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співробітництво Лесі Українки
в Українській пресі (1905–1907 рр.) 

СиДОрЕНКО Наталя,
д-р філол. наук, проф., e-mail: sydorenko@knu.ua;1

СиДОрЕНКО Олександр,
директор, e-mail: oleksander.sydorenko@gmail.com. 2

1 Інститут журналістики Кну імені Тараса Шевченка, вул. Ю. Іллєнка, 36/1, Київ, 04119, україна. 
2 навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в україні», вул. 

Еспланадна, 28, офіс 7, Київ, 01001, україна.

Мета дослідження – визначити на основі архівних документів та епістолярної спадщини Лесі 
Українки обставини її співробітництва в пресі Російської імперії періоду 1905–1907 рр., коли заро-
джувалися українські газети й журнали на Наддніпрянщині та в інших містах країни. Об’єктом 
вивчення обрано пресу (проектовані періодичні видання й ті, що вийшли в світ у зазначений час), 
де друкувалися здебільшого художні твори письменниці. До аналізу залучено архівні матеріали, 
пов’язані з проектами та програмами української преси початку ХХ ст. і творчою діяльністю 
Лесі Українки. Серед методів дослідження – біографічний, аналогія, порівняння, узагальнення та 
ін. З’ясовано, що впродовж 1905–1907 рр. Леся Українка активно цікавилася новою українською 
періодикою, опублікувала низку творів (оповідання, поезії, переспіви, переклади) в українських чи 
проукраїнських журналах, що друкувались в Одесі, Києві, Петербурзі, Москві, Полтаві; згодилася 
долучитися до газети «Праця» й дитячого журналу «Зірка», що так і не вийшли в світ. 

Ключові слова: Леся Українка, преса, проектовані видання, епістолярій, українська журна-
лістика. 

LEsia Ukrainka’s COOpEratiOn with thE Ukrainian prEss 
(1905–1907)
The aim of this study is to define on the basis of archival documents and Lesia Ukrainka’s episto-

lary heritage the circumstances of her cooperation with mass media of the Russian Empire in the period 
1905–1907, when Ukrainian newspapers and magazines were created in the Dnieper region and other cit-
ies. The object of the study is mass media (projected periodicals and those published at that time), which 
published mostly literary works of art of the writer. The analysis includes archival materials related 
to projects and programs of the Ukrainian media of the early XXth century and creative work of Lesia 
Ukrainka. The research methods include biographical method, analogy, comparison, generalization, etc. 
It was found out that during 1905–1907 Lesiya Ukrainka was actively interested in new Ukrainian pe-
riodicals, she has published a number of works (stories, poetry, translations, etc.) in the Ukrainian or 
pro-Ukrainian magazines in Odesa, Kyiv, St. Petersburg, Moscow, and Poltava; she has agreed to join the 
newspaper «Labor» and the children’s magazine «Star», which were never published.

Key words: Lesia Ukrainka, periodicals, media projects, epistolary, Ukrainian journalism.

Вступ. леся українка завжди намагалася бути обізнаною з діяльністю україн-
ської преси чи тими часописами, що стосувалися національної проблематики 

або ж планувалися до видання як демократичні «голоси з народу». Так, перебу-
ваючи в Тбілісі наприкінці 1904 – на початку 1905 рр., літераторка цікавилася 
газетами «Полтавщина» й «одесские новости»; окрім тифліських часописів, чи-
тала московські, петербурзькі й київські. Поетеса охоче друкувалася на сторінках 
галицьких видань – у «Зорі», «Дзвінку», «народі», «Хліборобі», «житті і слові», 
«Першому вінку», «літературно-науковому віснику» та ін. у 1905 р. її твори по-
бачили світ на шпальтах місячників лнв і «Киевская старина», альманахів «З по-
© Сидоренко Н., Сидоренко О., 2021
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току життя» (Херсон) і «За красою» (Чернівці), артистичного збірника «розвага» 
(Київ, 1905, 1906). 

Факти різножанрових публікацій лесі українки ґрунтовно розписані в бібліогра-
фічних покажчиках (М. Булавицька, М. Мороз), літописах життя і творчості (о. Ко-
сач-Кривинюк, І. Денисюк, л. Міщенко, л. Костенко, о. Бабишкін, К. Кухалашвілі 
та ін). в останні десятиліття лесезнавці здійснили нові спроби осмислити непере-
січну спадщину поетеси (л. Мірошниченко, о. Забужко, в. агеєва, л. Демська-Бу-
дзуляк, о. вісич та ін.) та її родовід (Т. Скрипка). але передусім вивчаються ню-
анси художнього світу лесі українки, її родинне й літературне середовище. Деталі 
ж співпраці письменниці з редакторами та співробітниками часописів, її праця на 
журналістському полі часто залишаються осторонь ґрунтовного аналізу. 

