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Характерною рисою сучасного етапу інфор-
маційного суспільства є помітний вплив ЗМК 
на політичне життя. Останні президентські ви-
бори продемонстрували, що ЗМК здатні не 
тільки зробити неполітичну особу політичним 
лідером, але й вплинути на результати виборів. 

За лідерство можуть успішно змагатися тра-
диційні медіа (як-от ТБ) з новими. І якщо те-
лебачення спершу намалювало своїм глядачам 
картинку успішного президента у віртуально-
му світі, а потім раптом запропонувало його ж 
для президентства в реальному, то соціальні 
мережі допомогли віртуально-реальному пре-
зидентові зібрати «всю президентську рать» до 
Верховної Ради. 

Для цього зовсім не треба було правдиво та 
професійно комунікувати в мережах. Цілком 
достатньо писати те, що прогнозовано збира-
тиме «лайки». Як засвідчило дослідження, 
проведене на замовлення Німецького фонду 
Маршалла (CША), упродовж останніх років 
втричі зросла кількість лайків та репостів із 
сайтів, які розміщують неправдиву та маніпу-
лятивну інформацію. Це зовсім не означає, що 
більшість користувачів соцмереж не здатні від-
різнити фейків та популізму від правдивого 

ВІД МЕДІАТИЗАЦІЇ ДО МЕДІАКРАТІЇ
Слово до читача

інформування. Проте може свідчити, що для 
того, щоб сподобатись у мережі, майбутнім по-
літикам та депутатам, на жаль, не потрібно де-
монструвати професійних якостей чи розуміння 
економічної та політичної ситуації в державі.

Після виборів 2019 року, коли до влади при-
йшла група політиків не стільки суспільно ак-
тивних чи з чітким уявленням про потреби 
суспільства, скільки медіаактивних, політично 
закцентованими стали не ті події, які справді 
мають важливе значення у житті суспільства, 
а ті, які з різних причин набули пріоритетного 
показу по ТБ через приховану політичну рек-
ламу чи вказівки власника. 

Справедливості ради варто зауважити, що 
коли йдеться про процес медіатизації в су-
спільстві, то мова не тільки про політику, але 
й культуру (наприклад інтерпретативні спіль-
ноти у мережевій культурі), побут (відзначання 
свят, традиційно нехарактерних для спільноти), 
медицину (вплив COVID-тематики на настрої 
в суспільстві та її експлуатація політиками). 

Іноді ситуація виглядає так, що саме час за-
думатись: чи не медіакратія (влада ЗМІ) у нас? 

Наталка Ґабор
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Борис ПОТЯТИНИК

МЕДІАТИЗАЦІЯ БЕЗ ЖУРНАЛІСТИКИ*

Такий заголовок звучить дещо дивно. На-
віть абсурдно. Більшість з нас звикли вважати, 
що медіатизація як така, власне почалася з 
журналістики. Що журналістика є її осердям.

Логічний ланцюжок на користь цього вигля-
дає цілком переконливо. Медіатизація, з нашо-
го погляду, – це інтенсифікація семіотичних 
потоків за рахунок комунікаційної техніки, як 
от преса, радіо, телебачення, інтернет. Така ін-
тенсифікація призвела до революційного за 
своєю суттю перерозподілу соціальної інфор-
мації. Замість усного мовлення в структурі 
людського сприйняття починають домінувати 
інформаційні потоки, ґенеровані масмедіа. Це 
добре видно, починаючи з 70-х рр. ХХ ст., коли 
перегляд телебачення у пересічної особи міг 
брати 4-5 годин щоденно. Відраховуючи час на 
сон і роботу, отримуємо лев‘ячу пайку щоден-
ної інформації з електронних джерел, яка за 
часом значно перевищувала міжособистісне 
спілкування. 

Є сенс розглядати цей процес семіотичної 
інтенсифікації з перспективи семіоцентризму. 
Точніше, доповнити антропо- чи, скажімо, тео-
центричний підходи семіоцентричним, коли 
люди радше є не суб‘єктом, а знаряддям і 

об‘єктом цієї інтенсифікації. Кожен – від кіно-
продюсера до звичайного споживача інформа-
ції – підпорядковується панівному дискурсу, 
який власне спрямовує комунікацію і діяль-
ність більшості людей відповідно до панівних 
трендів – семіотичних потоків. Ці потоки або 
проєкти, що саморозгортаються, експлуатуючи 
людські та машинні інструменти, визначають 
індивідуальний соціально-культурний розви-
ток кожної людини і поступ цивілізації зага-
лом. 

Найбільш промовистим прикладом такого 
семіотичного проєкту, що саморозгортається, 
є Інтернет. Ідейні початки його губляться в 
40–80-их рр. минулого століття, ускладнюючи 
визначення «батька-засновника», оскільки ок-
ремі ідеї стосовно всесвітньої комп’ютерної 
мережі наче «витали в повітрі». Та й, зрештою, 
ті вчені, які вважалися винахідниками Мережі, 
і приблизно не могли передбачити, як ця ін-
формаційна система буде розвиватися. Тим не 
менше Інтернет залучив у свою орбіту мільяр-
ди людей та електронних машин і гігантські 
фінансові ресурси. Втім і сьогодні прогнозисти 
дають лише приблизні й уривчасті візії його 
розвитку, відверто зізнаючись, що ніхто досте-

* Повну версію статті під назвою «Журналістика: занепад, порятунок, золота ера» вміщено в репозитарії УКУ – 
https://er.ucu.edu.ua/
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менно не знає, як виглядатимуть, скажімо, но-
ві медіа, через 5–10 років. У такий спосіб ми-
моволі підтверджуємо «автономність» чи, 
сказати б, в певному розумінні, незалежність 
семіотичних процесів від людей, від нас з вами. 
Втім, ці процеси, як не парадоксально, саме 
через нас і здійснюються. Це стосується і ме-
діатизації. 

Думка про те, що ми безнастанно перебува-
ємо в полоні дискурсів, не нова. Ще Генріх 
Гайне писав: «Не ми хапаємо ідею, а ідея схоп-
лює і жене нас на арену, щоб ми, як невільники-
гла діатори, билися за неї. Так буває з усяким 
істинним трибуном або апостолом». 

У ХХ ст. ключовим для постструктуралізму 
став есей Ролана Барта «Смерть автора» (Ro-
land Barthes, La mort de l’auteur, 1967). На по-
чатку есею Барт аналізує цитату з новели Баль-
зака, у якій висловлено романтичне захоплення 
жінкою. Питання, кому належить це висловлю-
вання – Бальзакові, його персонажу чи загалом 
випливає з дискурсу епохи? – залишається від-
критим. Письменник, подібно до давніх опові-
дачів казок, як вважав Барт, є лише скрипто-
ром, медіатором, який передає, компонує і 
перокомпоновує франменти, які трапляються 
на очі і спадають на думку. Причому ці фраг-
менти походять з різних сфер і культур, всту-
паючи – в уяві письменника – у стосунки спів-
дії чи конкуренції. У згаданому есеї Барт 
підкріплює свої міркування поезією Маларме, 
який відверто виступав за те, щоб усунути 
культ автора з поезії, вважаючи правдивим ав-
тором власне мову.

Таким чином упродовж тривалого часу ви-
никали і виникають здогади, спостереження, 
які стосуються влади дискурсу і, беручи шир-
ше, мови над людською психікою. 

З такого погляду, запроваджене нами поняття 
семіоцентризму лише підштовхує до теоретич-
ного оформлення численних здогадів і спосте-
режень в згаданому напрямку. У такій семіо-
центричній перспективі медіатизацію можна 
розглядати, як самовільне, незалежне від волі 
людини наростання семіотичних потоків.

Таке бачення відрізняється від усталеного 
розуміння медіатизації.

Шведський дослідник Кент Асп (Kent Asp), 
як вважається, першим почав вживати це по-
няття на позначення процесів все більшої за-
лежності політичної сфери від медіа. Втім, 
ґрунт для нього підготували вчені маклюгенів-
ської школи, зокрема Ніл Постмен (Neil Post-
man), який у своїй найвідомішій книзі «Насмі-
шити себе до смерті» переконливо показує, як 
телебачення, з огляду на свою візуальну, кліпову, 
калейдоскопічну природу, надає культурному, 
політичному, навіть релігійному дискурсу все 
більш розважального характеру. Відповідно 
вихована упродовж років авдиторія схильна 
ігнорувати все, що не здатне розсмішити, що 
не є «фаном», розвагою, «приколом». Законо-
мірно, що ці процеси з часом призводять до 
того, що найуспішнішими кандидатами на ви-
щі державні посади в різних країнах світу ста-
ють шоумени та професійні коміки. Клікбейт 
та короткі, емоційно насичені фрази в реклам-
них кліпах замість аналітично розроблених 
політичних програм – теж з цього репертуару.

Та й знамените «medium is the message» 
Маршала Маклюгана (Marshall McLuhan) ра-
зом з його розумінням електрики як комуніка-
ції є наче провісниками критичного аналізу не 
тільки телебачення, але й Інтернету, зокрема 
соціальних мереж як чинників медіатизації. 
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Втім, перейдемо до журналістики. 
Медіатизацію – як теорію і явище – завжди 

пов’язували із засобами масової інформації 
(ЗМІ) чи засобами масової комунікації (ЗМК), 
куди традиційно зараховували пресу, радіо і 
телебачення. Звісно, що на шпальтах газет 
упродовж століть була реклама, оголошення й 
офіціоз від державних установ, які власне жур-
налістикою не є. Це стосується також радіо і 
телебачення. Проте реклама завжди сприйма-
лася таким собі доважком, який забезпечує ме-
діа фінансову незалежність, а отже й об’єктив-
ність та неупередженість. Адже реклама є 
альтернативою до спонсорської допомоги з 
боку політичних чи фінансово-економічних 
груп, олігархів чи просто грошових мішків. 

Звісно, поняття «журналістика» ніколи не 
було синімом «ЗМІ». Проте, з описаної пер-
спективи, журналістика була найважливішим 
компонентом. За аналогією можемо сказати, 
що преса у точному визначенні теж не є сино-
німічною до журналістики. Втім, ми сприйма-
ємо як належне написи «преса» в журналіст-
ських посвідченнях, на прес-конференціях, на 
шоломах чи бронежилетах журналістів у гаря-
чих точках планети. 

Отже, журналістика, з цього погляду – цент-
ральний і найбільш потужний чинник медіати-
зації.

Здавалось би, процеси медіатизації мали би 
посилити значення і вплив у суспільстві медій-
них осіб, зокрема журналістів. Але сталося 
навпаки. Журналістика починає наче випадати 
з медіатизації. До цього спричинилися при-
наймні два головні чинники: 

1. Розмивання межі між професійною журна-
лістикою та аматорством. Розвиток в Інтернеті 

блогосервісів і соціальних мереж, які дозволили 
політикам і всім зацікавленим висловлювати 
свої погляди без посередництва журналістів, 
внаслідок чого кожен отримав потенційну 
можливість бути не тільки автором, а й видав-
цем. Самопублікація стала масовою і повсюд-
ною. Історія з колишнім керівником Офісу 
Президента Андрієм Богданом, який наполягав 
на тому, що журналісти більше не потрібні і 
офіс спілкується з народом безпосередньо, є 
доволі промовистою. 

2. Ці ж соціальні мережі та пошукові систе-
ми дозволили рекламодавцям напряму (без по-
середництва медіа) спілкуватися зі своєю авди-
торією.

На межі тисячоліть, точніше ХХ і ХХІ ст., 
набуло популярності словосполучення «кінець 
журналістики» (the end of journalism), яке влас-
не й стало об’єктом невеликого дослідження. 
Ми відібрали (відповідно до певної методики) 
й проаналізували близько 50 публікацій, пере-
важно в англомовному секторі.

ЗАГАЛЬНЕ ТЛО

Тут варто зауважити, що поширення згада-
ного терміну відбувалося на певному тлі, на 
межі другого і третього тисячоліть, коли кіль-
кість найрізноманітніших словосполучень зі 
словом «кінець» почала суттєво зростати: кі-
нець роботи, кінець демократії, кінець історії 
та інші (див. напр. Francis Fukuyama, The End 
of History and the Last Man, 1992). Межа тися-
чоліть, попри всю умовність календаря, доволі 
часто в історії корелювала з есхатологічними 
очікуваннями. «Наша остання година» – так 
називається книга британського астронома 
Мартіна Різа (Martin Rees, Our Final Hour), у 
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якій стверджується, що вірогідність загибелі 
людства до 2100 р складає 50%. Інші апокаліп-
тичні заголовки відомих книг говорять про 
«Наш останній винахід: штучний інтелект і 
кінець епохи людей» (Our Final Invention: 
Artifi cial Intelligence and the End of the Human 
Era) «Кінець: що наука й релігія розповідають 
про апокаліпсис» (The End: What Science and 
Religion Tell Us about the Apocalypse) та безліч 
подібних. На цьому тлі словосполучення «кі-
нець журналістики» виглядає цілком законо-
мірно.

Втім, у 2000 думка про кінець журналістики 
здебільшого сприймалася скептично. Стаття 
«Дигіталізація та новини» авторства Ненсі 
Гікс (NiemanReports), взагалі заперечує, що 
«кінець журналістики» – реальна загроза про-
фесії: «Кінця журналістського світу ще не вид-
но». Єдине, з погляду авторки, до чого треба 
готуватися, то це до того, що з наступом циф-
рової революції змінюється спосіб, у який ми 
збираємо інформацію і продукуємо новини. 
Навіть саме поняття новини потребуватиме пе-
реосмислення. У цьому контексті викликає по-
боювання питання якості журналістики, яка 
може постраждати у процесі технологічної ли-
хоманки.

Ця публікація, як можна виснувати з нашого 
огляду, є типовою для першого п‘ятиріччя 
ХХІ ст., коли особливої тривоги за долю жур-
налістики загалом ще не відчувалося. 

Тут немає можливості подати якісний і кіль-
кісний аналіз майже п’яти десятків відібраних 
публікацій за період 2000–2020 рр. (повний 
текст з усіма покликаннями подано окремо). 
Тож обмежимося тільки кількома найбільш 
промовистими.

ІРОНІЯ

Журналістика, як прийнято вважати, жи-
виться сенсаціями, а кінець тисячоліття та апо-
каліптичні очікування власне і можна розгля-
дати як важливий різновид сенсацій. Такою ж 
поживою для журналістики є дедалі швидший 
темп змін – технологічних і, вслід за ними, со-
ціальних та політичних. Власне зміни є подія-
ми, і чим їх більше, тим більше праці мають 
ньюзруми. 

У цьому сенсі можна стверджувати, що 
журналістика, орієнтована на сенсаційну пода-
чу новин, захоплено писала про кризові явища 
і всілякого роду «кінці», зокрема і про свій 
власний кінець, мабуть, не дуже в нього й ві-
рячи. На рівні щоденної редакційної рутини 
така публікація – усього лиш спосіб збільшу-
вати популярність конкретного видання. Таким 
чином, з певною долею парадоксальної іронії 
можна зауважити, що тема власного кінця роз-
глядалася у ньюзрумах як доволі клікабельна. 
Тобто така, що поруч з іншими клікбейтними 
темами, є вигідною з фінансового погляду і, 
отже, може відтермінувати цей кінець.

Попри певну грайливість ставлення медіа 
до окресленої теми не варто заперечувати того 
факту, що низка кризових явищ, про які піде 
мова нижче, є цілком реалістичними і навіть 
зловісними провісниками її кінця. 

РУЙНУВАННЯ ФОРТЕЦІ

Особливо резонансною у 2009 р. була публі-
кація директора BBC World Service Пітера Гор-
рокса «Кінець фортеці на ім‘я Журналістика». 
Автор закликає до переоцінки того, як функціо нує 
журналістика. Але чому він вживає метафору 
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«фортеця»? На думку Горокса, раніше світо-
гляд журналістів формувався в умовах, які ви-
кликали асоціації з фортецями – інституціями, 
які були сповнені відчуття власної гідності і 
наче ховали журналістів за товстими мурами, 
що захищали їх від зовнішнього впливу. 

«Фортечне» життя передбачало надійний 
правовий захист і створення гідних умов праці, 
включно з надійною фінансовою підтримкою 
журналістських розслідувань та інших матеріа-
лів, гвисоку зарплату, утримання великих шта-
тів редакцій та закордонних представництв. 
Конкуренція між редакціями забезпечувала 
високу якість інформаційного продукту. Жур-
налістів, які опинялися в скрутних обставинах 
через свої публікації чи розслідування, ніколи 
не залишали напризволяще. Якщо вони ставали 
жертвами авторитарних режимів за кордоном, 
до для їхнього порятунку задіювали як новин-
ні організації чи професійні журналістські 
спілки, так і дипломатичні канали. Усе це за-
безпечувало функціонування того, що було 
прийнято називати дорогою або сильною жур-
налістикою (strong journalism). І усе це нині, на 
думку автора, вже у минулому. Дохід, який 
взмозі генерувати редакції, переважно не по-
криває витрат на оплату праці, поліграфію, об-
ладнання студій. А тому професія журналіста, 
її культура і філософія вимагають глибокого 
переосмислення. 

Симтоматично, що 2011 року у світ вихо-
дить книга під назвою «Кінець журналістики» 
(The End of Journalism: News in the Twenty-First 
Century, New edition by Alec Charles). 

Деякі аналітики, як от Павел Лісіцкі, колиш-
ній головний редактор польського тижневика 
Uważam Rze, припускають, що у ситуації транс-

формації більше шансів на виживання має не-
численна когорта аналітиків та публіцистів, 
оскільки новинна журналістика може перехо-
дити до сфери комп‘ютерних алгоритмів та 
штучного інтелекту. І навпаки, авторська жур-
налістика зміцнюватиме свої позиції. 

ЩО Ж НАМ ПРОПОНУВАВ 2014?

Джо Пінскер у часописі The Atlantic порушує 
тему впливу штучного інтелекту на журналіс-
тику. Аналізуючи роботу алгоритму Automated 
Insights, який творить десяток журналістських 
матеріалів за секунду, автор висловлює пара-
доксальну думку, що людина часто виступає у 
ролі комп’ютера, який постачає для «мислячо-
го» алгоритму цифри та інші дані. На думку 
автора, люди, усвідомлюючи цю ситуацію, ма-
тимуть додатковий стимул для творчої, недо-
сяжної для штучного інтелекту, праці. 

