2017); Число загиблих… 
(«День», 23.03.2017); …велике число поліцейських… («День», 05.12.2017); …дозволе-
но діяльність продуктових магазинів, супермаркетів… з обмеженим числом покуп-
ців… («День», 18.03.2020); ...число офіційно зареєстрованих жертв коронавірусу… 
(«День», 25.02.2021). Бо для позначення кількості кого-небудь чи чого-небудь варто 
вживати лексему кількість, а не число73. Наприклад: «кількість населення Землі»74, 
«збільшення кількості пожеж»75, «не число фермерів, а кількість»76; …доповів ко-
мандирові… про… кількість мін77. 

На нашу думку, лексему число варто вживати у таких значеннях: «поняття, за 
допомогою якого передається кількість і провадиться лічба»; «номер газети, жур-
налу, альманаху»; «комбінація цифр у системах числення, яку використовують для 
подання даних»; «день місяця в порядковому ряді інших днів». А також як лінгвіс-
тичний, математичний, фізичний, астрономічний термін78. 

У наведених реченнях із газетних публікацій правильними будуть такі відпо-
відники: кількість пенсіонерів, кількість алкоголіків, кількість жертв, кількість 
міністерств, кількість бойовиків, кількість наставників, кількість свердловин, 
кількість депутатів, кількість пам’яток; кількість спостерігачів; кількість заги-
блих, кількість поліцейських, кількість покупців. 

Зосередимо увагу на вживанні лексеми число у сполученні з прийменниками 
з, в. Наприклад, у реченнях З числа тих, хто має право оскаржити закупівлі, виве-
ли «дядька Василя з вулиці («Дзеркало тижня», 07.07.2007); Позитивним він назвав 
створення… групи з пошуку виходу із… кризи з числа представників усіх політич-
них сил («Дзеркало тижня», 28.04.2007); …виконавців із числа співробітників МОП 
«Беркут» («День», 24.09.2021) слово число вважаємо зайвим. Адже ту ж думку пере-
дають речення без лексеми число: З тих, хто має право оскаржити закупівлі, вивели 
«дядька Василя з вулиці; Позитивним він назвав створення… групи з пошуку виходу 
із… кризи з представників усіх політичних сил; …виконавців зі співробітників МОП 
72 Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки (1994), уклад.: Й. Д. Ан-

дерш, С. В. Воробйова, М. В. Кравченко та ін., Наук. думка, Київ, с. 192.
73 Ріпей, М. (2008), Ненормативне вживання лексем «число» та «різниця» в газетних матеріалах, 

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, Львів, вип. 1(16), с. 266–273.
74 Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за мате-

ріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, с. 26.
75 Там само, с. 37.
76 Там само, с. 47.
77 Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ. т. 4, с. 161.
78 Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про 

Землю та Космос (1998), уклад.: В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін., Наук. 
думка, Київ, с. 844.
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«Беркут». Як наведено у словниках, російською мовою «из числа военных» – укра-
їнською «з військовиків»79, російською «один из их числа» – українською «один з-по-
між (з) них», російською «для этого нужны подлинные знатоки, – он не из их чис-
ла» – українською «для цього потрібні справжні знавці, – він не належить до них»80. 

А у реченнях У числі призерів… румунка Аліна… («День», 01.08.2007); …бать-
ко був у числі перших студентів… Ужгородського держуніверситету («День», 
28.08.2020); А 1990 року був у числі перших, хто прийшов на допомогу… («День», 
22.09.2021); ...були в числі кращих… регіонів... («День», 27.08.2020) замість у числі 
правильно вживати серед: Серед призерів… румунка Аліна…; …батько був серед 
перших студентів… Ужгородського держуніверситету; А 1990 року був серед 
перших, хто прийшов на допомогу…; ...були серед кращих… регіонів. Бо російською 
мовою «быть в числе кого» – українською «бути серед кого»81, російською «в числе 
присутствующих» – українською «серед присутніх»82.

5. Результати і перспективи подальших досліджень.
На підставі аналізу словникових статей тлумачних, перекладних словників, 

словника синонімів, а також довідника зі слововживання, основуючись на редак-
торському досвіді, розглянули нормативність функціонування у публікаціях газет 
«День», «Дзеркало тижня», «Експрес» іменників напруга, різниця, число; запропону-
вали рекомендації щодо правильного їх уживання; до підібраних прикладів (понад 
70 реченнєвих конструкцій) подали правильні відповідники.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розширенні джерельної бази 
із залученням інших частин мови (прикметників, числівників, дієслів, сполучників, 
прийменників тощо).

6. Висновки.
Рекомендації щодо правильного вживання досліджуваних слів:
– лексему напруга правильно вживати як технічний, фізичний термін, а в ін-

ших випадках писати напруження (напруження у суспільстві, політичне напружен-
ня, напруження на ринку, емоційне напруження, святкове напруження, соціальне 
напруження); 

– на позначення несхожості, відмінності у чомусь, між ким-, чим-небудь, не-
відповідності між чим-небудь варто вживати лексему відмінність (відмінність між 
консерваторами і лібералами, відмінність у впливі на організм, відмінність між 
тими, хто антибіотики вживав і не вживав), а лексему різниця правильно вживати на 
позначення результату арифметичної дії віднімання, числової відмінності між вели-
чинами; 

– коли йдеться про кількість кого-небудь чи чого-небудь, то треба вживати 
слово кількість (кількість міністерств, кількість депутатів, кількість пам’яток; кіль-
кість покупців), а лексему число варто використовувати на позначення поняття, за 

79 Караванський, С. (1998), Російсько-український словник складної лексики, ВЦ «Академія», 
Київ, с. 693.

80 Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ, т. 3, 
с. 808.

81 Караванський, С. (1998), Російсько-український словник складної лексики, ВЦ «Академія», Київ, 
с. 693.

82 Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ, т. 3, 
с. 808.
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допомогою якого передається кількість і провадиться лічба; номера газети, журна-
лу; дня місяця в порядковому ряді днів тощо. Не варто вживати з числа кого, а по-
давати з кого (не з числа представників, із числа співробітників, а з представників, 
зі співробітників). Писати не в числі кого, а серед кого (не у числі призерів, у числі 
перших, а серед призерів, серед перших). 
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NORMATIVE ASPECT OF USE OF NOUNS  
IN NEWSPAPER PUPLICATIONS
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The article provides a study of the standard aspect of vocabulary usage in Ukrainian 
newspaper publications. The language quality in newspaper publications is an important and 
topical problem. The paper puts special emphasis on the language of the media which needs to 
be normative. The research is predetermined by the need to establish word meanings (based on 
the editorial practice), which is not specifically delineated in the reference literature, and to give 
variants of their proper usage. It is emphasized that the accuracy of word usage depends on the 
availability, aesthetic impact and effectiveness of newspaper publications.

The research analyses proper usage of linguistic expressions in different publications of 
«DEN’», «DZERKALO TYZHNYA», «EXPRESS» newspapers, particularly the usage of 
nouns TENSION (napruha), DIFFERENCE (riznytsia), NUMBER (chyslo). Meanings of all these 
words are not explicitly delineated in the reference literature. There are a lot of doubts about the 
proper usage of these linguistic expressions in the editorial work. Certain Recommendations 
regarding the correct usage of researchable forms have been suggested.

The analysis of defining dictionaries, translation dictionaries, thesaurus as well as 
other reference books, is based on the acquired editorial experience, that enables to define 
the meaning of the lexems TENSION (napruha), DIFFERENCE (riznytsia), NUMBER (chyslo) 
under the study and to suggest correct compliant forms to the selected examples of their usage 
in the publications of «DEN’», «DZERKALO TYZHNYA», «EXPRESS» newspapers (over 70 
sentence constructions).

Keywords: correct/incorrect usage, lexeme, word meaning, dictionaries, newspaper 
publications.
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У статті досліджено сучасні медіатексти з царини політичної журналістики; з’ясо-
вано роль політичних наративів і емоційних маркерів у медійній доктринації; показано 
вербальне вираження раціональних смислів у статтях українських аналітиків. Розгляну-
то популярні теорії емоцій в процесі пізнання; показано їх взаємозв’язок з особистістю 
автора та психологією читача; з’ясовано суть гонзо-журналістики й доцільність її функ-
ціонування в українських ЗМІ.

Ключові слова: медіатекст, наратив, нарація, емоційні маркери, смисли, сенси, полі-
тична журналістика, гонзо-журналістика.

Актуальність і постановка проблеми. Змістову та структурну канву сучас-
ного медіатексту найвиразніше визначають стратегічні та емоційні наративи, зма-
гання сенсів та смислів, комунікативні стратегії (фреймінг, праймінг та ін.). «Одну 
з найбільш переконливих моделей наративу (delineating story patterns) запропонував 
соціолінгвіст Вільям Лейбов. Згідно з цією класифікацією, наратор, вибудовуючи 
наратив, намагається відповісти на такі запитання: 1. Анотація (Abstract). Як це все 
сталося і з чого усе почалося? 2. Орієнтація (Orientation). Хто/що були у це залуче-
ні, коли й де? 3. Кульмінація (Complicating Action). Що ж трапилося? 4. Розв’язка 
(Resolution). Чим же це, зрештою, закінчилося? 5. Оцінка (Evaluation). Як до цьо-
го ставитися? 6. Фінал (Coda). Що це все означає? Наративи не викладають пере-
бігу подій і фактів з хронологічною точністю. Вони спрощують реальну картинку, 
внаслідок чого вона набуває рис захоплюючої, доступної для розуміння тощо»1. 
Оскільки медіатекст, на відміну від тексту, є продуктом соціальних комунікацій, то 
головним наративом стає інформація з інтенцією впливу на суспільну думку. Ме-
діатекст передбачає присутність автора як творця смислів. Окрім того, медіатексти 
мають універсальні риси: слово, звук, візуальність (кінокадри, фото, відеосюжети). 

1 Ожеван, М. (2016). «Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України», 
Стратегічні пріоритети, № 4 (41), с. 30-31. 
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Традиційно їх поділяють на радіо-, теле-, газетні та інтернет-тексти. З мережевими 
текстами пов’язані поняття мультимедійності та гіпертексту. Вебкомбінації, особли-
во в політичній журналістиці, активізували інтерактивне розгалуження нелінійних 
текстів, які не можуть бути надруковані у традиційних ЗМІ. Інтернет як засіб масо-
вої інформації створив умови для обміну думками в найемоційніший спосіб. Звідти 
походить зацікавлення гонзо-журналістикою, в якій висловлюються враження від 
тих чи інших подій словами й епітетами без огляду на їх стилістичну належність. 
У соціальних медіа багато таких прикладів у зв’язку із подіями навколо питання 
«вагнерівців», «справи Порошенка», нової агресії Росії проти України та ін. Отже, 
вивчення нових характеристик медіатексту в контексті сучасних політичних нара-
тивів та емоційних маркерів є важливим завданням у наукових дослідженнях ЗМІ. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Медіатексти завжди є особливим 
об’єктом наукових досліджень і узагальнень. Вони – продукт креативних зусиль 
журналістів, блогерів, експертів, резонерів і динамічного політичного життя. Саме 
в політичній журналістиці народжуються нові смисли, актуалізуються лексичні 
значення давно відомих слів і термінів. Наприклад, постправда, локдаун, каран-
тин, толерантність та ін. Актуальним є дослідження Тетяни Видайчук «Лексеми 
«смисл» і «сенс» у мовній практиці українців»2. Авторка ґрунтовно опрацювала 
відповідні статті в авторитетних лексикографічних виданнях. В «Етимологічному 
словнику української мови» подано слов’янізм праслов’янського походження *smyslъ 
([*smyslъ]) – «думка; розум», що є утворенням від компонентів *sъ- (*su-) «добрий» 
+ *myslь «думка; мисль; мислення». В інших слов’янських мовах зафіксовані такі 
основні значення: старосл. съмыслъ «думка; намір; погляд»; рос. смысл «думка; ро-
зум»; пол. zmysł «почуття; розум; смисл»; чеськ. smysl «смисл; розуміння; почуття»; 
болг. смисл «смисл; мета; зміст; розум; користь». У староукраїнській літературній 
мові XVI–XVII ст. слов’янізм «смыслъ» функціонував із трьома значеннями: 1. По-
чуття, фізіологічне відчуття. 2. Розум. 3. Смисл, сенс слова. У словнику П. Беринди 
«Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє» (1627 р.) виокремлено ще одне 
значення: мисль, думка. Словник української мови (СУМ-1) подає значення «смис-
лу», які функціонують і сьогодні: 1) уявлення про щось, поняття, розуміння чого-не-
будь; 2) внутрішній зміст, суть чого-небудь; значення; 3) мета, завдання, призна-
чення чого-небудь; 4) користь, вигода (розм.). Як зазначає Т. Видайчук, словники 
синонімів ХХ – початку ХХІ ст. пропонують такий ряд загальновживаних лексем зі 
спільним з лексемою «смисл» значенням: суть, сутність, зміст, сенс, головне, ядро, 
природа, значення; ряд маркованих книжним характером слововживання лексем: 
значимість, єство, квінтесенція, раціональне зерно; кілька синонімів із числа арха-
їзмів: сіль, толк; лексему розмовного типу нутро3. Дослідниця науково пояснює, що 
«сучасний філософський дискурс демонструє термінологізацію лексеми «смисл» та 
її закріплення у мовній практиці з такими значеннями: 1) особливий зміст, яким лю-
дина наділяє прояви своєї життєдіяльності, предмети та явища об’єктивного світу 
в процесі його духовно-практичного освоєння і внаслідок цього надає їм певного 
2 Видайчук, Т. (2017). «Лексеми «смисл» і «сенс» у мовній практиці українців», Зб. на-

укових праць, Київ, вип. 9, с. 115-119. URL: file:///C:/Users/yatsy/Downloads/238-
%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82
%D1%96-332-1-10-20180425.pdf (дата перегляду 28 листопада 2021). 

3 Там само. 

file:///C:/Users/yatsy/Downloads/238-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-332-1-10-20180425.pdf
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значення в системі людської культури, в ієрархії суспільних цінностей; 2) характе-
ристика висловів природних, спеціалізованих, штучних мов, яка визначає правомір-
ність уживання цих висловів у межах конкретної мови; 3) одна з основних ознак іме-
ні, що характеризує його зміст. У цьому розумінні смислом називають усе, що можна 
зрозуміти, коли поняття засвоєне»4. У староукраїнську мову через посередництво 
польської був запозичений і зазнав активного вжитку в XVI ст. латинізм «сенсъ» 
(лат. sensus); зокрема, його вживали З. Копистенський, Й. Ґалятовський, І. Величков-
ський. Латинське sensus має кілька значень: 1) «відчуття, почуття, сприйняття, здат-
ність відчуття»; 2) «свідомість, тяма»; 3) «розум, глузд, мислення»; 4) «розуміння, 
судження, смак, такт»; 5) «смисл, значення, зміст»; 6) «думка, поняття, ідея»; 7) «по-
чуття, душевний стан»; 8) «спосіб мислення»; 9) «настрій»; 10) «речення, період»5. 
У староукраїнських наукових текстах професорів Києво-Могилянської академії лек-
сема «сенс» фіксується лише зі значенням «глузд, сенс, смисл»6. «У сучасній мовній 
практиці лексеми “смисл” і “сенс” іноді можуть вживатися паралельно: смисл буття 
і сенс буття, прихований смисл і прихований сенс. Але обидві мають свої особливі 
сфери значення, у яких виступають невзаємозамінюваними. “Смисл” не вживається 
там, де йде мова про розумні підстави чогось: мати сенс, у цьому є сенс. А “сенс” не 
вживається там, де йде мова про уявлення, поняття, розуміння чого-небудь: вклада-
ти смисл, історичний смисл, смислове навантаження»7. Вагомий внесок у розвиток 
медіазнавства зробили українські вчені М. Г. Житарюк «Закриття телеканалів News 
ONE, ZIK та «112 Україна»: медійний і політичний складник» (2021)8, А. С. Коваль 
«Цінності, стереотипи та маніпуляції у візуальній комунікації» (2021)9, А. А. Кісе-
льова «Динаміка використання хештеґів, присвячених актуальним суспільним тен-
денціям» (2021)10 та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. У медіазнавчих працях обґрунто-
вано чимало чинників, які впливають на результативність політичної журналісти-

4 Всесвітній словник української мови. URL: http://uk.worldwidedictionary.org/смисл (дата перегля-
ду 28 листопада 2021). 