Мета цього дослідження – визначити на основі архівних документів та епісто-
лярної спадщини лесі українки умови її співробітництва в пресі російської імперії 
періоду 1905–1907 рр., коли зароджувалися українські газети й журнали на над-
дніпрянщині та в інших містах країни. Об’єктом дослідження обрано пресу (проек-
товані періодичні видання й ті, що вийшли в світ у зазначений час), де друкувалися 
здебільшого художні твори письменниці. Зокрема це «Южные записки»» (одеса, 
1902–1905), «Праця» (Київ, 1905), «Шершень» (Київ, 1906), «вільна україна» 
(Санкт-Петербург, 1906), «Зоря» (Москва, 1906), «нова громада» (Київ, 1906), «рід-
ний край» (Полтава, 1905–1907; Київ, 1907–1914; Гадяч, 1914–1916).

 Методи дослідження. алгоритм аналізу фактів імовірного чи безпосередньо-
го співробітництва лесі українки в низці українських часописів, що з’явилися в 
російській імперії впродовж 1905–1907 рр., полягав у: 1) виявленні об’єкту дослі-
дження (згадки про періодику, долучення до редакційної чи авторської діяльності, 
знайомство з редакторами та співробітниками української преси, запрошення ре-
дакцій газет і журналів до публікації її власних творів і перекладів тощо) у листу-
ванні письменниці; 2) встановленні відомостей (зокрема, архівних) про заплановане 
чи зреалізоване право на існування згадуваних літераторкою часописів; 3) підтвер-
дженні публікацій (поезія, проза, переспіви, переклади, стаття) лесі українки на 
шпальтах преси зазначеного часу. використовувалися також аналогія, порівняння, 
узагальнення. 

результати й обговорення. З наростанням революційної ситуації початку ХХ ст. 
леся українка поривається до активної діяльності в пресі. вона мріє, приміром, ста-
ти редактором одеського щотижневого громадсько-літературного журналу «Южные 
записки». в листі до матері о. Косач 8 грудня 1904 р. поетеса стверджувала, що дала 
телеграму М. Славинському (Славінському), щоб «рекомендував її в редактори» 
«Южных записок», водночас зазначала: «Марю вже про хронікерство…», а також 
писала: «Мені досадно, щоб вважалось, ніби українців-літераторів «просто нема», 
і досадно, щоб і такий, хоч і не український, та все ж сприяючий і поки що єдино 
можливий орган зовсім уплив з наших рук. нарешті, манить мене мрія хоч який 
час пожити зовсім самостійно, при виразній і відповідальній роботі, роботі актив-
ній, як-не-як організаторській…» [1, с. 124]. наприкінці листа знову л. Косач по-
вернулася до своєї мрії «от було б добре, якби я стала редактором…» [1, с. 126], хоча 
й знала, що «редактор вже є», «известие ваше сомнительно» [1, с. 12]. До редакції 
«Южных записок» письменниця передала своє оповідання «Мгновение» (1905. № 
4), яке було надруковане в січні, бо 13 лютого того ж року адміністрація одеського 
часопису надіслала гонорар, авторка була вражена «гречностю» [1, с. 128] і «благо-
родством» працівників журналу [1, с. 130]. 

а невдовзі в російській імперії революційна хвиля змусила Миколу ІІ підписа-
ти Маніфест про демократичні свободи, що відкрили шлях для зародження україн-
ської національної журналістики на наддніпрянських територіях. наприкінці 1905 
р. одне за одним вийшли у світ три часописи – «Хлібороб» у лубнах на Полтавщи-

леся українка. До 150-річчя
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ні, «рідний край» у Полтаві та «Громадська думка» в Києві. леся українка вітала 
появу періодики рідною мовою, з цієї нагоди писала 16 листопада 1905 р. у листі 
до а.Кримського: «Тут у нас проектується аж три українські газети, то я, може, до 
котороїсь запряжуся, тоді вже кінець волі! Хоча з мене такий журналіст, «як за де-
нежку пістоль», та на безлюдді й Хома дворянин, … бо візьму на свою долю, либонь, 
найчорнішу роботу в мужицько-пролетарській українській газеті, лишивши білу 
роботу чистої ідеології в двох «інтелігентних органах» непоетам» [1, с. 138]. 