У статті Майкла Розенблюма «Кінець жур-
налістики» на електронних шпальтах Huff Post 
(2015) йдеться про те, що через погіршення 
фінансово-економічних умов професія пере-
творюється у свого роду духовний стан чи чер-
нечий орден, у коло людей виняткового складу, 
які готові важко працювати за невелику оплату. 
Але, за іронією, продовжує автор, ще ніколи у 
світі не було стільки журналістів як нині. Ними 
переповнений інтернет – від Instagram та 
Facebook до Twitter. Люди масово звітують про 
те, що твориться у іхніх світах чи світках. Усе 
переповнене інформацією, що робить застарі-
лим багато речей з журналістських практик 
минулого. Як от закордонний кореспондент, 
концепція якого зародилася у ХІХ ст. Ідея по-
лягала у тому, щоб журналіст The Times чи CNN 
летів на місце події й надсилав звідти нехай і 
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поверхові, але вартісні для читача репортажі. 
Іншого способу оперативно розповісти про гаря-
чі події, окрім такого десантування, (parachute-
into-the-war-zone kind of reporting) не існувало. 
Проте сьогодні закордонні кореспонденти, на 
думку автора, фактично не потрібні. Ось ми 
бачимо групу сирійських біженців. У руках 
майже кожного – смартфон, за допомогою яко-
го вони діляться зі світом фотографіями, відео, 
текстом стосовно того, що з ними відбувається. 
У такий спосіб йде радикальна демократизація 
журналістики. Цей мегарепортаж твориться 
безперервно, година за годиною, хвилина за 
хвилиною. Уся ця інформація є в мережі, але, 
як іронізує автор, навряд чи ми, пересічні гро-
мадяни іншої країни, коли-небудь побачимо 
це. Ми радше будемо дивитися, як «наша лю-
дина», поїхавши за тисячі кілометрів, щось 
розповідає нам з мікрофоном у руках з місця 
події. 

ЧИ Є ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ 
ЖУРНАЛІСТИКИ РОБОТИ?

Відповідь на це питання читаємо у матералі 
«Робо-репортери: чи це кінець журналістської 
історії? (Symposium.org, 2017). Йдеться про 
китайського робота-гуманоїда, який здобув 
певний розголос, коли у квітні 2017 зробив ре-
портаж з аґенції Сіньхуа та провів інтерв‘ю з 
редактором часопису Wired. Втім, автор оцінює 
творчі можливості робота як доволі скромні і 
робить висновок, що автомати та програми та-
кого типу радше можуть допомагати редакціям 
в рутинній роботі й пошуку інформації. Власне 
аґенції AP та Reuters вже використовують ал-
ґоритми для написання новин зі світу спорту 
чи фінансів, де йдеться про узагальнення пев-

них результатів (спортивних матчів, аукціонів 
тощо). Причому один з перспективних роботів, на 
якого виділила фінансування компанія Google, 
може продукувати до 30 000 інформацій на мі-
сяць. Втім, жоден з цих матеріалів, як переко-
нує нас автор, не виграє пулітцерівської премії, 
оскільки алґоритми нездатні продукувати 
по-справжньому яскраві історії чи інтерв‘юва-
ти людей, які опинилися, скажімо, в місцях 
природних катаклізмів чи гуманітарних катаст-
роф.

Звісно, з автором можна посперечатися з 
приводу творчості: адже вже на той час, у 
2017 році штучний інтелект писав поезії, тво-
рив картини чи музику. 

І хоча нам, а тим паче людям в гарячих точ-
ках планети вкрай незвично було би давати 
інтерв‘ю роботові, але тут радше йдеться про 
стереотипи, яких важко позбутися. Якби таке 
інтерв‘ю проводили телефонічно і респондент 
не помічав, що голос вміло генерований ШІ, то 
таких проблем і не виникало би. 

У даному разі автор публікації, як бачимо, 
відображає домінуючий настрій свого часу і 
навіть користується спеціальним онлайновим 
інструментом-калькулятором «Чи відбере ро-
бот у мене роботу?» ( Will Robots Take My Job?), 
який оцінив таку вірогідність для журналістів 
у 11%. Тобто імпліцитна відповідь на питання, 
винесене у заголовок, негативна: роботи не є 
загрозою для журналістики, а тим паче не про-
віщають її кінця.

Рой Ґрінслейд, колумніст Guardian та про-
фесор журналістики City University у своїй 
лютневій (2019) колонці «Журналістика зане-
падає, але чи є світло в кінці тунелю?» розглядає 
як песимістичну (нас чекає світ без журналістики) 
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так і оптимістичну версії майбутнього журна-
лістської професії. Останню, на його думку, 
підтримують люди двох категорій. До першої 
належать традиційні оптимісти з міркування-
ми на кшталт «якось воно буде», в душі вони 
вважають, що вихід врешті-решт знайдеться, 
навіть якщо це буде на межі фантастики чи ма-
гії. До другої належать ґуґломани, які засвоїли 
мантру цифрової революції «оновлюйся або 
вмирай».

У статті розглянуто різні варіанти фінансу-
вання редакційних колективів, передусім тих, 
які досі випускають свій інформаційний про-
дукт у двоякій формі: онлайн і традиційним 
друком. Саме такого типу редакції досі проду-
кують найбільшу кількість якісного журна-
лістського контенту, більше, ніж радіо, телеба-
чення та сайти разом узяті. 

Останнім часом багато уваги приділялося 
системі мікроплатежів за доступ до окремих 
публікацій. Отож, автор згаданої статті одразу 
переходить до більш свіжих ідей. Одна з них – 
«вільна стіна» (Free Wall замість Pay Wall). Чи-
тачеві пропонується якась одна реклама, яку 
він має переглянути і відповісти на уточнююче 
питання під нею – рекламодавець має переко-
натися, що читач зрозумів рекламу. Після цього 
йому надається доступ до бажаної публікації. 

Наступна техніка полягає в заохоченні пе-
редплати – створенні віртуального гаманця, 
який надаватиме доступ до різноманітних сер-
вісів, зокрема й до журналістських. Причому 
при допуску до сервісу і перегляді заголовків 
чи лідів оплата не знімається. Можливо, пси-
хологічний розрахунок полягає у тому, що цей 
метод спрощує і полегшує систему оплати. 
Фактично, зайшовши на сайт якогось видання, 

читач не змушений робити зайвих кроків з опла-
тою, скажімо, за допомогою банківської карти. 

Окрім того, як завжди важливою залишаєть-
ся доброчинна підтримка. Це зокрема, стосу-
ється і The Guardian. Упродовж трьох років, як 
стверджується у статті, понад мільйон читачів 
зробили доброчинні внески. З них 500 000 ро-
блять це регулярно. 

Як слушно зауважує автор на завершення, 
ніхто не може мати певності стосовно того, яка 
із згаданих фінансових моделей спрацює. Вреш-
ті, вони, ці моделі можуть взаємно доповнюва-
ти одна одну. І, головне, вони можуть давати 
журналістам надію, що є світло в кінці тунелю, 
яким ми йдемо вже близько 20 років. 

Доволі цікавим є порівняння власного жур-
налістського досвіду Франка Каталано (Geek-
wire.com, 2019), який покинув журналістику у 
кінці 80-х ХХ ст. і вирішив повернутися до 
цієї професії 30 років по тому. Наш герой по-
бачив багато змін. Причому не завжди приєм-
них для журналістів. Наприклад, люди нині 
значно гірше розуміють журналістську роботу. 
Можливо, це пов‘язано з тим, що журналістів 
просто стало менше через скорочення редакцій 
великих медіа-організацій і зникнення місцевих 
газет. Тобто раніше багато-хто мав журналістів 
серед своїх знайомих, друзів чи приятелів. Те-
пер ситуація змінилася. Відповідно загал не 
надто ознайомлений з цінностями і правилами 
журналістської професії.

Мабуть, це одна з причин того, що автору 
часто пропонували безкоштовний товар за 
згадку певної компанії в його матеріалі. Ті ж 
представники компаній після публікації теле-
фонували з проханням поправити імідж компа-
нії, про яку йшлося. Перед інтерв’ю доволі 
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часто вимагали перелік питань. Не те, що цього 
не траплялося 30 років тому, проте зараз такі ви-
падки стали масовішими і безцеремоннішими.

Автора також турбує зниження рівня до-
вір‘я до преси. У часи його першого приходу в 
професію ще свіжими були в пам‘яті масштаб-
ні журналістські розслідування, пов‘язані з 
війною у В‘єтнамі чи Вотерґейтським сканда-
лом. Відповідно у популярній культурі, зокре-
ма в кінематографі, серед улюблених героїв 
публіки були журналісти – безкомпромісні 
борці за правду, як наприклад, у стрічках Broad-
cast News, All the President’s Men, The Killing 
Fields та подібних.

Загалом, підсумовує автор, нині вибір жур-
налістського фаху потребує більше відваги і 
рішучості, ніж тридцять років тому.

Більш ґрунтовно підходить до теми Том 
Тревінард у своїй квітневій (2020) публікації в 
NiemanLab «Коронавірусна криза врешті закін-
читься, але розподілений нюзрум залишить-
ся». Спочатку автор реалістично описує основ-
ні проблеми медіагалузі. З наступом COVID-19 
розповсюдилися правила соціального дистан-
ціювання, обмеження на подорожі, що не мог-
ло не позначитись на журналістах. Але медіа 
також зазнали ударів, пов‘язаних зі скорочен-
ням штатів редакцій, передплати, рекламних 
надходжень, з відпустками за свій кошт, змен-
шенням зарплатні. Причому це відбувалося в 
безпрецедентних масштабах. 

Разом з тим, на думку автора є речі, які не-
суть у собі ознаки позитивних перемін. Зокре-
ма йдеться про розподілені чи розпорошені 
команди (distributed teams). Цим терміном позна-
чено практики віддаленої редакційної роботи. 
Звичайно такі розпорошені команди складають 

разючий контраст до звичних редакційних 
практик, які оберталися навколо чітко окресле-
них фізичних просторів – ньюзрумів з іхнім 
гамірним обговоренням нових тем, розслідувань 
і новин, з блимаючими моніторами комп‘юте-
рів й телевізорів. Так, справді важко буде роз-
прощатися з такими сценами, які зайняли своє 
місце навіть в популярній культурі та кінема-
тографі. Проте є й бонуси: зменшення витрат 
на оренду, страхування та утримання примі-
щень, комунальні послуги, охорону та штат 
прибиральників.

Звісно, дистанційна робота передбачає певні 
витрати на програмне забезпечення та облад-
нання для співробітників, але їхня вартість не 
йде ні в яке порівняння з коштом фізичної під-
тримки роботи повноцінного традиційного 
офісу. 

У лютневій статті в Guardian Віктор Пікард, 
професор знаменитої Аненберзької Школи 
журналістики з Пенсильванського університе-
ту й автор книги «Демократія без журналісти-
ки?» (Democracy Without Journalism?), конста-
туючи колапс «четвертої влади», пропонує 
розпочати великий суспільний діалог на цю 
тему. Автор не покладає особливих надій на 
ринкові інструменти порятунку журналістики. 
Натомість робить акцент на суспільну фінан-
сову підтримку (Public Funds). З 2001 року ре-
дакції втратили половину співробітників. А 
тим часом не підлягає сумніву факт життєвої 
важливості преси для функціонування демок-
ратії. І оскільки процес занепаду не вдається 
зупинити, то сподіватися можна лише на велику 
за обсягами централізовану допомогу суспіль-
ства загалом і держави зокрема. Медіа мають під-
тримуватися подібно до того, як підтримувалися 
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поштовий сервіс чи публічні бібліотеки. До 
речі, згадані суспільні активи можуть бути ча-
стково використані для відновлення локальних 
медіа.

У процесі реалізації цього задуму виникати-
муть два основні питання: де брати кошти і чи 
не буде така модель означати більшу залеж-
ність медіа від держави. 

Щодо другого питання, то діяльність су-
спільних мовників, як от National Public Radio 
у США чи BBC у Великобританії та багатьох 
інших, засвідчує, що вони не уникають крити-
ки влади і, отже, розвіюють сумніви щодо їх-
ньої потенційної незалежності від держави в 
оперативній діяльності. Нерідко вони навіть 
більш критичні до владних інституцій, ніж їхні 
комерційні «родичі». 

Що стосується фінансування, то можна опо-
датковувати такі платформи як Google чи 
Facebook, комунікаційні девайси, продавати 
спеціальні комунікаційні ваучери, які давати-
муть власникам доступ до потрібної їм інфор-
мації тощо. 

Як бачимо, загальний настрій публікацій не 
такий песимістичний, як можна було очікува-
ти. Адже усі проблеми медіаіндустрії, про які 

йшлося в попередні два десятиліття, не тільки 
не зникли, але й загострилися у зв‘язку зі сві-
товою пандемією. Тобто криза, певною мірою, 
сприймається як шанс на пошук нових рішень. 

У ТЕМАТИЦІ «КІНЦЯ ЖУРНАЛІСТИКИ» 
МОЖНА ВИДІЛИТИ КІЛЬКА НАПРЯМІВ

Першим є відстоювання унікальної цінності 
журналістики як професії і як феномену, який 
формувався упродовж майже п’яти століть та 
сфоромував свій етос якісної, соціально відпо-
відальної журналістики й відповідну фахову 
парадигму професійних стандартів зі збору, 
верифікації інформації та публіцистичного 
аналізу.

Друге – констатація економічної кризи жур-
налістики і пошук моделей виживання.

Третє – наступ штучного інтелекту і його 
взаємодія з журналістикою (як інструменталь-
не використання в журналістській роботі, так 
і загроза витіснення homo sapiens з ринку жур-
налістських послуг). Останнє резонує з нашими 
уявленнями про семіотичну експансію, темпи 
якої дедалі більше перевищують фізіологічні 
можливості людини і ставлять під сумнів її до-
цільність у цьому процесі.
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Ірина ЛАДИКА

МЕДІАТИЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ: 
ЯК МЕДІА ТА СОЦМЕРЕЖІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ПОЛІТИКУ ТА ФОРМУЮТЬ ЇЇ

Медіа уже давно стали невіддільною частиною політики: кожен олігарх 
вважає за потрібне купити або створити власне ЗМІ, щоб потім з його 
допомогою просувати власні політичні інтереси та отримувати репута-
ційні дивіденди. Але зараз медіа стали ще потужнішими, гравці на по-
літичному полі ще уважніше придивляються до публікацій у різних ЗМІ, 
відверті інтерв’ю можуть стати причиною для допиту у ДБР, а коментар 
у Фейсбуці – приводом для партії відкликати кандидата з виборів. То як 
же медіатизується політика в Україні та які це має наслідки?

МЕДІАТИЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ: 
ПОЧАТОК НОВОГО ЕТАПУ

Можна припустити, що нова українська по-
літика почала медіатизуватися значно інтен-
сивніше зі стартом президентських перегонів 
у 2019-му році. Цей процес запустив Володи-
мир Зеленський, коли за хвилину до Нового 
року в ефірі одного з найпопулярніших укра-
їнських телеканалів «1+1» оголосив, що йде у 
президенти. Політична заява прозвучала у 
теле ефірі. Згодом Зеленський першим з укра-
їнських політиків почав активно використову-
вати соцмережі для комунікації зі своєю ауди-
торією (вони ж – потенційні виборці), запускав 

там флешмоби та челенджі. Кандидат у прези-
денти побоювався виходити у прямі ефіри, але 
коли це все ж траплялося, переважно на друж-
ньому до нього «1+1», то ці інтерв’ю обгово-
рювала більшість суспільства. Тут варто згада-
ти про включення Зеленського по скайпу в 
ефірі ток-шоу «Право на владу» з Наталією 
Мосейчук та дуже компліментарне інтерв’ю у 
прямому ефірі «ТСН. Тиждень» з Аллою Мазур.

Після обрання Зеленського президентом 
процес медіатизації політики лише прискорив-
ся та поглибився. Глава Офісу Президента (на той 
час) Андрій Богдан майже одразу заявив, що 
«журналісти нам непотрібні. Ми комунікуємо 
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з народом напряму». Згодом медійників «ви-
пробували» на професійність заявою Богдана 
про відставку. З того часу комунікація поміж 
представниками влади та ЗМІ не була зрозумі-
лою та чіткою. «Четверту владу» спокушали 
їжею на фудкорті під час 14-годинного марафо-
ну Гаранта, намагалися розсварити, коли за-
просили лише чотирьох телеведучих для ін-
терв’ю з Президентом, пробували образити, 
коли замість журналіста з Президентом Зелен-
ським спілкувався актор Станіслав Боклан. 
Але медійники попри все намагаються отрима-
ти доступ до важливої інформації, проводять 
розслідування, в яких йдеться про Президента 
( «Королі доріг»). 

«ТЕПЛІ ВАННИ» ЯК ДЖЕРЕЛО 
ВІДВЕРТИХ ПОЛІТИЧНИХ ЗАЯВ

У професійній журналістській спільноті над 
Дмитром Гордоном та його манерою брати ін-
терв’ю відверто насміхаються. Хтось називає 
його програму «теплою ванною» для гостей, а 
хтось жартує, що журналіст просто не вміє ко-
ристуватися програмами для монтажу відео, 
тому викладає у мережу 3-4 годинні записи 
розмов. Проте саме його інтерв’ю з ставали 
приводами для реальних політичних дій.

Наприклад бесіда Дмитра Гордона та екс-
очіль ника Офісу Президента Андрія Богдана. 
У ній останній розповів про начебто існування 
певних домовленостей між Україною та Росі-
єю щодо статусу Криму, авіасполучення між 
країнами, обміну полоненими. Наступного дня 
після оприлюднення цього інтерв’ю Державне 
бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит 
Андрія Богдана як свідка. У ДБР наголосили, 
що домовленості, про які розповів екс-глава 

ОПУ, не передбачені українськими законами 
чи іншими директивами Верховного головно-
командувача Збройних сил України (тобто Зе-
ленського). «З огляду на суспільну значущість 
порушених питань, слідчі Державного бюро 
розслідувань запрошують Андрія Богдана для 
проведення слідчих дій», – йшлося в повідом-
ленні ДБР. Отож 4-годинна розмова екс-очіль-
ника ОПУ не залишилась непоміченою, а заяви 
Богдана збурили українське суспільство та за-
цікавили ДБР.

Не менш скандальним стало інтерв’ю Гор-
дона з колишнім ватажком бойовиків Гіркіним. 
У тригодинній розмові з українським журна-
лістом по відеозв’язку Гіркін визнав «непряму 
відповідальність» за катастрофу малайзійсько-
го «Боїнга». Водночас він наполягав, що бойо-
вики не збивали літак. Після резонансу, який 
викликала розмова, Гордон запевняв, що це 
інтерв’ю він записав «у співдружності» зі 
спецслужбами України, а «флешки з інтерв’ю 
уже в Гаазі». В Офісі генпрокурорки інтерв’ю 
назвали «цінною інформацією» і подякували 
журналістові.