5 Литвинов, В. (1998). Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших слів з макси-
мальним відтворенням їхніх значень українською мовою, Українські пропілеї; Фонд сприяння 
розвитку мистецтв України, Київ, с. 586.

6 Наєнко, Г. (2014). Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського на-
укового тексту XVI–XVIII ст.: дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 «Українська мова», Київ, с. 151.

7 Видайчук, Т. (2017). «Лексеми «смисл» і «сенс» у мовній практиці українців», Зб. на-
укових праць, Київ, випуск 9, с. 118 // URL: file:///C:/Users/yatsy/Downloads/238-
%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82
%D1%96-332-1-10-20180425.pdf (дата перегляду 3 грудня 2021). 

8 Житарюк, М. (2021). «Закриття телеканалів News ONE, ZIK та «112 Україна»: медійний і полі-
тичний складник», Український інформаційний простір, вип. 1(7), с. 94-104.

9 Коваль, А. (2021). «Цінності, стереотипи та маніпуляції у візуальній комунікації», Теорія та іс-
торія соціальних комунікацій, Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського, серія: Філологія. Жур-
налістика, т. 32 (71), № 4, ч. 3, с. 155-161 // URL: https://web.archive.org/web/20210930185227id_/
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/part_3/28.pdf (дата перегляду 
4 січня 2022). 

10 Кісельова, А. (2021). Динаміка використання хештеґів, присвячених актуальним суспільним 
тенденціям, Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, серія Філологія, 
том 1, № 49, с. 71-74. URL: https://web.archive.org/web/20210904073159id_/http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/archive/v49/part_1/19.pdf (дата перегляду 12 січня 2022). 

http://uk.worldwidedictionary.org/смисл
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ки. Насамперед до їх числа належить явище селективності, коли читач сам обирає 
тему (подію), про яку хоче знати більше. Психологія сприйняття інформації пов’я-
зана з відповідними наративами, особливими емоційними маркерами, на які реагує 
природа людини. У загальному медійному полі поруч із лоґосферою активно функ-
ціонує ейдосфера – графічні та живописні форми, які впливають на зорове сприй-
няття новин. Ейдос (вид, образ) є не тільки ілюстративним матеріалом до текстів, 
а й релевантним сенсом комунікативного задуму автора. Візуалізована інформація 
сформувалася в окремий тип спілкування і має всі ознаки нового жанру. Вербальні 
і невербальні концепти творять цілісну архітектоніку візуального тексту. Науково 
доведено, що ліва півкуля опрацьовує новини послідовно, аналітично. З цією півку-
лею пов’язаний рух, читання, писання, позитивні емоції, сприйняття приємного. 
Права півкуля опрацьовує інформацію цілісно, одночасно, синтетично, формулюю-
чи повний образ фрагментів. З правою півкулею пов’язаний аналіз звуків, інтонації 
слів, оцінки музики, негативних емоцій, сприйняття неприємного й жахливого. За 
Б. М. Додоновим, існують різні види емоцій: альтруїстичні (від лат. alter – інший) – 
переживання, що виникає на основі потреби у співдії, допомозі, опіці ближніх; ко-
мунікативні (від лат comunicare – перебувати у зв’язку, брати участь, об’єднуватися, 
спілкуватися з кимось) – потреба в спілкуванні; глоричні (від лат. – слава) – потреба 
в самоутвердженні і славі; праксичні – спричинені діяльністю, її зміною у ході ро-
боти, успішністю чи неуспішністю; пугнічні (від. лат. – боротьба) – потреба в подо-
ланні небезпеки, цікавість до боротьби; романтичні – потяг до всього незвичайного, 
таємного; гносеологічні (від. лат. – пізнання) – потреба в пізнанні гармонії; есте-
тичні – ліричні переживання, бажання краси, насолода гармонією; гедоністичні (від 
грец. – насолода) – потреба духовного й тілесного комфорту, насолоди; ахизитивні 
(від. франц. – придбання) – потяг до накопичення, заощадження, колекціонування11. 
Тобто, кожній людині характерні найбільш близькі їй та бажані емоційні наративи і 
це найперше беруть до уваги в теорії і практиці масової комунікації.

Політична журналістика через медійну діяльність впливає на формування елі-
тарного суспільного мислення; адекватної громадянської поведінки та відповідаль-
ності громадян. «На початку ХХІ століття в епоху зародження та розвитку інфор-
маційного суспільства актуальна проблема взаємодії журналістики і політики має 
як загальнотеоретичне, так і прикладне значення. Взаємний вплив засобів масової 
інформації та політики, роль преси в політичному житті соціуму надзвичайно цікаві 
на сучасному етапі розвитку суспільства, особливо в часи політичних катаклізмів, 
соціальних революцій та інформаційних війн. Проблему політизації ЗМІ і медіати-
зації політики часто розглядають як дві сторони однієї медалі. При цьому політиза-
ція – це процес, який стосується більше змісту, ніж форми, а медіатизація – процес, 
який більше зачіпає форму, ніж зміст. Медіатизація політики – це не що інше, як 
переміщення політичного процесу в символічний простір засобів масової інформа-
ції»12. У монографії «Політична журналістика» Д. Дуцик слушно зауважує, що «по-

11 Драган-Іванець, Н. (2016). Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних жур-
налістських текстах: автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04, Київ. нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка. Ін-т журналістики, Київ, с. 10.

12 Маруховський, О. (2021). Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності, 
Київ, с. 5-6. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf (дата перегляду 
10 січня 2022).

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf
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літичний журналіст за будь-яких політичних умов повинен виконувати унікальну 
місію – бути ланкою між владою та суспільством. Інформувати владу про потреби 
суспільства, – з одного боку, та повідомляти суспільству про дії влади, – з друго-
го. …Він має критично оцінювати владу та її дії, перебуваючи на сторожі інтересів 
суспільства, а також транслювати інтереси, потреби і проблеми суспільства пред-
ставникам влади…»13. Сучасний політичний текст найвиразніше функціонує в таких 
жанрах, як інтерв’ю з політиками, політичні коментарі, аналітичні статті медійних 
експертів і журналістів, політичні огляди, політичні портрети, політичні ток-шоу, 
бесіди про останні події у супроводі ефективних емоційних наративів. Етимологіч-
но поняття «наративу» пов’язують з латинським прикметником «gnarus» – знавець. 
Оратори, філософи, літературознавці вважали наратив «прикладом людського розу-
му». У сучасних медіатекстах це не лише «розповідь», «пояснення», «техніки пові-
домлення», «хронологічне відтворення подій», а насамперед смислове навантажен-
ня та об’єктивні сенси, які озвучує автор; це процес логічного викладу аргументів 
(нарація). Таким прикладом є стаття «Хто постачає в Україну кремлівські фейки та 
пропаганду», в якій публіцист Сергій Іванов зазначає: «Інформаційна агресія – це 
не завжди, власне, про агресію. Зазвичай це вплетення потрібних ворогові наративів 
та меседжів у звичну для українців інформаційну канву. Засоби масової інформа-
ції давно перетворилися з постачальників новин на зброю. Можливості, які мають 
ЗМІ – змінювати громадську думку, формувати лояльність або сіяти ворожнечу – 
давно використовує як бізнес, так і політичний істеблішмент. …Інформаційні ата-
ки, маніпуляції, пропаганда, які продукує армія російських ботів, почали сипатися 
на українців задовго до війни. І через те, що наша держава своєчасно не оцінила 
роль інформаційної зброї, сьогодні ми змушені платити високу ціну за цей прора-
хунок...»14. Високопрофесійний наратор використовує нарацію як «метод впорядку-
вання дискурсу» навколо фактів і вражень, вражає своєю політичною ерудицією, 
непересічним інтелектом і креативністю. Наведені вище тези віддзеркалені в ілю-
страціях з українських ЗМІ: «Культура поза політикою» – проросійський наратив…» 
(депутат Габібуллаєва); «Наступною буде Росія – на пострадянському просторі йде 
арабська весна…» (журналіст Віталій Портніков); «У Росії сприймуть як успіх лише 
крах України» (дипломат Павло Клімкін); «Наша армія воює, ховаючись від керівни-
цтва» (журналіст Юрій Бутусов). 

За когнітивною теорією присутність “Я” у журналістському матеріалі має бути 
чітко вираженою, а читач повинен відчувати власну причетність до проблеми й свою 
безпосередню участь у її розв’язанні. Емоція як функція розуму, як результат сприй-
няття та оцінки інформації переважає в політичних текстах, які потребують реакції 
читача. Емоційний резон отримав в психології особливу назву – емпатія. Феномен 
емпатії тісно пов’язаний з емоційно пізнавальними та психологічними якостями 
людини й виявляється насамперед у соціальних комунікаціях. Обмін інформацією 
через масмедіа передбачає й певний вплив на людей, їхню поведінку, характер ді-

13 Дуцик, Д. (2005). Політична журналістика: монографія, вид. дім «Києво-Могилянська акаде-
мія», Київ, с. 111. 

14 Іванов, С. (2022). Хто постачає в Україну кремлівські фейки та пропаганду. URL: https://censor.
net/ua/blogs/3312444/hto_postachaye_v_ukrayinu_kremlivski_feyiky_ta_propagandu (дата пере-
гляду 27 січня 2022).

https://censor.net/ua/blogs/3312444/hto_postachaye_v_ukrayinu_kremlivski_feyiky_ta_propagandu
https://censor.net/ua/blogs/3312444/hto_postachaye_v_ukrayinu_kremlivski_feyiky_ta_propagandu
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яльності, суспільну свідомість, тобто реалізується функція впливу, або інтерактивна 
функція. 

Останніми десятиріччями деякі журналісти в пошуках нових емоційних мар-
керів запозичують стиль американської гонзо-журналістики. Медіазнавці описують 
його так: тексти надто емоційні; агресивні; зухвалі; суб’єктивні, оскільки автор подає 
свою точку зору як єдино правильну; у висловлюваннях – жодних обмежень; повна 
свобода слова аж до ненормативної лексики; багато сарказму, іронії, перебільшень; 
репортаж без правил. Англійське слово «gonzo» в перекладі на українську означає 
«божевільний, абсурдний, чокнутий». Засновник цього напряму Хантер С. Томпсон 
заперечує об’єктивність у журналістиці і сам є автором публікацій у стилі гонзо. В 
українських ЗМІ така журналістика не надто популярна, але присутня в соціальних 
мережах. У такій манері полюбляють писати блогери про свої враження від тих чи 
інших подій. Думки науковців щодо ролі такої журналістики розходяться. Частина 
схвалює, як щось оригінальне і цікаве, інші відзначають відповідальну місію ЗМІ, 
в тому числі культуроносну, репрезентативну та ін. Фаховий журналістський ма-
теріал має породжувати інтелектуальні емоції.

Висновки. Вивчення нових характеристик медіатексту в контексті сучасних 
політичних наративів та емоційних маркерів є важливим завданням у наукових до-
слідженнях ЗМІ. Політична журналістика через медійну діяльність впливає на фор-
мування елітарного суспільного мислення; адекватної громадянської поведінки та 
відповідальності громадян. Сучасний політичний текст найвиразніше функціонує 
в таких жанрах, як інтерв’ю з політиками, політичні коментарі, аналітичні статті 
медійних експертів і журналістів, політичні огляди, політичні портрети, політич-
ні ток-шоу, бесіди про останні події у супроводі ефективних емоційних наративів. 
У сучасних медіатекстах політичний наратив функціонує не лише як «розповідь», 
«пояснення», «техніка повідомлення», «хронологічне відтворення подій», а насам-
перед як смислове навантаження та суб’єктивні сенси, які озвучує автор; це процес 
логічного викладу аргументів (нарація). Високопрофесійний наратор використовує 
нарацію як «метод впорядкування дискурсу» навколо фактів і вражень, вражає сво-
єю політичною ерудицією, непересічним інтелектом і креативністю.
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The article examines modern media texts in the field of political journalism; the role of 
information narratives and emotional markers in media doctrine is clarified; verbal expression 
of rational meanings in the articles of famous Ukrainian analysts is shown. Popular theories 
of emotions in the process of cognition are considered, their relationship with the author’s 
personality, reader psychology and gonzo journalism is shown.

Since the media text, in contrast to the text, is a product of social communication, the main 
narrative is information with the intention of influencing public opinion. Media text implies the 
presence of the author as a creator of meanings. In addition, media texts have universal features: 
word, sound, visuality (stills, photos, videos). They are traditionally divided into radio, TV, 
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newspaper and Internet texts. The concepts of multimedia and hypertext are related to online 
texts. Web combinations, especially in political journalism, have intensified the interactive 
branching of nonlinear texts that cannot be published in traditional media. The Internet as a 
medium has created the conditions for the exchange of ideas in the most emotional way. Hence 
Gonzo’s interest in journalism, which expresses impressions of certain events in words and 
epithets, regardless of their stylistic affiliation. There are many such examples on social media 
in connection with the events surrounding the Wagnerians, the Poroshenko case, Russia’s new 
aggression against Ukraine, and others. Thus, the study of new features of media text in the 
context of modern political narratives and emotional markers is important in media research.

The article focuses review of etymology, origin and features of using lexemes “cмисл 
(meaning)” and “сенс (sense)” in linguistic practice of Ukrainians results in the development 
of meanings and functional stylistic coloring in the usage of these units. Lexemes “cмисл 
(meaning)” and “сенс (sense)” are used as synonyms, but there are specific fields of meanings 
where they cannot be interchanged: lexeme “сенс (sense)” should be used when it comes to 
reasonable grounds for something, lexeme “cмисл (meaning)” should be used when it comes to 
notion, concept, understanding.

Modern political texts are most prominent in genres such as interviews with politicians, 
political commentaries, analytical articles by media experts and journalists, political reviews, 
political portraits, political talk shows, and conversations about recent events, accompanied by 
effective emotional narratives. Etymologically, the concept of “narrative” is associated with 
the Latin adjective “gnarus” – expert. Speakers, philosophers, and literary critics considered 
narrative an “example of the human mind.” In modern media texts it is not only “story”, 
“explanation”, “message techniques”, “chronological reproduction of events”, but first of all 
the semantic load and what subjective meanings the author voices; it is a process of logical 
presentation of arguments (narration). The highly professional narrator uses narration as a 
“method of organizing discourse” around facts and impressions, impresses with his political 
erudition, extraordinary intelligence and creativity. Some of the above theses are reflected in 
the following illustrations from the Ukrainian media: “Culture outside politics” – a pro-Russian 
narrative…” (MP Gabibullayeva); “The next will be Russia – in the post-Soviet space is the 
Arab Spring…” (journalist Vitaly Portnikov); “In Russia, only the collapse of Ukraine will be 
perceived as success” (Pavel Klimkin); “Our army is fighting, hiding from the leadership” (Yuri 
Butusov).

Key words: media text, political journalism, narrative, emotional markers, meaning, 
sense, gonzo journalism.
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У статті розглядаються особливості використання словесних, наочних і практич-
них методів у дистанційному навчанні фаховій практично орієнтованій дисципліні «Ра-
діовиробництво», пропонуються нові методи і прийоми викладу теоретичного матеріалу 
й створення на цій основі медійного продукту (аудіовізуального контенту), що зумовлені 
здобуттям фаху в умовах онлайн. Доведено, що в умовах онлайн-навчання оптимальним 
є поєднання словесних, наочних і практичних методів опанування фаху.

Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн-навчання, дисципліна, радіовироб-
ництво, методика, словесні, наочні, практичні методи, прийоми.

Постановка проблеми. Історичний період (від березня 2020 р. – до кінця 
2021 р.), зумовлений появою і боротьбою із пандемією COVID-19, позначився на всіх 
сферах суспільного життя України й світу. Чи не найвразливішою виявилася царина 
освіти, адже вона є одним із найголовніших складників загальнолюдських ціннос-
тей, повага до яких становить основу розвитку демократії.