варто звернути увагу на примітки до 12-го тому академічного видання творів 
лесі українки, де можна дізнатися про трактування «трьох українських газет» [1, 
с. 520]. Тут зазначено таку пресу: київські газети «Громадське слово» (замість недо-
зволеної у Києві газети з такою назвою вийшов 31 грудня 1905 р. щоденник «Гро-
мадська думка») й «Праця» та лубенський «Хлібороб», що однозначно не був «ін-
телігентним органом», бо вказував у підзаголовку «Селянська часопись». До того ж 
лубенський тижневик не проектувався заздалегідь, він вийшов у світ 12 листопада 
1905 р. «явочним» порядком (без офіційного дозволу), коштами і «заходами лубен-
ської української громади». Б. Грінченко в огляді процесу зародження українсько-
мовної преси на наддніпрянщині підкреслював: «налякана погромами й карами, ні 
одна київська друкарня не згоджувалась випустити перший номер першої вкраїн-
ської газети на підставі маніфесту 17-го жовтня, без окремого дозволу… всі заходи 
й клопіт були марні… І несподівано в маненьких лубнях знайшлася друкарня, що 
глянула на сю справу інакше» [2, с. 10–11]. Слід принагідно згадати і про те, що 
автор нарису «Тяжким шляхом» подарував свою брошуру поетесі з дарчим написом 
«високоповажній ларисі Петрівні Косач. З новим роком! Б. Грінченко» [3], що свід-
чить про розуміння лесею українкою особливостей розвитку національної преси на 
наддніпрянщині.

Потребує, таким чином, пояснення історія згаданої газети «Праця». у 1905 р. 
до Головного управління в справах друку надійшло кілька клопотань про видання 
часописів у Києві та інших містах Східної україни. Серед них – газета «Поступ», 
обов’язки редактора-видавця брав на себе Дмитро васильович Маркович; щоденний 
часопис «Початок» («начало») за редакцією і на кошти Сергія олександровича Бер-
дяєва та соціал-демократична робітнича газета «Праця», де редактором-видавцем 
мав бути Павло Юрійович Дятлів (Дятлов). Так, Д. Маркович ще задовго до проголо-
шення Маніфесту подав програму свого періодичного видання. С. Бердяєв 18 жовтня 
1905 р. надіслав до Головного управління у справах друку телеграму такого змісту: 
«высочайшим манифестом естественно отменяется запретительное распоряжение 
1876 года[,] поэтому прошу сейчас разрешить мне издание [в] Киеве ежедневной ма-
лорусской газеты «Початок» («начало»)[.] Собственным редакторством пока пред-
варительной цензурою писанное прошение следует[.] Полагаю теперь полицейские 
справки моей полнокровной судебной неопороченной личности излишни» [4]. леся 
українка знала С. Бердяєва особисто. він писав вірші, видавав і редагував часописи, 
зокрема, домігся дозволу для газети «работник» (1906) [5], редакторство якої пере-
дав дружині олені Григорівні.

Газетою, яку, за словами лесі українки, «давно вже виразно просять «голоси з 
народу», навіть гроші той народ хотів на те давати» [1, с. 138], мала стати «Праця». 
Київський окремий цензор інформував Головне управління у справах друку: «… в 
номерах газет «Киевское слово», «Киевская газета» и «Киевские отклики» от 17 сего 
ноября на 1-й странице, не бывши на рассмотрении цензуры, объявлено об имеющей 
выходить в Киеве с декабря с.г. социал-демократической газете на малороссийском 
наречи под названим «Праця», разрешение на издание которой со стороны Главного 
управления до сего времени не последовало» [6]. 

За партійною приналежністю «Праця» мала стати органом лівого крила уСДрП. 
редактор-видавець П. Дятлів ще до революційних подій 1905 р. здобув досвід під-
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пільної партійної роботи. Біографам П. Дятліва (Є. волошко та а. Ярошенко) не 
був відомий факт про намір видання часопису «Праця», в якому сподівалася взяти 
участь і леся українка. Так, Є. волошко у статті «Таємний емігрант» зазначав: «Як 
пригадують доньки П. Дятліва (З. новакова та Д. Смутна), їхній батько з особливою 
увагою ставився до творів своєї найулюбленішої поетеси лесі українки», а далі ро-
бив такий висновок: «Судячи з тексту некролога, можна гадати, що Дятлів добре 
знав творчість лесі українки, зокрема, першу збірку «на крилах пісень» (1893) і 
дальші: «Думи і мрії» (1899), «відгуки», а також перший том її вибраних прижиттє-
вих «Творів» (1911)» [7, с. 132]. Тож дослідникам невідомі й факти щодо знайомства 
та безпосереднього спілкування П. Дятліва з лесею українкою. 

