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Стаття має на меті дослідити специфіку висвітлення питань реформування в інтернет-ви-
данні «Українська правда», визначити особливості жанрово-тематичного наповнення публіка-
цій. Дослідження особливостей висвітлення реформування у засобах масової інформації є акту-
альним через відсутній детальний аналіз тематичної спрямованості та структури публікацій, 
присвячених реформам. Визначено пріоритетні теми для журналістів: реформа прокуратури, ар-
мії, державної служби, спорту, медична реформа. У публікаціях видання висвітлено як позитивну 
динаміку у здійсненні реформ, та і перешкоди, що стоять на шляху до успішного здійснення ре-
форм. Проаналізовано матеріали з рубрики «НОВИНИ», що написані в жанрі замітки виключно 
з інформативною метою та не містять суб’єктивної оцінки автора. Матеріали з рубрики «КО-
ЛОНКА» за формою є замітками, аналітичними статтями, чи містять елементи різних жан-
рів. Публікації покликані привернути увагу до проблеми, оцінити ефективність реформ, спрогно-
зувати можливі успіхи і невдачі здійснення реформи.
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Coverage of reforms in the internet edition of «Ukrayinska 
Pravda»
The article aims to explore the specifics of coverage of reforms in the online edition «Ukrayinska 

pravda» to determine the features of the genre-thematic content of the publications. The study of the 
peculiarities of media coverage of reforms is relevant due to the lack of a detailed analysis of the thematic 
focus and structure of publications on reforms. Principal topics for journalists have been identified: 
medical reform, reform of the prosecution, reform of the army, civil service reform, sports reform. The 
publications highlight both the positive dynamics in the implementation of reforms and the obstacles to the 
successful implementation of reforms. Materials from the «NEWS» section are written for informational 
purposes and do not contain a subjective author’s assessment.. Materials from the «COLUMN» section 
are written as analytical articles or contain elements of different genres. The publications are aimed to 
draw attention to the problem, assess the effectiveness of reforms, predict possible successes and failures 
of the reform.

Key words: reform, online edition, social change, reform strategy.

вступ. Реформи відіграють важливу роль у забезпеченні стабільності суспільно-
го розвитку, який стимулюється передбачуваними змінами, ефективними но-

вовведеннями, що не призводять до деструктивного розколу існуючого порядку. 
С. Кравченко, зокрема, переконаний, що політичні реформи корисні для будь-якого 
суспільства, оскільки вони запобігають насильницьким методам, конфронтації й 
полiтичним конфлiктам, безкризовому прогресивному розвитковi та поступовому 
вдосконаленню політичної системи суспiльства [3].

Необхідність реформування різних сфер суспільного життя визначається багать-
ма факторами, починаючи, насамперед, із освіти та медицини, а завершуючи сво-
єрідністю надання адміністративних послуг. Сьогодні не розроблено комплексної 
характеристики щодо оприлюднення тематики реформ у засобах масової інформа-
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ції, не досліджено особливості їх висвітлення в інтернет-ЗМІ тощо. Зважаючи на це, 
дослідження особливостей висвітлення реформування у засобах масової інформації 
є актуальним. 

Проблеми реформування викладені у працях А. Колохіної, С. Кравченка, В. Пол-
теровича, А. Сухарини, М. Лашкіної, С. Третяка та ін. А. Колохіна розглядає рефор-
му як «перетворення, внесення суттєвих змін, перевлаштування у щось інше, надан-
ня нового вигляду і влаштування (обладнання, налагодження) заново, по-іншому» 
[2]. Реформа спрямована на покращення, тобто усунення або зміну недоліків, по-
милок, удосконалення ефективності роботи будь-якої системи тощо. С. Кравченко 
стверджує: «За допомогою законодавства держава здійснює вплив на формування 
нових соціальних відносин, тим самим здійснює правову реформу, контролює нові 
сфери суспільного життя, забезпечує організацію суспільного механізму, дає гаран-
тію правам і свободам людини, справедливість, насамперед в умовах творення рин-
кової економіки та нових політичних елементів» [3].

В. Полтерович розглядає реформу як «цілеспрямовану зміну деякої сукупності 
інститутів, протиставляючи її спонтанній еволюції, коли роль держави зводиться до 
формального закріплення норм поведінки, що склалися» [6]. Реформування перед-
бачає доволі повільний, проте важливий процес, у ході якого відбуваються зміни у 
суспільстві, у послідовності виконання тих чи інших дій у межах різних сфер право-
відносин.