Зважаючи на те, що стратегічний напрям країни спрямований на розвиток га-
лузі, трансформацію й інтеграцію її в європейське та світове співтовариства, над-
то актуальним, затребуваним став досвід надання освітніх послуг у дистанційному 
режимі, на який було переведено всі навчальні заклади від початку поширення ко-
роновірусу. Безсумнівно, особливої гостроти одразу набуло питання ефективності 
навчального процесу, що повною мірою позбавлений безпосереднього спілкування 
викладача зі студентами. Здобуття знань, умінь і навичок у форматі онлайн поста-
вило під загрозу довіру суспільства як до якості самого процесу навчання, так і до 
якості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Стає очевидним той 
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факт, що потребуватимемо нагальних системних заходів, спрямованих на мінімі-
зацію негативних наслідків онлайн-навчання, чий згубний уплив у найближчому 
майбутньому можуть відчути як кожний молодий громадянин зокрема, так краї-
на в цілому. Ідеться, зокрема, про те, що існує цілком реальний ризик присвоєння 
освітньої кваліфікації тим, хто не сягнув потрібного рівня у навчанні, про втрату 
мотивації до здобуття фаху з боку добросовісних студентів, про зникнення довіри 
до дипломів закладів вищої освіти у роботодавців тощо. Стосовно цього В. Тинний і 
В. Колечко слушно зауважують, що коли ефективність навчального процесу висока, 
то викладачі мають більше можливостей мотивувати зацікавленння студентів, їхнє 
бажання вчитися на початку процесу набуття нових знань і досвіду. Отже, логічно 
постає фундаментальне питання – як домогтися високої ефективності навчання за 
новітніх цивілізаційних викликів.

Однією із відповідей є нагальна потреба адаптації методики навчання фахових 
дисциплін до особливостей формату онлайн, оскільки саме такі курси спрямовані на 
цільове практичне оволодіння майбутньою спеціальністю. Дисципліни, які виклада-
ються в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка, є, здебільшого, практично орієнтованими, вони потребують принци-
пово нового підходу до подання, розуміння, закріплення і використання на практиці 
профільних знань, умінь і навичок. Таке нове концептуальне прочитання профільної 
підготовки зумовлене потребою сформувати у студента теоретичні уявлення і прак-
тичні технологічні компетентності, необхідні для майбутньої журналістської діяль-
ності. Такий докорінний перегляд методичного забезпечення навчального процесу 
цілком правомірно можна вважати також одним із шляхів утримання якості дистан-
ційної освіти в тих межах, в яких це відбувалося за умов офлайн.

Мета статті – з’ясувати, як використання нових прийомів словесних, наочних 
і практичних методів навчання допомагають у процесі опанування фаховими знан-
нями, уміннями й навичками в межах дисципліни «Радіовиробництво» у режимі 
онлайн. 

Завдання – довести, що у викладанні зазначеної дисципліни дистанційно не-
припустимо абсолютизувати значення словесних методів (розповідь, пояснення, бе-
сіда, дискусія, лекція) і що всі різновиди словесних методів потребують активізації 
інтерактивного чинника; на основі власного досвіду продемонструвати, як за допо-
могою різних освітніх платформ доцільно використовувати наочні методи навчання; 
звернути увагу на те, що практичні методи навчання, які ґрунтуються на фаховій 
діяльності студентів, набувають першочергового значення у їхній професійній під-
готовці; визначити, що лише при паритетному застосуванні нових прийомів словес-
них, наочних і практичних методів навчання онлайн може мати належний педагогіч-
ний ефект і дасть змогу забезпечити якісне здобуття фаху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методам навчання у середній і ви-
щій школах присвятили увагу чимало українських і закордонних учених у галузі 
педагогіки, як-от: З. Абасов, Т. Алексеєнко, Ю. Арутюнов, В. Бабак, Ю. Бабанський, 
Г. Балл, Я. Болюбаш, Б. Гершунський, Є. Голант, Ю. Єлісовенко, В. Єфімов, Л. Зоріна, 
В. Колечко, К. Левківський, І. Лернер, Е. Лузік, А. Ліфшиц, В. Маршев, М. Махмутов, 
М. Окса, Т. Сердюк, М. Степко, В. Тинний, Ю. Сухарніков і чимало інших. Питання 
журналістської педагогіки та, зокрема, питання методів навчання журналістським 
дисциплінам розглядалися у працях українських дослідників В. Здоровеги, В. Івано-
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ва, В. Лизанчука, І. Лубковича, В. Миронченка, І. Михайлина, О. Пономарева, В. Рі-
зуна, К. Серажим, Т. Скотникової, Т. Смирнової, Н. Шумарової та багатьох інших. 
Однак, усі роботи вчених прямо або опосередковано присвячені розглядові методи-
ки навчання за умов традиційного (стаціонарного) здобуття освітньої кваліфікації. 
Існує обмаль напрацювань, які би стосувалися методики навчання, передовсім про-
фільним дисциплінам під час новітніх викликів, зумовлених дистанційним навчан-
ням, через що очевидною є потреба цієї роботи.

Методологічна основа дослідження. Завдяки історичному методові вдалося 
здійснити ретроспективу в особливості методики фахової підготовки майбутніх ра-
діожурналістів в умовах стаціонарного навчання; докладне вивчення текстових ма-
теріалів випусків, прослуховування їхньої звукової версії наблизило до розуміння 
вагомості безпосередньої комунікації викладача зі студентами та студентів із викла-
дачем, що неможливо під час дистанційного навчання. 

Дескриптивний (описовий) метод використано з метою з’ясування сутності 
тріади методів навчання – словесних, наочних і практичних. Очевидним є те, що 
у словесних методах, де слово є основним джерелом знань, в умовах онлайн пер-
шорядного значення набуває налагодження ефективного словесно-слухового обмі-
ну інформацією між тим, хто навчає, і тим, хто навчається. За умови відсутності 
прямого контакту зі студентами очевидним є той факт, що надмірне використання 
викладачем винятково словесного методу може призвести до неповновичерпного 
розуміння студентами засадничих положень фаху, через що абсолютизація цього 
методу неприпустима. У нових умовах увиразнилися та урізноманітнилися наочні 
методи, що пов’язано із технологічним складником; ця обставина здатна посилити 
емоційну форму подання матеріалу, однак, уважати ці методи засадничими теж не-
правильно. Вивчення практичних методів дало змогу утвердитися у думці стосовно 
того, що дистанційне навчання ідеально надається для розширення практичних дій, 
спрямованих на здобуття профільних знань, умінь і навичок. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного дав можливість екстрапо-
лювати словесні, наочні й практичні методи на навчання практично орієнтованим 
журналістським дисциплінам, зокрема дисципліні «Радіовиробництво». 

Метод емпіричного дослідження пов’язаний із докладним ознайомленням із 
різними видами практичних робіт і їхнім подальшим виконанням (підготовка заго-
ловків новин, інформаційних повідомлень, новинних випусків і програм), що вико-
нувалися під керуванням авторки дослідження зі студентами 2 курсу напряму під-
готовки «Журналістика та соціальна комунікація» денної форми навчання. Серед 
методів емпіричного дослідження використовувався метод спостереження, що дав 
змогу через навмисне й цілеспрямоване сприйняття рівня ерудованості студентів 
дійти висновку щодо їхньої готовності до виконання фахових завдань.

Виклад основного матеріалу дослідження. У цілеспрямованому й системно-
му осягненні професійних знань, умінь і навичок за умов дистанційного навчання 
неоціненну роль відіграє методика. Використання різних методів, засобів, прийо-
мів стає особливо актуальним під час опанування практично орієнтованих курсів, 
оскільки вони мають на меті озброїти студентів критично необхідним масивом 
фахових компетенцій. Як зауважує О. Гриценко, оцінюючи значення чинників, які 
сприяють підготовці до майбутньої професійної діяльності, студенти надають пе-
ревагу передовсім вивченню спеціальних дисциплін, виробничій (журналістській) 
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практиці, самостійній роботі і спілкуванню у студентському середовищі. Звернімо 
увагу, що чинник вивчення профільних дисциплін посідає першу позицію з-поміж 
інших чинників.

З огляду на зазначене вище, здобуття фаху онлайн призвело до того, що деда-
лі більшої гостроти набувають питання, пов’язані з методикою навчання профіль-
ним журналістським дисциплінам. Методика має дати відповідь на запитання, як 
ефективно подавати навчальний матеріал задля здобуття студентами спеціальності 
в умовах дистанційності і, що найголовніше, як при цьому не знизити планку якості 
надання освітніх послуг порівняно із якістю надання освітніх послуг у режимі ста-
ціонарного навчання.

Метод – (від грецького methodos – буквально: шлях до чого-небудь) – це впо-
рядкована діяльність педагога й учнів, спрямована на досягнення заданої мети нав-
чання. Метод часто розуміють як сукупність шляхів, способів досягнення мети, рі-
шень завдань освіти.

Грузинський педагог і вчений Д. Лордкіпанідзе ще 1955 року запропонував кла-
сифікувати методи навчання за джерелами, з яких здобувачі отримують знання. У 
навчальному процесі широко використовуються слово, наочні посібники й практич-
ні роботи, які характеризують ту чи іншу форму пізнавальної діяльності. Зважаючи 
на це, дослідник зауважував, що джерелами знань є:

1). Словесно-слуховий обмін інформацією між тим, хто навчає, і тим, хто вчить-
ся.

2). Ємоційна форма подання матеріалу у вигляді наочності.
3). Практична діяльність.
Класифікація ґрунтується на трьох різних видах мислення: словесно-логічному, 

наочно-образному та практично-дієвому. Відповідно до цього, виокремлюють і три 
групи методів – словесні, наочні й практичні. 

До уваги інформація про дисципліну «Радіовиробництво». Її викладають для 
студентів 2-го курсу денної й заочної форми навчання; освітній рівень – бакалавр; 
освітня програма – журналістика та соціальна комунікація; вид дисципліни – обов’яз-
кова; всього годин за планом – 50; вид навчальної роботи – лабораторні заняття.

Зауважмо, що методи навчання у вищій школі суттєво відрізняються від мето-
дів навчання середньої школи. Перші спрямовані не лише на передавання і сприй-
мання знань, а й на проникнення у процес розвитку науки, розкриття її методоло-
гічних основ. 

Не викликає заперечень той факт, що перш ніж виконувати зі студентами прак-
тичні види робіт, їм потрібно подати теоретичні основи предмета. Тут у нагоді ста-
ють словесні методи, які посідають чільне місце у системі методів навчання, оскіль-
ки вони дають змогу в найкоротший термін передати велику за обсягом і різну за 
складністю інформацію, окреслити проблеми і визначити шляхи їхнього розв’язан-
ня. Ці методи поділяються на види: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція. 
Існує ціла низка педагогічних вимог до них: вони мають містити лише достовірні й 
науково перевірені факти, включати достатню кількість переконливих прикладів, 
що доводять правильність висунутих положень, мати чітку логіку викладу, подава-
тися простою і доступною мовою, бути емоційними, відображати особисте ставлен-
ня викладача й студентів до явищ, подій, процесів, про які йдеться. 
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Принагідно важливо зауважити, що зазначений поділ є доволі умовним, оскіль-
ки немає ані словесних, ані наочних, ані практичних методів у «чистому вигляді» – 
усі три тісно взаємопов’язані. Стосовно цього слушною є думка С. Ліфінцева: «Наша 
позиція будується на тому, що, по-перше, не буває активних чи пасивних методів: 
по-друге, весь арсенал методів, прийомів і засобів ефективний залежно від тих чи ін-
ших педагогічних факторів, і, по-третє, ніщо не зможе замінити живе слово педаго-
га. Реалії практики вищих навчальних закладів підтверджують наші думки: одних 
викладачів студенти розуміють, уважно слухають, добре сприймають, а інших - ні, 
навіть якщо педагог добре знає свій предмет. На нашу думку, має йтися про майс-
терність, мистецтво слова, вміння викладача словом збудити пізнавальні потреби 
студентів і в такий спосіб спонукати їх до подальшої продуктивної навчально-пізна-
вальної діяльності». 

На думку авторки, під час опанування теоретичними положеннями дисциплі-
ни «Радіовиробництво» найоптимальнішими видами роботи є розповідь і дискусія, 
оскільки у практично орієнтованому курсі, що передбачає лише лабораторні занят-
тя, першорядного значення набуває інтерактивний складник. Саме ці види робіт да-
ють змогу повною мірою залучати студентів до обговорення матеріалу. 

Напрочуд вагомим є те, що увесь дидактичний матеріал, здебільшого, візуалі-
зований і представлений у вигляді презентацій на платформах Google Presentation, 
Microsoft Teams, Power Point, CANVA, PREZI та інших. І це невипадково, бо в умовах 
дистанційного здобуття фаху візуалізація даних розглядається як новітня стратегія 
навчання. Упродовж викладу теоретичних положень кожне із них подається у ви-
гляді чіткого й компактного блок-конспекту, що обов’язково доповнюється виразним 
фото/відеорядом, корисними посиланнями, яскравою інфографікою тощо. У такий 
спосіб виявляється тісний взаємозв’язок словесних методів із наочними, який ви-
пливає із того, що діалектичний шлях пізнання об’єктивної реальності припускає 
застосування в єдності споглядання, абстрактного мислення і практики, про що йти-
меться далі. 

До речі, під час курсів підвищення кваліфікації викладачів КНУ ім. Т. Шевчен-
ка KNU TEACH WEEK (18.01.-25.01.2021 р.) дизайнер Центру комунікацій Д. Круг-
ляк наголосив на п’яти ознаках якісної презентації. Ідеться про:

• чітку орієнтованість на споживача;
• лаконічність викладу;
• візуальну привабливість;
• композиційну структурованість;
• емоційну наповненість.

Не менш вагомим є те, що кожне положення ілюструється прикладами із по-
всякденної радіожурналістської практики, відбувається обговорення із активним 
залученням студентів. Саме інтерактивний чинник, про що вже частково йшлося, 
надає заняттям динамічності, енергійності, посилює цікавість молоді до них. Примі-
ром, під час заняття «Новина як ключове й базове поняття радіовиробництва» після 
ознайомлення із визначеннями новини, розробленими науковцями, здобувачам осві-
ти пропонується «придумати» власну дефініцію. Заслуховуючи відповіді, викладач 
одразу може оцінити рівень розуміння засадничих понять студентами, а також їхнє 
уміння нестандартно мислити. На таких заняттях розповідь і дискусія перепліта-
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ються між собою, що, на думку авторки, є оптимальним способом осягнення фахо-
вих знань. 

Види розповіді, які авторка використовує під час занять:
• розповідь-ознайомлення – малий за обсягом виступ викладача на початку за-

няття із зазначенням вагомості теми та розкриттям її основних положень (до 
5-7 хв.);

• розповідь-коментування матеріалів презентації із паралельним залученням 
усіх студентів групи до її обговорення у режимі «запитання-відповідь» (до 
15 хв.); 

• розповідь-повідомлення – розповідь студентів на заздалегідь визначену тему 
(до 5 хв.);

• розповідь-опис – докладна розповідь про одну із підтем основної теми із залу-
ченням візуалізації (до 5-10 хв.);

• розповідь-аналіз – розлога оповідь про певне явище, подію, процес. 
Види дискусій, які авторка використовує під час занять:

• «дерево рішень» – методика застосовується при аналізі ситуацій і допомагає 
досягнути повного розуміння причин, які призвели до прийняття того чи іншо-
го важливого рішення в минулому;

• дискусія у вигляді телевізійного ток-шоу – ця форма дає можливість чітко ви-
словити різні точки зору за обраною темою, але для цього основні учасники ма-
ють бути добре підготовлені. Ведучий має стежити, щоб вони не відхилялись 
від теми розмови; 

• дискусія у вигляді структурованих дебатів – передбачає змагання між двома 
командами, які перевіряють свої навички в аргументації, щоб заручитися під-
тримкою аудиторії;

• дискусія-мозковий штурм – це ефективний метод колективного обговорення, 
пошук рішення у процесі вільного висловлювання думки всіма учасниками; 
важливим є те, що ніхто не має права висловлювати свою думку про ідеї інших 
або давати їм оцінку.
Орієнтовні теми дискусій, розроблені авторкою для заняття «Новина як ключо-

ве й базове поняття радіовиробництва»: 
• чи справді новини є такими необхідними та важливими в повсякденному житті 

людини, як про це зазвичай думають. Чи може людина взагалі обійтися без 
новин?