в опублікованих оголошеннях щоденної газети «Праця» підкреслювалося, що 
редакція «має кореспондентів з усієї україни й із головніших міст росії і Західньої 
Європи», а ближчу участь братимуть в. винниченко, М. Ганкевич, М. Порш, І. Сте-
шенко, леся українка та ін. [8, с. 42]. у листі до Кривинюків 19 грудня 1905 р. по-
етеса писала: «… Я порядилась провадити огляд заграничної соціалістичної літера-
тури для «Праці». Хоч тої «Праці» ще нема (все з «явочним порядком» заморока), 
проте треба ж щось підготувати, щоб не уподобитись євангельським «спящим де-
вам» [9, с. 776]. Задум видання газети «Праця», на жаль, не здійснився, можливо, 
через арешт редактора.

леся українка шукала шляхів до іншої українськомовної преси. вона стає од-
ним із ініціаторів видання та активною авторкою київського сатиричного-гуморис-
тичного тижневика «Шершень» (1906). на жаль, архів редакції досі не знайдений і 
тому немає можливості встановити авторство багатьох анонімних публікацій. Імо-
вірно, поетеса подавала свої гострі дописи до рубрик «Політичний огляд», «Провін-
ційні чудасії», «Телеграми», «оголошення», «Повідомлення» «Гадки» та ін. видру-
кувані в тижневику матеріали відзначалися політичним підтекстом, викриваючи 
облудність царських свобод, антинародну діяльність багатьох ліберальних партій. 
Дружина фактичного (офіційним редактором був в. лозинський) редактора журна-
лу «Шершень» І. Стешенка – оксана Стешенко у спогадах занотувала: «редакція 
завжди збиралася в нашому приміщенні (вул. Караваєвська, 43). Тут же часто скла-
далися гуртом і різні дотепи: анекдоти, листування з читачами, оголошення для на-
ступних номерів. леся часто бувала на цих нарадах; немало і її дотепів і анекдотів 
надруковано в «Шершні», але тому, що вони всі не підписані, на жаль, важко вста-
новити, які саме належать її перу» [10, с. 320].

у «Шершні» під псевдонімом лука та криптонімом л. у. вміщувалися сатирич-
ні твори поетеси, відсвічуючи її талант новими гранями. опубліковані в часописі 
її вірші («Пан-політик», «Пан-народовець», «веселий пан», «Практичний пан», 
«легенда», «Казочка про царя Гороха») спрямовувалися проти тогочасних негатив-
них суспільних проявів; їм притаманна широта узагальнень, дотепність, алегорич-
ність. Поряд із творами І. Франка, в. Самійленка, М. Коцюбинського, о. Маковея, 
а. Кримського, о. олеся публікації лесі українки визначали національні аспекти 
тодішнього життя.

З прихильністю зустріла поетеса вихід перших номерів петербурзького журналу 
«вільна україна» (1906), що мав демократичне спрямування. у листі до Кривиню-
ків у лютому 1906 р. вона писала: «Сьогодні ж отримала я першу книжку «вільної 
україни», що нарешті таки вийшла в Петербурзі. не скажу, що вона дуже добре ре-
дагувалась (і корегувалась), але все ж таки важно, що з’явився вже «товстий» укра-
їнський журнал по сей бік історичної прірви, та ще й с.-де» [9, с. 770].

леся українка дала згоду співробітничати в цьому часописі, котрий у своїй про-
грамі ставив за мету «освітити сучасну боротьбу, що повстала з такою силою у росії і 
на україні. Показати причини її, дати поради тим, хто не може покластись на власний 
досвід», зрештою, виявити шляхи досягнення «гармонії суспільного розвою» [11].

леся українка. До 150-річчя
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у журналі леся українка вмістила поему «одно слово» з підзаголовком «опові-
дання старого якута», що свого часу була заборонена цензурою для друку в альмана-
сі М. Коцюбинського «З потоку життя» (подана до збірника під назвою «Чужий»), 
а також цикл віршів: «Єгипетські барельєфи», «Ізраїль в Єгипті», другу редакцію 
«напису в руїні» (перша вийшла друком у «літературно-науковому віснику» 1905 
р.), переклад з Гейне «Enfant perdu» («Загублена дитина»).

редактор-видавець «вільної україни» а. Шабленко звертався до лесі українки 
з проханням надіслати до часопису її переклад п’єси Гауптмана «Ткачі» – про по-
встання в Сілезії 1844 р. Причини того, що цей переклад не було надруковано в пе-
тербурзькому часописі, дослідники творчості поетеси трактують по-різному: л. Мі-
щенко писала, що «рукопис десь загубився і досі його не віднайдено» [12, с. 169], в. 
олійник стверджувала: «З яких причин переклад «Ткачів» не з’явився у журналі, 
невідомо: можливо, просто п’єсу не встигли надрукувати на сторінках журналу, ви-
дання якого на шостому номері було припинено» [13, с. 51].