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених питанням реформу-
вання, залишається недостатньо висвітленою проблема реформування в інтернет-
ЗМІ. У наукових працях відсутній детальний аналіз жанрово-тематичної специфіки 
та структури публікацій, присвячених реформам.

Новизна дослідження полягає в тому, що здійснено аналіз висвітлення реформ, 
на основі якого виявлено змістові та структурні особливості публікацій, їхню жан-
рово-тематичну специфіку.

Мета статті: дослідити специфіку висвітлення питань реформування в інтер-
нет-виданні «Українська правда», визначити особливості жанрово-тематичного на-
повнення публікацій.

Досягнення поставленої мети зумовило виконання більш конкретних завдань:
- визначити особливості реформи як об’єкту журналістських досліджень;
- проаналізувати специфіку подання питань реформування в інтернет-виданні 

«Українська правда»; 
- дослідити жанрово-тематичну своєрідність публікацій аналізованого медіа.
Об’єкт дослідження – публікації інтернет-видання «Українська правда».
Предмет дослідження – специфіка висвітлення публікацій з теми реформування 

в інтернет-виданні «Українська правда» впродовж квітня-вересня 2019 року в пері-
од зміни влади в Україні.

Методи дослідження. Науковий пошук здійснено за допомогою таких мето-
дів: аналізу теоретичних джерел – для визначення поняття «реформа»; індук-
тивний метод – при формулюванні особливостей висвітлення реформування ін-
тернет-виданням «Українська правда»; хронологічний метод – при дослідженні 
особливостей реформи як об’єкту журналістського дослідження; квантитатив-
ний метод – при аналізі контенту медіа; метод узагальнення – для систематиза-
ції матеріалу.

Результати й обговорення. На початку ХХІ століття в Україні суттєво зросло 
занепокоєння громадян державним управлінням, результатами й наслідками при-
йняття рішень всеукраїнською та регіональною гілками влади. Відтак популярні в 
Україні ЗМІ не можуть обходити питання реформування увагою.

Як об’єкт аналізу обрано матеріали інтернет-видання «Українська правда» з 
квітня по вересень 2019 року, в період зміни української влади внаслідок обрання 
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нового президента України Володимира Зеленського. З них найчастіше автори ви-
світлювали такі реформи: медична реформа, реформа прокуратури, реформа армії, 
реформування державної служби, реформа спорту. Окремі матеріали стосуються зе-
мельної реформи, виборчої реформи, реформи пенсійного фонду, адміністративної 
реформи, реформи енергетики.

Наведемо приклади публікацій про реформування тих чи тих сфер України (за 
принципом найчастішого публікування).

Медична реформа. Медична реформа є однією з ключових соціальних сфер та є 
топ-темою для українських ЗМІ вже не перший рік. В інтернет-виданні «Українська 
правда» публікується принаймні один матеріал щомісячно, що присвячений висвіт-
ленню медичної реформи. 

До прикладу, матеріал «Медична реформа: три життєво важливі кроки для но-
вого парламенту» (30.07.2019) присвячений пріоритетним напрямам реформування 
системи охорони здоров’я. Йдеться про три кроки у медичній сфері:

1. Фінансування: гроші з «товарів смерті» мають піти на порятунок життів;
2. Ефективні закупівлі ліків: міжнародні закупівлі мають існувати паралельно з 

розвитком спроможності національного закупівельника;
3. Зниження цін на ліки: зміни до патентного законодавства, переговори з вироб-

никами і паралельний імпорт.
У матеріалі наголошується і на необхідності проведення інших змін: форму-

вання ефективної системи громадського здоров’я, реформування системи безпе-
ки крові, розвиток безоплатного донорства тощо.

У матеріалі «У Зеленського хочуть «оцінити» діючу медреформу: влаштовує 
не усіх» (21.04.2019) йдеться про необхідність впровадження реформ, зокрема 
і у медичній сфері. На потребі оцінити і проаналізувати діючу медичну рефор-
му на предмет можливих коригувань наголосив Дмитро Разумков. Зокрема він 
зауважив: «Те, що реформи в Україні потрібно впроваджувати, – однозначно 
правильно. Але говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона 
влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно». 