• якою мірою є слушною особисто для вас думка про те, що новини про най-
помітніші події України та світу примножують тривогу й страх; чи можливо 
боротися із цим?

• драматично-трагедійні новини на радіо: сутність, структура, кількість, якість, 
місце в інформаційному випуску/програмі. 

• чому аудиторія аудіовізуальних медій віддає перевагу драматично-трагедій-
ним новинам?

• як знайти добрі, позитивні новини; чи це усе ж таки виняток для новин на радіо?
• які початки новин є найбільш поширеними в інформаційних випусках/програ-

мах на радіостанціях? 
Така пильна увага до підготовки новин пояснюється тим, що саме цей інфор-

маційний продукт посідає чільне місце серед інших продуктів, які виробляє та чи 
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інша радіостанція. Окрім усього іншого, за словами Ю. Єлісовенка та М. Нагорняк, 
новини – це необхідний складник нашого життя. Власне, слушно говорити про те, 
зауважують дослідники, що з розвитком цивілізації дедалі очевиднішою стає нероз-
ривна й цілісна єдність людини й новини. Важко собі навіть на мить уявити особи-
стість, що перебуває поза новинним простором, не цікавиться довколишнім життям, 
не вникає у нюанси різних подій, не намагається якось їх зрозуміти чи пояснити для 
себе. 

В умовах дистанційного навчання чільне місце відводиться наочним методам, 
оскільки за відсутності безпосереднього контакту зі студентами обирати емоційну 
форму подання матеріалу необхідно і важливо. Окрім усього іншого, маємо зважати 
на те, що прогресивні педагоги минулого Я. Коменський та К. Ушинський виступали 
проти абсолютизації значення словесних методів, доводили потребу їхнього допов-
нення наочними й практичними.

Під наочними методами розуміємо такі методи, завдяки яким засвоєння мате-
ріалу істотно залежить від застосовуваних у процесі навчання наочного приладдя і 
технічних засобів. Інакше кажучи, їхня сутність полягає у використанні зображень 
об’єктів і явищ. До цих методів належать ілюстрування, демонстрування і самостій-
не спостереження, хоча такий поділ є доволі умовним. Перший передбачає показ 
ілюстративних посібників: плакатів, таблиць, картин, карт, замальовок із виведен-
ням на інтерактивну дошку або на екран комп’ютера. Другий зазвичай пов’язаний із 
демонстрацією приладів, дослідів, технічних установок, кінофільмів, аудіо- та відео-
матеріалів тощо. Третій передбачає самостійне ознайомлення студента із наочністю.

Є кілька методичних умов, виконання яких забезпечує успішне використання 
наочних засобів навчання:

1) чітке виокремлення основного під час показу ілюстрацій, оскільки вони ча-
сом містять і такі елементи, що відволікають.

2) детальне продумування пояснень (вступ, основні і прикінцеві положення), 
необхідних для з’ясування сутності демонстраційних явищ.

3) залучення самих студентів до пошуку бажаної інформації в наочному по-
сібнику чи на демонстраційному пристрої, постановка перед ними власне наочних 
завдань.

Також, застосовуючи наочні методи, потрібно дотримуватися таких вимог: на-
очність має узгоджуватися з віковими особливостями студентів; не можна переван-
тажувати заняття показом наочності; важливо, щоб усі студенти могли добре бачити 
демонстрацію засобів наочності; наочність, що демонструється, має точно відповіда-
ти змісту дидактичного матеріалу тощо. 

Під час занять із дисципліни «Радіовиробництво» наочні методи використову-
ються так. 

По-перше, на початку кожного заняття авторка вдається до такого прийому: 
для публічної демонстрації на екран монітора виводиться картинка із зображенням 
різних об’єктів живої природи (дерев, квітів, домашніх тварин та ін.), кожен із яких 
має свій номер. Студенти, використовуючи метод самостійного спостереження, ма-
ють вибрати одне із зображень, що відповідає їхньому поточному настрою. У них 
запитують – яке Ви дерево сьогодні?, яка Ви квітка сьогодні?, який Ви котик сьогод-
ні? При цьому важливою є аргументація вибору. Така інтерактивна вправа-спогля-
дання дає змогу викладачеві провести оперативний зріз емоційного стану аудиторії, 
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встановити чуттєво-емоційний зв’язок із нею, а подекуди і відкорегувати подальший 
перебіг заняття згідно із отриманими відповідями. 

Приміром, проводячи лабораторне заняття зі студентами 1 курсу із дисциплі-
ни «Основи медіавиробництва» 05.02.2021 р. о 17.20 і вивівши на екран зображен-
ня котиків (веселих, радісних, нейтральних, насторожених, злих, сумних) авторка 
помітила, що більшість студентів обрали ті самі зображення – злий (№4) і сумний 
(№ 8) котики. Молоді люди пояснили свій вибір тим, що саме тієї миті вони доволі 
втомлені, що пов’язано з надмірною завантаженістю і складністю виконання домаш-
ніх завдань. 

По-друге, кожне заняття із курсу «Радіовиробництво» супроводжується демон-
страцією аудіоматеріалів: архівних записів інформаційних випусків різних станцій, 
інформаційних випусків, які звучать у прямому етері саме в ті години, коли прова-
диться заняття, показом ілюстративних матеріалів (таблиць, графіків, діаграм, ру-
хомих презентацій тощо). У випадку демонстрації інформаційних випусків перед 
студентами ставляться завдання, приміром, уважно послухати 2-3 випуски новин і 
з’ясувати, чи правильно побудована їхня верстка, чи вдало підібрані факти для анон-
су, чи відповідає музичне обрамлення змісту повідомлень, яким є співвідношення 
тестових і звукових матеріалів, чи не перевантажені випуски цифровою інформа-
цією тощо. Завдання визначаються і розробляються у точній відповідності з темою 
лабораторного заняття. 

По-третє, під час обговорення інформаційних випусків, які пролунали в етері 
станцій, авторка використовує інтерактивні можливості ресурсу Google Jamboard, 
який дає можливість викладачеві і студентам одночасно фіксувати відповіді в ре-
жимі реального часу за допомогою інфографіки. При цьому важливе значення має 
можливість поекспериментувати з кольоровою гамою: наприклад, вдалі елементи 
випуску можна прописати синім кольором, невдалі – червоним та ін. Таке унаоч-
нення вагомого як теоретичного, так і практичного навчального матеріалу посилює 
інтерес студентів до дисципліни. Також використання інтерактивної дошки Google 
Jamboard дає змогу створити спільний майданчик для підготовки текстового ін-
формаційного повідомлення та його редагування водночас за участі усіх студентів 
групи. Робота над створенням такої «колективної» новини дає змогу, окрім усього 
іншого, піднести корпоративний дух молоді. 

По-четверте, для урізноманітнення наочних методів авторка також активно 
використовує ресурс www.kahoot.it, що є ігровою навчальною платформою, яка 
застосовується як освітня технологія у навчальних закладах. Навчальні ігри – це 
створювані користувачами вікторини з декількома варіантами відповідей, до яких 
можна отримати доступ через веб-браузер або через додаток Kahoot. Цей ресурс 
доцільніше застосовувати тоді, коли потрібно здійснити проміжний семестровий 
контроль засвоєного матеріалу з метою ґрунтовнішого підходу до формування по-
точних оцінок.

По-п’яте, задля розвитку образного мислення студентів використовуються 
можливості платформи Google Presentation, завдяки чому можна значно розширити 
спектр креативних завдань, виконуваних як під час заняття, так і удома. Приміром, 
прослухавши ту чи іншу новину, зобразіть її за допомогою запропонованих фігур; 
за допомогою знайдених у мережі зображень скажіть, на що схожа ця новина; ар-

http://www.kahoot.it/


233
Нагорняк М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

гументуйте, яка із метафоричних карт найточніше передає настрій повідомлення 
(випуску) тощо. 

Звернімося до третьої й останньої групи методів – практичних, вони засновані 
на практичній діяльності студентів, за допомогою них формуються практичні умін-
ня і навички. До цих методів належать управи, лабораторні й практичні роботи. 

Вправи — це багаторазове повторення певних дій або видів діяльності з метою 
їхнього засвоєння, яке спирається на розуміння і супроводжується свідомим контр-
олем і коригуванням. У межах вивчення дисципліни «Радіовиробництво» практичні 
методи застосовуються у таких видах управ: 

• підготовчі, які готують студентів до сприйняття нових знань і способів їхнього 
застосування на практиці. Приклади – робота над невеличкою презентацією 
(до 5-6 слайдів) на заздалегідь визначену тему (приміром, розповісти про свою 
улюблену радіостанцію, улюбленого радіоведучого, улюблену радіопрограму, 
ілюструючи оповідь візуальним матеріалом) тощо; 

• вступні, які сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення спо-
ріднених понять і дій. Приклади – прослуховування інформаційних випусків та 
пошук у них 1-2-х прикладів різних видів початків новини; пошук повідомлень, 
підготовлених із порушенням стандартів інформаційного мовлення та коригу-
вання новин відповідно до цього тощо; пошук прикладів вдалої і невдалої вер-
стки інформаційного випуску тощо;

• пробні, які дають можливість поставити перші завдання на застосування щой-
но засвоєних знань. Приклади – робота із підготовки початків новин, що висвіт-
люють події, на яких побували студенти в ролі кореспондентів. Робота щодо 
створення тексту повідомлення згідно із основним технологічним принципом 
подачі новин. Застосування типових правил обробки інформації під час підго-
товки новини тощо;

• тренувальні, які дають змогу здобувачам освіти набути умінь і навичок у стан-
дартних умовах (за зразком, інструкцією, завданням). Приклади – верстка ін-
формаційного випуску. Начитування повідомлень в умовах штучно створеної 
домашньої радіостудії тощо. 

• творчі (творчо-тренувальні), які за змістом і методами виконання наближають-
ся до реальних професійних ситуацій. Приклади – підготовка стандартного 
універсального випуску новин (до 5-ти хв) із чітким дотриманням всіх етапів 
створення передачі – добір, відбір, обробка та оприлюднення суспільно значу-
щої інформації; 

•  контрольні, мета написання яких – перевірити рівень готовності студентів до 
повномасштабної самостійної роботи зі створення інформаційного випуску. 
Приклади – робота із аналізу коротких новинних випусків, що прозвучали в 
етері українських станцій, щодо дотримання ними канонів інформаційного ра-
діомовлення.
Практичні й лабораторні роботи відображаються у підготовці презентаційного 

проєкту кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики – інформа-
ційної програми «Новини університету Шевченка», що має тривалість звучання до 
20 хв. Увесь цикл складається із таких етапів:



234
Нагорняк М.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

Кожен етап по-своєму важливий. На першому обов’язково обговорюємо загаль-
ні питання підготовки передачі, окреслюємо стратегічне і тактичне бачення проєк-
ту. Про другий етап, що пов’язаний із подачею необхідного теоретичного матеріалу, 
вже йшлося вище. Третій підготовчий етап, з погляду організації роботи студентів, 
такий: спершу обирається творча група, яка працюватиме над повним циклом ство-
рення продукту (орієнтовно 6-7 осіб); призначається виконувач/ка обов’язків відпо-
відального випускового, себто інтегратора творчо-виробничого процесу; визнача-
ються 2-3 пари ведучих, після проведення кастингу лишається 1 пара, що найкраще 
впоралася зі своєю роботою; вивчається перелік подій, окреслюються найвагоміші 
з них, варті висвітлення. Під час колективної роботи з метою продукування якіс-
ного продукту авторка використовує такі інтерактивні методи, як мозковий штурм 
(відповідь студентів поодинці з місця) і світове кафе (концентровані корпоративні 
відповіді кількох груп, які сидять за різними столами – принцип кафе). 

Четвертий етап (безпосереднє створення продукту) містить такі технологічні 
складники: 

• запис програми (тексти підводок ведучих) під керуванням викладача;
• зведення і монтаж передачі (за участі завідувача радіолабораторії); 
• презентація передачі в етері Всеукраїнської мережі Campus-Radio; 

Потрібно зауважити, що структурно передача журнального типу має такі ча-
стини (сторінки або блоки): 

• Початок. Привітання ведучих. Оголошення реквізитів випуску. 
• Анонс найвагоміших повідомлень; 
• Музична відбивка;
• Випуск новин (до 3-4 хв);
• Музична відбивка. Нагадування реквізитів випуску;
• Матеріал № 1 (розповідь кореспондента, 2-2,5 хв); 
• Музична відбивка;
• Міні-діалоги ведучих;
• Рубрика «Гість у студії» (інтерв’ю ведучих із гостем, 5-7 хв);
• Музична відбивка; 

1. Постановка творчо-виробничого 
завдання (створення продукту –  
інформаційної передачі)

2. Подача необхідного мінімуму 
теоретичних знань

Таблиця 1

3. Підготовка до роботи над  
створенням продукту

5. Редагування і аналіз виробленого 
продукту

4. Безпосереднє створення  
і перегляд продукту

6. Оптимізація процесу створення 
продукту на підставі здобутого 
досвіду
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• Матеріал № 2 (репортаж, 3-3,5 хв); 
• Музична відбивка;
• Закінчення програми. Прощання ведучих.

П’ятий і шостий етапи передбачають наступне: докладний аналіз (заздалегідь 
домовляємося, що критика має бути чесна, об’єктивна, подекуди дошкульна, тому 
вчимося не ображатися); опитування і анкетування (частіше анонімно, з метою ви-
словити позитивні й негативні моменти передачі, що потрібно вдосконалити, в якій 
спосіб); синтез (висловлення цілісних вражень щодо програми); оцінювання (включ-
но із самооцінюванням). 

Отже, завдяки практичним методам здійснюється усебічна й цілеспрямована 
підготовка майбутніх радіожурналістів до роботи в умовах реального етеру. Саме 
ці методи, які ґрунтуються на практично-дієвому мисленні, є визначальними в осяг-
ненні фаху радіожурналіста. Адже створення справжнього редакційного колективу, 
поділ обов’язків у ньому, постійний обмін думками щодо створення якісного меді-
апродукту, напружена діяльність на всіх етапах формування передачі, програвання 
можливих непередбачуваних ситуацій виховує у студентів відповідальне ставлення 
до роботи і самостійність в ухваленні рішень. 

Дані теоретичних досліджень учених у галузях педагогіки, психології, соці-
альних комунікацій свідчать, що засвоєння знань і способів діяльності відбувається 
на трьох рівнях: 1) рівні усвідомленого сприйняття і запам’ятовування (зовні це ви-
являється в точному й близькому до оригіналу відтворенні навчального матеріалу); 
2) рівні застосування знань і способів діяльності за зразком або в схожій ситуації; 
3) рівні творчого застосування знань і способів діяльності. Методи навчання – сло-
весні, наочні, практичні – покликані забезпечити всі рівні засвоєння знань, умінь і 
навичок, сприяти повновичерпному осягненню радіожурналістського фаху. 

Висновки. За умов дистанційного здобуття освітніх кваліфікацій, в яких Укра-
їна та держави світу перебувають упродовж тривалого часу у зв’язку з пандемією 
COVID-19, доволі гостро постає питання якісного осягнення фаху, що надважливо 
і для тих, хто навчає, і для тих, хто навчається. При цьому важливо помічати, розу-
міти та оперативно впроваджувати у повсякденну практику позитивні зміни, зумов-
лені викладанням і навчанням у режимі онлайн. Ідеться про те, що гаджети повною 
мірою почали використовувати з навчальною метою, тож спостерігається зростання 
рівня володіння інформаційними технологіями. Незаперечним є і той факт, що по-
ліпшилася педагогічна майстерність викладачів, які опановують методи онлайн-ви-
кладання своїх дисциплін. 