нам здається, що рукопис перекладу, коли б він і знайшовся, леся українка не 
подала б до журналу, редакція якого саме тоді оголосила, що має «новий склад чле-
нів редакційної колегії» і з «числа третього «вільна україна» приймає певний на-
прям» [14]. новий напрям виявився дуже «непевним» – його стало проводити праве 
крило уСДрП. Постановка питання про поділ соціал-демократії за національними 
ознаками не імпонувала частині співробітників (зокрема, й редакторові а. Шаблен-
ку), які відійшли від участі у виданні журналу, заснувавши згодом політичну, лі-
тературну та економічну газету «наша Дума» (1907), котру за антиурядові мотиви 
місцева адміністрація заборонила на другому номері. Це підтверджує і той факт, що 
всі твори лесі українки з’явилися друком у «вільній україні» тоді, коли її редакто-
ром був а. Шабленко.

Письменниця була особисто знайома з багатьма співробітниками часопису. Свою 
поему «одно слово» вона передала до Петербурга одним із авторів – інженером л. 
Мацієвичем. у своїх спогадах історик і публіцист Д. Дорошенко зафіксував ці від-
відини київського помешкання поетеси: «леся українка дуже охоче погодилася 
взяти участь в проектованому видані й тут же передала Мацієвичу рукопис своєї 
прекрасної поеми «одно слово», де говориться про політичного засланця до облас-
ті якутів… Тут же леся українка попросила Мацієвича взяти від неї передплату на 
«вільну україну». Само собою, що не було й мови про якийсь гонорар» [15, с. 304]. 

За посередництвом лесі українки а. Шабленко намагався залучити до часопису 
й ольгу Кобилянську. Про це поетеса сповістила свою буковинську подругу: «… Чи 
не прислав би хтось щось із своїх творів до «вільної україни», – вона би дуже рада 
була щось чиєсь видрукувати, але не має чиєїсь адреси, щоб удатися до когось фор-
мально. Та, може, комусь чорненькому то не образа, що його просять через когось бі-
лого?» [1, с. 158]. леся українка зазначила й адресу «вільної україни»: Петербург, 
невський проспект, 139, кв. 60, редактор антон Шабленко. 

Поряд із активною громадською діяльністю, коли леся українка відповідала за 
бібліотеку товариства «Просвіта» в Києві, зацікавленням київськими часописами, 
вона дала згоду й на співробітництво у московському літературно-мистецькому ча-
сописі «Зоря» (1906) за редакцією І. оппокова. 8 квітня 1906 р. вона написала ма-
тері: «оппоков зустрів мене на вечорі Шевченка і там же дав мені примірник своєї 
«Зорі» – нічого собі журналець, надто ілюстрації порядно зроблені…» [1, с. 160]. 
журнал проіснував недовго – на восьмому номері (фактично: на четвертому, бо всі 
випуски були спареними) він зупинився через брак передплатників.

Протягом нетривалого існування «Зорі» не вийшло в світ жодного авторського 
твору лесі українки. Та не варто робити передчасні висновки. в одному з листів до 
матері вона написала: «Сьогодні, слава богу, одв’язалась я вже від того «лес шу-
мит», хоча цілий вечір і ранок на нього пропало, – се вже був крайній час, бо автор 
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хоче скористати з пробування тут п. оппокова і «пристроїти» свій переклад у «Зорі» 
[1, с. 159–160]. ймовірно, леся українка редагувала переклад оповідання в. Коро-
ленка «ліс гомонить», що його здійснив М. вдовиченко (опубліковано в № 5/6, 7/8 
«Зорі»). Припинення видання часопису не залишилося поза увагою поетеси; в листі 
до а. Кримського вона цікавилася долею журналу: «а що се «Зорі» щось більше не 
чуть? Може п. оппоков «зрезигнував»? Чи не знаєте ви?» [1, с. 164].

Певним чином пов’язана була леся українка і з київським місячником «нова 
громада» (1906) та полтавським тижневиком «рідний край» (1905–1916), хоча іс-
нує не так багато свідчень про співпрацю. Письменниця якось між іншим зазначила 
в листі «… Я взагалі не бачу потреби збирати архів – без нього далеко приємніше 
жити…» [1, с. 176]. архіви зазначених часописів повністю не збереглися. окремі до-
кументи розпорошені, приміром, у різних фондах Інституту рукопису національної 
бібліотеки україни імені в. І. вернадського, а ті, що об’єднані до окремого фонду 
«рідного краю» (ф. 43) та виділені у фонді олени Пчілки (ф. 28, спр. 1537–1739) 
у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевчен-
ка нан україни, стосуються здебільшого історії київського періоду видання цього 
журналу.