У СБУ майже одразу заявили, що не працю-
вали з Гордоном у рамках цього інтерв’ю. Вод-
ночас там пообіцяли вивчити ситуацію. А от 
суд у справі щодо збиття літака рейсу MH17 
над Донбасом у 2014 році має намір долучити 
до справи розмову колишнього ватажка бойо-
виків «ДНР» Ігоря Гіркіна та Дмитра Гордона. 
Тобто така неоднозначна бесіда теоретично 
може допомогти слідству.

Ще один прояв медіатизації політики в 
Україні – інтерв’ю того ж журналіста Дмитра 
Гордона із «екс-прокуроркою Криму» Наталією 
Поклонською та реакція на цю розмову су-
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спільства. Зазначимо, що в Україні Поклонська 
в розшуку, проти неї відкрито кілька кримі-
нальних проваджень, зокрема за звинувачен-
ням у посяганні на територіальну цілісність і 
недоторканність України, державній зраді та 
причетності до незаконної заборони Меджлісу 
кримськотатарського народу. У цьому інтерв’ю 
Поклонська транслювала тези російської про-
паганди та заявляла, що «Революція Гідності 
була державним переворотом», «Крим приєд-
нався до Росії», «на Донбасі – громадянська 
війна». Зауважимо, що Гордон жодним чином 
не перечив своїй гості та не спростовував її ви-
словлювань, не надавав пояснень глядачам та 
застережень щодо її слів.

Реакція не забарилася: постійний представ-
ник Президента України в Криму Антон Корине-
вич наголосив, що «українські правоохоронні 
органи та органи міжнародного кримінального 
правосуддя мають надати належну оцінку діям 
колишньої «прокурорки» Криму». Директор 
Центру вдосконалення економічної журналіс-
тики Андрій Яніцький підкреслив, що «не 
можна видавати шизофренічну маячню, брех-
ню або популізм «в ефір» без пояснення кон-
тексту, без фактчекінгу... І тут до Гордона є 
великі питання».

СОЦМЕРЕЖІ ЯК НОВІ МЕДІА. 
ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЛІТИКУ?

Зранку 3 листопада, коли в Україні фіксува-
ли черговий рекорд захворюваності на корона-
вірус, режим тиші на фронті знову порушував-
ся, українські читачі Фейсбуку прочитали 
черговий допис Президента України та отри-
мали одне запитання: «Хто такий Сарік?»

Як виявилося, Сарік – це Сарік Андреасян, 
російський режисер та сценарист вірменського 
походження, який опублікував пост у своєму 
Instagram, звинувативши Володимира Зелен-
ського та Україну у постачанні фосфорних 
бомб азербайджанцям, які воюють проти ві-
рмен у Карабаху. Зазначу, що тезу про «україн-
ські фосфорні бомби» у Карабаху нещодавно 
запустив російський телеведучий Володимир 
Соловйов, який порівняв бої на Кавказі з вій-
ною на Донбасі. У своєму емоційному пості-
від повіді Володимир Зеленський особисто 
звернувся до маловідомого режисера Саріка, 
про якого більшість українців ніколи не чули, 
й почав щось пояснювати. Цей випадок – 
яскравий приклад медіатизації політики, коли 
інстаграм-пост приватної особи стає приводом 
для публічного посту президента країни.

Ще один гучний прояв медіатизації політи-
ки: партія «Голос» зняла з місцевих виборів у 
Львові свого кандидата у депутати Юрія Ро-
манчука та виключили його з партії через… 
образливі коментарі чоловіка у Фейсбуці. Він 
запевняв, що йде в депутати, аби розв’язати 
проблему з заторами у Львові, водночас дозво-
ляв собі образливі коментарі щодо львів’ян, 
чия думка не збігалася з його. Це викликало 
обурення серед містян, які у коментарях до до-
пису вимагали львівський осередок «Голосу» 
відреагувати на скандал. Політрада партії ви-
ключила Романчука з «Голосу». Як бачимо, 
вміння спілкуватися у соцмережах стало таким 
же необхідним, як грамотна письмова та усна 
комунікація. Бо коментарі у Фейсбуці теж мо-
жуть впливати на формування політики, у цьому 
випадку – місцевої.
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Політика останніх років в Україні стала ду-
же чутливою до медійних та соцмережевих 
інформприводів. Політики та публічні особи 
намагаються стати «своїми» у цифровому про-
сторі та максимально подружитися з техноло-
гіями, щоб не дати аудиторії, себто потенційним 
виборцям, забути про себе. Чітко прослідкову-
ється тенденція, що саме інтерв’ю-теплі ванни 
стають джерелом для ексклюзивних та відвер-
тих зізнань, які згодом стають приводом для 

викликів на допити чи відкриття кримінальних 
справ. Тобто компліментарні розмови мають 
навіть більший вплив на українську політику, 
ніж журналістські розслідування. Можна при-
пустити, що з часом роль інтерв’ю у медіати-
зації політики лише посилюватиметься, вони 
стануть повноцінною платформою для полі-
тичних заяв, а дехто навіть платитиме гроші, 
щоб потрапити у програму та мати змогу зая-
вити про себе. 
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Ірина ТРОЯН

ПОЛІТИЗАЦІЯ СОЦМЕРЕЖ: ПАРАД 
АГІТАЦІЙНИХ НОВИНОК ВІД ПОЛІТИКІВ

Виборча кампанія в Україні закінчилась, а разом із нею і період жниву-
вання для медій. На місцевих виборах 2020 врожай був багатий на різ-
ні форми агітації. Зокрема лише на політизацію соцмережі Facebook 
українські політики за даними Громадянської мережі ОПОРА витратили 
близько 1 млн 150 тис. доларів. Серед лідерів агітаційної активності 
«Слуга народу», «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Наш 
край», ВО «Батьківщина».Час підсумувати медійні новинки та особли-
вості цьогорічної політичної агітації.

Диджиталізація не пройшла повз політиків 
та активно застосовувалась в нових формах 
агітації. Тренд цьогорічної кампанії – політи-
зація соцмереж та зменшення «ходіння в на-
род» (політики повністю не відмовились від 
традиційних методів, але менше виділяли кош-
ти на агітацію в наметах, на листівки та біл-
борди). Соцмережі як платформу для політич-
ної агітації виборів-2020 політики почали 
використовувати приблизно рік тому. Проте 
цьогоріч соцмережі особливо популярні, адже 
слугують альтернативою масовим зібранням 
на стадіонах та мітингах, а замість рукос-
тискань тут комунікують за допомогою лайків, 
коментарів та репостів.

Такий спосіб політичної агітації не тільки 
дозволив політикам безпечно про себе розпо-

відати, а й зробив інформацію довговічною. 
Якщо паперові газети розповсюджують лише 
в певний період, а згодом зникають з останнім 
помахом двірника, а сюжети на телебаченні ко-
роткочасні, то агітація в соцмережах дозволяє 
і в майбутньому розвивати свій бренд та поши-
рювати його просторами інтернету.

У соцмережах політики проводили прямі 
ефіри, розповідали про свою роботу та програ-
му, відповідали на питання, брали участь в різ-
них «челенджах». З точки зору піару багато 
кандидатів досить успішно розвивали свій осо-
бистий бренд.

ДИВАННІ ЕКСПЕРТИ І FACEBOOK

Своєрідною базою номер один для кожного 
з кандидатів є Facebook. Саме ця соціальна ме-



№ 27/2020

20

режа давно стала популярною серед диванних 
експертів. З ФБ-стрічки новини дізнається 
більшість українців. Тут формується політич-
ний порядок денний. Алгоритми роботи 
Facebook підлаштовують таргетовану рекламу 
відповідно до вподобань користувачів, а це до-
помагає політикам адресувати свою агітацію 
чітко до своєї цільової авдиторії. Тому не є но-
вим факт, що політики вкладають сюди най-
більше коштів. За даними моніторингу Гро-
мадської мережі ОПОРА, на початку вересня 
політичні партії та кандидати витратили на 
агітацію у Фейсбук рекордні 345 тис. доларів. 
Друга половина вересня була не менш коштов-
ною. Серед лідерів найбільших витрат партії: 
«Наш край», «За майбутнє», «Європейська со-
лідарність», «Слуга народу».

Найпопулярнішими формами агітації у 
Facebook були дописи із агітаційними картин-
ками та гаслами. Траплявся і відеосупровід, 
який активно використовувався партіями «За 
майбутнє» і «Перемога Пальчевського». Партії 
«Наш край» та «За майбутнє» найчастіше че-
рез дописи знайомили із своєю командою. Зо-
крема, партія «За майбутнє» велику увагу при-
ділила жіночому рухові.

Скріншоти з Фейсбук-сторінок

Скрін із сайту Громадської мережі ОПОРА
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На своїй сторінці він проводить флешмоби, 
прямі ефіри, ділиться фото і відео із роботи та 
особистого життя. У кандидата на посаду у ме-
ри Львова Андрія Садового менше підписників 
(близько 20 тис.), однак його сторінку активно 
просувають піарники і наповнюють її програм-
ною інформацією.

Інстаграм А. Садового (скріншот)

А от з Інстаграмом Ірини Верещук трапився 
неприємний інцидент. У мережі створили цілу 
плеяду фейкових сторінок-ботів. Пізніше кан-
дидатка опублікувала виправдання у Facebook.

ПОЛІТИКИ-ЮТУБЕРИ

За останнє десятиліття серед українців 
значно зросла популярність YouTube. Однак 
відеосервіс вимагає потужного та якісного 
контенту. Google дозволяє розміщувати полі-
тичну рекламу на своїх сервісах, зокрема й на 
YouTube, але за своїми стандартами чітко роз-
межовує поняття «політичного контенту» та 
«передвиборчої реклами».
Політичний контент – це «реклама полі-

тичних організацій, політичних партій, агітація 
з приводу політичних питань або збору коштів, 
а також окремих кандидатів і політиків».

На початку вересня активізувалась «Пере-
мога Пальчевського». На сторінці партії аналі-
тики ОПОРИ зафіксували найдорожчий допис 
за останні тижні – Facebook оцінює його вар-
тість у 3–3,5 тисячі доларів (85–99 тисяч гри-
вень).

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАЙФСТАЙЛ 
В INSTAGRAM

Наступною платформою серед найпопуляр-
ніших методів агітації став Instagram. Ця мере-
жа оголосила себе поза політикою, однак із 
збільшенням користувачів політтехнологи не 
можуть її оминути. Раніше ця платформа була 
обділена увагою політиків, однак із останніми 
президентськими виборами в Україні Instagram 
суттєво поповнився акаунтами українських по-
літиків. Тематика мережі відрізняється від пра-
вил Facebook. Тут на відміну від заполітизова-
них стрічок Facebook, авдиторія краще сприй-
має лайфстайл. До прикладу, кандидат на 
посаду мера Києва Віталій Кличко успішно 
розвиває на цій платформі свій особистий 
бренд і має вже 100 тис. підписників.

Інстаграм В. Кличка (скріншот)
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Передвиборча реклама – агітація за певні 
партії чи кандидатів – у Google загалом дозво-
лена, однак вимоги до рекламодавців можуть 
сильно різнитися в залежності від регіонів.

Загалом YouTube досить важка платформа 
для політиків і потребує команди фахівців, 
щоб створити якісний відеоконтент. Найчасті-
ше політики знімали відео для Facebook і за-
пускали його на YouTube як рекламу. Відео на 
декілька секунд точно не пропустять перед по-
чатком основного.

Наприклад, досить активно використовував 
рекламу на YouTube мер Андрій Садовий.

Скріншот відео

«ТІКТОКЕРИ»

Серед депутатів також були першовідкрива-
чі TikTok, у якому авдиторія тільки набирає 
своїх обертів, але вже може змінювати хід по-
літичних подій (до прикладу в TikTok пройшов 
флешмоб зі зриву зустрічі Трампа з виборцями 
на стадіоні у місті Талса, штат Оклахома). Хо-
ча TikTok – це насамперед пісні, танці, «челе-
нджі» з елементами самоіронії, політики вже 
взялися його опановувати. Кандидатка в мери 
Києва Ірина Верещук вже вчить своїх опонен-
тів, як вести сторінку в цій соцмережі.

TikTok – новий перcпективний майданчик, 
який щоразу руйнує стереотипи, що це дитяча 
платформа. Поки що його ведуть мер Києва 
Віталій Кличко, «головний радикал» Олег 
Ляшко, Ірина Верещук, Сергій Притула, і цей 
список щоразу поповнюється. Авдиторія цієї 
соцмережі стає старшою, і вже за декілька ро-
ків підлітки, які сидять у ТікТоk, отримають 
право голосу. Незважаючи на заборону полі-
тичної реклами у цій соцмережі, політики 
змогли знайти обхідні способи і завойовували 
публіку креативністю.

Отже, українські політики не стоять на міс-
ці і намагаються відповідати новим викликам 
часу. Цьогоріч передвиборча кампанія була на-
сичена новими методами агітації, зокрема ще 
активніше застосовувались соцмережі. Політики 
зайняли майже всі платформи для свого просу-
вання, серед них Facebook, Instagram, YouTube 
і навіть TikTok. Вони витратили великі кошти 
на налаштування реклами у Facebook, на роли-
ки в YouTube та розвиток особистих блогів в 
Instagram – все це заради наших голосів. 

Скріншот з акаунту Ірини Верещук



№ 27/2020

23

Вероніка НАНОВСЬКА

ПОЛІТИЧНИЙ КОРОНАВІРУС: 
ПЛАН (НА)ДІЇ

Одвічне намагання політиків прорекламувати себе, допомагаючи ін-
шим, не оминуло й пандемію СOVID-19

Нині через пандемію роздають антисептики 
та медичні маски, передають апарати штучної 
вентиляції легень до медичних закладів, як ко-
лись роздавали гречку чи продуктові пакети. 
Як зазначає медіакритик Зоя Красовська у «Де-
текторі медіа», річ не в тому, що благодійність 
олігархів варто замовчувати. Свого часу в мо-
ніторингах не вважали замовними, наприклад, 
сюжети про медобладнання від фонду Пінчу-
ків, якщо сюжет хоч якось допомагав вирішу-
вати важливу соціальну проблему, а не фокусу-
вався виключно на піарі. Як наприклад, у 
матеріалах тижня (16–22 березня 2020 року), 
де згадуються Пінчук та Ахметов, ключовими 
дійо вими особами є менеджери фондів, і зов-
сім немає коментарів від медиків, які б описа-
ли реальні потреби в обладнанні.

Телеканал «112 Україна» 26 березня у пря-
мому ефірі взяв інтерв’ю в Олександра Качно-
го, депутата від ОПЗЖ, який протягом трьох 
хвилин розповідав про те, як передав засоби 
захисту ірпінській лікарні. Сюжети 18 березня, 
де телеканали, зокрема «Наш» та «ZIK», не 

назвавши джерела наповнення благодійного 
фонду, розповіли про Вадима Новинського, 
який подарував лікарням на Херсонщині захис-
ні комплекти та два апарати штучної вентиляції 
легень. На телеканалі вітали також благодій-
ність Віктора Медведчука та Оксани Марчен-
ко, ініціативу придбати медичне обладнання 
для Закарпаття, про що заявив в ефірі 23 берез-
ня економічний експерт Віктор Скаршевський. 
Наприкінці матеріалу ми бачимо ще одне нага-
дування про те, що за їх сприяння на Закарпат-
тя доставлена перша партія медичних препара-
тів і вантажів для боротьби з коронавірусом. 
Телеканал «ZIK» цього ж числа розповідав про 
Іллю Киву (про що згадує видання «Чесно»), 
який передав медичні маски для лікарні на 
Полтавщині і прокоментував це так: «Тут не-
має партій, немає політичних лозунгів. Тут є 
загальна проблема і біль, з якими зіткнувся 
наш народ», – каже Кива у відео, немов ви-
правдовуючись.

Це є приклади власне піару, а не допомоги, 
оскільки такі матеріали привертають увагу саме 
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до політика чи політичної сили. Акценти роз-
ставлено не на допомозі, а на конкретних лю-
дях.

Джерело: Фейсбук-сторінка Іллі Киви

Інститут масової інформації 9 квітня провів 
дослідження: як та де піаряться політики на 
карантині. Моніторинг виявив 39 таких новин 
на 15 сайтах. Станом на початок-середину ве-
ресня, таких матеріалів значно більше. Проте 
конкретні медіа, які використовують політи-
ки – «благодійники», майже не змінились.

Cюжет «Самозахист Волині» телеканалу 
«1+1» за 18 березня був присвячений обмежен-
ню руху транспорту в Луцьку. Наприкінці ма-
теріалу несподівано з’явилась інформація про 
Ігоря Палицю, Лідера партії «За майбутнє», а 
саме про виділення з його іменного фонду 
20 мільйонів гривень на подолання коронаві-
русу. Партію підтримує власник телеканалу 

Ігор Коломойський. Місцеві ЗМІ не стояли ос-
торонь і також підтримали політика.

Джерело: «Волинські новини»

Найчастіше, у порівнянні з іншими політи-
ками, «боровся» з пандемією Петро Порошенко. 
«Прямий канал» 26 березня зробив сюжет про 
те, як «Європейська Солідарність» передала 
львівській лікарні апарат ШВЛ. Про це ж роз-
повідає «Еспресо». 6 червня партія передала 
допомогу медикам Дніпропетровщини, 10 серп-
ня –  Вінничини. «5 канал», телеканал Поро-
шенка, звісно також відкрито розповідав про 
досягнення партії «Європейська Солідар-
ність». Про це розповіли у сюжетах цього ж 
каналу за  28 червня, де екс-президент привіз 
допомогу постраждалим від повені на Прикар-
патті чи 29 березня, де депутати і волонтери 
наголошують на тому, що «українці мають від-
чути, що нація, народ, держава піклуються про 
них». Порошенко, як і більшість політиків-бла-
годійників зазначає, що таку допомогу роблять 
через те, що в Україні погана влада. Так Мед-
ведчук у матеріалі в «NewsOne» 31 березня 
розповідав про складнощі ввезення в Україну 
медичного обладнання та препаратів. Напри-Джерело: «ІМІ»
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кінці матеріалу йшлося про його ставлення до 
реформи Супрун, яка «знищила систему охо-
рони здоров’я в Україні», через що нинішня 
влада не справляється з медпроблемами.

Як зазначив Ярослав Зубченко в матеріалі 
«Детектор медіа», під час онлайн-школи на 
5 каналі 17 квітня в рухомому рядку було по-
казано такі повідомлення: «Благодійний фонд 
Петра Порошенка передав до Вінницької цент-
ральної райлікарні відремонтований апарат 
ШВЛ і 900 комплектів захисного одягу для ме-
диків». «Індивідуальний захист для лікарів у 
фонді раніше передали й до інших лікарень 
Вінниці, зокрема, 500 спецкостюмів – до 1-ої 
міської лікарні, 100 – до лікарні ім. Пирогова». 
Не зовсім благодійно розповідати про точну 
кількість «допомоги», незважаючи на те, що 
Порошенко не ставить за мету показувати такі 
дрібниці, про що і говорив в інтерв’ю на теле-
каналі «Прямий». До того ж, про його подарун-
ки розповідають у ЗМІ чи не найбільше.