Це, звісно, стосується і розроблення методик проведення занять зі студента-
ми Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, які здобувають освіту за фахом 
«Журналістика та соціальна комунікація». Ці методики мають бути спрямованими 
насамперед на цілеспрямоване та системне осягнення майбутньої спеціальності із 
залученням новітніх освітніх технологій, а методи, способи та прийоми навчання 
адаптовані до сучасних умов. На прикладі практично орієнтованого курсу «Радіо-
виробництво» переконуємося, що в онлайн-форматі неприпустимо зловживати сло-
весними методами навчання, оскільки монологічний виклад навчального матеріалу 
впродовж тривалого часу за відсутності живого спілкування унеможливлює ефек-
тивне навчання студентів. Не можна не помітити й того, що очевидним є переважан-
ня використання наочних методів, які за своєю сутністю найбільше відповідають 
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специфіці дистанційного навчання. У цьому полягає небезпека, адже неможливо 
повсякчас вдаватися лише до емоційної форми освіти, формування умінь і навичок; 
використання наочних методів має бути виправданим і найтісніше поєднуватися із 
використанням словесних і практичних. Незаперечним є й той факт, що з огляду 
на особливості дистанційного навчання (нестійке мережеве з’єднання, повна відсут-
ність інтернету, недостатня технологічна кваліфікація професорсько-викладацького 
складу тощо) викладачі часто-густо перевантажують студентів домашніми практич-
ними роботами, що не найкраще позначається на здобутті ними фахових компетен-
цій. Із огляду на зазначене вище, найоптимальнішим у методиці викладання спец-
дисциплін є поєднання усіх видів методів. 

Історичний період, в якому нам доводиться жити, характеризується глибоки-
ми трансформаціями в усіх сферах життя, перманентною мінливістю духовних, 
моральних стандартів. Процеси глобалізації затягують світ, як зауважує Ю. Береж-
ко-Камінська, в один тугий вузол і ставлять перед нами завдання навчитися жити 
разом. Адже від виконання цієї задачі залежить і доля людства загалом, і кожної 
людини зокрема. 

Журналістика при цьому набуває першорядного значення, адже вона є органі-
заційною і структуруючою системою, яка здатна об’єднати людство. І від того, на-
скільки міцними знаннями, уміннями й навичками вдасться сьогодні озброїти май-
бутнього працівника медій, залежить те, якими конструктивними й продуктивними 
будуть думки і погляди, що він поширює.
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OCCUPATION OF PROFESSION: METHODOLOGY OF LABORATORY 
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The article deals with the peculiarities of the use of verbal, visual and practical methods 
in the distance learning of professional practically-oriented discipline «Radioproduction», 
are offered new techniques for the use of these methods during the presentation of theoretical 
material and the creation of a media product (audiovisual content), due to the acquisition of a 
specialty in conditions online.

It is proved that in distance learning, this discipline is inadmissible to absolutize the 
significance of verbal methods (narrative, explanation, conversation, discussion, lecture) and 
that all varieties of verbal methods require the intensification of an interactive factor.

Based on its own experience, it has been demonstrated, as with the help of various 
educational platforms, the most appropriate use of visual learning methods.

Particular attention is paid to the fact that practical teaching methods based on professional 
activities of students acquire priority in their professional training. It has been established that 
only when parity application of new receptions of verbal, visual and practical methods of online 
learning may have a proper pedagogical effect and will ensure the qualitative acquisition of the 
specialty. Training methods – verbal, visual, practical – are intended to provide all levels of 
assimilation of knowledge and skills to promote the full master of the radiojournalist specialist. 

Key words: distance learning, online learning, discipline, radioproduction, methodology, 
verbal, visual, practical methods, techniques.
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У статті систематизовано публікації у міжнародній пресі 1930 р. про Україну за ма-
теріалами львівського часопису «Діло». Виокремлено й узагальнено важливі політичні 
питання, зокрема: більшовизм на теренах Радянської України, розправа над українською 
інтелігенцією (Спілка Визволення України), трактування «української політичної проб-
леми» в європейських країнах.

Ключові слова: Україна, Польща, Радянський Союз, «Діло», міжнародна преса, дай-
джест, 1930 рік.

Постановка проблеми
Україна в міжнародній пресі міжвоєнного періоду потребує комплексного 

підходу в осмисленні політичних, національних, історичних, культурологічних ас-
пектів. З одного боку, складається враження, що тут майже все вивчено і сказано. 
З іншого боку, при більш детальному осмисленні, навпаки, стає зрозуміло, що не-
рідко домінує загальне, не завжди коректне сприйняття складних соціокультурних 
проблем українського народу в умовах відсутності своєї держави, перебування під 
впливом Радянського Союзу, Польщі, Румунії та Чехословаччини напередодні гло-
бальних геополітичних змін, під час і після Другої світової війни.

Актуальність теми випливає з потреби доповнити матеріали з вивчення «ук-
ра їнського питання», з розуміння того, що міжвоєнний період, переважно 30-ті рр. 
ХХ ст., – це сконцентрований історико-політичний період, який відображений у 
документах, архівах, свідченнях очевидців та на газетних і журнальних шпальтах. 
Щоб його осягнути точніше і виваженіше з погляду журналістикознавства, потрібно 
здійснити серію окремих досліджень. Щоб акцентувати на проблематиці і специфіці 
відображення, необхідно детальніше й уважніше вивчати опубліковані матеріали. А 
їх протягом десятиліття (30-ті рр. ХХ ст.) – тисячі. Скажімо, в газеті «Діло» тільки 
в перші три місяці 1930 р. ми знаходимо понад 100 публікацій на міжнародну тема-
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тику. Тому ми звужуємо матеріали дослідження у цій статті – вивчаємо перекладні 
матеріали (дайджест) із зарубіжної преси.

Мета статті – зосередити увагу на українській тематиці у міжнародній пре-
сі на основі перекладів і коментарів про закордонні публікації в часописі «Діло» у 
1930 р.

Завдання публікації – осмислити виявлені тексти в контексті геополітичного 
конструювання напередодні Другої світової війни; доповнити історію української та 
зарубіжної журналістики, її джерельну базу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Вивченню окресленої проблеми передує низка наукових досліджень, здійсне-

них переважно в роки незалежності. Це праці професора Ю. Г. Шаповала, С. А. Костя, 
М. Г. Житарюка, колективу Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської 
наукової бібліотеки імені В. Стефаника, який упродовж десятиліть щороку видає 
науковий збірник. Науковий співробітник відділу україніки ЛНБ імені В. Стефаника 
Костянтин Курилишин у 2015 р. розпочав багатотомне видання про часопис «Діло». 
Сьогодні триває робота над сьомим томом, що охоплюватиме бібліографію з вересня 
1914 р. до квітня 1923 р. У цих працях досліджено різні аспекти галицької періодики, 
однак у контексті опрацювання публікацій-передруків із західної преси бачимо по-
тенціал доповнення, розкриття, уточнення.

Методологічна основа дослідження
У статті використано метод наукового опрацювання першоджерел, знайдених 

у спецфондах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, зокрема, підшивок газети 
«Діло» за 1930 р. Опрацьовано 252 публікації, частина з яких – у кількох подачах. На 
основі наукового реферування виокремлено 15 публікацій на політичну тематику з 
ключовим словом «Україна» на основі перекладених першоджерел з іноземних ЗМІ 
(метод наукового пошуку), тобто фактично застосовано проблемно-тематичний 
аналіз з метою осмислення порушених проблем (концептуальний аналіз) і підготу-
вання певних висновків та узагальнень (методи синтезу, індукції й дедукції).

Виклад основного матеріалу дослідження
Сьогодні, в умовах державної самостійності, логічно відійти від звичного в 

радянську і пострадянську добу терміну «українська проблема», який зазвичай ви-
користовували на позначення слова «Україна» в політичному, історичному, націо-
нальному, релігійному та інших аспектах. В умовах Радянської України науковцям 
було небезпечно вживати слово «Україна», тим паче в текстах на позначення між-
народних подій чи в публікаціях у закордонній пресі. Українці – були, українські 
землі – були, а України – не було, хіба що певні проблеми, пов я̓зані з нею. Виходячи 
з цього, у цій статті ми говоримо «Україна». Без локалізування чи обмеження термі-
нами «Західна», «Східна», «Північна», «Південна», «Центральна», «Лівобережна», 
«Правобережна», «Польська», «Румунська», «Чехословацька», «Радянська». 

У нашому розумінні Україна – це не тільки конкретна територія, а й українська 
духовність, національне усвідомлення, історична пам я̓ть, а найголовніше – мова, 
яка, за слушним висловом О. Федик, є духовним адекватом світу (дійсності), а не 
лишень засобом спілкування, способом комунікування, як прийнято вважати. Як 
показує історія, можна все життя вважати себе і бути українцем не тільки на рідній 
землі, а й на чужині. Український світ у такий спосіб примножується. Однак відомо 
й інше: без успішної політичної держави України не могло бути і не буде. Коли сьо-
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годні за рідну українську мову вбивають на Донбасі та в Запоріжжі, то, очевидно, що 
багато чого не зроблено за час Незалежності або зроблено неправильно. Тому нашим 
ворогам і заздрісникам так важливо, щоб Україна не стала успішною, щоб українці 
не стали щасливими на рідній землі, а змушені були постійно виїжджати у світи з 
метою утримання власних родин. Спочатку недалекоглядні та продажні політики 
реалізовували план національного розбрату за схемою «синьо-жовті – помаранчеві», 
«Схід – Захід», «бандери-фашисти – захисники-ветерани», а тепер, в умовах війни 
Росії проти України, ділять суспільство на «вакцинованих/захищених/безпечних – 
невакцинованих/незахищених/небезпечних», на тих, хто працює та отримує зарп-
латню, і на тих, хто відсторонений від роботи і приречений на голодну смерть. І 
допоки нами стрясатимуть ось такі потрясіння, доки вони будуть елементами дер-
жавної політики, доти не йтиметься про жоден розвиток, хіба що виживання…

Попри відсутність політичної Української держави, у міжвоєнний період, як 
і раніше, була українська інтелігенція: письменники, публіцисти, деякі політичні 
діячі. Навчена гірким досвідом попередніх років, частина з них чітко усвідомлюва-
ла, що необхідно відродити Україну як політичний суб є̓кт, відкинувши певні пре-
ференції колонізаторів. Такої позиції дотримувались автори та видавці «Діла», які, 
попри небезпеку арешту, конфіскату числа, намагалися займати чітку національну 
позицію, боронити її, відстоювати на всіляких форумах, головно – за допомогою 
слова. Один із способів донесення інформації про українців, українські землі у сві-
ті – переклади здебільшого проукраїнських виступів за кордоном, у чужій пресі. За 
цими «мазками» можна відтворити картину бачення і трактування України (колоні-
альної чи такої, що заслуговує на свою державу). Не можна сказати, що вона завше 
зрозуміла, чітка, виразна, справедлива, проте на ній є елементи обрисів постання 
нашої Незалежності в майбутньому.

Як першу у 1930 р. виокремимо публікацію О. І. Бочковського, в якій він аналі-
зує ставлення політичного і державного діяча, президента Чехословаччини, профе-
сора Томаша Масарика крізь призму книжки «Всесвітня революція» (Спогади й ува-
ги 1914-1918)» та останні публіцистичні й наукові праці, зокрема ті, що стосуються 
«української справи і тому заслуговують на увагу українського громадянства». Ре-
цензуючи оприлюднені напередодні спогади Т. Масарика у львівському українсько-
му кооперативному видавництві «Червона Калина», О. Бочковський звертає увагу на 
те, що Т. Масарик присвячує чимало уваги національному питанню загалом та кон-
кретним його проявам у Центральній та Східній Європі зокрема. Для нас цікаво те, 
що, всупереч звичному раніше терміну «малороси», Т. Масарик уживає слово «укра-
їнці»: «Для чехословаків посталі політичні ускладнення на Україні у звязку, з одного 
боку, з більшовиками, а з другого – зі самостійницькими тенденціями на Україні. 
Чехи не могли спершу зорієнтуватися у нових відносинах між Київом і Москвою, 
що й констатує проф. Масарик, хоч зазначує, що з цього приводу не було жадних 
неприємних епізодів між чехами та українцями». Водночас Т. Масарик не готовий 
до повного державного відокремлення України від Москви: «Я вважав за неможливе 
залишатися на Україні, цілком відокремленій від Росії, не лише з огляду на давніші 
зобовязання і обіцянки щодо Росії, але й з огляду на наших людей у більшовицькій 
Росії й передовсім, на наших полонених (щоби вони їх не переслідували)…»

У статті О. Бочковського детально переказано спеціальний меморандум про то-
гочасне становище в Росії, який Т. Масарик підготував на прохання американського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8


242
Житарюк М.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

представника для Президента Вільсона. У п. 7 йдеться про українські справи: «Здіб-
ний уряд міг би привести українців до задоволення автономною республікою, яка 
була б частиною Росії. Це був первісний плян самих українців. Щойно пізніше вони 
висловились за свою самостійність, хоч самостійна Україна буде в дійсности німець-
кою чи австрійською провінцією. Німці та австрійці переводять супроти України ту 
саму політику, як щодо Польщі». Звісно, можна зрозуміти застереження Т. Масари-
ка, бо у перспективі він бачив «прилучення Підкарпаття та української меншости в 
Словаччину»; «…маємо державоправну проблєму Підкарпаття та вибудування цієї 
автономної області, що була признана нам мировою конференцією на основі бажан-
ня, висловленого її населенням в Америці та дома. Спеціяльним питанням при цім 
було від початку зафіксування кордонів» (с. 424).

У публікації «Українська фільма в Парижі», підписаній криптонімом Л. Д., 
йдеться про демонстрування українського історичного кіно. Однак автор розчарова-
ний підміною слова «українське» на «російське» на рекламних плакатах. Натомість 
«в поясненнях до фільми уживаються лише слова «Україна». Фільма виконана ви-
двірнею «ВУФКУ» із Бучмою в головній ролі. Темою до фільми, яка по українськи 
зветься «Тарас Трясило», а по французьки «Татари» (здається тому, що така назва 
більше промовляє до уяви паризької публики), послужило повстання проти Поль-
щі гетьмана Тараса Трясила у 1630 р.». Автор зазначає, що в фільмі точно показано 
життя польської шляхти та її ставлення до українського народу, натомість життя 
Запорозької Січі залишилось не зовсім зрозумілим для іноземців: «Такі гарні кар-
тини, як життя запорожців, козацька гульня, козацькі Ради, вибір нового кошового 
без відповідних пояснень не роблять відповідного вражіння на публику, що не по-
інформована про тодішні відносини і звичаї», тому й не дивно, що в оцінках фільму 
трапляється, що козаків називають «народом із первісними обичаями». Оповідаючи 
про картину, автор узагальнює: «Фільма складена так, щоби переконувати, що досі 
ніхто не дбав про інтерес народу <…> В дійсности історія наших козацьких часів не 
знає ані подібного гетьмана, ані подібного кошового. По що для пропаганди скрив-
лювати нашу історію…?»

«…почався дня 9 березня ц. р. у Харкові великий монстр-процес проти найви-
датніших українських національних діячів. У будинку Харківської державної опери 
розсівся <…> більшовицький, найвищий на Україні, суд, що почав судити 45 пере-
дових українських громадян, нездужаних борців за національне українське визво-
лення. Одинокою і найбільшою провиною обвинувачених є факт, що вони не кинули 
віри в національне визволення, що були вірні державницьким українським ідеалам 
і що в згоді з ними та підпорядковуючись їм працювали над розвитком української 
культури та науки». Це фрагмент із публікації «Суд над репрезентами ідеї націо-
нального визволення». Автор невідомий. Однак думки в нього надзвичайно точні і 
зрозумілі. Так, судді – ті, хто знищив українську державність силою, хто під брех-
ливими закликами до національного самовизначення народів не визнали самоозна-
чення українського народу, а пішли на нього війною, нечуваним терором та руїною.