Тож на шпальтах «нової громади» надруковано поетичні твори «Три хвилини» й 
«в дому роботу, в країні неволі» (набірний рукопис зберігається в Інституті рукопи-
су нБув. Ф. 1. № 7441), переспів із Г. Гейне «Маврський король» (Там само. Ф. Х. № 
12), переклад розвідки Ф. Фегі «Справа ірландської мови» (Там само. Ф. 1. № 7442) 
та статтю «утопія в белетристиці», що спершу готувалася до одного з російськомов-
них часописів. в «рідному краї» цього часу вміщено драматичну поему «в катаком-
бах», яку, за словами авторки, редакція довго «маринує» і хоче, видко, уподобити їх 
відкладаному сиру…» [1, с. 164], а також вірш «Пророк» та переспіви з в. Гюго, Дж. 
Байрона й ади негрі [16, с. 6, 8, 9, 10]. 

леся українка радо вітала намір видання в Полтаві журналу «рідний край». 
Є підстави стверджувати, що поетесу листовно запросили до співробітництва ре-
дактор М. Дмитрієв та видавець Г. Маркевич. редакція, звертаючись осібно до 
знаних українських письменників і культурних діячів, писала: «Просимо вас, 
вп. Добродію, запомагати нам як найсвидче, оскільки ми можемо сподіватися 
від вас літературної помочі. нам потрібні, як бачите з програми, статті публі-
цистичні і наукові, оповидання, вірші, огляди літературні, рецензії, звістки про 
діяльність земств, городських дум, усяких товариств і організацій, звістки про 
постанови сільських та волосних сходів, селянських спілок, про діяльність адмі-
ністрації і т.д. [17]. 

в архівних справах лесі українки, що зберігаються в Слов’янській бібліотеці 
у Празі, віднайдено й особистого листа редактора М. Дмитрієва до лариси Косач. 
Пояснюючи особливості виходу в світ нового полтавського часопису та його програ-
му («часопись служитиме для оборони інтересів трудящих людей, для добра і волі 
в нашому краю»; усі матеріали мають бути написати «простою народною мовою», 
щоб «вернути нашому народові інтелігенцію і забезпечить національне відродження 
україни»), подавалось і особисте прохання: «Просимо вас, вп. Добродійко, запомог-
ти нам свою працею і сповістити нам якнайшвидше, оскільки ми можемо сподівати-
ся від вас літературної помочі» [18, с. 143].

Те, що таке запрошення мала й леся українка, підтверджує нотатка о. Косач-
Кривинюк до «Хронології життя і творчості», де на одній із карток цитується по-
чаток друкованого редакційного листа: «1905. Запросини лесі від часописі «рідний 
край», що має почати виходити «в найблизшім часі», присилати свої твори» [19]. 
одержавши таке повідомлення, леся українка одразу сповіщає про це Кривинюків: 
«в Полтаві вже розрішена тижнева часопись «рідний край» (безпартійна). Я вже 
дала туди одну драматичну поему і збираюсь писати взагалі» [9, с. 776]. Першим 

леся українка. До 150-річчя
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твором, який леся українка надіслала до редакції тижневика, була драматична по-
ема «в катакомбах» із присвятою а. Кримському (1906. Ч. 10). 

в епістолярії лесі українки висловлено чимало оцінок як українськомовної пре-
си, так і авторів, які там друкувалися. Приміром, різкому осуду піддано в лютне-
вому листі 1907 р, адресованому матері, нову редакцію газети «рада». «Справжній 
лебідь, рак та щука – співробітники одно на одного важким духом дишуть, і се, зда-
ється мені, одбивається і на самій роботі: газета виходить щось уже занадто «без-
партійною»…» [1, с. 182], писала леся українка. листування поетеси свідчить та-
кож і про її палке зацікавлення розвитком української періодики. в цьому, зокрема 
переконує нотатка від 11 лютого 1907 р.: «Шкода, що так невиразно стоїть діло з 
дитячим журналом, тим більше, що й матеріал єсть, – се може розхолодити співро-
бітників» [1, с. 183]. 