Якщо політики безпосередньо не дарують, 
не роздають допомогу, то завзято виступають 
на різних програмах чи політичних ток-шоу, 
там, де звучать поради, побажання, ініціативи 
та мрії про щасливе майбутнє України. Так, 30 
травня 2019 року Святослав Вакарчук на полі-
тичному ток-шоу «Право на владу» взагалі 
одразу дав 9 обіцянок. 27 лютого 2020 року на 
телеканалі «1+1» (з 2:47 хв.) народний депутат 
України Сергій Рахманін пообіцяв подати до 
ВРУ законопроект «про скасування вільної 
економічної зони Крим». Переглядаючи такі 
політичні ток-шоу, суспільство вважає, що ті 
чи інші обіцянки політики зреалізують. Хоча 
насправді, це далеко не так. Ми живемо в епо-
ху рекламних комунікацій. Хочемо ми цього чи 

ні, але зобов’язання, які беруть на себе політи-
ки, – це елементи створення образу і, головне, 
довіри. І саме масмедіа стають головною ба-
зою для більшості PR-кампаній.

Ще однією ознакою піару, а не допомоги, є 
фірмові упаковки та одяг, де зображена симво-
ліка партії чи назви іменних благодійних фон-
дів.

Натомість, у ситуації, коли медицина профі-
нансована неналежним чином, у ЗМІ з’явля-
ються матеріали з ознаками замовності, де особ-
ливо наголошують на ролі політичних партій у 
наданні благодійної допомоги. І таких матері-
алів з ознаками замовності про благодійність 
політиків під час коронавірусу зараз до 60%. 
Інколи інформаційні сюжети настільки хвалеб-
ні, що остаточно не зрозуміло, якою є мета пар-
тії – допомогти чи попіаритися. Рух ЧЕСНО 
зафіксував випадки, коли передання масок по-
літиком навіть висвітлювали у прямому ефірі, 
про що, певна річ, було домовлено з телеканалом.

До того ж, через наближення виборів прак-
тично вся політична тематика переходить у 
формат піару.

«Восени виборець буде запитувати не тіль-
ки про план дій кандидата, розвитку громади, 

Джерело: 112.ua
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а буде також шукати відповідь на запитання, 
що зробив політик в умовах пандемії і наскіль-
ки був ефективним. Для багатьох політиків ця 
епідемія відкриває шанс, тому що, незважаючи 
на провальні показники соціально-економічного 
розвитку громад, активна участь у подоланні 
хвороби може додати політикам суттєвих полі-
тичних балів», – каже голова Комітету вибор-
ців України Олексій Кошель для видання «Лі-
вий берег».

Однозначно не можна відповісти на запи-
тання, де та межа піару та благодійності, каже 
Наталія Войтович, експерт з питань журналіст-
ської етики та асистент кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного 
університету ім. І. Франка. Про людей, які на-

справді роблять хороші справи, постійно та 
щиро, також неправильним буде мовчати: «На-
приклад у Польщі на телебаченні спостерігає-
мо зовсім інший підхід до транслювання таких 
сюжетів. Якщо хтось подарував школі комп’ю-
тери чи якщо, наприклад, передає сумки з про-
дуктами, а ці вчинки журналісти оцінюють як 
піар – ніхто не робитиме про це сюжет. Якщо 
ж, навпаки, виглядає, що людина це зробила 
щиро і це дійсно важливо для суспільства, – 
журналісти розповідають про це, оскільки про 
це варто сказати. Тому саме журналісти мають 
стояти на сторожі інтересів суспільства і фільт-
рувати джинсу. Джинса – це неправильний підхід 
до журналістики. Тому довіра до ЗМІ падає. І 
це дуже прикро».
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Дар’я СЕНИШИН

СОРАТНИКИ БІЛОРУСЬКОЇ 
ПРОПАГАНДИ: ЯК ПРАЦЮЄ 
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ПІД ЧАС 
НАРОДНОГО ГНІВУ

Ми часто дивуємось, чому в світі так багато брехні та маніпуляції, але 
й самі нерідко потрапляємо у тенета обману, коли втрачаємо пиль-
ність. Нинішня пропаганда білоруських ЗМІ зіграла зі своїми краянами 
злий жарт – дезінформація під час масового гніву громадян стає для 
багатьох настільки абсурдною, що викриває сама себе. Однак маса 
людей і досі залишається в тумані підміни понять та фальсифікації. 
Розглянемо декілька яскравих прикладів дезінформаційної пропаган-
ди, яку використовують провладні білоруські ЗМІ.

«ГУЛЯЙ, ДЯДЯ, ПО УЛИЦАМ 
И ПРОСПЕКТАМ»

12 серпня 2020 року Олександр Лукашенко 
у своєму повідомленні на офіційному інтер-
нет-порталі Президента заявив, що основними 
ініціаторами мітингів проти нинішньої влади є 
люди із кримінальним минулим та безробітні. 
Таке твердження прозвучало, мабуть, для того, 
аби поставити під сумніви врівноваженість та 
ідейність тих, хто протестують у Мінську та 
інших містах країни. Президент Білорусі за-
кликає громадян до негайного пошуку працев-
лаштування заради гідного функціонування 
економіки країни, цитата: «И хочу предупре-

дить некоторых наших, мягко говоря, обуржу-
азившихся граждан: не дай бог кто-то ко-
му-то будет выдавать липовые справки о 

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/
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трудоустройстве. Все должно быть честно и 
порядочно». Чи не нагадує ця історія боротьбу 
з «тунеядцами» у часи СРСР? Та чи доцільна 
така «боротьба» з дармоїдством у нинішніх 
реа ліях Білорусі?

«ВИСНОВКИ РОБІТЬ САМІ»

Телеканал «Беларусь 1» у новинах показав 
сюжет про «кольорові революції», у якому за-
пропоновано порівняння українського Майда-
ну та протестів у Білорусі. Про цей ролик по-
відомляє видання «Media IQ». Відео має 
очевидний пропагандистський характер, адже 
у ньому присутні елементи маніпуляції та, пев-
ною мірою, залякування. У цьому сюжеті були 
порівняні кадри, де кандидатка у президенти 
Білорусі Світлана Тіхановська заявляє, що 
«Нам не потрібне кровопролиття на вулицях 
наших міст», а наступний кадр – Юлія Тимо-
шенко та її слова: «Це буде той унікальний ви-
падок, коли мирна революція не з’їсть своїх 
дітей». Далі зіставляють живі ланцюги, вигу-
кування патріотичних гасел, дарування квітів 
силовикам та масові зібрання народу. Остан-
нім «Беларусь 1» показали жорстокі сцени 
зіткнень у Києві, однак вони пропустили один 

ключовий момент – у цьому відео не показали 
кадрів насилля на вулиці Мінська 9–12 серпня.

«ДОПОМОЖЕМО, ЯКЩО ВВІЧЛИВО 
ПОПРОСИТЕ»

Невипадково після початку протестів у Бі-
лорусі з державних ЗМІ почали масово звіль-
нятися журналісти. «Детектор Медіа» розпові-
дає, що через насильство щодо протестуваль-
ників та небажання афішувати брехню та 
фейки, щонайменше 22 працівники державних 
засобів масової інформації покинули свою ро-
боту. А згодом і білоруське радіо та співробіт-
ники каналів СТВ та ОНТ вийшли на протест. 
21 серпня Олександр Лукашенко визнав, що 
російські журналісти приїхали завдяки «ввіч-
ливому проханню від держави» працювати на 
білоруському ТБ, щоб замінити журналістів та 
ведучих, які залишили свій пост заради страй-
ку. Тепер телеканалам не залишається нічого 
іншого, аніж транслювати архівні матеріали, а 
радіо – замість ефіру вмикати музику.

ЛАЙФХАК: ЯК ШВИДКО 
ЗМОНТУВАТИ ФЕЙК 
ДЛЯ ГОЛОВНОГО КАНАЛУ КРАЇНИ

Співробітники «Білорусь 1» безперечно во-
лодіють яскравим талантом монтувати сюжети 
у вигідному для державної пропаганди ракурсі. 
На цьому державному каналі вийшов матеріал, 
у якому соратниця кандидатки у президенти 
Світлани Тіхановської, Марія Колеснікова, 
приїхала до міста Жлобін, аби підтримати про-
тестувальників Білоруського металургійного 
заводу, але у відповідь отримала лише сканду-
вання народу «Уходи!». Однак, насправді, відео 
змонтували таким чином, аби здавалось, ніби Джерело: скріншот із сюжету
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натовп проганяє опозиціонерку, та наклали 
звук, який стосується зовсім іншої ситуації. 
Вигуки обурення були адресовані діючому 
президентові Олександрові Лукашенку – про 
це можна довідатись у повному відео з місця 
події.

ІРОНІЯ ДОЛІ ПРОПАГАНДИ АБО 
РОЗМИТЕ ПОНЯТТЯ ЧЕСНОСТІ

Російський журналіст та відеоблогер Ілья 
Варламов у своєму YouTube каналі оприлюд-
нив відео із прикладами пропаганди на біло-
руському телебаченні, які демонструють, на-
скільки сильно їхня інформація є відірваною 
від реальності. Цей ролик є прикладом бороть-
би з дезінформацією, що висміює і викриває 
провладну пропаганду у Білорусі. У відео зоб-
ражені нарізки ефірів від білоруських телеві-
зійних служб новин про начебто мирне життя 

країни, а між ними контрастують жорстокі кад-
ри побиття посеред вулиць мирних жителів 
міст Білорусі. Тут глядач бачить, як каральні 
органи нещадно поводяться навіть із підлітками, 
а на фоні цього звучить голос ведучого новин, 
який розкриває сюжет про підготовку до нового 
навчального року: «Школа несе в собі важливу 
роль не лише у здобутті знань, але й у вихованні 
дітей. Держава створює для молоді усі необхід-
ні умови для здобуття якісної освіти та само-
реалізації, щоб вони стали справжніми патріо-
тами нашої країни та самі визначали свою 
долю та долю держави…».

На цьому ж каналі «Varlamov» було опублі-
ковано відео з опитуванням щодо того, кого 
підтримують білоруські села: президента Лу-
кашенка чи його опонентів. Кореспондент ви-
рушив до декількох сіл Білорусі та довідався, 
за кого народ голосував під час президентських 
виборів та чи знають люди правду щодо подій, 
які відбуваються в містах країни. Як повідомляє 
журналіст: «Унікальні кадри – люди підтримують 
Лукашенко!». Проте, не всі. Так, і справді – 
безліч людей дезінформовано щодо нинішніх 
подій у своїй країні, адже здебільшого інфор-
мацію селяни черпають із пропагандистського 
телебачення. 

Вимкнення у країні доступу до мережі, при-
хована маніпуляція, залякування та підміна 
понять наразі є головними помічниками  про-
паганди у білоруських ЗМІ.

На фото – Марія Колеснікова. 
Джерело: https://gomel.today/
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Нановська ВЕРОНІКА

#BLACKLIVESMATTER, ХАБАРОВСЬК 
ТА АНТИКАРАНТИННІ АКЦІЇ: ЯК ЗМІ 
ВИСВІТЛЮЮТЬ ПРОТЕСТИ-2020

Димові шашки, бійки протестувальників, сутички з поліцією, сварки й 
навіть кінологи… Висвітлюючи акції протесту, чи пропонують медіа ро-
зуміння їхніх причин та чи згадують про наміри і бажання учасників?

Суспільство протестує, щоб висловити 
свою незгоду щодо неналежного рівня освіти 
чи охорони здоров’я, безробіття, свавілля вла-
ди, бездіяльності поліції тощо. Згадаймо про-
тести «жовтих жилетів» у Франції, що поча-
лись через підвищення ціни на паливо та 
тривали з вимогами підвищити мінімальну 
зарплату й рівень державних послуг у бідних 
регіонах. Зі схожими гаслами відбувалися ма-
сові акції в Лівані, Гонконзі, де вимагали зміну 
виборчої системи та звільнення всіх затрима-
них. Згадаймо «мовчазні протести» в Туреччи-
ні та антиурядові демонстрації в Іраку. Всіх їх 
об’єднує спільна мета – змінити своє життя та 
життя суспільства загалом.

ЗМІ інформують велику кількість громадян 
та представників влади про ті проблеми, увагу 
до яких привертають масові акції непокори. 
Тобто саме завдяки журналістам та користува-
чам інтернету такі події набувають розголосу. 

Проте чи сприяють такі епітети, як «масове 
мародерство» та «апокаліпсис», які нерідко ви-
користовують ЗМІ для розуміння українцями 
процесів, що протестувальники прагнуть змін, 
що бажають бути почутими владою, і що існує 
багато людей, які поділяють їхні вимоги?

Медіа, висвітлюючи масові акції, обов’язко-
во наголошують на мирності чи «немирності» 
події, детально описують дії учасників, розпо-
відають про погроми та про сутички з поліцією, 
як це було в США, іноді забуваючи розповісти 
про причини такої поведінки.

Про масові протести у США розповідали 
сюжети багатьох телеканалів. Самі події відбу-
лися після 25 травня, коли під час затримання 
афроамериканця Джорджа Флойда, полісмен 
майже дев’ять хвилин притискав його шию ко-
ліном, що призвело до смерті затриманого. 
Люди виступали проти расової дискримінації 
та безкарності поліції. Сюжет «Подробностей» 
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за 3 червня під назвою «Дональд Трамп гото-
вий задіяти військових і обіцяє масові арешти» 
також був присвячений цій темі, проте неупе-
редженим його назвати важко. Ось так, вико-
ристовуючи чимало дієслів, вони описували ті 
події: «Починається зачистка. Людей витісняє 
кінна поліція, вибухи гранат зі сльозогінним 
газом. Натовп біжить, силовики діють досить 
жорстко: б’ють людей кийками, будь-кого, хто 
чинить опір або просто затримався, – заарешто-
вують». У сюжеті на телеканалі «Інтер» 4 черв-
ня серед іншого йшлося про те, як активісти 
демонстрували свою зневагу до поліції. Пока-
зали навіть сльози одного з поліцейських.

Настанови ВВС, на які сьогодні орієнтують-
ся більшість якісних ЗМІ світу, радять під час 
висвітлення протестів, особливо з застосуван-
ням сили, уникати емоцій та дотримуватися 
журналістських стандартів, «аналізувати діа-
пазон і конфлікт точок зору для того, щоби 
жодний істотний напрямок думок не залишався 
поза увагою або не був представлений у непов-
ному обсязі…».

Цікавий приклад того, як по-різному висвіт-
люють акції протесту, можна було спостерігати 
нещодавно в матеріалах російських ЗМІ. 18 лип-
ня російська служба BBC подала інформацію 
про акцію протесту у Хабаровську на підтрим-
ку Сергія Фургала, арештованого російського 
опозиційного губернатора. Свій текст журна-
лісти вибудували на даних адміністрації міста, 
процитували звернення мера міста Кравчука та 
вимоги самих протестувальників. Німецьке 
видання DW зібрало голоси учасників про-
тестів й аналітиків, що пояснювали ситуацію з 
різних боків. У той же час журналісти каналу 
«Россия-24» цього ж числа у сюжеті «“Короле-

ва” металлолома и “Тимофеевские”: подроб-
ности дела Фургала» розповідали лише про 
статки та, на думку влади, злочини губернато-
ра, про його дружину, розлучення, інші комен-
тарі, які отримали від «розчарованих» губер-
натором. Водночас про протести на підтримку 
губернатора канал практично не згадав. Ще 
один сюжет «России-24» живописав як хаба-
ровський губернатор «йшов по трупах до мети». 
Уже з назви впадає у вічі нав’язування думки 
та емоційність сюжету.

Протести в США російські телеканали та 
російськомовні версії міжнародних каналів по-
казують як агресивні демонстрації із пограбу-
ваннями магазинів на тлі протестів та переважно 
без пояснень, чому ж той масовий захід відбув-
ся. Російська версія «Еuronews» 6 червня з по-
силанням на соціальні мережі розповідала про 
«Грабунки й погроми в ім’я справедливості». 
«Россия-24» 7 червня подала інформацію про 
Джорджа Сороса, який нібито схвалює бунти і 
погроми з боку афроамериканського населен-
ня. І мало хто розповідає, що багато активістів 
і протестувальників, зокрема брат загиблого, 
виступають проти мародерства, вандалізму та 
насильства. Такі сюжети створюють враження 
неефективності й небезпечності протестів, 
оскільки вказують лише на факти злочинів та 
затримань. Центральною темою у сюжетах ЗМІ 
стає мародерство, оскільки більшість медіа 
люблять сенсації.

За даними Міжнародного центру дослі-
джень ненасильницьких конфліктів, про що 
повідомляла BBC, мирні протести призвели до 
політичних змін у 53% випадків, тоді як на-
сильницькі конфлікти досягли своєї мети лише 
в 26%. Слід зазначити, що журналістам не варто 
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акцентувати всю увагу на арештах, і лише в 
кінці матеріалу описувати причини, оскільки 
це кидає тінь на будь-яку мету демонстрацій. 
«Deutsche Welle» окрім матеріалів про протес-
ти у Гонконзі, окремо розповіло про затриман-
ня понад 300 людей у перший день дії нового 
закону (який зокрема забороняє закликати до 
незалежності регіонів), пояснивши мету тако-
го законодавства та можливі правові наслідки 
для злочинців.

Програма «Украинский Формат» на «NEW-
SONE» порівнювала ці події з ситуацією в 
Україні. Олена Лукаш, проросійський політик 
та гість шоу, розповідала про закон США, який, 
за її словами, дозволяє військовим придушува-
ти «подібні мародерства». А ще вона бачила в 
американських протестах «ту саму символіку 
та естетику, які спостерігала на українському 
та грузинському Майданах». Так вона опису-
вала дії протестувальників. Неодноразово на-
голошувалось у програмі на тому, що протести 
вигідні владі. Те ж саме розповідає телеканал 
«ZIK», який, до того ж, неодноразово називав 
події в США «Чорним майданом» або «Кольо-
ровою революцією».

Проросійські ЗМІ часто в різних політич-
них ток-шоу повторюють, що протести є зага-
лом неефективними, ба більше, нерозумними, 
оскільки їх організовують політики, а мітинги 
переважно є проплаченими. На жаль, офіційні 
механізми залучення громадян до прийняття 
державних рішень не є достатньо ефективними, 
і, погодьмося, українську політику досить важко 
уявити без протестів. Частина масових акцій, 
спрямованих проти певних законів чи поста-
нов, починається з обурення громадян. Існує 
велика кількість протестів, які досягли успіху.