До слова, крім цієї статті, в «Ділі» були й інші про процес над надуманим біль-
шовиками «Союзом визволення України». Усього з березня по червень 1930 р. надру-
ковано 53 публікації. З них: 16 – інформації, замітки, невеликі листи та повідомлен-
ня, 37 – середні і великі за обсягом статті, кореспонденції, звіти про судові засідання, 
2 – публікації на Заході.
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У огляді «Відгуки харківського процесу: За океаном» зазначено, що в цій справі 
відбувалися масові виступи в різних містах Америки, де живе українська емігра-
ція: «З усіх усюдів висилано телєграми і меморіяли до американського уряду та до 
впливових американських політиків з протестом проти більшовицького панування 
на великій Україні, а зокрема проти переслідування української духовної еліти». Тут 
своєю діяльністю виділяється «Об є̓днання українських організацій в Америці», яке 
звернулося до голови Комітету закордонних справ, сенатора Бори. Цей лист підпи-
сали голова «Об є̓днання» О. Ревюк та секретар д-р Л. Мишуга. 27 лютого 1930 р., як 
повідомляє «Діло», він був надрукований у «Нью-Йорк Таймсі». У зверненні доклад-
но йдеться як про Харківський процес, так і про більшовицьку окупацію України за-
галом та нищення Української церкви, розправи над українськими священниками. В 
огляді подій за океаном у львівському часописі згадано й американську «Свободу», 
яка друкувала повідомлення про численні протести, зокрема, від о. Івана Гундяка, 
пароха української автокефальної церкви в Майнеровілі до конгресмена Дж. Бру-
ма, який виступив у Конгресі, сказано, що й інші українські видання критикували 
розправу над українськими інтелігентами в Харкові. «Діло» закінчує огляд такими 
словами: «Відрадний обіл, що організація «Обєднання» держить руку на живчику 
нашого національного життя і не занедбує ніякої нагоди, щоби пригадати нашим 
землякам в Америці, якого вони роду, а впливових чужинців інформує про положен-
ня на українських землях в Европі».

У повідомленні від 18 червня йдеться про те, що, на основі звернення дирек-
тора Українського університету у Празі проф. Яковлева, проф. Смаль-Стоцького та 
голови Головної ради української еміграції проф. Шульгина, 14 Конгрес Товариства 
Приятелів Ліги Націй у Женеві ухвалив резолюцію, в якій засудив політичні репре-
сії в Радянській Україні та інших радянських республіках.

Публіцисти й кореспонденти «Діла» відстежували у світовій пресі різні аспекти 
життя українців – політичні, історичні, культурні. Зокрема, не замовчували й кри-
тики. 11 квітня 1930 р. надруковано інформацію, з якої зрозуміло, що прихильники 
українофоба Крамаржа, чеські націонал-демократи, відверто потішаються на сторін-
ках часопису «Народ» арештом українських емігрантів, які начебто були членами 
УВО й «агітували за відірвання Закарпатської України від ЧСР».

В огляді преси в Литві, Англії, СРСР від 11 травня 1930 р. йдеться, по-перше, 
про зміну попередніх планів прихильників Пілсудського щодо обіцянок звільнити 
Україну з -під більшовицького ярма в контексті того, що польсько-російська вій-
на неможлива (за передовицею Романа Дмуровського «Знову поголоски про  поль-
сько-російську війну» в офіційному часописі «Лієтувос Аідас» від 29 квітня 1930 р.); 
по-друге, про те, що «українська правиця, націоналісти, змагають до створення не-
залежної української держави від Кавказу до Карпат» (за статтею Войта, власного 
кореспондента «Манчестер Ґардіан» у Берліні від 28 квітня 1930 р., присвяченій те-
рористичному актові в радянському посольстві у Варшаві); по-третє, про депешу 
варшавського кореспондента московських «Известий» Братіна про останні арешти і 
знайдені вибухівки у Львові, про замах на радянського консула саме руками «укра-
їнських терористів» – публікація від 26 квітня 1930 р.).

У публікації «Діла» від 24 травня 1930 р. згадано про низку статей берлінського 
кореспондента «Манчестер Ґардіан п. Войгта після відвідин Галичини, акцентовано 
на одній із них – «Меншості в Польщі. Делєгації до Женеви. Давніші петиції», да-
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тованій 7 квітня. Після розповіді про життя українців у Польщі автор пише про те, 
що договори про охорону національних меншин не дали бажаних для українців ре-
зультатів, тому останні практикують петиції до Ліги Націй. «З тих петицій, – пише 
Войгт, – яких разом було 38, лише 14 признано «прийнятливими». При цім з тих 14 
ніхто ніколи не чув, а решту (7) не були віддані до Ради Ліги, яка, здається, не знає 
що з ними зробити».

Стаття «Німці й українська проблєма» (23 вересня 1930 р.) присвячена критиці 
офіційної Варшави і польської преси за поширення неправди про начебто німецьку 
протекцію української політики зокрема та українського національного життя за-
галом, адже ці вигадки здатні призвести до «…жалюгідної дезорієнтації наших лю-
дей щодо фактичного стану зацікавлення українськими справами у широкому світі, 
дає притоку до всіляких фантастичних політичних концепцій <…>, викликує наївні 
сподіванки і кінчається найприкрішими розчаруваннями». Аналітик «Діла», який 
не підписав свою статтю, як і більшість інших, бо була небезпека майбутніх пере-
слідувань з боку польської адміністрації, застерігає земляків від марних надій після 
перемоги гітлерівців у Німеччині: «Коли справді в тому напрямку піде інтерпре-
тація внутрішніх німецьких відносин та їхнього звязку з закордонно-політичними 
проблємами, передовсім проблємою Сходу Європи, то українська публична опінія 
готова ще в одній справі набрати фальшивого погляду». На основі цитування пе-
редової статті «Загадка Сходу» німецького щоденника «Ґамбургер Нахріхтен» («Чи 
цікавить нас ця українська проблєма? Наша дипльоматія не привязує до неї ніякого 
значіння тому, що вона є внутрішньо-політичною справою, з одного боку, Польщі, з 
другого, Рад. Союзу, а від внутрішніх чужих справ ми тримаємо далеко наші паль-
ці. <…> Для міродайних німецьких соціял-демократів і демократів чи то німецьких 
державників українці є лише немилими націоналістами з погромовою минувшиною 
і тому треба їх ненавидіти…»), пам я̓таючи, що політика базується на фактах, автор 
висновує: «…концепція української державности ані в післявоєнній державній ні-
мецькій політиці, ані в німецькій  публичній опінії не грала і дальше не грає ролі. Це 
повинні наші люди зясувати собі і не мати під цим оглядом ніяких сумнівів».

Як непряме підтвердження поданих вище цитат – інформація в повідомленні ні-
мецького часопису «Артайтер Цайтунґ», надрукованому в «Ділі» 21 жовтня 1930 р., 
де зазначено, що помилково думати, буцімто національна боротьба у Східній Гали-
чині повинна поставити на порядок денний українське питання. Також є й такі слова: 
«В СРСР жиє більше ніж 30 міліонів українців, яких доля буде рішенням для всього 
українського народу. Питання, чи попри Росію та Польщу повстане українська дер-
жава, порішать не у Львові, а в Київі, Харкові й Одесі».

Реферування публікацій про українські справи у французьких часописах 
«Діло» подало 30 жовтня 1930 р. Автор із криптонімом «Л. І.» зазначає, що в дея-
ких французьких публікаціях є фактичні і політичні неточності, а навіть і нісеніт-
ниці, але їх подано без коментарів, адже український читач зуміє самостійно все 
зрозуміти. Так, у жовтневому числі місячника «Лє Монд Ново» надруковано статтю 
«Україна» п. Бен Епштайна, у редакційній примітці до якої зазначено, що «україн-
ське питання одно з найскладніших і найделікатніших». В історичному зрізі звучить 
думка про події 1917-1930 рр., які призвели до глибоких змін у розвитку південної 
Росії, тобто України. «Версайський договір відорвав від України землі, які українці 
вважають своєю національною, віковою територією: Галичину, Гроденщину, Мин-
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щину, Волинь, Поділля, Буковину, Бесарабщину і віддав їх Польщі, Румунії, Чехо-
словаччині і Литві (!). Решту захопили більшовики». Покритикував п. Епштайн і 
роль українських провідників для здійснення політики інтернаціоналізації: «Речник 
українського національного руху проф. Грушевський є вже знову в СРСР і знову 
його прихильники збіглись до нього з усіх кінців світа, хоча країною володіють біль-
шовики і хоча становище їх до України не є ясне». Автор стверджує, що царська Ро-
сія зробила з України революціонера з програмою і методами конспіраторів. «Росія 
зібрала бурю, бо сіяла вітер <…> нема ніякого іншого способу задовольнити цей 
край, як признати його населенню право на установчі збори, на підставі загальних 
виборів, що рішатимуть про його будуччину». 

Крім докладно описаної статті, автор «Діла» коротко згадує й інші публікації 
у жовтні, зокрема: у двотижневику «Ревю Де Монд» («Німецька проблєма», автор 
«* * *», від 15 жовтня), де йдеться про те, що Німеччина мріє «після розвалу СРСР 
поширити свій вплив на Україну, що має багатющу землю під збіжа…»; у католиць-
кому двотижневику «Лє Кореспондент» («Француська ескадрона на Україні»), де 
надруковано спогади старшини Жака дʼ Еспанія, у т. ч. й про те, як у 1919 р. він 
очолював свій ескадрон під час інтервенції на Херсонщині, але «під натиском селян 
мусів утікати»; у «Ревю де Парі» від 15 жовтня Ілько Борщак та Рене Мартель опу-
блікували статтю про Мазепу.

На особливу увагу заслуговує монографія Рене Мартеля «Франція та Польща – 
реальність Східної Європи», що з я̓вилась у паризьких книгарнях восени 1930 р. 
«Діло» передруковує рецензію на книжку доктора Юрія Студинського, розміщену 
в часописі «Новий час» від 31 жовтня 1930 р. (Ч. 124), подає певні цитати безпосе-
редньо з паризького видання, зокрема: про історію розвитку українського народу в 
Галичині, про документи з визвольної боротьби, про історію галицької мирної де-
легації, про рішення Антанти визнати Галичину у складі Польщі. У частині «Київ» 
проф. Р. Мартель робить екскурс у минуле. Згадує Переяславський договір, мето-
дичне знищення України московськими царями, часи Центральної Ради, Гетьманату, 
Директорії, детальніше аналізує Варшавський договір, який уклав С. Петлюра. У 
висновку автор «розбирає усі можливости української квестії чи прийде упадок со-
вітів, чи вони залишаться, чи Україна буде зараз самостійною, чи в спілці із Росією, 
якої-небудь закраски архибілої, білої, білавої-червонавої чи таки червоної і ствер-
джує, що питання соборности українських земель ніколи не стратить своєї актуаль-
ности».

Наприкінці року у «Ділі» надрукована анонімна стаття «Поморя і Україна», в 
якій основний акцент зроблено на аналізі публікації в німецькому католицькому ча-
сописі «Німеччина» (від 16 грудня 1930 р.) (лист із Лондона) та реакції на неї Т. С. 
К. (Кузіцкі) в «Газеті Варшавській». Самостійну Україну, як випливає з допису з 
Англії, що надрукований у «Німеччині», «англійці вважають не лише знаряддям у 
торговельних справах, але також забезпеченням проти червоного імперіялізму, який 
в той спосіб втратив би доступ Чорного моря». Оскільки в цій публікації йшлося і 
про можливі зміни у Східній Європі, польська цензура конфіскувала цілі частини, 
про які можна хіба що здогадуватися. Натомість «Газета Варшавська» називає лон-
донського листа до «Німеччини» німецьким «пробним бальоном». Цитуємо «ГВ»: 
«Є це, мовляв, лише одна з тих нових комбінацій, які зроджуються у головах при-
клонників мирної ревізії Версайського договору <…> Однаково відібрання Поморя, 
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як і створення України – це чисто німецькі пляни». «Діло» завершує огляд такими 
словами: «…про українську проблєму в цілій її ширині буде щораз більше писатися 
на сторінках тієї світової преси,  яка має відчуття актуальности і важливости полі-
тичних тем».

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення
У процесі опрацювання підшивок газети «Діло» за 1930 р. у спецфондах Науко-

вої бібліотеки імені Івана Франка було вивчено переважно оглядові та дайджестові 
публікації, що відображали українську тематику в європейській пресі. Це і питан-
ня прав і свобод українців у Галичині та Радянському Союзі, судилище в Харкові, 
відоме як «Процес СВУ», питання майбутнього політично-адміністративного кон-
струювання Європи, з акцентуванням на впливи Радянського Союзу та Німеччини. 
Зрозуміло, що ми не претендували на історичні відкриття, адже послуговувались 
не архівними каталогами, однак можемо вважати, що газета «Діло» намагалась від-
дзеркалювати основні події та проблеми того часу з погляду українських інтересів. 
Читаючи часопис, мимоволі занурюємось в іншу історичну площину, яка мала місце 
понад 90 років тому, і ловимо себе на думці, що «українська карта», Україна як неза-
лежна держава й досі залишається предметом суперечок та маніпуляцій сильніших 
сусідів: путінська Росія веде проти Заходу на території нашої країни гібридну війну, 
час від часу нарощуючи антиукраїнську істерію, Європейський Союз, попри числен-
ні запевнення у підтримці і висловлення занепокоєння, з одного боку, не поспішає 
надавати нам можливість вступити в осяжній перспективі до ЄС та НАТО, з іншого 
ж, – попри політичні санкції, фінансує кремлівський та антиукраїнський, антиєвро-
пейський режим на сотні мільярдів доларів щорічно (енергетичний сектор). Тому в 
цьому сенсі від 1930 р. до 2021 р. у ставленні до українців багато що залишилось не-
змінним: ми як були об є̓ктом політичних рішень та дій, так ним і залишаємось досі.

На основі підшивок «Діла» можна поглиблено досліджувати й інші аспекти то-
гочасного життя: колективізацію й розкуркулення в СРСР, політичні переслідуван-
ня та процес «СВУ», національні питання в умовах перебування частин українських 
територій під протекторатами інших держав, мистецьке й культурне життя, спор-
тивні події тощо.

Висновок
Здійснене дослідження дозволило нам доповнити історію української та зару-

біжної журналістики, її джерельну базу, впровадити в науковий обіг окремі публі-
кації.

Вивчений матеріал дає змогу сказати, що, по-перше, нам потрібно глибше ви-
вчати національну й патріотичну журналістську спадщину, що зосереджувалась на 
важливих питаннях для можливої розбудови України в умовах чужого протектора-
ту (щоденник «Діло» – один із таких зразків, його нерідко називають українським 
«Таймсом»), знаходити там підказки для сьогодення, по-друге, намагатись карди-
нально по-іншому зрозуміти значення преси сьогодні, відійти від примітивізації 
ролі ЗМІ як комунікації, від домінування відображення на основі космополітизму, 
повернутись до глибокої аналітики, на основі чого вибудовувати національну інфор-
маційну політику (це вже питання національної безпеки).
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UKRAINE IN THE INTERNATIONAL PRESS IN 1930  
(ON THE MATERIALS OF THE LVIV NEWSPAPER «DILO»)
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In the article of Professor Maryan Zhytaryuk, it is implemented the systematization 
of publications in the international press of 1930 about Ukraine on the materials of the Lviv 
newspaper «Dilo». Important political issues, in particular: Bolshevism in Soviet Ukraine, the 
massacre of the Ukrainian intelligentsia (Union for the Liberation of Ukraine), the interpretation 
of the «Ukrainian political problem» in European countries were singled out and generalized.

The topicality of the article subject follows from the need to supplement the materials 
on the study of the «Ukrainian question», from the understanding that the interwar period, 
mainly in the 30s of the twentieth century, is a concentrated historical and political period, that 
is represented on newspaper and magazine columns. During the decade (30s of the twentieth 
century) – there were thousands of them. For example, in the newspaper «Dilo» only in the 
first three months of 1930 we can find more than 100 publications on international subjects. 
Therefore, the author narrowed the research materials to translated materials in the genres of 
press round-up, review, digest of publications in the foreign press.

The purpose of the article is to focus on Ukrainian issues in the international press 
based on translations and comments on foreign publications in the newspaper «Dilo» in 1930. 
The task of the publication is to comprehend the identified texts in the context of geopolitical 
construction on the eve of World War II; to supplement the history of Ukrainian and foreign 
journalism and its source base.