В іншому матеріалі «Разумков розказав, якою «Слуга народу» бачить рефор-
му медицини» (26.07.2019) Дмитро Разумков наголосив на тому, що медицина в 
Україні має бути страховою. За його словами, «абсолютно правильним підходом 
буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити лише тим, хто сьогод-
ні працює». Водночас, на його думку, при страховій медицині у зоні ризику за-
лишаються категорії людей, які без підтримки держави вижити не можуть: діти, 
пенсіонери та громадяни з особливими потребами.

Реформа прокуратури. Розглянемо матеріал «Реформа прокуратури: що схо-
ване за статтями президентського законопроекту?» (02.09.2019). Його авторкою 
є голова аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей», експертка в анти-
корупційному та конституційному законодавстві Тетяна Хутор. Тетяна Хутор 
подає експертну оцінку законопроекту № 1032 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів про-
куратури». З позитивних моментів законопроекту експертка відзначає скасу-
вання у прокуратурі класних чинів та форми, оскільки статус прокурора будуть 
набувати лише особи, які виконують одну чи більше функцій прокуратури, що 
передбачені безпосередньо у Конституції України. Цим законопроєктом пропо-
нується скасування військової прокуратури одночасно з наданням генерально-
му прокурору права створювати спеціалізовані прокуратури на рівні Офісу гене-
рального прокурора.

Головна мета автора матеріалу – не лише подати інформацію про новий законо-
проєкт, а й привернути увагу до проблеми, оцінити ефективність, спрогнозувати 
можливі успіхи і невдачі. 
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У матеріалі «Гонтарева дала пораду Зеленському: Реформи можна розвернути 
назад» (29.04.2019) розміщений коментар екс-очільниці Нацбанку Валерії Гон-
таревої, яка закликає президента України Володимира Зеленського реформува-
ти судову та правоохоронну системи, щоб зберегти досягнення у фінансовому та 
банківському секторах. Валерія Гонтарева наголосила на значному покращенні 
положення України на макроекономічному ринку: «Ми перейшли на гнучкий ва-
лютний курс. Ми запровадили нову фінансову політику щодо інфляції. Ми роз-
чистили банківський сектор. Ми реформували центральний банк у потужну 
інституцію». Вона акцентувала увагу на тому, що одним з її найважливіших рі-
шень на посаді була націоналізація Приватбанку, а спроби Ігоря Коломойського 
оскаржити це рішення в судах назвала «свавіллям» і «неподобством».

Реформа армії. Зважаючи на ведення активних бойових дій зусилля Міністер-
ства оборони України по реформуванню були зосереджені в основному на клю-
чових пріоритетах. Сьогодні ж реформування перейшло на системний рівень. 
Змінам підлягають практично всі аспекти діяльності збройних сил: структура 
командування, матеріальне забезпечення, озброєння, забезпечення житлом, вій-
ськова медицина, автоматизація та багато іншого.

Висвітлення проблем реформування української армії знаходить відображення 
в розділі «НОВИНИ». Варто зазначити, що новинні тексти у сфері оборони характе-
ризуються прагненням автора до об’єктивності і нейтральності викладу інформації. 
Тому такі повідомлення містять специфічні мовні риси, що диктуються їх фунціо-
нально-жанровою приналежністю: стандартизованість, відсутність оціночних ком-
понентів, наявність клішованих висловів.

Автор дотримується незалежної позиції оглядача, його головне завдання – пере-
дати суть події, підкріпивши інформацію фактами і повідомляючи деталі. Достовір-
ність викладеного матеріалу підтверджується наявністю посилань на інформаційне 
джерело.

У матеріалі «Новий начальник Генштабу сказав, як реформуватиме армію» 
(23.05.2019) міститься інформація про пріоритетні завдання начальника Гене-
рального штабу Руслана Хомчака. Зокрема, йдеться про припинення принципів 
ручного управління, «окозамилювання, суцільної показухи та видавання бажа-
ного за дійсне», зупинення «корупційних проявів». Викладення точки зору авто-
ра супроводжується цитатами, що потрібні для позначення позиції особи. Так автор 
переказує бачення Хомчака щодо забезпечення підготовки військ за стандартами 
НАТО, розроблення системи військово-патріотичного виховання, «яка базуєть-
ся на європейському виборі України», забезпечення виконання міжнародних 
зобов’язань, поглиблення співробітництва у сфері приєднання до загальноєвро-
пейської системи безпеки. 