Інший приклад висвітлення акцій як «полі-
тичної потреби» продемонстрував «5 канал», 
телеканал Петра Порошенка: «Рік протестів та 
акцій спротиву. Або про талант влади єднати 
проти себе патріотів». Сюжет у програмі «Не-
вигадані історії» за 11 липня базується на по-
діях 8 липня, де українці вийшли підтримати 
Петра Порошенка та «захистити європейську 
Україну, ту, яку відбудовувала попередня вла-
да». Канал підсумовує, що протести під час 
правління Зеленського стали частиною життя 
країни. Так матеріал, акцентуючи лише на не-
доліках чинного Президента, створює вражен-
ня неналежного керівництва Зеленського, який 
втратив всі здобутки президента колишнього. 
Таке однобічне висвітлення протестів, тільки 
уже з позитивного боку, потрібне медіавласни-
кам у політичній боротьбі.

У випадку з протестами у зв’язку з каранти-
ном, ситуація з висвітленням цих подій не краща. 
Телеканал «Прямий» у ранковому шоу 22 квітня 
називав протести проти продовження каранти-
ну «комічними речами у світі». І хоча вони на-
магались виправдовуватись, мовляв, на жаль, 
це призводить до серйозних наслідків, проте 
виглядало це досить саркастично.

Зрозуміло, що писати неемоційно, описую-
чи факти масових заворушень, журналістові, 
який сам був на місці події і бачив насилля на 
власні очі, буває важко. Також не слід забувати, 
що інколи певні дії учасників масових заходів 
дійсно є такими, що потребують висвітлення. 
Як-от протести у селі Нові Санжари, де люди про-
тестували проти розміщення евакуйованих з Ки-
таю українців, у яких міг бути вірус COVID-19.

Деякі видання подавали фейкову інформа-
цію про участь українців у масових акціях про-
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тестів проти карантинних обмежень у Сербії. 
Її поширювали російські та проросійські ЗМІ. 
Така псевдоінформація є частиною інформацій-
ної війни, де одна сторона тенденційно описує 
реальні або надумані негативні якості свого 
ворога.

Навіть ті видання, які позиціонують себе як 
якісні, і намагаються запропонувати читачеві 
міркування про причини та наслідки подій, у 
заголовках переважно наголошують саме на 
негативних діях під час мітингів. Наприклад, 
візьмемо новини Української правди:

• Масова бійка за участі прихильників Ша-
рія сталася в метро Києва

• Поліція застосувала сльозогінний газ і 
водомети на коронавірусному протесті в Римі

• Біля Ради затримали 8 людей: перешкод-
жали акції

Проте варто зазначити, що сам текст мате-
ріалів не є таким же емоційними, на відміну 

від того, що часто можна побачити в сюжетах 
та політичних телешоу згаданих вище медіа.

За словами політолога Михайла Басараба у 
коментарі для «Медіакритики», певні телека-
нали намагаються оминати своєю увагою акції 
протесту. Так відбувається через те, що біль-
шість засобів масової інформації належать олі-
гархам, які переважно лояльно налаштовані до 
влади. Повідомлення про такі події потрапля-
ють в усі ЗМІ тоді, коли у них бере участь ве-
лика кількість людей або під час акції відбуло-
ся щось неординарне. До того ж ЗМІ інколи 
навмисно дають неправдиву інформацію про 
акції протесту, коли власник або редакція праг-
нуть спотворити реальну картинку з політич-
них чи ідеологічних міркувань. Наприклад, 
применшують кількість учасників акції або 
виставляють їх в негативному світлі.
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Дар’я СЕНИШИН

ТОП-5 МЕТОДІВ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 
В ЕПОХУ COVID-19

Сучасна людина вже цілком звикла до перенасичення інформацією 
та знає, що завтра її буде ще більше. У зв’язку з початком пандемії 
COVID-19, ця людина стоїть на роздоріжжі величезної кількості думок та 
переконань, а роботи у фактчекерів, останнім часом, значно побіль-
шало. Сьогодні ми спробуємо розібратися у нинішній пропаганді дов-
кола коронавірусу та розглянемо кілька прикладів глибокого дезінфор-
мування аудиторії у час пандемії.

У ВСЬОМУ ВИННІ МАСОНИ

Або класика жанру – теорія змови щодо ко-
ронавірусу. Якщо у 14 столітті в Чорній смерті 
(пандемії чуми) звинувачували юдеїв, які ніби-
то отруювали колодязі та інші джерела води, то 
у 21 столітті обов’язково має бути «тіньовий 
уряд», який через 5G-мережу поширює захво-

рювання на COVID-19. У Facebook розповсю-
дили відео, в якому Катерина – ліцензований 
екскурсовод Риму та Ватикану з освітою епі-
деміолога – розповідає про теорію змови «за-
цікавлених осіб», які штучно створили корона-
вірус, аби покарати Італію за співпрацю з 
Китаєм. Щоб дезінформувати користувачів 
соціальної мережі, жінка «жонглює» непереві-
реними тезами, однією з яких є те, що смерт-
ність в Італії за 2020 рік не є більшою, ніж у 
минулому році (зауважимо, що 2020 рік ще не 
дійшов до кінця, тому порівнювати 2019 рік та 
2020 наразі неможливо).

Схожим прикладом фейкових фактів, якими 
апелюють журналісти, є стаття російського 
онлайн-видання «ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИ-
РУСА: всемирный заговор и коронавирус». У 
ній йдеться про «Людей Темряви» (еліта, бага-Джерело: https://imi.org.ua
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тії), які стоять за вигаданою пандемією, аби 
захопити управління над усім світом. Редактори 
стверджують, що ВООЗ отримала наказ вига-
дати новий вірус, який планувався не один рік 
із ціллю повного контролю за населенням: 
«Швид ше за все ВОЗ отримала наказ «зго-
ри» – від тих людей, які так само керують і 
Трампом, і лідерами Євросоюзу…».

ФОТОГРАФІЇ, ВИРВАНІ З КОНТЕКСТУ, 
АБО ФЕЙКОВІ ФОТОГРАФІЇ

Для того, щоби ваш матеріал вийшов якомо-
га яскравим та епатажним, потрібно створити 
ексклюзивну візуальну історію. Для цього не 
обов’язково продукувати щось своє, а можна, 

усього-на-всього, скористатися чужим матері-
алом, можливо, навіть і не дотичними до вашої 
теми. До прикладу, значного поширення набу-
ло опублікуване у «YouTube» відео, що нібито 
в Туреччині люди залишили пакунки з їжею 
для тих, хто цього потребує під час пандемії 
коронавірусу. Однак таке привабливе відео – 
лише фейк. Насправді, пожертви були для по-
страждалих від землетрусу в місті Конья в Ту-
реччині 25 січня 2019 року.

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ АБО ПРИМЕНШЕННЯ 
МАСШТАБІВ ЕПІДЕМІЇ

Або змінені цифри в статистиці. Не секрет, 
що для багатьох пропагандистських редакцій 
або дописів у соціальних мережах основною 
ціллю роботи є маніпуляція аудиторією. Мате-
ріали, які перебільшують масштаби епідемії 
коронавірусу або навпаки, розраховані, насам-
перед, на емоційне сприйняття людини, з ме-
тою викликати у неї відповідну реакцію. Так, 
у березні 2020 року стало відомо, що в Сімфе-
рополі на засіданні оперативного штабу із за-
побігання та протидії поширенню на території 
області коронавірусу COVID-19 були озвучені 
занижені результати регулярного моніторингу – 
про це повідомила Кримська правоохоронна 
група у дописі Facebook. Не виключено, що в 
Україні таких випадків є безліч з боку влади та 
засобів масової інформації, що вкотре висвіт-
лює потребу переглядати офіційні звіти ВООЗ 
для перевірки випадків захворювання.

ЗВИНУВАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ ОСІБ 
У ПОШИРЕННІ КОРОНАВІРУСУ

Такі закиди цілком можуть бути дезінфор-
мацією, адже в цей час важко звинуватити Джерело: скріншот з відео
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якусь конкретну людину. Однак, ЗМІ нерідко 
створюють «інформаційний шум», який не ли-
ше вводить людину в оману фейковими дани-
ми, а й емоційно виснажує, знижуючи її рівень 
критичного сприйняття інформації. Є версії, 
що нібито наймогутніші люди світу придумали 
коронавірус, а саме – Девід Рокфеллер, Уоррен 
Баффет та Білл Гейтс із метою скорочення на-
селення Землі. Щодо Білла Гейтса завзято від-
гукувався відомий російський режисер Мики-
та Михалков, створивши спеціальний випуск 
програми «Тегасон ТВ». У ньому режисер роз-
повідає свою теорію про те, що коронавірус – 
це розроблений план американського бізнес-
мена Білла Гейтса з метою «чіпувати» все 
людство. Михалков вважає, що Гейтс є одним 
із героїв «теорії змови», який має намір конт-
ролювати кількість населення світу.

 

Джерело: https://suspilne.media

ПУБЛІКАЦІЯ НЕПЕРЕВІРЕНИХ 
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Або «практичні» аматорські поради для за-
побігання зараженню. Наприклад, у соціальній 
мережі «Facebook» оприлюднили інформацію 
про те, що соціальне дистанціювання є абсо-
лютно неефективним засобом у боротьбі з роз-

повсюдженням коронавірусної інфекції. Як 
повідомляє автор публікації Віктор Стеліков, 
такий «соціальний експеримент» навіює по-
чуття ненависті людей один до одного та ство-
рює руйнівний колектив, який фокусуватиме 
свою увагу на боротьбі за виживання. Таку те-
зу він назвав «шкалою соціальної дистанції 
Богардуса», яка активно використовувалася 
нацистами під час Другої світової війни. На 
жаль, такі дописи у соціальних мережах, зок-
рема у Facebook, користуються популярністю, 
їх активно репостять інші користувачі і згодом 
така викривлена картина світу стає деструк-
тивною для всієї медіасфери загалом.

Ще одним прикладом дезінформації людини 
аматорськими порадами щодо проблематики 
коронавірусу є пост у Фейсбуці, який пояснює 
аудиторії, що носіння захисних масок спричи-
няє у людини газовий ацидоз, тобто збільшення 
концентрації вуглекислоти, що створює ди-
хальну недостатність. Також у YouTube опублі-
кували відео, яке начебто демонструє змен-
шення рівня кисню під час носіння захисної 
маски. Такі теорії нерідко використовують для 
того, аби переконати людину, що: «Примушу-
ючи людей носити маску, людей привчають 
мовчати…»

 Слова мають велику силу і, на жаль, багато 
недобросовісних редакторів звикли цим кори-
стуватись. Медіаграмотність – це наріжний 
камінь свідомого ставлення до інформації. І 
гарна новина полягає в тому, що усвідомленим 
читачем може стати кожен, однак, це процес, 
який вимагає зацікавленості у тому, щоб шука-
ти і знаходити правду.
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Ярина БАЛАБАНИК 

ПІДІРВАТИ ДОВІРУ ДО СВІТОВИХ 
СПІЛЬНОТ. ЯК ПРАЦЮЄ РОСІЙСЬКА 
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
COVID-19

«Як можна повірити в таку маячню?» – міркувала я собі після перегляду 
сюжету «Media sapiens» про те, як «Первый канал» розповідав про по-
ходження коронавірусу. Трамп роздавав корони на конкурсах краси, 
тому назва вірусу походить саме від цього слова. «Що?» – запитаєте ви. 
А це звичайнісінькі російські новини, і російський народ вірить в такі 
нісенітниці.

Але дезінформація поширюється не тільки 
на теренах їхньої країни. Російська державна 
мережева багатомовна телевізійна компанія, 
орієнтована на закордонну аудиторію «Russia 
Today» (далі «RT»), трансляції ведуться на різні 
країни світу. «The Guardian» пише, що іспан-
ська версія «RT» стала 12-ою з найбільш попу-
лярних джерел інформації про коронавірус 
серед користувачів соціальних джерел.

Саме цей канал, а також російське радіо 
«Спутник» частенько згадують у матеріалах 
американських, британських та різних євро-
пейських видань протягом останніх двох міся-
ців, тобто за час карантину. А все тому, що сві-
това спільнота намагається спростовувати 
фейки, яких за час пандемії стало досить бага-

то. Розглянемо, як реагують на дезінформацію 
російських ЗМІ західні журналісти.

Насамперед, варто зазначити, що більшість 
статей іноземних видань має спільну рису: 
спростовують та розвінчують міфи про своїх 
чиновників, роботу владних структур, медпра-
цівників чи науковців, яким російські ЗМІ при-
писують неправдиві речі. Перечитавши кілька 
іноземних джерел, складається таке враження, 
що Росія намагається підірвати авторитет сві-
тової спільноти в очах, насамперед, своїх гро-
мадян, а далі – й серед жителів інших країн, 
оскільки вони гарно пристосували свої медіа 
для інформування іноземців. Росія спеціально 
використовує суперечливі, заплутані та зло-
вмисні повідомлення, щоб ускладнити Євро-
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пейському Союзу роботу над комунікацією про 
пандемію, пише «Business Insider».

Наприклад, нещодавно британське видання 
«Sky News» опублікувало матеріал про те, що 
резиденція прем’єр-міністра Англії скаржить-
ся на російське інформагентство «Риа Ново-
сти», яке написало, що Бориса Джонсона, який 
захворів на коронавірус, підключено до апара-
ту штучної вентиляції легень, хоча його пере-
вели у відділ інтенсивної терапії на випадок, 
якщо йому буде потрібна вентиляція, як запо-
біжний захід.

Але не Англією єдиною. Серед російських 
фейків є багато про Європейський Союз, аме-
риканську владу та їхніх науковців. Станом на 
16 березня 2020 року експерти Європейського 
Союзу зібрали з російських джерел 80 (!) при-
кладів дезінформації майже за два місяці часу, 
йдеться у статті «The Guardian». Європейська 
комісія у лютому 2020 року на Конференції з 

безпеки в Мюнхені визначила російські дезін-
формаційні кампанії як найбільшу загрозу ЄС, 
оскільки вони систематизовані, забезпечені 
ресурсами та здійснюються в більшому масш-
табі, ніж аналогічні кампанії будь-якої іншої 
країни, включаючи Китай, Іран та Північну 
Корею. Російські фейки покликані поширюва-
тити паніку та недовіру в європейських уря-
дах, йдеться в матеріалі сайту «Carnegie 
Europe» (фонд, який присвячує свою роботу 
забезпеченню співпраці між країнами світу). 
Ба більше, нещодавно навіть Пентагон звину-
ватив Росію у поширенні дезінформації.

Зазвичай, всі російські фейки ґрунтуються 
на різноманітних теоріях змов. Про них пише 
британське видання «The Guardian». Одна з них 
оприлюднена на радіо «Спутник» у лютому. 
Вони провели паралель між опіумними війна-
ми ХІХ століття та коронавірусом, маючи на 
увазі, що Англія та неназвані ними організації 
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намагаються контролювати китайські внут-
рішні справи так само, як Британська імперія 
змусила колись Китай відкрити свої ринки і 
піддати свою територію під загрозу.

У той час веб-ресурс «Риа ФАН» стверджу-
вав, що паніку про COVID-19 поширюють фар-
мацевтичні кампанії, які хочуть отримати свою 
користь від вірусу. До того ж у документальному 
фільмі «Військова таємниця» від «Рен ТВ» 
стверджували, що вірус може бути біологічною 
зброєю, яку поширили американські спецпід-
розділи в Китаї.

Переглянувши кілька європейських видань, 
можна побачити, що ситуація повторюється. 
Італійське видання «La Repubblica» пише, що 
італійцям на WhatsApp почали приходити по-
відомлення з проханням сказати на відео щось 
хороше та подякувати росіянам за гуманітарну 
допомогу. У повідомленні сказано, що люди 
отримають 200 євро, якщо опублікують таке 
відео у Twitter, Facebook чи Instagram. Якщо 
італійці подякують тільки текстом у соціаль-
них мережах, то теж заплатять, проте менше. 
Німецьке видання «Der Tagesspiegel» пише, що 
на «Вести ФМ» вийшла інформація, що у Ні-
меччині брак кваліфікованих лікарів, щоб по-
бороти коронавірус.

Коли від світових спільнот посипались 
скарги про розповсюдження неправдивої ін-
формації, Кремль спростовував усі звинува-
чення, заявляючи, що вони необґрунтовані. 
Натомість останнім часом рівень російських 
фейків став значно вищим: у більшості випад-
ків вони просто підсилювали ті фейки, які по-
ширились з інших країн. Така тактика давала 
їм можливість заявляти, що вони пишуть те, 
що говорять інші, уникаючи звинувачень на 
свій бік, пише «The Guardian».

Але до такого способу російська влада ді-
йшла тільки тепер, до цього часу фейки справ-
ді були вигаданими. Багаторічні спроби посла-
бити і підірвати довіру до західних спільнот 
отримали запланований ефект. Ніна Янкович, 
експертка з дезінформації Міжнародного нау-
кового центру Вудро Вілсона (Вашингтон), ка-
же, що інформація, яка надходить з Росії про 
пандемію COVID-19, схожа на інші дезінфор-
маційні кампанії, що надходять із країни за 
останнє десятиліття, чи то про спалахи грипу, 
чи епідемії еболи, які начебто були посіяні 
американськими вченими. За багато років по-
стійні фальшиві посили з боку Путіна до аме-
риканської системи охорони здоров’я стали 
уже ознакою його правління.

Якщо простежити історію глибше, то схожі 
випадки дезінформації були ще у 1987 році. 
Фальшиві російські новини про смертельний 
вірус, який спричиняє СНІД, виходили на 25 мо-
вах світу та у 80 країнах. Тодішня преса гово-
рила, що його поширили американські військо-
ві, щоб знищити чорношкіре населення. Таким 
чином росіянам вдалося підірвати авторитет 
американської демократії, особливо в афри-
канських країнах. Після Холодної війни у 
1992 році Росія визнала, що це була неправда. 
Але хто про це чув?

Як бачимо з прикладів, історія повторюється, 
тільки якість сучасних фейків зовсім інша, ніж 
це було колись. Сандра К. Квін, професорка 
Мерілендського університету, в інтерв’ю «The 
New York Times» заявила, що російський пре-
зидент малює стару книгу, відмінність тільки 
у швидкості, з якою поширюється інформація, 
і у зневазі до установ, на які люди покладаються, 
щоб зрозуміти правду.
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Дмитро ЖАБОТИНСЬКИЙ

БІЛОРУСЬКИЙ «МАЙДАН» 
В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

З початку протестів у Білорусі минуло понад 100 днів. Увесь цей час 
мітинги супроводжуються насиллям з боку силовиків, а кількість затри-
маних зростає з кожною недільною акцією, продовжують надходити 
повідомлення про загиблих протестувальників. Ще до початку перших 
зіткнень українські медіа охрестили протести в країні «білоруським 
майданом» порівнюючи їх із подіями Революції Гідності. Тож у чому са-
ме журналісти побачили схожість протестів у двох країнах і які знайшли 
відмінності?