Ще раніше, 6 лютого 1907 р. донька запитувала свою матір: «Як же справа з 
«Зіркою»?» [1, с. 177]. в примітках до «Творів» подано, що під такою назвою олена 
Пчілка спочатку хотіла видавати журнал для дітей [1, с. 528]. Справді, у журналі 
«рідний край» надруковано повідомлення про те, що редакція отримує чимало заяв 
про необхідність заснування окремого часопису для дитячої аудиторії (1906. Ч. 47). 
редакторкою мала стати олена Пчілка. Дозвіл на видання подібного часопису під 
назвою «Зірка» отримала у 1906 р. Г. Дмитрієва, але у світ він не вийшов. у зв’язку 
з переїздом «рідного краю» до Києва дозвіл, одержаний від полтавського губерна-
тора, втратив силу. Тому о. Косач узяла свідоцтво на новий журнал для дітей мо-
лодшого та старшого віку «Молода україна», що виходив як додаток до «рідного 
краю» з 1908 р. Згодом леся українка надрукує низку своїх творів і в тижневику, і 
в місячнику, де редакторкою-видавницею була олена Пчілка.

непрочитаною сторінкою в біографії лесі українки залишається і намір вида-
вати збірник «З неволі», до якого літераторка почала збирати матеріали. але над-
ходжень було небагато, тож, виїжджаючи з Києва до Севастополя в березні 1907 р. 
упорядника нереалізованого видання передала матеріали до редакції газети «рада» 
[1, с. 208–209].

Висновки та перспективи. у процесі детального прочитання епістолярної спад-
щини лесі українки, ознайомлення з бібліографічними покажчиками, присвяче-
ними її літературній діяльності, опираючись на архівні матеріали, що стосувалися 
проектованих періодичних видань, звертаючись до спогадів сучасників письменниці 
тощо, було з’ясовано, що впродовж 1905–1907 рр. леся українка активно цікавила-
ся новою українською періодикою, висловлювала бажання працювати редактором, 
хронікером, оглядачем, загалом – співробітничати в пресі. Письменниця опубліку-
вала низку творів (оповідання, поезії, переспіви, переклади) в журналах «Южные 
записки» (одеса), «Шершень» (Київ), «вільна україна» (Петербург), «Зоря» (Мо-
сква), «нова громада» (Київ), «рідний край» (Полтава); згодилася долучитися до 
газети «Праця» та дитячого журналу «Зірка», що не вийшли в світ. у наступні роки 
твори поетеси почали активніше з’являтись у періодиці за редакцією олени Пчілки 
– «рідному краї» та «Молодій україні.
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The aim of the study is to define on the basis of archival documents and epistolary heri-
tage of Lesia Ukrainka the circumstances of her cooperation with mass media of the Russian 
Empire in the period 1905–1907, when Ukrainian newspapers and magazines were created 
in the Dnieper region and other cities. The object of the study is mass media (projected peri-
odicals and those published at that time), which published mostly literary works of art of the 
writer.

Methods. The research methods include biographical method, study of epistolary heri-
tage, analogy, comparison, generalization, etc. The analysis includes archival materials 
(Manuscripts and Textual Studies, Shevchenko Institute of Literature, National Academy of 
Sciences of Ukraine; Russian State Historical Archive in St. Petersburg; Central State His-
torical Archives of Ukraine in Kyiv) related to projects and programs of the Ukrainian press 
of the early XXth century and creative activity of Lesia Ukrainka.

Results and conclusions. It was found out that during 1905–1907 Lesia Ukrainka was 
actively interested in new Ukrainian periodicals, expressed a desire to work as an editor, 
chronicler, columnist, and in general to cooperate with the media. The writer has published 
a number of works (stories, poetry, translations, etc.) in the magazines «Yuzhnyie Zapiski / 
Southern Notes» (Odesa, 1902–1905), «Shershen / Hornet» (Kyiv, 1906), «Vil’na Ukraina 
/ Free Ukraine» (St. Petersburg, 1906), «Zoria / Dawn» (Moscow, 1906), «Nova hromada / 
New Community» (Kyiv, 1906), «Ridnyj kraj / Native Land» (Poltava, 1905–1906, Kyiv, 
1907–1914; Hadiach, 1914–1916); she has agreed to join the newspaper «Pratsia / Labor» 
(Kyiv, 1905) and the children’s magazine «Zirka / Star» (Poltava, 1907), which were never 
published.
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Мета наукової розвідки – дослідити епістолярну спадщину Лесі Українки, з’ясувати сукуп-
ність публіцистичних збуджень у текстах, представлених у повному академічному 14-томному 
виданні. Визначено, що більшість тем, розглянутих Лесею Українкою у листах, спонукали адре-
сатів до роздумів, активації знань, переконань, дій, а також збуджували до міркувань про націо-
нальну ідентичність українців, про роль літератури й мови у становленні Української держави. 
Окреслено множину людських почувань, пробуджених епістолярієм публіцистки – емоції ніжнос-
ті, любові, щирості, гніву, почуття обов’язку, поваги, громадянської гідності тощо.