Матеріал «У США чекають продовження оборонних реформ в Україні» 
(17.07.2019) написаний в жанрі замітки, невеликої за обсягом, підкріпленої фак-
тами і цитатами. У матеріалі йдеться про очікування світової спільноти оборон-
них реформ в Україні. Виконуючий обов’язки міністра оборони США Марк Еспер 
заявив, що очікує від України продовження реформ у сфері безпеки. Він підкрес-
лив, що Україна досягла значних успіхів у вдосконаленні власних військових 
можливостей, але потрібно зробити ще багато роботи. 

Реформа державної служби. Реформа державного управління була фактично за-
пущена 1 травня 2016 року з моменту вступу в дію нового закону України «Про дер-
жавну службу». Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших 
реформ, результати яких безпосередньо залежать від якості управлінських рішень 
державних органів. 

Реформа державної служби знаходить активне висвітлення на сайті pravda.
com.ua. Матеріали, присвячені висвітленню питань реформування, містяться у 
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рубриці «КОЛОНКА». Колонки експертів запрошують сучасного читача до відкри-
тої дискусії, розмови. Зміст цих колонок звернений до актуальних суспільно-полі-
тичних проблем, автори пропонують аудиторії різні альтернативні думки.

До прикладу, матеріал «Головний бар’єр для реформ» (19.04.2019) присвяче-
ний реформі державної служби. Починаючи з 2016 року в Україні здійснюється 
комплексна реформа держуправління, що повинна вирішити основні проблеми 
державної служби. Серед них Дарина Марчак, експертка групи «Реформа публіч-
ного управління» Реанімаційного Пакету Реформ зазначає наступні:

– невиконання держслужбовцями рішень через відсутність необхідних знань, на-
вичок чи вміння мислити «за межами рамок»;

– відсутність у державних службовців стратегічного бачення, навичок аналізу 
можливих наслідків запропонованих рішень;

– низька якість документів, що подаються на розгляд прем’єр-міністра/міністрів;
– надзвичайно повільні та неефективні бюрократичні процедури.
Експертка зазначає, що деякі з цих існуючих проблем вже вдалося вирішити і го-

ворить про позитивні зрушення в галузі державної служби. Серед них виділено такі 
позитивні моменти: запровадження відкритої, прозорої процедури відбору профе-
сійних кадрів до пілотних міністерств; реструктуризація міністерств; впроваджен-
ня стратегічного та середньострокового планування діяльності уряду.

Авторська колонка відкриває широкі можливості для презентації оціночного 
контексту. Крім того, створюється необхідний простір для діалогу з читачем. Автор 
колонки є не тільки коментатором, а й інтерпретатором події. Таким чином, в ко-
лонці на перший план виходить суб’єктивне бачення проблеми, а не тільки конста-
тація фактів. 

У рубриці «КОЛОНКА» міститься матеріал Ірини Піонтковської, старшого 
економіста ЦЕС «Зарплата держслужбовців: чи вистачить 40 тисяч грн на мі-
сяць для подальших реформ» (25.05.2019). Експертка відзначає позитивні змі-
ни в сфері реформи державної служби, які почали відбуватися після прийняття 
нового закону «Про державну службу» у 2016 році. Оскільки зарплати значної 
частини українських чиновників доволі невисокі, а це негативно впливає на хід 
реформ у державі, уряд вирішив залучити на державну службу окрему групу ви-
сококваліфікованих фахівців – «фахівців з питань реформ». Для успішної реалі-
зації цього нововведення уряд заручився підтримкою ЄС і запровадив для ФПР 
додаткову фінансову мотивацію. Внаслідок цього, очікується, що уряд отримає 
конкурентні рівні оплати праці всіх державних службовців без значного збіль-
шення видатків і якісні реформаторські кадри.

Про ефективність реформи державної служби йдеться в рубриці «КОЛОНКА», 
автором якої є Сергій Сорока, експерт групи «Реформа публічної адміністрації» 
Реанімаційного Пакету Реформ. У матеріалі «Реформа державної служби: що 
зроблено, що провалено і як рухатись далі?» (12.08.2019) йдеться про успіхи і 
невдачі у здійсненні реформи. Реформа державної служби є одним із 6 основних 
напрямків реформи державного управління, що включає такі сфери:

– державна служба;
– державне стратегічне планування;
– реформа органів виконавчої влади;
– надання адміністративних послуг;
– електронне урядування;
– публічні фінанси.
За оцінками експертів РПР, реформа державної служби виглядає доволі успіш-