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ МАЙДАНИ: 
У ПОШУКАХ АНАЛОГІЙ

Назва «майдан» стала загальною для україн-
ських ЗМІ на позначення протестних акцій у 
постсоціалістичних країнах. Раніше українські 
медіа писали про «румунський майдан», «мол-
довський майдан» і навіть «російський май-
дан». Найчастіше ці акції мали небагато спіль-
ного з українськими. Так, мітинги в Румунії 
викликала спроба влади декриміналізувати 
корупційні злочини, а протести в Росії були 
спрямовані проти фальсифікації місцевих ви-
борів.

Найбільш відомими стали два «вірменські 
майдани» – в 2015 та 2018 роках. Перші про-
тести були викликані підвищенням тарифів на 
електроенергію, через що в українських ЗМІ 

отримали назву «комунальний майдан», «енер-
гомайдан» та «електромайдан». Другий про-
тест був більше схожий на українську револю-
цію, адже цього разу був спрямований проти 
керівника країни – Сержа Сарґсяна. Проте лі-
дер протесту Нікола Пашинян сам заявляв, що 
вірменські акції не схожі на українські, адже 
мають зовсім інше ідеологічне забарвлення.

БІЛОРУСЬКА «ПЛОШЧА»

Білоруські протести не вперше порівнюють 
із українськими. Після президентських вибо-
рів 2006 року, на яких традиційно переміг 
Олександр Лукашенко, в Мінську почалися ма-
сові акції протесту. Опозиція заявила про 
фальсифікації та на знак протесту встановила 
намети на Жовтневій площі міста. Спроба ре-
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волюції закінчилася невдало – за кілька тижнів 
правоохоронці розігнали наметове містечко. У 
білоруських медіа ці події отримали назву 
«Плошча 2006» за аналогією з українським 
Майданом 2004 року. Наступні масові мітинги 
проти фальсифікацій, які пройшли після пере-
обрання Олександра Лукашенка в 2010 році, 
також фігурували в ЗМІ під назвою «Плошча».

Попри це, за протестами 2020 року назва 
«плошча» не закріпилася. Порівняння з україн-
ським Майданом-2014 використовували дер-
жавні медіа Білорусі в закликах припинити 
протести. Олександр Лукашенко теж неодно-
разово послуговувався цим порівнянням у своїх 
виступах, і зазначав, що особисто не допустить 
такого сценарію в Білорусі. Він активно просу-
вав ідею, що всі протести керуються з-за кор-
дону країнами, які, на його думку, мають свої 
інтереси в Білорусі – насамперед Польщею, 
Литвою та США. Схожим чином російська 
пропаганда оцінювала й Революцію Гідності в 
Україні, називаючи її «проєктом Заходу».

УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ

Головною рисою, за якою українські медіа 
проводять паралелі між протестами в Україні 
та Білорусі, є їхня спрямованість проти автори-
тарних лідерів. У матеріалі для DW журналіст 
Сергій Руденко зазначає, що Лукашенко своїми 
діями схожий на Януковича, який так само за-
проторював своїх політичних конкурентів у 
в’язницю і застосовував насилля проти мітин-
гувальників.

Українські медіа, зокрема Zaxid.net, також 
зазначають, що як і у випадку з «першим май-
даном» – Помаранчевою революцією 2004, 
приводом для масових виступів стали фальси-

фікації виборів. Ще до оголошення офіційних 
екзитполів білоруси почали збиратися на акції 
протесту проти порушень на виборчих дільни-
цях, на що влада відповіла жорсткими затри-
маннями мітингувальників. Несприйняття на-
силля до мирного населення змусило людей 
вийти на подальші опозиційні мітинги.

За схожим сценарієм починалася й Револю-
ція Гідності, коли після побиття студентів 
30 листопада 2013 р. почалися масштабні акції 
протесту на Майдані Незалежності. Проте 
українська служба BBC зазначає, що білорусь-
кі силовики значно швидше почали застосову-
вати зброю проти мітингувальників. У матеріа-
лі «Чим відрізняється білоруський протест від 
Майдану» В’ячеслав Шрамович нагадує, що 
на Майдані перші активні зіткнення з силови-
ками сталися в січні 2014, тобто більш ніж за 
місяць після початку протестів. У той же час 
білоруські правоохороці почали застосовувати 
вогнепальну зброю та світлошумові гранати 
вже в перші дні протестів.

16 серпня у відповідь на акції опозиції Лу-
кашенко зібрав мітинг на свою підтримку. Для 
нього була вибрана конкретна локація – мін-
ська Площа Незалежності, куди зі всієї країни 
автобусами звезли людей. Для мітингу облаш-
тували сцену та підготували провладну симво-
ліку – офіційні прапори Білорусі, які майже не 
використовуються на акціях опозиції. «Радіо 
Свобода» побачила в цьому аналогію з «Анти-
майданом», для якого в Києві на Європейській 
площі так само організували сцену та привезли 
мітингувальників – переважно, зі східних регіо-
нів України.

Як і у випадку з українськими протестами, 
білоруські мітингувальники спробували обрати 
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одну точку для протестів – стелу «Мінськ – мі-
сто-герой», однак силовики в перший день 
протестів оточили її кордоном. Натомість про-
тестувальники почали збиратися біля вибор-
чих дільниць, а незабаром – по всьому місту. 
Подальші акції теж проходили на різних лока-
ціях – біля стели, де були заплановані перші 
протести, біля резиденції Лукашенка та під 
Будинком Уряду. BBC Україна пояснює, що це 
є однією з основних відмінностей від україн-
ських протестів, які були зосереджені на одній 
локації Майдан Незалежності та прилеглих ву-
лицях.

Говорячи про «білоруський майдан», видан-
ня «Главком» зазначає, що на відміну від полі-
тизованих українських революцій 2004 та 2014 

років, білоруські протести не мають ані полі-
тичних уподобань, ані конкретних лідерів. 
Світлана Тихановська не очолила мітинги як 
це було у випадку з Віктором Ющенком у По-
маранчевій революції, і вимушено виїхала до 
Литви. З того часу вона неодноразово звертала-
ся до протестувальників у Білорусі, проводила 
перемовини з лідерами європейських країн, 
однак активних дій у самому протесті не брала.

Отже, можна помітити, що із виникненням 
тези про «білоруський майдан» в українському 
інфопросторі, українські видання спробували 
порівняти протести в Україні та Білорусі, але 
загалом приходили до висновку, що білоруські 
та українські протести мають більше відмін-
ностей, ніж схожості.
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Ярослава ПРАДІД

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРЕСА ЛЬВОВА: 
МОВА НЕНАВИСТІ, ПОПУЛІЗМ 
ТА БЕЗГРАМОТНІСТЬ

Чи берете ви листівки, які перед будь-якими виборами наполегливо ти-
цяють вам в руки незліченні агітатори незліченних партій та кандидатів?
Ні? Шкода, тому що саме в цих дратівливих газетах та брошурах мож-
на знайти дуже цікаві речі, наприклад, беззмістовні інтерв’ю кандида-
тів-популістів, агресивну риторику претендентів на владний трон, а та-
кож ігнорування журналістської етики та правопису.
Тож поки країна осмислює результати місцевих виборів, ми розгляне-
мо передвиборчу пресу, що вирувала у місті Лева, та дізнаємося, як 
нас агітували місцеві кандидати.

Під час огляду ми опиралися на критерії: 
гасла, заклики та обіцянки.

• Чи присутні у агітаційній газеті чи листів-
ці популістські гасла.

• Чи є у статтях та закликах мова ненависті.
Ми розглядали газети, які роздавали на те-

риторії Личаківського та Галицького районів 
Львова під час передвиборчої гонки (початок 
вересня – кінець жовтня 2020 року) від таких 
партій:

• «Батьківщина»
• «ВАРТА»
• «Голос»
• «Громадянська позиція»

• «Ідея Нації»
• «Європейська Солідарність» + «Право та 

Солідарність» (м. Винники)
• «За майбутнє»
• «Українська Галицька Партія»
• «УДАР»
• «Самопоміч»
• «Свобода»
• «Слуга народу»
Під прицілом – 12 партій, які активно пра-

цювали впродовж двох місяців над залученням 
електорату. Чи змогли вони переконати вибор-
ців – можна судити з результатів виборів, а як 
рекламували – йтиметься у нашому матеріалі.
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«НІ ПОПУЛІЗМУ!»?

Оскільки одним з головних гасел партій 
цьогоріч було саме «Ні популізму!», то шукати 
лицемірні обіцянки було особливо цікаво.

Що ж таке популізм? Відкриті джерела 
трактують популізм як політику або риторику, 
що апелює до простих народних мас, їхніх на-
дій, страхів, незадоволення життям, і ґрунту-
ється на протиставленні інтересів широких 
мас населення інтересам еліти. Простіше ка-
жучи, популізм – це тенденція обіцяти багато 
і швидко, щоб залучити до підтримки якомога 
більше людей.

Українські партії і нині не цураються попу-
лізму, хоч заперечують цей факт і публічно його 
осуджують.

Наприклад, «Громадянська позиція» у своїй 
агітаційній газеті від жовтня 2020 року ствер-
джує, що «… не бігає між олігархами, не кида-
ється в популізм…», але у тому ж випуску пре-
зентує потенційним виборцям програму, де 
присутні такі фрази:

• «Відновимо будівництво метро у Львові».
• «Запровадимо нову транспортну систему 

і у два рази зменшимо затори в центральній 
частині міста за три роки».

• «Припинимо практику принизливого очі-
кування громадського транспорту! Весь місь-
кий транспорт ходитиме за графіком, розміще-
ним на кожній зупинці».

• «Перетворення Львова в логістичні ворота 
України».

А також:
• «ЗБУДУЄМО ПАРК РОЗВАГ ТИПУ ДІС-

НЕЙЛЕНД»;
• «ЗБУДУЄМО КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ»;

• «ЗБУДУЄМО ПАЛАЦ СПОРТУ».
Ніхто не знає, що це за концертний зал, про 

конкретно який Палац Спорту йдеться, та яким 
чином у Львові створять Діснейленд. Ще не 
зрозуміло, як відновлять будівництво метро. 
Принизливі транспортні проблеми, наче обов’яз-
ковий пунктик у кожній передвиборчій газеті, 
в «Громадянській позиції» підкріпили епітета-
ми, щоб люди згадали, як образливо стояти в 
корках, та захотіли якнайшвидше вирішити цю 
проблему за допомогою партії без жодного 
проєкту розвитку.

Не менш популістською виявилась преса 
партії «За майбутнє». Серед нарікань на чинну 
владу можна знайти (увага, в програмі на міс-
цеві вибори) цікаві репліки про те, що:

• «Питання Донбасу українці мають вирі-
шувати на референдумі».

• «… всі переговори на міжнародному рівні 
повинні вестися відкрито й лише в інтересах 
України».

• «Посилення зовнішнього управління краї-
ною – неприпустиме!»

Та родзинкою в гаслах партії стала репліка 
«Росія і особисто Путін заплатять за всі свої 
злочини проти українського народу» .

Зрозуміло, що цьогоріч партія просуває у 
Львівську обласну раду Тараса Батенка, який 
2001 року видав книгу «Путін. Народження 
диктатора», а 2018 року потрапив до санкцій-
ного списку Кремя. Проте хотілось нагадати 
членам «За майбутнє», що вони балотуються 
до ЛОДА та ЛМР, а не до Верховної Ради – міс-
цеві громади не можуть вирішувати загально-
державні та міжнародні проблеми, хоч як би 
цього не хотілося їм та виборцям, які повелися 
на ці гасла.
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Окрім того, партія «За майбутнє» як коман-
да, що йде на місцеві (!) вибори, пропонує:

• «Збільшення внутрішнього виробництва, 
поступова заборона експорту сировини».

• «Ми пропонуємо невідкладні кроки для 
подолання екологічної кризи в Україні:

– закриття протягом 5 років усіх сміттєзва-
лищ;

– зведення замість них сучасних сміттєпе-
реробних заводів» .

Чи варто повторювати, що недоцільно вико-
ристовувати такі обіцянки під час місцевих 
виборів? Напевно, «За майбутнє» була настіль-
ки впевнена, що переможе в усіх регіонах, що 
одразу писала в місцевих газетах про всю 
Україну.

«Слуга народу» вирішила не експерименту-
вати:

• «Будівництво 10 садочків та 10 шкіл за 
5 років».

• «Запровадження загальноміської програ-
ми безкоштовного комплексного обстеження 
для жителів міста. Повне оновлення медично-
го обладнання в лікарнях та поліклініках».

• «Зниження тарифів на комунальні послу-
ги через модернізацію мереж та впровадження 

нових технологій. Комплексна міська програ-
ма «Оновлений дім» з реновації застарілого 
житлового фонду – хрущівок та панельок».

Партія обрала безболісний шлях, який мав 
би додати кілька сотень голосів до її слабенької 
підтримки – просто пообіцяти побудувати, зде-
шевити та замінити все, що можна побудувати, 
здешевити та замінити. Те, що за такий корот-
кий період часу виконати усі обіцянки у про-
владної партії не вийде, розуміє, якщо не ко-
жен, то багато хто.

А от партія «УДАР» взагалі обмежилася за-
гальними фразами (до речі, у газеті, яка є за-
гальною для всіх регіонів – «Всеукраїнський 
Удар» від жовтня 2020, №1):

«Це держава, у якій:
– Влада поважає людей;
– Є добробут та можливості для кожного;
– Є верховенство закону і справедливості;
– Безпечно жити;
– Громадяни відчувають себе захищеними 

та щасливими».
«Це – держава, яка мирно живе в європей-

ській сім’ї та якою дійсно хочеться пишатися».
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«Аби Ужгород став найкомфортнішим мі-
стом у світі, потрібно розв’язувати проблеми 
комплексно та системно. Грамотно і прозоро 
розподіляти кошторис, щоби долати інфра-
структурні перешкоди, створювати можливо-
сті для розвитку туризму. Не менш важливим 
є завдання вивести ужгородську медицину на 
європейський рівень. Я вважаю, що в цей тяж-
кий кризовий час для центральної та місцевої 
влади не може бути більш важливого завдання, 
ніж турбота про людей, про малий бізнес та 
про незахищені верстви населення» .

Все сказали, нікого не забули. В «УДАРі» 
обрали шлях «catchthemall», пообіцявши все, 
що тільки можна, аби залучити максимальну 
аудиторію до виборчого процесу. У газеті пред-
ставили одразу усі регіони, у яких партія вису-
ває кандидатів – простіше кажучи, «УДАР» 
вирішив не заморочуватися та видав одну га-
зету для всіх. На жаль, конкретних планів пар-
тія у своїх «агітках» не представила, але, зро-
бивши акцент на красивих словах, надрукувала 
газету аж на вісім сторінок.

Решта партій обмежилися невеличкими ме-
тафоричними вставками у прямій мові політи-
ків, та загалом непогано висвітлила свої про-
грами у друкованих засобах, тому не отримують 
балів у «популістську колонку».

МОВА ВОРОЖНЕЧІ

Нерідко у партійній, особливо передвибор-
чій пресі звучить критика чинної влади, роз-
криття «темної сторони» нинішнього гаранта, 
мера чи виконавця обов’язків. Іноді ця критика 
є доцільною та конструктивною, проте найчас-
тіше вона перетворюється на примітивні закиди 
та образи опонента. У журналістиці це назива-

ють мовою ворожнечі (анг. hatespeech) – сис-
тематичним застосуванням промов та публіка-
цій, спрямованих проти людини або групи 
людей за расовою, національною, політичною, 
соціальною та статевою ознаками.

Цьогоріч випадків «хейтспічу» чимало, але 
розглянемо два найяскравіші випадки мови во-
рожнечі – у пресі партій «Свобода» та «Євро-
пейська Солідарність».

«Свободівці» завжди вирізнялися гострими 
критичними поглядами: будь-хто з партій-кон-
курентів, а тим паче з владних верхівок міг от-
римати купу не надто приємних слів на свою 
адресу. Не стали винятком і місцеві вибори – 
під час своєї агітаційної програми «свободів-
ці» встигли додати у свою «скарбничку» де-
кілька різких висловлювань.

Цього разу «Свобода» вирішила націлитися 
на чинну владу – у статті Галини Чорної «Міс-
цеві вибори – шанс вирівняти політичний ко-
рабель Україна» можна прочитати такі рядки:

«Розчарування в попередніх керманичах, 
які жили подвійними стандартами, але споді-
валися, що гроші і телевізор допоможуть усіх 
обхитрувати, – в кінцевому результаті привело 
до влади непрофесійну, нафталіново-совкову в 
своїх поглядах Зе-команду».

Звичайно, багато хто підтримає слова полі-
тикині та скаже: «Та все ж правильно вона мо-
вить!», проте у засобах масової інформації є 
певні правила, які забороняють використову-
вати мову ненависті у друкованих, теле-, радіо- 
та інтернет-виданнях. Особливо це стосується 
політиків, які регулярно відвідують політичні 
програми та спілкуються з журналістами.

Як слушно зауважив соціолог Євген Голова-
ха у інтерв’ю з Радіо Свобода, одна з важливих 
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функцій політиків – трансляція зразків пове-
дінки і ставлення до інших людей. А якщо во-
ни демонструють неповагу, використовують у 
дискусіях нелогічні аргументи, образливу лек-
сику, то задають такий рівень відносин – вико-
ристання мови ворожнечі й у суспільстві.

Іще один випадок «хейтспічу» у «Свободі» – 
колонка у брошурі з Волинської області – стат-
тя Анатолія Вітіва, голови Волинської «Свобо-
ди» та депутата Волинської облради.

«29 років – абсолютно достатній період ча-
су, щоб збудувати сучасну самодостатню дер-
жаву. Але за умови, що країною керує націо-
нально свідома еліта, а не клоуни з совковим 
світоглядом. Для якої питання національної 
гідності, свідомості, інтересів та виховання є 
складовими світогляду, який втілюється у по-
слідовну державну політику».

Висновок: «Свобода» не обмежує своїх членів 
у вираженні думок та не надто переймається 

тим, що мова ворожнечі для партії – це норма. 
Головне, щоби виборці відвернулися від чин-
ної влади.

Таким принципом керується ще донедавна 
партія влади «Європейська Солідарність».

15 жовтня на вулиці Руській у Львові розда-
вали безкоштовний спецвипуск газети «Рату-
ша» – однієї з перших незалежних газет в 
Україні. Випуск був присвячений, звичайно, 
виборам, а зокрема – чинному мерові Львова 
Андрієві Садовому та кандидатові на посаду 
голови міста Олегові Синютці (представника 
партії «ЄС»). Можна здогадатись, хто став «го-
ловним злодієм» – титульну сторінку прикра-
шала карикатура Садового, а усі статті спеці-
ального випуску присвятили «лажам» львів-
ського мера.