In the article the author uses the method of scientific study of primary sources found 
in the special funds of the Scientific Library of LNU. I. Franko, in particular, the bundles of 
the newspaper «Dilo» for 1930. 252 publications were processed, some of which - in several 
submissions. Based on scientific summarizing, 15 publications on political issues with the 
keyword «Ukraine» were selected on the basis of translated sources from foreign media 
(scientific research method). Actually with the purpose of understanding the raised issues 
(conceptual analysis) and of preparing some certain conclusions and generalizations (methods 
of synthesis, induction and deduction) the problem-thematic analysis was used.

Key words: Ukraine, Poland, Soviet Union, «Dilo», international press, digest, 1930.
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У рецензії йдеться про підручник з телевізійної та радіокомунікації, підготовлений 
авторським колективом, за редакцією доктора філологічних наук, професора В. В. Ли-
занчука.

Ключові слова: телевізійна та радіокомунікація, практична спрямованість, медіа-
фахівець, виховний елемент, відповідальність журналіста.

Що насамперед цінує читач у книжці, яку взяв до рук? Звичайно ж – її чита-
бельність: щоб після ознайомлення з першою сторінкою хотілося читати і далі. Це 
особливо цінується в навчальному виданні. Там немає, як у художній книзі, цікаво-
го, інтригуючого сюжету, там – наука. Але і її можна подати цікаво, зумівши просто 
й дохідливо сказати про відносно складне. 

Саме така манера викладу навчального матеріалу характерна для адресова-
ного студентам-журналістам нового підручника «Телевізійна та радіокомунікація: 
історія, теорія, новітні практики». Знаменно, що це видання присвячене 360-річчю 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серед авторів великої за обсягом (420 с.) книги такі відомі в українському жур-
налістикознавстві особистості, як заслужені професори цього університету: декан 
факультету журналістики, доктор історичних наук І. В. Крупський та завідувач ка-
федри радіомовлення і телебачення, доктор філологічних наук В. В. Лизанчук. Оби-
два вони до того ж і академіки Академії наук вищої освіти України.

Ініціатива щодо видання цього підручника належить Василеві Васильовичу 
Лизанчуку. Відчувши потребу у такій книзі, він залучив до її написання ще кіль-
кох працівників очолюваної ним кафедри – доцентів О. М. Білоус, П. Я. Дворянин і 
Н. Є. Лебеденко. Усе ж йому належить левова частка написаного.

Підручник увібрав деякі необхідні, з погляду його авторів, міркування й ви-
сновки із попередніх теоретичних напрацювань у сфері теле- і радіожурналістики, 
що належать перу низки науковців. Але все попереднє не просто «перекочувало» у 
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підручник, а знайшло в ньому нове осмислення, глибшу аргументацію, доповнило-
ся багатьма цікавими спостереженнями і судженнями, суголосними з духом часу, з 
тими радіо- й телевізійним новаціями, що з’явилися останніми роками в медіапро-
сторі України.

У підручнику десять розділів. Кожен з них покликаний збагатити студента 
знаннями з теле- і радіокомунікації, навчити його всього того, що повинен знати 
медійний фахівець і уміти застосувати це на практиці.

Уже самі назви розділів свідчать про їхню практичну спрямованість, як-от: 
«Основні методичні засади функціонування інформаційних радіо- і телевізійних 
жанрів», «Як аналізуємо, тлумачимо, роз’яснюємо факти, події, явища», «Особли-
вості створення художньо-публіцистичних передач радіомовлення і телебачення» 
тощо. Що вже казати про ту користь для студента, яку той отримає завдяки поданим 
у підручнику численним прикладам теле- і радіоматеріалів, до підготовки яких до-
лучились (що дуже важливо) самі ж студенти. Їхні творчі роботи мають переконати, 
що ця справа до снаги кожному студентові вже під час навчання, і послужити сти-
мулом до журналістської творчості.

Одним із найпопулярніших жанрів сучасного телебачення є ток-шоу – розмовне 
видовище. Природа видовищності на телевізійних екранах поєднує інформаційно-а-
налітичне мовлення з розважальним. Розважальні ток-шоу організаційно і психоло-
гічно поєднують у собі певну інформацію, гумор, гру, які спрямовані на естетичне 
задоволення та корисну релаксацію. Але творцям таких шоу-програм треба пам’я-
тати, що під час емоційного сприйняття у свідомість глядачів навіюються, уклада-
ються певні ідеологеми, – наголошено в підручнику. Який зміст цих ідеологем, яку 
енергію вони випромінюють – це насамперед залежить від громадянської позиції, 
світоглядної орієнтації, духовно-національної спрямованості творців розважальних 
ток-шоу. Адже розважаючи, можна морально і національно виховувати і навпаки – 
розважаючи, можна засівати отруйні зерна інфантилізму, нігілізму до української 
мови, культури, зневажливе ставлення до України. У процесі опанування журна-
лістською професією надто важливо, щоби студенти навчилися критично, гуманіс-
тично, патріотично мислити і діяти, а ці здібності розвиваються під час творчої ді-
яльності, складовою якої є аналіз та оцінювання ток-шоу.

Хіба студентові не додасть творчої наснаги той факт, що його факультетські 
попередники за створений ними під керівництвом викладача Я. І. Табінського доку-
ментальний телефільм «Таємний щоденник Університету», сценарій якого подано 
в підручнику, були відзначені премією Львівської обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України (2020 р.), а на Міжнародному конкурсі молодіжних 
медіакомунікаційних проектів «ТО-МИ», який організувала Асоціація українських 
редакторів (2020 р.), їхній фільм отримав ГРАН-ПРІ.

Не менш цікаво дізнатися з підручника і про створений студентами-журналіс-
тами телефільм «Посол у світ Вічного» про титана думки і праці Івана Франка. У 
процесі роботи над фільмом, йдеться у підручнику, студенти наблизилися до віч-
них цінностей головного героя фільму, розкрили його духовний світ. У цьому їм 
допомогли змістовні бесіди з франкознавцями, матеріали Інституту франкознавства, 
відео- та інтернетджерела. Студенти їздили на батьківщину Каменяра, де записали 
кілька інтерв’ю, опановуючи при цьому мистецтво спілкування перед телекамерою. 
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Звісно, телевізійний фільм, як і радіофільм, а ще теле- і радіонарис, які розгля-
даються у розділі про художньо-публіцистичні жанри, це «вищий пілотаж», творча 
вершина для студента-журналіста. І підніматися до неї треба, опанувавши спочатку 
інформаційні й аналітичні теле- і радіожанри, яким у підручнику присвячено окре-
мі розділи. У них теж бачимо чимало прикладів студентських творчих робіт. Вони 
вдало пов’язані з теоретичним матеріалом, роблять його зрозумілішим, доступні-
шим. 

Наприклад, при розгляді аналітичних жанрів подано радіокоментарі на акту-
альні теми, які підготували студенти. Після прочитання цих матеріалів, напевно, у 
студента з’явиться бажання і самому написати коментар. Добре, що після кожного 
розділу окреслено завдання студентам для самостійної роботи. Подано запитання 
для самоконтролю опанованих знань і список літератури для самостійного опрацю-
вання. 

Усі розділи підручника змістовно пов’язані і побудовані так, що забезпечують 
студентам можливість поступово, покроково поглиблювати свої теоретичні і прак-
тичні знання з теле- і радіокомунікації. У цьому, безперечно, заслуга авторів видання. 

Але, окрім фахової компетентності, як слушно підкреслює в підручнику проф. 
В. В. Лизанчук, «дуже важливо сформувати у студентів, майбутніх журналістів, со-
ціально-національну компетентність, глибоке розуміння сутності свободи слова і 
відповідальності за зміст мовленого слова і зображення, виробити переконання, що 
вони активні учасники українських державотворчих процесів, а не посередники чи 
ретранслятори інформації».

Варто відзначити і виховне значення підручника, що простежуємо вже з пер-
шого розділу, історичного (автор проф. І. В. Крупський). Навчаючись за цим під-
ручником, студенти мають усвідомити, що від честі журналістів, їхньої гідності, 
патріотизму залежить честь, авторитет, світле ім’я України, її майбутнє; що утвер-
дження зусиллями журналістів української національної ідентичності є запорукою 
подальшого процвітання нашої держави. 

 Надзвичайно важливо, що у розділі «Українське слово в теле- і радіокомуніка-
ції» наголошено: в сучасних умовах глобалізації та гібридної війни Російської Феде-
рації проти України електронні ЗМІ в Україні покликані систематично, цілеспрямо-
вано своїми телевізійними і радіопрограмами спрямовувати кожного українця, всю 
націю постійно звертатися до своєї самості, своєї історичної сутності, відновлювати, 
підтримувати велич національного духу, волелюбності, впевненості, працелюбно-
сті, любові до української мови, культури, духовності, які є підґрунтям і гарантом 
незнищенності. Тому зростає відповідальність журналіста за правдиве трактування 
кожного факту, події і явища, вибір новини, джерела інформації, слово, логічний на-
голос, тон та темп мовлення, паузу в цьому процесі, адже за допомогою цих елемен-
тів здійснюється правдиве відображення складного реального життя.

Завершуючи свій відгук, запитую себе: а чи добре для студентів-журналістів, 
їхнього навчання те, що радіо- і телекомунікація поєднані у підручнику? Вважаю, 
що таке поєднання цілком можливе і навіть доречне вже хоча б з огляду на те, що у 
цих двох комунікаційних засобів багато спільного, а найперше – мовлене слово як 
головний будівельний матеріал телевізійної та радіокомунікації. Ну а відмінності 
між ними, специфіку кожного з них легше пізнати і засвоїти, коли вони поруч.



254
Дмитровський З.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. Випуск 51

Переконаний у тому, що в студентські роки, починаючи свій радіотелевізійний 
шлях (спершу працював на радіо), я б хотів мати такий підручник. Тому від мене, ко-
лишнього студента, а нині ветерана журналістської праці, від студентів нинішніх та 
й усіх, кому адресоване це видання, – щирі вітання його авторам і подяка за цікавий 
і змістовний підручник, який навчає й виховує. 
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The review is about textbook on television and radio communication for students, teachers 
of faculties and departments of journalism, as well as journalists-practitioners, prepared by 
the author’s team edited by Vasyl Lyzanchuk. Textbok absorbed some considerations and 
conclusions from previous theoretical developments, which found a new meaning here, deeper 
argumentation, supplemented by many interesting observations that correspond to the spirit 
of the time, the innovations that have appeared in recent years in the media space of Ukraine.

The textbook has ten sections, each of which is designed to enrich the student with 
knowledge of television and radio communications, teach him or her all that a media professional 
should know and be able to apply it in practice. The titles of the sections indicate their practical 
orientation: «Basic methodical measures of functioning of information radio and television 
genres», «How we analyze, interpret, explain facts, events, phenomena», «Features of the 
creation of artistic programs on radio and television» and others. All sections of the textbook 
are meaningfully connected and constructed in such a way as to provide students with the 
opportunity to gradually, step by step to deepen their theoretical and practical knowledge of 
television and radio communications. This is undoubtedly the merit of the authors of the edition.

The student will benefit from the numerous examples of television and radio materials 
prepared by the students themselves. Their creative work should convince that this work can 
serve as a stimulus for creative work for future journalists during their years of study.

In addition to professional competence, as rightly emphasized in the textbook by Professor 
Vasyl Lyzanchuk, “It is very important to form in students, future journalists, socio-national 
competence, deep understanding of the essence of freedom of speech and responsibility for the 
content of the spoken word and image, to develop the belief that they are active participants in 
the Ukrainian state-building processes, and not intermediaries or repeaters of information”.

It should be noted that the educational element is present throughout the textbook starting 
with the first chapter, historical (author Professor Ivan Krupskyi). While studying this textbook, 
students should realize that from the honor of journalists, their dignity, patriotism depends 
on the honor, authority, bright name of Ukraine, its future; that their assertion of Ukrainian 
national identity is the key to further prosperity of our state.

Key words: television and radio communication, practical orientation, media specialist, 
educational element, journalist’s responsibility.
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Проаналізовано науково-публіцистичні праці Миколи Григорчука, у яких зосере-
джено увагу на формуванні в українців національної гідності, державницького мислен-
ня, морально-духовних ідеалів. Наголошено, що важливо зміцнювати духовну єдність 
української нації, поглиблювати ментальний спротив гібридній війні Російської Феде-
рації проти України, розширювати та поліпшувати просвітницьку пропаганду укра-
їнських національних цінностей. Адже досі кровоточить зранене українське серце від 
московського царського та російського комуністичного режимів, які знищували україн-
ську національну еліту, отруювали національну ідентичність, соборницькі почуття, під 
гаслами інтернаціоналізму нав’язували фальшиве розуміння братерської єдності білору-
сів, росіян та українців, формували безнаціональну людину, яка сліпо, бездумно вико-
нувала московські імперські зазіхання. Підкреслено, що жодну інформацію у широкому 
і вузькому розумінні не можна сприймати без тестування на правдивість, відповідність 
морально-духовній місії людини, основоположним цінностям українського етносу, по-
клавши морально-духовні національні цінності в основу державного будівництва.

Ключові слова: публіцистика, незалежність України, свобода, комунікація, патріо-
тизм, морально-духовні цінності, національна свідомість.

Досить часто під час зустрічі запитуємо один одного – «Що нового?». Духов-
но-інтелектуальна потреба отримати цікаву, суспільно-важливу, змістовну інформа-
цію у всі часи супроводжувала людину. У нинішній період з першої хвилини народ-
ження людина потрапляє в інформаційний бум. Її бомбардують найрізноманітніші 
повідомлення, насичені певними судженнями про факти, події, явища, оцінками, 
схваленнями чи осудом поведінки, вчинків окремих осіб, груп людей, партій, су-
спільних організацій, а також властей, урядових структур тощо. Водночас постправ-
да (брехня), фейки, антиукраїнські наративи переповнюють інформаційний простір 
України.

Як витримати цей потужний натиск? Найголовнішим лікувальним засобом 
є Правда, яка живиться доброчесними джерелами – історичними і сучасними. До 
інтелектуально багатих, емоційно добротворчих, морально чистих інформацій-
но-аналітичних джерел належать дві книжки доктора фізико-математичних наук, 
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фізика-теоретика Миколи Григорчука «Куди йдеш, Україно?» (2020 р.) і «Свобода 
на барикадах» (2021 р.). Він народився у селі Баня-Березів Косівського району Іва-
но-Франківської області. Микола Іванович Григорчук закінчив з відзнакою фізич-
ний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету імені 
Юрія Федьковича. Тепер він провідний науковий співробітник Інституту теоретич-
ної фізики НАН України.

Книжки М. І. Григорчука «Куди йдеш, Україно?»1 та «Свобода на барикадах»2 
наповнені українською національною ідеєю державного самоздійснення, в основі 
якої правдива інформація знань. Свідоме й активне прискорення руху правдивої ін-
формації у вузькому і широкому розумінні професор С. Й. Вовканич назвав духов-
ною інформаційною мобільністю нації. Творче інформаційно-виховне комунікуван-
ня Миколи Івановича – це відгуки, огляди, рецензії на актуальні твори письменників 
Марії Матіос, Віри Вовк, Романа Іваничука, Дмитра Павличка, Юрія Щербака, Бог-
дана Гориня, Михайла Слабошпицького, Івана Корсака, Григорія Гусейнова, Василя 
Рубана, Ярослава Мельника, Софії Андрухович. У публіцистичних роздумах йдеть-
ся про деякі пам’ятні для українців події недалекого минулого та історичні постаті з 
ними пов’язані. Спираючись на твір Івана Корсака «Вибух у пустелі», М. Григорчук 
зазирнув в історію створення атомної бомби. До цього великого проєкту у США був 
причетний киянин Георгій Кістяківський, який знайшов спосіб приводу дияволь-
ської машини в дію. Услід за героями роману Юрія Щербака «Зброя останньої надії» 
М. Григорчук розмірковує над розробкою такої зброї на сучасному етапі розвитку 
Української Держави. Він також відобразив лихо від ядерної енергетики, зумовле-
не невмілим використанням складних технологій. Для України воно обернулося 
страшною аварією на 4-му блоці Чорнобильської АЕС. 