но порівняно з іншими напрямками реформи державного управління. Наприкінці 
2018 року було виконано 74,5% заходів Стратегії РДУ за напрямком «Державна 
служба і управління людськими ресурсами». 
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Публікації з теми реформування державної служби рубрики «КОЛОНКА» 
об’єднані декількома ознаками. Серед них варто виокремити такі:

– інтертекстуальність, яка частіше виражена експліцитно (у вигляді цитати чи 
непрямої мови. Джерелами цитування є широке коло аналітичних та інформацій-
них видань, економічні звіти, інтерв’ю;

– діалогічність. Наявність комунікативної складової тексту пояснюється висо-
ким ступенем орієнтованості тексту на читача. Прийом діалогічності сприяє вста-
новленню контакту з аудиторією; 

– оцінність, що перетворює інформацію про факти через її розгляд і опис під пев-
ним кутом зору.

Реформа спорту. Останнім часом виникає багато дискусій з приводу невідповід-
ності спортивної системи України європейській, невеликій кількості високих ре-
зультатів на міжнародному рівні та наголошується на необхідності радикальних 
змін. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» не забезпечує в необхідній мірі 
розвиток фізичної культури та спорту, а також реальну автономію спорту в Україні, 
яка гарантується Олімпійською хартією та Європейською спортивною хартією. 

Публікації спортивної тематики містяться у рубриці «КОЛОНКА» та представ-
ляють суб’єктивне бачення проблеми експерта. Важливим структурним елементом 
авторської колонки є її назва. Вона відображає не просто головну ідею публікації, 
а й її домінантний настрій. Іноді колонки пишуть в жартівливому стилі як-от мате-
ріал Станіслава Медведенка, громадського діяча, дворазового чемпіона НБА. Публі-
кація «Реформувати не можна залишити: які зміни потрібні українському спорту» 
(02.08.2019) містить алюзію на поширений крилатий вислів для опису двох взаємо-
виключних можливостей. Інформаційним приводом до написання матеріалу стала 
заява представника партії «Слуга народу» і підтримка ініціативи президентом Укра-
їни щодо ймовірного об’єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної 
політики та Міністерства молоді та спорту в Міністерство гуманітарної політики. 

На думку Станіслава Медведенка, жоден з варіантів, чи переформатування Мі-
ністерства молоді та спорту України в Департамент, чи зміна Міністра не призведуть 
до кардинальних змін у спорті. Необхідна швидка та ефективна реформа спортивної 
галузі. Серед основних змін, які насправді потрібні українському спорту, автор ви-
окремлює такі:

1. Децентралізація і делегування повноважень від Міністерства до органів місце-
вого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

2. Цифровізація та аудит всієї галузі від інфраструктури до протоколів змагань 
та карток спортсмена.

3. Перехід від утримання об’єктів спортивної інфраструктури і тренерського 
штабу до закупівлі послуг у тренерів. 

4. Повернення фізкультури в школи як пріоритетної дисципліни.
Автор публікації робить висновок, що справжніми законодавчими рушіями ре-

форми можуть стати: розробка і затвердження «Стратегії реформування спортивної 
галузі в Україні», розробка та затвердження «Спортивного кодексу України», зако-
нопроєкт «Про саморегулівні організації в спорті», створення «Спортивного фонду 
України» за прикладом «Культурного Фонду України» та Sport England.

Теми реформування спортивної системи стосується і публікація Ігоря Гоцула, 
президента Федерації легкої атлетики України, віце-президента Національного 
олімпійського комітету України. У матеріалі «Чому Україна має перейти від спор-
тивних шкіл до спортивних клубів» (08.08.2019) йдеться про кризу українського 
спорту, яка є наслідком конфлікту між радянським способом управління та прин-
ципами ринкової економіки за якими живе країна, та способи її подолання. Зокрема 
автор наголошує на одній з ключових змін: переході з системи спортивних шкіл до 
системи спортивних клубів.
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висновки та перспективи. Реформа направлена на покращення, тобто усунення 
або зміну недоліків, помилок, удосконалення ефективності роботи будь-якої сис-
теми.

Інтернет-видання «Українська правда» регулярно публікує матеріали, присвяче-
ні темі реформування. З пріоритетних тем для журналістів є реформа прокуратури, 
армії, державної служби, спорту, медична. Більшість матеріалів «Української прав-
ди» з теми реформування розміщено в рубриках «Новини» та «Колонка». У публіка-
ціях видання висвітлено як позитивну динаміку у здійсненні реформ, та і перешко-
ди, що стоять на шляху до успішного здійснення реформ. 