Факт: вже доволі довгий час «Ратуша» кон-
фліктує з Садовим. З 2018 року видання пере-
стало бути державним – цьому посприяв Садо-
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вий, який висунув ухвалу про роздержавлення 
«Ратуші». А згодом з’явилися новини про те, 
що чинний мер не фінансує газети, і не планує 
виділяти кошти через «виявлені там зловжи-
вання». За 2018 рік з 171 тисячі було виплачено 
лише невелику частку.

Але ситуація стає дедалі цікавішою, коли 
розгортаєш газету – усередині лежить двохсто-
рінкова брошура під назвою «Битва за Львів» 
та заголовок «Чому я за Синютку».

 На сторінках спецвипуску можна побачити 
такі фрази:

• «Мер-Попандопуло»
• «Засипався сміттям»
• «Садовий – лузер як політик і абсолютний 

нуль як господарник»
У «Ратуші» регулярно нагадують:
• «Тому я дуже б хотів, аби мером Львова 

став Олег Синютка. Бо як господарник Синют-
ка на двадцять голів вищий від Садового».

• «Обом критеріям відповідає одна людина – 
Олег Синютка. Людина він чесна, професійна, 
працездатна, з сильним характером і міцними 
державницькими переконаннями».

Окрім того, до агітації залучили відомих 
особистостей, які, окрім підтримки Синютки, 
не забули нагадати, хто ж є головним опонен-
том партії «ЄС»:

• «ЄС» – єдина сила, здатна протистояти зе-
леній тлі та здачі національних інтересів 
(Роксоляна Шимчук, етнографка, громадська 
діячка)».

• «Водночас він [ред. Олександр Турчинов] 
підкреслив, що загроза клоунократії у Львові 
є більш ніж очевидна, бо теперішня міська вла-
да йде на змову з центральною владою».

Висновок: «Європейська Солідарність» 
продовжує колекціонувати гнівні промови, агі-
туючи своїх прихильників робити те саме. То-
му цьогоріч партія екс-президента стає хейт-лі-
дером у передвиборчих перегонах. Цікаво, чи 
вплинуло це на її результат на виборах.

ПОМИЛКИ : ГРАМАТИКА 
ТА ПУНКТУАЦІЯ

Люди звикли до того, що, на відміну від ін-
тернету, в паперових газетах зазвичай пишуть 
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грамотно: дотримуються правопису, знають, де 
ставити коми, та чули, що в українській мові 
вже запровадили фемінітиви. Та не все так 
гладко у передвиборчій пресі – партійні райте-
ри та редактори не надто сумлінно виконують 
свою роботу: хтось випадково робить одрук, а 
хтось забуває елементарні правила.

Одруки – одна з найпоширеніших проблем 
у брошурах. Через людську недбалість трапля-
ються справжні перли:

• «Руслан Кошулинський – про сміттєпере-
робний завод у Льові» («Свобода»).

• «Для того, щоби реалізувати оміряний 
Львів – успішний та розвинений – перш за все ми 
повинні зосередитися на наповненні бюджету» 
(«Українська Галицька Партія»).

• «Віталій Клично як визнаний лідер місце-
вого самоврядування України має змогу боро-
нити інтереси України на найвищому світово-
му рівні» («УДАР»).

• «На місцевих виборах 25 жовтня Максим 
Козицький став лідером спису «Слуги наро-
ду» до Львівської обласної ради» («Слуга на-
роду»).

Також проблеми виникли з переносом слів – 
чи через неуважність та неграмотність редак-
торів, чи то через те, що шрифт колонок міг 
елементарно «з’їхати»:

• «І щоб ви-рішити [ред.: Слово вжите по-
серед рядка та дефісу не потребує] проблему із 
сміттям, мало його утилізувати і переробляти, 
його слід менше продукувати», – каже Богдан 
Михалусь («Громадянська позиція»).

• «Спец-іальність «Охорона навколишньо-
го середовища та раціональне використання 
природних ресурсів» («Громадянська пози-
ція»).

• «20 травня 2014 року моб-ілізований до 
Збройних Сил України» («Громадянська пози-
ція»).

Також виникли проблеми з відмінюванням 
іменників, числівників та родовими закінчен-
нями:

• «Вдалось добитися проведення ремонтів 
п’ятнадцяти дворів у окрузі, бюджетного фі-
нансування проведення ремонтів більше, як у 
дев’яносто (дев’яноста) будинках округу, а це 
ремонти дахів, балконів чи каналізаційних сис-
тем» («Громадянська позиція»).

• «Важливою є підтримання (важливою є 
підтримка) медичних працівників» («УДАР»).

• «Балотується в депутати Тернопільської 
міської ради на територіальному виборчому 
округу (окрузі) №1» («УДАР»).
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Не оминули передвиборчу пресу типові по-
милки, росіянізми та кальки:

• «… засновник та президент клубу «Манів-
ці», виступаючий тренер (тренер, що висту-
пає), майстер спорту із туристичного бага-
тоборства…» («Українська Галицька Партія»).

• «Моє завдання відстоювати інтереси лю-
дей при будь-яких умовах (за будь-яких умов)» 
(«УДАР»).

• «Вирішення (розв’язання) транспортних 
проблем, покращення транспортної розв’язки 
мікрорайону…» («ВАРТА»).

• «Натомість тільки 26,9% вважають, що 
Садовий добрий господарник, а ще 6,7% впев-
нені, що він не справився (впорався) зі завдан-
нями, але йому немає альтернативи» («ЄС»).

• «Щоб змінити стан речей, мусить бути 
змінено її статус, а саме: (–) розширення до чо-
тирьох полос (смуг)» («Громадянська пози-
ція»).

Найбільша частка помилок у передвибор-
чих газетах припадає на фемінітиви у профе-
сіях. Доходить до абсурду – спочатку пишуть 
про жінку-кандидатку з новим закінченням, а 
потім, коли воно видається надто складним, 
просто його не пишуть:

• «Оксана Юринець – кандидатка на посаду 
міського голови Львова, професор (професор-
ка) кафедри зовнішньоекономічної та митної 
діяльності Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська полі-
техніка», кандидат (кандидатка) економічних 
наук, народний депутат (народна депутатка) 
Верховної Ради України VIII скликання, до-
свідчений політик (досвідчена політикиня) і 
громадський діяч (громадська діячка)» 
(«УДАР»).

• «Роксоляна Шимчук, етнограф (етногра-
финя), громадська діячка» («ЄС»).

• «Дійсний член (чинна членкиня) Україн-
ського національного комітету ICOMOS та то-
вариства охорони пам’яток історії та культури» 
(«Українська Галицька Партія»).

• «Я (–) магістр (магістриня) ветеринарної 
медицини, кандидат (кандидатка) ветеринар-
них наук, завідувач (завідувачка) навчаль-
но-дослідної лабораторії …» («Слуга наро-
ду»).

• «Кандидат (кандидатка) у депутати Львів-
ської ОТГ Ірина Огниста народилася 17 верес-
ня 1986 року» («Громадянська позиція»).

І, як бонус, автори статей презентували ви-
борцям абсолютно нечитабельні речення, від 
яких не зрозуміло – хочеться сміятися, чи все 
ж плакати (усі фрази, пунктуацію та правопис 
збережено):

• «Бачу Львів – містом без незаконної забу-
дови. Ми повинні придумати такий механізм 
діяльності, щоб звести незаконні забудови у 
місті та за межами. Замінити на останнє речен-
ня» («Ідея Нації»).

• «У громадянському суспільстві гуртують-
ся самозарадні треба синонім люди, які обира-
ють діяти вже» («Українська Галицька Пар-
тія»).
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• «Створювати робочі місця можна лише 
тоді, коли дати бізнесу працювати» («Голос»).

• «Бо бізнесу треба допомогти, щоб він ви-
жив, а не добивати його, популістично підви-
щуючи мінімальну зарплату, що тягне за собою 
зростання податків» («Голос»).

ВИСНОВОК

За майже 30 років незалежної України полі-
тична реклама, на жаль, ще здебільшого поши-
рюється у вигляді неякісних газет, бюлетенів 
або брошур, які не містять майже нічого корис-
ного, проте мають проблеми з журналістськими 
стандартами, правописом та здоровою конку-
ренцією.

Цього року в номінації «Найменш грамотна 
передвиборча газета» перемагає друкований 
випуск партії «УДАР» – аж 74 помилки, пов’я-
зані з фемінітивами, росіянізмами, одруками 
та неправильною пунктуацією. Найбільш гра-
мотною стала преса новоствореної «ВАРТИ» – 

у агітаційних матеріалах знайдено лише одну 
помилку. 

«Найагресивнішою передвиборчою газе-
тою» з величезним відривом стає спецвипуск 
«Ратуші»-«ЄС», який продемонстрував вибор-
цям, як правильно ненавидіти опонентів та досі 
тримати планку довіри електорату.

І номінацію «Найпопулістичніше видання» 
розділяють між собою газети партій «Грома-
дянська позиція» та «УДАР» Віталія Кличка. 
Вони – чудовий приклад того, що у політиці 
робити не можна.

Вибори вже пройшли, їх результати відомі. 
Проте не кожен дізнався, що саме пропонували 
ті дратівливі агітатори, і про що йшлося у їх 
агітках.

А варто б знати. Бо передвиборча преса доз-
воляє дізнатися, за кого ти голосуєш – за люди-
ну з принципами чи за шахрая, за партію, що 
підтримує мову ворожнечі, чи за безграмотну 
організацію.
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Іванна РУЖЕВИЧ 

УКРАЇНСЬКІ СЕНСАЦІЇ: 
ЯК РОСІЙСЬКІ ЗМІ ПИСАЛИ 
ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020

Журба «Слуг народу», оголена активістка, легалізація канабісу, непов-
нолітні волонтери президентського опитування та послаблення вірусу 
«Зеленої влади» – такими сенсаціями нещодавно замайоріли новинні 
стрічки російських ЗМІ. Ажіотаж для них цьогоріч створили місцеві ви-
бори в Україні. І доки російські журналісти привертають увагу курйоз-
ними заголовками, спробуємо зануритися у зміст. 

Втручання з боку Росії в політичні вибори 
різних країн фіксують ще з 2016 року. Для цьо-
го у неї є набір необхідних умінь та засобів: 
кібератаки, дезінформація, різного роду мані-
пуляції, пропагандистські наративи, створення 
фейків тощо. Україна ж таких інформаційних 
атак зазнає упродовж шести років, опинив-
шись в епіцентрі гібридної війни з моменту 
окупації Криму та війни на Донбасі.

Кремлівська пропаганда та дезінформація, 
які поширюють з політичними та військовими 
цілями, спрямовані, насамперед, на російську 
(внутрішню) та західну (зовнішню) авдиторії.

Місцеві українські вибори-2020, звісно, не 
відіграють для Росії (чи будь-якої іншої краї-
ни) значної ролі й не впливають на хід міжна-

родних подій, втім російські ЗМІ з певних при-
чин не змогли оминути цієї теми.

Отже, розглянемо головні особливості ви-
світлення місцевих виборів України російськи-
ми медіа.

БІЛЬШЕ НЕГАТИВУ!

З початком виборчого процесу частіше, 
звістки про значну кількість порушень на ви-
борах-2020 російські медіа повідомляли навіть 
частіше, ніж про коронавірусну інфекцію у мера 
Києва Віталія Кличка. Найбільше акцентували 
увагу на місцевих виборах такі російські ви-
дання, як: «Gazeta.Ru», «ТВ-Новости», «Life». 
І хоча за структурою та змістом такі повідом-
лення не можна назвати фейками, фокусуючи 
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увагу на одному лише негативі, отримуємо ма-
ніпулятивний підхід щодо вибору тематики та 
формування інформаційної картини.

Злободенними питаннями (до того ж, єди-
ними висвітленими темами) були: низька явка 
виборців, проведення всенародного опитуван-
ня неповнолітніми особами, плутанина з блан-
ками, нелегальна виборча дільниця, оголена 
активістка та падіння рейтингів «Слуги наро-
ду». Загалом усе це створює медіаобраз дезо-
рієнтованої та дезорганізованої нації, народ і 
влада якої не усвідомлюють рівень власної від-
повідальності та ступінь серйозності події.

У виданні «Российская газета» читаємо, що 
хаотичність цьогорічного виборчого процесу 
України є наслідком добре спланованих техно-
логій фальсифікації та свідченням деградації 
виборчої системи.

Казусів на голосуванні російські ЗМІ знайш-
ли чимало, але не забули згадати й про «анти-
рекорд» за кількістю виборців. Втім, на цю 
проблему у них– своє пояснення. Такий пово-

рот подій російські медійники пояснюють то-
тальною недовірою народу до чинної влади 
(чого, як зазначають, і слід було очікувати).

ГОЛОВНЕ – КАНАБІС, 
АБО 
ЯК РОЗСТАВИТИ ПРАВИЛЬНІ АКЦЕНТИ

Неоднозначною навіть для самих українців 
стала квестія всенародного опитування від Во-
лодимира Зеленського. Нагадаємо, що після 
основної виборчої сесії охочі могли дати від-
повідь на «5 запитань президента», які, зі слів 
останнього, найбільше хвилюють народ сьо-
годні.

Писали про це нововведення й російські ви-
дання. Втім, зацікавили журналістів не всі за-
питання. Вартими уваги московським медійни-
кам видалися лише пункти про Донбас та 
легалізацію медичного канабісу. Цікаво, що 
такі уточнення (легалізація марихуани з ме-
дичною метою) російські ЗМІ, звичайно ж, не 
вважають важливими і спокійно дають своїм 

Скрін із lenta.ru
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статтям неоднозначні заголовки. Тож зі змісту 
деяких читачі дізнаються, що українцям про-
понують легалізувати наркотичні речовини й 
уже скоро кожен другий зможе придбати їх ціл-
ком законно. Цікава інформація, чи не так? Те-
пер до образу дезорганізованих мас додаємо 
ще легальні наркотики – й з часом мальовничі 
райони нашої неньки перетворяться на небез-
печні мексиканські провулки.

Отже, більшість російських видань вміло 
ігнорують наявність інших запитань чинного 
президента України, зосереджуючи увагу саме 
на легалізації марихуани. Акценти роблять і на 
факті прихованої та незаконної передвиборчої 
агітації від партії «Слуги народу», чим, власне, 
і вважають всенародне опитування.

А СУДДІ ХТО..?

Без експертної думки в хорошому матеріалі 
не обійтися. Знають про це й представники ро-

сійських ЗМІ, чесно підкріплюючи інформа-
цію коментарями спеціалістів. Ось тільки знав-
ців вони підбирають, м’яко кажучи, специфіч-
них.

Видання «Live», наприклад, опирається на 
авторитетну думку відомого проросійського 
блогера Анатолія Шарія, запозичивши фраг-
менти його суджень з інтерв’ю газети «Взгляд». 
У ній блогер виклав свої погляди на місцеві 
українські вибори, констатувавши, що «укра-
їнцям подобається бути бідними, якщо вони 
кожні 5 років обирають одних і тих же пред-
ставників… І це, скоріш за все, якась хворо-
ба…».

Чимало медіа опираються й на дані україн-
ських (читайте проросійських) ЗМІ. Йдеться, 
наприклад, про такі джерела як 112 канал чи 
NewsOne.

Тож формально журналісти РФ не порушу-
ють жодних стандартів: ось вам подія, ось вам 

Скрін із radiosputnik.ria.ru
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факти, ось вам ще й експертна думка… Так ще 
й яка – самі ж українці повідомляють!

До речі, ви пам’ятаєте стару добру приказ-
ку: «довіряй, але перевіряй»? Так ось…

Цікаво спостерігати, з яким запалом росій-
ські ЗМІ цитують проросійських «експертів» 
українського походження і як скупо подають 
незалежні судження справжніх знавців своєї 
справи. Лише у деяких виданнях можемо на-
трапити на характеристику місцевих виборів 
України «Великою сімкою» (а G7 назвала цьо-
горічне голосування проявом демократії). 

КАТАСТРОФІЧНА ПОРАЗКА «ЗЕ»

Довгоочікуваним хепі-ендом для росій-
ських медійників була поразка партії Володи-
мира Зеленського:

«Эксперт заявил о «катастрофическом» по-
ражении партии Зеленского»

«Без популярности: что будет с Зеленским 
после обвала рейтинга»

«Старые расколы, новый легалайз. Что озна-
чают для Зеленского итоги местных выборов»

«Больше не “Слуга народа”»

На такі заголовки в стрічці російських но-
вин натрапляємо й досі. Тамтешніх журналіс-
тів так «стурбувала» невдача «Слуг народу», 
що приблизно кожна друга новина після оголо-
шення попередніх результатів місцевих вибо-
рів в Україні була присвячена саме цій темі.

Серед безлічі однотипних матеріалів натра-
пляємо на такі, що більше віддають перевагу 
клікбейту, ніж інформативності. Наприклад, 
статті інформагенства «Regnum». Список креа-
тивних заголовків тут просто дивує: «Вирус 
«зелёной власти» на Украине ослабел», а за-
мість конкретних попередніх результатів – 
«Кучма побеждает, комик провалился: первые 
итоги местных выборов на Украине». Такі про-
вокативні та неоднозначні заголовки, насампе-
ред, спрямовані на привернення уваги, що й 
демонструє орієнтацію вищезгаданого ЗМІ на 
«клікабельність» контенту та збільшення рей-
тингів. Ви також були спантеличені, прочитав-
ши про «перемогу Кучми»? Видихніть. Ідеться 
про Тараса Кучму, який балотувався в мери 
Дрогобича. Ось такий фокус – і це тільки для 
того, щоб ви перейшли за покликанням.

Скріни із regnum.ru



№ 27/2020

56

Про професійні обов’язки журналіста чи 
дотримання елементарних стандартів у цьому 
випадку можна не згадувати.

Слід зауважити, що вирізняється інформа-
ційне агентство не тільки креативністю назв, а 
й радикальністю суджень. Оперуючи словами 
різноманітних «експертів», працівники «Reg-
num» дозволяють собі характеризувати сус-
пільно-політичне становище всієї України на 
основі попередніх результатів місцевих вибо-
рів. Неймовірна аналітика!

Цікавий підсумок цьогорічних місцевих ви-
борів в Україні зробила уже згадана і «Рос-
сийская газета», яка повідомила про поділ краї-
ни на схід і захід…Також у ній йдеться про те, 
що різко зросла політична вага місцевої влади 
і фінансово-промислових груп, які за нею стоять, 
які місцями мало відрізняються від груп орга-
нізованої злочинності.