На прикладі життєвої дороги Митрополита Андрея Шептицького окреслено 
всю складність боротьби Галичини за свої релігійні переконання та за автономію 
краю, де стикалися агресивні інтереси Австрії, Пруссії та Польщі. У розповіді про 
Нестора Махна та його дружину Галину Кузьменко розкрито трагічні процеси, які 
відбувалися у ті самі часи в Центральній Україні, окупованій російськими більшо-
виками за допомогою змосковщених українців. Оглядаючи життєві шляхи і творчий 
доробок таких талантів, як Віра Вовк і Святослав Гординський, М. Григорчук пока-
зав велич духовної національної сили українців навіть тоді, коли вони втратили зв’я-
зок з рідною землею. Кожна оповідь Миколи Івановича відкриває, показує людині 
дорогу до українського національного храму через її серце, в якому є Бог.

Надзвичайно хвилюючими є спогади Анни Урбанович, яку у жовтні 1947 року 
енкаведисти російського комуністичного режиму вивезли на Сибір. У довідці СБУ 
для комісії Верховної Ради України про ОУН і УПА (1993 р.) зазначено, що в період 
з 1944 до 1955 року з території західних областей України були виселені у віддалені 
райони СРСР 65906 сімей учасників ОУН, УПА (203662 особи). У книзі «Свобода на 
барикадах» Миколи Григорчука читаємо:

«На Покрову 1947 року в Березовах несподівано випали великі сніги. Як казали 
місцеві: «Западь по груди». Рум’яніли ще яблука в садах. Закутуючись дедалі більше 
в пухкі білі одежі, вони були заскочені природною халепою. Гілля ж, не витримавши 

1 Григорчук, М. (2020), Куди йдеш, Україно? …
2 Григорчук, М. (2021), Свобода на барикадах…
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спільної ваги плодів і снігу, вигиналось до «не можу», тріщало і ломилось, ніби віщу-
ючи біду.

Невдовзі рано удосвіта у багатьох мешканців села пролунав стукіт у двері. 
Коли двері відчиняли, до хати вломлювалась трійця військових у шинелях з синіми 
погонами на плечах й червоними зірками на кашкетах. Домашню тишу розривав на-
каз: «Распішісь, что у тєбя нєт оружія в домє!». Розписувались, не вчитуючись, 
адже зброї справді не було. Отримавши підпис, строго додавали: «Собірайтєсь би-
стро! В Сібірь поєдітє!»; «Чєрєз час на виход с вєщамі!». Це означало: бери найнеоб-
хідніше, що можеш сам взяти в руки з одежі і їжі й покидай рідну домівку, можливо 
назавжди.

Анна обвила ноги войлоковими онучами, натягла шкіряні постоли, накинула пе-
тик на плечі. Опісля одягла свою ще сонну п’ятирічну Наталочку в кожушок, взяла 
її на руки, перехрестила хату, себе з донею, й рушила у невідоме. Билася в догадках: 
«Господи Боже, за віщо така на нас упала кара?». Невже через чоловіка, який, бу-
дучи сільським кравцем, інколи ремонтував одежу повстанцям у лісах? Але він уже 
третій рік відбував ув’язнення у Сибірах за свої кравецькі «злочини». Може, через 
тітку, окружного кур’єра УПА Анну Малкович? Але її хата разом зі стодолою єдині 
на всі Березови були висаджені в повітря протитанковими мінами на очах у її дочки 
Розалії, яка при цьому була заарештована. Тітка ж Анна була зненацька схоплена у 
1946 році й засуджена на 25 років концтаборів і вже третій рік відбувала покарання 
в Іркутській області. Чи це карма така? У 1939-му, як зайшли перші «совіти», двоє 
братів Анниної матері Марії Малкович – Іван і Василь Малковичі – чи не єдині на 
Березовах – були «розкуркулені» й вивезені у Сибір разом зі своїми родинами. Так і не 
повернулись. А тепер вже й Анну з дочкою відправляють у ту ж дорогу…»3.

Анна Урбанович після жахливих поневірянь втекла із Сибіру, але без донеч-
ки. Наталочка на св. Введення, 21 грудня 1947 року, померла – дитячий організм не 
витримав сибірських випробувань. Після амністії Анна Урбанович довгі роки обхо-
дилася сама, без особливої опіки. Читала газети, слухала радіо, дивилася телевізій-
ні передачі, регулярно відвідувала церкву. Була у курсі світових новин, мала добру 
пам’ять, багато знала цікавих фактів з історії Березовів, окремих родин, її цікаво 
було слухати. «Це би на волову шкіру не переписав, що я перейшла, – не раз казала. – 
Таке варто не забувати, бо щелепи Кремля весь час напоготові». 

Анна Урбанович вірила в те, що українці відвоюють рідні землі у московських 
загарбників. Обурювалася, коли російські посіпаки називали українських борців за 
волю фашистами, нацистами. Анна Урбанович не дожила до майбутньої Перемоги 
над новітнім ворогом – відійшла у кращі світи 2 січня 2021 року. Ще за життя подба-
ла про свій надмогильний пам’ятник. На ньому вона молода, разом з Наталочкою.

Роздумуючи над інтелектуальним романом Юрія Щербака «Час тирана. Про-
зріння 2084 року», Микола Григорчук підкреслив, що життєвий досвід автора спря-
мував аргументований, аналітичний погляд на майбутні глобальні виклики, союзи і 
конфлікти, намагався спрогнозувати хід світової і національної історії та відповісти 
на запитання: хто ми, звідки й «куди йдеш, Україно?». 

Миколу Григорчука, як і Юрія Щербака, найбільше непокоїть доля України, бо 
«Україна – це вічно киплячий казан Європи під високим тиском, який час від часу 

3 Григорчук, М. (2021), Свобода на барикадах… С. 90–92. 
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вибухає, і тоді ллється кров ріками», бо «ми не тільки народ Плуга, а й народ Шаблі». 
Завдяки нашій войовничості («українці вперті як у житті, так і в бою») ми зали-
шилися на своїй землі. Не раз втрачали свою державність з огляду на те, що «наші 
люди схильні до анархії», зневажають будь-які закони, за гасло мають «волю», а не 
«свободу», толерантні до всяких зайд. Ми швидше належимо до тих, для яких закон 
неписаний, ніж до тих, хто вірить різним законам і конституціям. Нам пасує «мах-
новська волелюбність» і гоголівська роздвоєність душі, коли ми любимо все своє, 
але вірно служимо поневолювачеві. Юрій Щербак висуває здогад про те, що «ми, 
українці, програємо тому, що ніхто не хоче помирати за абстрактну ідею, зненавид-
жену державу, злодіїв у владі, поліцію, яка нещадно лупцює мирних протестантів». 
Вустами героя Крейди автор припускає, що «ми збереглися як народ тільки завдяки 
нашій покорі».

Юрій Щербак обмірковує можливості національної військової диктатури (на 
зразок Кемаля Ататюрка) з «твердою рукою одного генерала», «гармонізації демо-
кратії», яка створила б можливості позбутися парламентської суєти, «пустопорож-
ніх обіцянок популістських блазнів і шулерів», просування до влади «грошових 
мішків», «жадібності багатьох партій», здатних «грати за правилами», які до певно-
го часу «забезпечують їм перевагу», зменшити розповсюдження вірусу телевізійної 
та інтернетівської дебільності, відправляти «чиновників-недбальців на гауптвахту» 
із залученням до громадсько-корисних робіт, перевіряти учасників кримінальних 
угруповань на «детекторі думок та спогадів…». 

Микола Григорчук привертає увагу до основних положень доктрини побудо-
ви української міцної держави, про які мовиться у романі «Час тирана. Прозріння 
2084 року»: «державу слід будувати на принципах загальнонародного солідаризму 
і державного націоналізму»; «державою повинна б керувати політично нейтральна 
адміністрація менеджерів, яка має програму її розвитку на найближчі 25 років»; «за-
соби масової комунікації не повинні перебувати в руках окремих монопольних по-
літичних та фінансових груп»; «конфіскація несправедливо нажитих олігархами ба-
гатств»; «працюючі мають право на два голоси, пенсіонери – на один»; «держава має 
дбати про розвиток національної культури». Має бути створене «державне агентство 
пам’яті, національного героїзму та історичної гордості». Варто якомога далі відійти 
від російського-радянської спадщини «несамовитих червоних бісів», знищити всі 
комуністичні символи згідно із Законом «Про засудження комуністичного і наці-
онал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки». Тоді з народу приниженого, постколоніального і по-
стгеноцидного «поступово виникає народ єдиної країни, народ гордий, такий, що 
вміє відстояти свою незалежність»4. Наша найбільша цінність –єдність України в 
розмаїтті її земель. А гарантом єдності, об’єднувальною силою може бути сучасна, 
потужна Українська Армія. Вона буде утримувати від сповзання в яму дрібного по-
літиканства, розбрату і розгулу корупції і може стати одним із головних гарантів 
державності та незалежності.

Інтелектуально-духовна, морально-естетична та інформаційно-просвітницька 
цінність гуманітарних праць Миколи Григорчука полягає насамперед в тому, що 
вони переконливо освітлюють шлях вироблення стійкого українського імунітету, 

4 Григорчук, М. (2020), Куди йдеш, Україно? … С. 71–72.
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національної ідентичності, розвитку і зміцнення Соборної Незалежної Держави у 
боротьбі з одвічним московським ворогом. Читаючи книжки «Куди йдеш, Україно?» 
та «Свобода на барикадах», відчуваєш і розумієш трагізм і незламність духу три-
валий час бездержавного народу, де панували безправ’я, приниження, голодомори, 
лінгвоциди, геноциди, етноциди, духовне, соціальне і політичне покріпачення. 

Багатовікова героїчна боротьба національно свідомих українців завершилася 
відновленням незалежності України. Однак ще чимало громадян України не позбу-
лися неволі духу, яка є суттєвою перепоною до національної єдності. Привернувши 
увагу до цифри 223, М. Григорчук наголосив, що стільки письменників із 259 було 
знищено московським комуністичним режимом в Україні за 1930–1938 роки. Це був 
один із низки зловісних методів руйнування українства як цілісності та знищення 
України. Нинішня суспільна, божиста місія інтелігенції – цілеспрямовано працю-
вати, щоби повернути всім українцям національну історичну пам’ять. Бо лише на 
засадах національної пам’яті, моральних цінностей, доброчесності і доброчинства 
можна побудувати матеріально і духовно багату Українську Державу і відкинути у 
безодню популізм нинішніх владних чільників, на улесливих гачках яких ще й досі 
висить чимала кількість виборців.

Серед визначальних ідейно політичних чинників реалізації Національної Ідеї 
українського державотворення, про які мовиться у науково-публіцистичних пра-
цях М. Григорчука, виокремлюємо фундаментальні – мовний і релігійний чинники. 
Яскравим прикладом для нас є Ізраїль і Польща. У цих державах абсолютизували 
мову і релігію і саме завдяки такому розумінню сутності державного будівництва і 
національної ідентичності, всупереч багатьом труднощам, досягають бажаної жит-
тєстверджуючої мети.

Отже, питання мовно-культурного, духовно-національного виховання в системі 
освіти, засобів масової інформації має бути на порядку денному функціонування за-
конодавчої, виконавчої і судової влади. Бо руйнування української національної іден-
тичності різними методами не припинялося впродовж тридцяти років відновленої 
Незалежності України. Замість того, щоби спрямовувати інтелектуальні сили на фор-
мування автентичних українських національних цінностей, державні чільники досі 
нав’язують тезу про полікультурність, поліетнічність, природну російсько-українську 
двомовність. Чимало слуг не українського народу, опезежисти, різні шарії, пальчев-
ські, мураєви та інші фоби і словом не згадують, що за царської і совєтської мос-
ковських імперій наплоджено 480 циркулярів, указів, постанов, ухвал, розпоряджень 
про заборону української мови – найголовнішого джерела української національної 
сутності, ідентичності. У нинішній надто складній суспільно-політичній, соціаль-
но-економічній, морально-психологічній ситуації не забуваймо надзвичайно важливу 
просьбу Олеся Гончара – берегти собори українських душ. Щоби не згасла ця заповідь 
видатного Українця, сумлінно, цілеспрямовано працює Микола Григорчук.

Наснажені глибоким змістом, світлою естетичною одухотвореністю праці Ми-
коли Григорчука навстіж відчиняють вікно у світ історичної і сучасної Правди, до-
помагають морально і духовно покаліченим українцям відчути, збагнути, зрозуміти 
гібридне кремлівсько-путінське фарисейство, лицемірство про нібито якусь спіль-
ність між моксельцями=московитами=росіянами і русичами=руськими=українця-
ми – «спільну історію і спільні корені, нашу культуру та її духовні витоки, наші 
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фундаментальні цінності та мову, що об’єднали нас назавжди … спільність наших 
народів».

Московські рашисти (це гібрид шовінізму, фашизму, нацизму, більшовизму), 
душі яких залиті кров’ю українських патріотів, не вгавають скреготати зубами і от-
руйно волати, що вони восьмий рік воюють не зі своїм народом, а з фашистами, на-
цистами, націоналістами, бандерівцями (нинішніми мазепинцями і петлюрівцями), 
які окупували їхній Київ та інші міста «юга Великороссии», тому, мовляв, поверта-
ють своє.

Видатний український філософ Григорій Сковорода наголошував: «Віра – світ-
ло, що в темряві бачить …». Книжки фізика Миколи Григорчука «Куди йдеш, Укра-
їно?» і «Свобода на барикадах» осявають вірою у Перемогу над окровавленою бага-
товіковою московською темрявою.
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The article investigates the immortality of books, collections, including those, translated 
into foreign languages, composed of the publications of publications of worldview journalism. It 
deals with top analytics on simulated training of journalists, the study of events and phenomena 
at the macro level, which enables the qualitative forecast of world development trends in the 
appropriate contexts for a long time.

Key words: top, analytics, book, worldview journalism, culture, arguments, forecast.
The article is characterized intellectual-spiritual, moral-aesthetic and information-educational 
values of of scientific and journalistic works of Professor Mykola Hryhorchuk “Where are you 
going, Ukraine?” and “Freedom at the Barricades”. Mykola Ivanovych’s creative informational 
and educational communication are reviews, reviews, reviews and current works of writers, 
poets, publicists. Such as Maria Matios, Vira Vovk, Roman Ivanychuk, Dmytro Pavlychko, 
Yuriy Shcherban, Bohdan Korsak, Hryhoriy Huseynov, Vasyl Ruban, Yaroslav Melnyk, Sofia 
Andrukhovych. His journalistic reflections are about memorable events of the recent past for 
Ukrainians and historical figures are connected with them.

It is emphasized that in his books Mykola Hryhorchuk convincingly illuminates the way 
to develop a stable Ukrainian immunity, national identity, development and strengthening of the 
conciliar independent state in the fight against the eternal Moscow enemy. Among the defining 
ideological and political realization of the National Idea of Ukrainian statehood, which are 
mentioned in the scientific and journalistic works of M. Hryhorchuk, the fundamental ones – 
linguistic and religious – are singled out. Israel and Poland are a clear example for Ukrainians. 
In these states, language and religion were absolutized and it is thanks to this understanding of 
the essence of state-building and national identity that it is contrary to many difficulties achieve 
the desired life-affirming goal.

The author emphasizes that any information in the broadest and narrow sense can be 
perceived without testing for compliance with the moral and spiritual mission of man, the 
fundamental values of the Ukrainian ethnic group, putting moral and spiritual values in the 
basis of state building.

The outstanding Ukrainian philosopher Hryhoriy Skovoroda emphasized: “Faith is the 
light that sees in the darkness…” Books by physicist Mykola Hryhorchuk “Where are you 
going, Ukraine?” and “Freedom at the Barricades” are illuminated by faith in the Victory over 
the bloody centuries-old Moscow darkness.

Key words: journalism, independence of Ukraine, freedom, communication, patriotism, 
moral and spiritual values, national consciousness.
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