Матеріали з рубрики «НОВИНИ» написані в жанрі замітки винятково з інформа-
тивною метою, не містять суб’єктивної оцінки автора, витримані в строго стандарти-
зованому стилі. Журналісти видання дотримуються незалежної позиції оглядачів, 
головне завдання яких – передати суть події, підкріпивши інформацію фактами і де-
талями. Достовірність викладеного матеріалу підтверджується наявністю посилань 
на інформаційне джерело, цитатами, гіпертекстовими посиланнями. 

До написання матеріалів рубрики «Колонка» залучають журналістів, громад-
ських діячів, юристів, економістів, експертів, тобто людей, які здатні провокувати 
розвиток діалогу в ЗМІ, викликати реакцію аудиторії на прочитане. Саме завдяки 
свободі авторського самовираження «Колонка» стає резонансною, викликає диску-
сію серед читацької аудиторії. Крім того, до написання колонок залучені автори, що 
вміють не лише професійно, цікаво, доступно, а іноді й іронічно висвітлити ту чи ту 
подію та спровокувати читача до дискусії. Для того, щоб аудиторія ще більше відчу-
вала присутність автора, зазвичай колонку доповнюють його ж фотографією.

Якщо узагальнити особливості проаналізованих матеріалів, що публікуються в 
інтернет-виданні «Українська правда» під рубрикою «Колонка», можна визначити 
характерні ознаки:

1. Предмет колонки – одиничний факт, подія, або явище (прийняття нового зако-
нопроєкту, призначення нових посадових осіб, проведення дослідження тощо).

2. Функція – демонстрація точки зору автора щодо певної ситуації з метою звер-
нути увагу аудиторії не тільки на саму ситуацію, а й на характер її оцінки. 

3. Метод – аналіз (виявлення взаємозв’язків між об’єктами, причин, наслідків, 
їхня оцінка, прогноз розвитку).

4. Зміст – послідовність фактів, подій чи явищ, які є актуальними в конкретний 
момент, і міркувань, які виникають через ці факти й події. 

5. Форма. За своєю формою колонка може виступати як замітка, аналітична стат-
тя, чи містити елементи різних жанрів, тим самим посилюючи авторську аргумен-
тацію та манеру письма.

Матеріал статті буде корисним при подальшому вивченні проблем реформуван-
ня, оцінюванні ефективності реформ, з’ясуванні ролі ЗМІ як посередників між 
владою та суспільством. Перспектива подальших досліджень – вивчення питань 
реформування іншими інтернет-виданнями, здійснення порівняльного аналізу пу-
блікацій. 
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Introduction. Coverage of the results of reform in the media is a public contribution to 
changing the system of government in Ukraine. At the same time, it depends on journalists 
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how much Ukrainians will understand and how they will perceive the processes taking place 
in the country.

Relevance of the study. The need to reform various spheres of public life is determined by 
many factors, starting, first of all, with education and medicine, and ending with the unique-
ness of the provision of administrative services. Therefore, the study of the peculiarities of 
media coverage of the reform is relevant.

The methology. The scientific search was carried out using the following methods: the 
method of analysis of theoretical sources to determine primarily the concept of «reform»; 
inductive method to formulate the features of coverage of the reform by the Internet edition 
of «Ukrayinska Pravda»; chronological method to study the features of the reform as an 
object of journalistic research, quantitative method to analyse media content, the method of 
generalization to systematize the material.

Results. Internet edition of «Ukrayinska Pravda» regularly publishes materials on the 
issue of reform. Among principal topics for journalists are medical reform, reform of the 
prosecution, reform of the army, civil service reform, sports reform. Most of the materials 
of «Ukrayinska Pravda» are included in the sections «NEWS» and «COLUMN». The materi-
als of the «NEWS» section are written for informational purposes in a strictly standardized 
style, excluding subjective author’s assessment.

Conclusions. The problem of reforms in Ukraine, the prospects for the implementation 
of modernization of projects, the analysis of the government’s mistakes regarding changes 
in the country often attract the attention of journalists. The publications are aimed to draw 
attention to the problem, assess the effectiveness of reforms, predict possible successes and 
failures of the reform. The prospect of further research is to study the issues of reform by 
other online publications, to carry out a comparative analysis of publications.

Key words: reform, online edition, social change, reform strategy.
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