Шкода, що російські ЗМІ не помічають, що 
ділять Україну саме вони, а не чинна влада на-
шої держави. Тож, чи ж настільки все песимі-
стично, нам покаже тільки час, а не політологи 
та медійники РФ. Втім, дякуємо за небайду-
жість…

Отже, клікбейтні заголовки, ігнорування по-
дробиць та контексту, висвітлення винятково 
негативних подій, експертні думки неекспет-
них людей та сумнівні прогнози – ось так по-
дано місцевий виборчий процес України в ро-
сійських ЗМІ. Тож медіа РФ продовжують 
активно дезінформувати своє (і частково наше 
та західне) суспільство спотвореною інформа-
цією щодо подій на теренах України, вико-
ристовуючи широкий арсенал маніпулятивних 
прийомів.
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Орест Семотюк

РОЛЬ МЕДІА У КОНФЛІКТАХ 
І МЕДІАТИЗАЦІЯ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ*

Стрімкий розвиток інформаційних та медій-
них технологій істотно змінив суть і природу 
таких понять як «конфлікт», «воєнний конф-
лікт», «війна», «міжнародні відносини», «вла-
да». Уряди держав втратили свою донедавна 
непорушну монополію на інформацію про 
міжнародні події, а неурядові гравці стали 
більш активними учасниками політичних про-
цесів. Це зумовлено розвитком процесів гло-
бальної комунікації. В останні два десятиліття 
висвітлення воєнних конфліктів у медіа викли-
кає щораз більший інтерес дослідників різних 
галузей – політології, медіа студій, культуро-
логії, соціології, психології, міжнародних від-
носин. Їх праці присвячені різним аспектам 
цієї проблеми: cпособи, якими медіа заохочують 
чи стримують уряди вдаватися до військових 
дій, медіа як каталізатори намагань адекватно 
реагувати на гуманітарні виклики, способи і 
засоби комунікації, які використовують учас-

ники конфлікту для реалізації своїх цілей, роль 
медіа як фасилітатора чи загрози для встанов-
лення миру і запобігання конфлікту. Незважа-
ючи на різноманітність проблематики і дисцип-
лінарних підходів, усі автори наголошують на 
тому, що медіа відіграють ключову роль у про-
цесах осмислення феноменів «безпека» і «кон-
флікт». Однак існують певні труднощі з ство-
ренням методологічної та методичної бази для 
для аналізу висвітлення воєнних конфліктів у 
медіа. Ці труднощі зумовлені кількома чинни-
ками. 

По-перше, це багатоаспектність зв’язків 
між політичними гравцями, медіа і суспіль-
ством. По-друге, існуючий набір методичних 
інструментів та методологічних підходів не 
завжди адекватно і вичерпно описує взаємодію 
цих зв’язків. По-третє, це відсутність постій-
ного діалогу між теоретиками і практиками у 
сфері безпеки, військової справи, та медіатех-

* Публікацію підготовано на основі матеріалу, зібраного з використанням програми MAXQDА 2020. Автор : 
Professional MAXQDA Trainer 
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нологій. Однією із можливостей подолати ці 
труднощі є міждисциплінарний підхід до проб-
лем висвітлення військових і політичних конф-
ліктів у медіа. Він дає змогу інтегрувати теорії 
різних дисциплін – міжнародних відносин, 
конфліктології, медіазнавства. Наприклад, за-
стосування теорій міжнародних відносин дає 
змогу розглядати політичний чи воєнний конф-
лікт у теоретичному та історично-культурному 
контексті. Конфліктологія забезпечує методичну 
і методологічну базу для аналізу основних па-
раметрів конфлікту. Медіазнавствотеоретично 
обґрунтовує зміни у комунікаційних техноло-
гіях, функції медіа і роль журналістів у висвіт-
ленні політичних та воєнних конфліктів. Ця 
різноманітність підходів, безумовно, є перева-
гою, однак вона водночас зумовлює потребу 
консолідації дослідницьких зусиль і система-
тизацію отриманих знань, а також розробку 
методичних і методологічних орієнтирів. Пер-
шими кроками на цьому шляху стали журнал 
«Media, War &Confl ict», заснований у 2008 ро-
ці і колективнa праця «Routledge Handbook of 
Media, Confl ict and Security», яка побачила світ 
у 2016 році [14].

Якщо виходити з того, що кожен воєнний 
конфлікт, без сумніву, має і культурний вимір, 
то це дасть змогу зрозуміти, як медіатизована 
культура впливає на процеси перебігу зброй-
них конфліктів. Останнім часом увага дослід-
ників перемістилася з проблем міждержавних 
стосунків, конфліктології, стратегічного пла-
нування у бік т. зв. «soft power» чи «smartpower»: 
культури, ідентичності, цінностей [13], [15], 
[16]. Цьому сприяв так званий «cultural turn», 
який посилив позиції постструктуралістських 
і конструктивістських підходів до проблемати-

ки конфліктів і безпеки. Автори відзначають, 
що культура загалом і медіа зокрема формують 
певне «тло сенсів» (backgroundofmeanings), 
підкреслюючи значущість одних і применшу-
ючи значення інших подій, і таким чином іс-
тотно впливають на сферу політики [7], [18]. 
Водночас справедливим буде зауважити, що ці 
автори, наголошуючи на важливості культури 
для суспільно-політичної сфери, не зупиня-
ються докладно на методах, які дають змогу 
проаналізувати текстуальні (вербальні і невер-
бальні) засоби, якими культура і медіа «проду-
кують» певні сенси і викликають ті чи інші 
реакції аудиторії. Оскільки медіа формують 
сенси через медіатексти (вербальні і візуальні), 
поміщуючи їх у певний контекст («тло»), то 
оформлення, зміст іструктура медіатекстів іс-
тотно визначають процеси їх інтерпретації та 
розуміння аудиторією.

А. Ерл, вивчаючи роль фільмів і романів у 
формуванні колективної пам’яті про війну, 
пропонує трирівневий аналіз культурних арте-
фактів. Вона розрізняє інтрамедіальний рівень, 
який включає формальні ознаки тексту, інтер-
медіальний, який складається із «інтертексту-
альних» зв’язків і аналізує взаємодію більш 
ранніх і пізніших репрезентацій» і плюрімеді-
альний рівень, який охоплює інституційний, 
технологічний і соціокультурний контекст, у 
якому функціонує артефакт і в якому його 
сприймають. На перших двох рівнях, на думку 
дослідниці, можна лише приблизно визначити 
політично релевантний потенціал культурної 
пам’яті. Однак лише третій, плюрімедіальний 
(контекстуальний) рівень дає змогу простежити, 
як цей потенціал сприймається, активізується 
і артикулюється у конкретних технологічних, 
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культурних, соціополітичних та інституційних 
умовах [5], [6].

Модель пропаганди, яку запропонували у 
1988 році Н. Хомський і Е. Герман, трактує медіа 
як засіб легітимізації ідей впливових соціаль-
но-політичних гравців та їх діяльності у націо-
нальному та міжнародному контекстах [8]. Во-
ни визначили п’ять чинників, які зумовлюють 
систематичне домінування певних фреймів у 
новинах: 1) медіакорпорації зорієнтовані на 
отримання прибутку і тісно пов’язані з іншими 
корпораціями, банками та урядом; 2) медіакор-
порації залежать від реклами як основного 
джерела їх доходів, що змушує їх, висвітлюва-
ти події, враховуючи інтереси грошодавців, і 
«воювати» з «контроверсійним» контентом; 
3) медіа залежать від політичних та бізнесових 
еліт, які є основними постачальниками інфор-
мації і спрощують процес збирання новин. 
4) «fl ak»: систематична скоординована контр-
аргументація, спрямована проти матеріалів, 
які кидають виклик загальноприйнятій думці. 
Це допомагає «дисциплінувати» журналістів, 
які її критикують чи ставлять під сумнів; 
5) конструювання образу «ворога», боротьба з 
яким згуртовує націю і активно висвітлюється 
у медіа. Ці «чинники істотно визначають особ-
ливості медіакультури,… формують передумо-
ви дискурсу і визначають, що в першу чергу 
має стати новиною» [8]. Оскільки спотворені 
картини дійсності, помилки у висвітленні конф-
ліктів і порушення журналістами професійних 
та етичних зобов’язань не завжди є «замовлен-
ням» видавців і головних редакторів, то більш 
оптимальним, ніж запропонована Н. Хомським 
та Е. Германом модель пропаганди, можна вва-
жати фреймовий підхід. Ми послуговуємося 

визначенням фрейму, яке стало вже класич-
ним. Його автором є Р. Ентман, який ствер-
джує: «to frame is to select some aspects of a 
perceived reality and make them more salient in a 
communication context, in such a way to promote 
a particular problem defi nition, causal interpre-
tation, moral evaluation, and/or treatment recom-
men dation for the item described»)1 [4]. Як бачимо, 
поняття «фрейм» у цьому визначенні має такі 
складові: проблема, причина та її інтерпрета-
ція, моральна оцінка і/або рекомендації. По-
няття «фреймінг» передбачає вибір (selection) 
і виразність/значимість (salience). Фрейми 
«ставлять діагноз, дають оцінку і рекомендації, 
формулюють проблему, яку розглядають в кон-
тексті спільних цінностей, визначають причи-
ни, які зумовили виникнення проблеми, дають 
їм моральну оцінку і пропонують чи легітимі-
зують шляхи вирішення проблеми» [4]. Фрей-
ми актуалізуються на усіх рівнях процесу ко-
мунікації: комунікатор, текст, реципієнт і 
культурний контекст. 

Якщо мова йде про висвітлення воєн них 
конфліктів у медіа, то постає питання про пози-
цію журналістів у конфлікті. Тут варто згадати 
про два типи журналістики: «журналісти-спо-
стерігачі» («bystanderjournalism») і «журналіс-
ти-співчуваючі» («journalismofattachment»). За 
іншою термінологією – «warjournalism» і 
«peacejournalism». Перший тип журналістики 
(«спостерігачі») робить наголос на таких пи-

1 «Фрейм – це вибір тих чи інших аспектів дійсності, 
яку ми сприймаємо, наголошення цих аспектів у кон-
тексті комунікації з метою популяризації того чи ін-
шого шляху вирішення проблеми, способу інтерпре-
тації її причин, моральної оцінки і/або ставлення до 
цієї проблеми».
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таннях, як військові формування, зброя, стра-
тегія і тактика, а другий («співчуваючі») є 
більш відповідальним, цікавиться людьми – 
тими, хто провокує війни, тими, хто з ними 
бореться і тими, хто від воєн страждає [3].

Медіатизація як одне з понять, яке описує 
медіакомунікацію, є доволі «молодим». Одним 
із перших його вжив німецький cоціолог Ернст 
Мангайм у своїй дисертації «Носії суспільної 
думки», опублікованої у 1933 році. Ведучи мо-
ву про медіатизацію безпосередніх міжлюд-
ських стосунків, Е. Мангайм доводив, що «змі-
ни у соціальних відносинах у епоху модернізму 
істотно зумовлені стрімким розвитком тодіш-
ніх медіа, зокрема преси і радіо» [12].

Британський соціолог Джон Томпсон ви-
вчав роль медіа у суспільних трансформаціях 
і появу нових форм соціальної взаємодії. Він 
веде мову про медіатизацію культури, маючи 
на увазі опосередкованість останньої через ін-
ституціолізовані медіа. Дж. Томпсон вважає, 
що процеси медіатизації культури розпочалися 
у другій половині 15 століття (винайдення кни-
годрукування Й. Ґутенберґом). Події, які ста-
ють медіафактами, істотно змінюють природу 
того, що відбувається [17]. Тобто дискурсивне 
опрацювання повідомлення, перетворення його 
у образний медіанаратив, а також індивідуаль-
ний характер споживання медіапродукту зу-
мовлює зміну форм участі суспільства у спіль-
ному виробленні суспільно значимих сенсів. 

Однією зі теорій, які є сформували методо-
логічну основу досліджень медіатизації, є еко-
логія комунікації, яку розробили американські 
дослідники Д. Альтгейд і Р. Сноу. Базуючись 
на засадах символічного інтеракціонізму, етно-
методології та феноменології, ці автори вважа-

ють, що доцільніше ставити питання про те, як 
медіа як окрема «форма комунікації» форму-
ють та змінюють наше бачення і нашу інтер-
претацію соціальної дійсності. Для цього вони 
запропонували поняття «медіалогіка». Медіа-
логіка є «процесуальною рамкою, у межах якої 
відбувається соціальна взаємодія», а події і люд-
ські вчинки зумовлені змінами інформаційних 
технологій і форматів комунікації [1], [2].

Зауважимо, що зарубіжні (британські, аме-
риканські, шведські, данські, фінські, німець-
кі, польські) автори використовують терміни: 
«mediation», «mediatization», «medialization», 
«Mediatisierung», «Medialisierung». У цих пра-
цях згадані терміни вживаються паралельно, 
інколи синонімічно, проте у кожній з них про-
стежується чіткий акцент. Усі визначення ме-
діатизації залежать від того, що розуміти під 
поняттям «медіа» і що вважати предметом ко-
мунікативістики і медіазнавства? Якщо чотири 
виміри поняття «медіа» (семіотичний, техно-
логічний, соціосистемний і матеріальний) 
співставити із напрями дослідження медіати-
зації, то це допоможе їх структурувати і виокре-
мити основні візії медіатизації. Розгляньмо ці 
чотири виміри докладніше.
Семіотичний: Як медіатизація впливає на 

комунікативну взаємодію – сприяє, блокує чи 
модифікує характеристики нових засобів кому-
нікації? Де матеріальні знаки отримують зна-
чення (мова, письмо, образи, звуки) для забез-
печення соціальної взаємодії між учасниками 
комунікації?
Технологічний: виробництво і сприйняття 

медіаконтенту залежать від технологічного по-
тенціалу того чи іншого каналу комунікації. 
Соціосистемний: як процеси медіакомуні-

кації у культурному, економічному і правовому 
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контексті комунікації інституціоналізовані на 
рівні соціальної системи? Медіатизація як змі-
на соціальних та організаційних структур ме-
діа (як однієї із підсистем) впливає на взаємо-
відносин між підсистемами і на процеси в 
соціальній системі. 
Матеріальний: як користувач (реципієнт) 

засвоює і використовує медіаконтент. Медіако-
мунікація набуває своїх форм як сума усіх рі-
шень, прийнятих на інших рівнях і має своїм 
результатом конкретний акт комунікації. 

У працях, присвячених медіатизації, про-
стежуютьсядва підходи. Перший назвімо ін-
ституційним, другий – соціально-конструкти-
вістським. Інституційний підхід трактує медіа 
як відносно незалежні соціальні інститути з 
власними нормами і правилами, а медіатиза-
цію – як процес «пристосування» соціальних 
інститутів (політики, релігії, культури) до «ло-
гіки медіа». Медіалогіка – це, за словами 
А. Геппа, «інституціолізовані формати медіа, 
які, з одного боку, набувають немедіальних 
форм репрезентації, до яких в свою чергу мають 
пристосуватися немедіальні суб’єкти, якщо во-
ни хочуть бути репрезентованими у медіа, точ-
ніше у мас медіа» [9]. 

З соціоконструктивістського погляду медіа-
тизацію розуміють як роль медіа у процесах 
комунікації і конструювання соціокультурної 
дійсності. Тобто мова йде про те, як ці процеси 
«опредметнюються» у конкретних медіа. 
Йдеться також і про те, який вплив специфіка 
окремих медіа має на процеси конструювання 
соціокультурної дійсності. Основою цього під-
ходу є теорія символічного інтеракціонізму і 
соціологія знань (епістемологія). Цей підхід 
передбачає залучення результатів історичних 

досліджень і врахування історичного контек-
сту для вивчення змін у медіакомунікації [10]. 
Для обох підходів, попри їх відмінності, все ж 
можна знайти точки дотику. Обидва не зводять 
поняття медіатизації лише до впливів медіа, а 
прагнуть осягнути взаємодію і взаємовпливи 
між процесами медіакомунікації і процесами 
соціокультурного розвитку. Оскільки така взає-
модія не може бути описана абстрактно, то 
зростає роль емпіричних медіадосліджень.

Ми вважаємо, що найпродуктивнішим сьо-
годні є бачення медіатизації як дослідницької 
програми. Цей термін запропонував у 1983 ро-
ці І. Лакатос, який писав: «Потрібне поблаж-
ливе ставлення до (дослідницьких) програм, 
які щойно започатковані. Це може зайняти де-
сятиліття, перед тим як вони почнуть працю-
вати і стануть емпірично прогресивними. 
Справжній критицизм завжди є конструктив-
ним. Спростування завжди робить теорію кра-
щою» [11]. 

На завершення хочемо виокремити основні 
візії цього феномена:1) медіатизація як видоз-
міна комунікативних практик; 2) медіатизація 
як форма і формат; 3) медіатизація як адапта-
ція; 4) медіатизація як технологічний прорив. 
Ми вважаємо, що така різноманітність тракту-
вань зумовлена різним розумінням: а) самого 
поняття «медіа»; б) історичних причин появи 
медіа та часових рамок медіатизації; в) наслід-
ків та ефектів медіатизації; г) основних діючих 
сил медіатизації; д) масштабів медіатизації; 
е) різними рівнями аналізу (мікро-мезо-макро).

Підсумовуючи, варто наголосити на тому, 
що:

• Соціальні зміни та зміни у медіасистемі є 
взаємопов’язаними, оскільки в сучасному сві-
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ті соціальна організація є неспроможною без 
системи медіакомунікацій;

• Зближення різних медіа впливає на всі 
рівні соціальної комунікації. Тому класичний 
поділ на масову комунікацію і міжособистісну 
(інтерперсональну) комунікацію потрохи втра-
чає свою актуальність;

• Поширення процесів медіатизації вимагає 
теоретичного осмислення та іноваційних мето-
дичних та методологічних підходів;

• Медіатизація відкрила медіазнавство для 
інших наук – соціології, філософії, політології, 
культурології. Вона є спробою зрозуміти медіа 
у їх цілості – як комунікативні практики, тех-
нології, інституції, депозиторії значень і сен-
сів, чинники змін, джерела влади, світ нарати-
вів і культурних кодів. 

• Вивчаючи актуальні феномени медіатиза-
ції, необхідно брати до уваги також і результа-
ти емпіричних досліджень, тобто у довгостро-
ковій перспективі аналіз процесів медіатизації 
необхідно проводити як в діахронії, так і в синх-
ронії, а також розробити методичний інстру-
ментарій, який не обмежується історією конк-
ретних медіа медіа чи історією комунікації.

• Існує потреба інтегрувати усі дотеперішні 
емпіричні дослідження окремих аспектів медіа-
тизації у загальну теорію, яка б враховувала 
сучасний соціокультурний контекст. 
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