Ключові слова: Леся Українка, епістолярій, публіцистичні збудження.

LEsia Ukrainka’s EpistOLary as a maniFEstatiOn OF pUBLiCism 
ExCitatiOn 
The purpose of scientific research is to investigate the epistolary legacy of Lesya Ukrainka, to find 

out the set of journalistic excitements in the texts presented in the full academic 14-volume edition. It is 
determined that most of the topics considered by Lesya Ukrainka in the letters encouraged the addressees 
to think, activate knowledge, beliefs, actions, as well as stimulate reflections on the national identity of 
Ukrainians, the role of literature and language in the formation of the Ukrainian state. The many human 
feelings aroused by the journalist’s epistolary are outlined - emotions of tenderness, love, sincerity, anger, 
sense of duty, respect, civic dignity, etc.

Key words: Lesya Ukrainka, epistolary, publicism excitation.

Вступ. Історично так відбувалося, що яскравими постатями української нації, 
причетними до становлення україни як держави, були не лише політичні ліде-

ри, а й творча інтелігенція. Саме до цієї когорти національних діячів і належала 
лариса Петрівна Косач. вималювати її натуралістичний портрет, як громадської ді-
ячки, публіцистки, перекладачки, літераторки і, взагалі, вольової жінки, сьогодні 
не просте завдання. Протягом кількох десятиліть радянська ідеологія творила об-
раз «іншої» лесі, «несправжньої» українки. у рік 150 річниці від дня народження 
генія української інтелектуальної еліти можемо, не спотворюючи фактів, говори-
ти про цю неординарну постать, адже сучасники мають знати, якою була насправді 
леся українка (лариса Петрівна Косач). Зобов’язані розуміти й усвідомлювати її 
вагому роль у формуванні української держави та, передовсім, її наближенні до єв-
ропейської культури. власне епістолярна спадщина дозволяє дослідити як особисте, 
інтимне життя, так і творчі та політичні поривання, національні орієнтири, філо-
софські шукання «пані в українській культурі, з якою треба дуже і дуже на «ви» (о. 
Забужко). Це й зумовлює актуальність дослідження.

Сьогодні маємо багато досліджень, присвячених постаті геніальної жінки у ши-
рокому розумінні. Зокрема, значна увага науковців приділяється вивченню різних 
© Ковальова Т., Сидоренко Л., 2021
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аспектів епістолярної спадщини лариси Косач. Ідіолект лесі українки досліджує 
л. Голоюх [2], яка, вимальовуючи «мовний портрет» письменниці, побічно зупиня-
ється на окремих позиціях мовно-стилістичної оцінки її листів. лінгвокреативність, 
манеру комунікування, мовні конструкції в еґо-текстах поетеси досліджує Т. Косме-
да [4]. особливості родинного листування, емоції й почуття, які леся українка вика-
зувала до рідних, аналізує о. Богдашина [1]. Дослідженню національно-літератур-
ного елементу в епістолярній спадщині письменниці приділяє увагу в. Пустовіт [8], 
зокрема виділяє умовні групи епістолярних текстів. наукові розвідки н. римар [9] 
представляють огляд епістолярної критики лесі українки щодо її рецепцій в укра-
їнський літературний процес, аналізу художнього стилю та критичного погляду 
на філософію творчості. о. Макарчук [6] характеризує роздуми й міркування лесі 
українки про політичне життя українців, окреслює місце української партійної 
преси, зокрема часопису «народ» в епістолярії письменниці, розглядає її погляди 
на національне питання. Проте навіть значна кількість досліджень повністю не охо-
плює всі концепції епістолярію лесі українки. 

Мета статті – дослідити епістолярну спадщину лесі українки, з’ясувати су-
купність публіцистичних збуджень в її текстах; окреслити тематику листів, що най-
більше хвилювала адресантку, і водночас збуджувала увагу й цікавість адресата; 
визначити сукупність людських почувань, які порушувалися лесею українкою у її 
епістолярії; охарактеризувати коло проблем, які могли викликати особливі почут-
тєві та емоційні збудження комунікантів.

Об’єктом дослідження є епістолярій лесі українки.
Предмет дослідження – самобутність публіцистичних збуджень в епістолярних 

текстах лесі українки.
Джерельну базу склали листи лесі українки, представлені в повному академіч-

ному зібранні творів у 14-ти томах (Т. 11–14).
Методи дослідження. Для досягнення мети застосовувалися такі методи: порів-

няльно-типологічний, контент-аналіз, синтез та узагальнення. Методом контент-
аналізу у дослідженні було відібрано та проаналізовано, представлений епістолярій 
лесі українки, оприлюднений у повному академічному 14-томному виданні, що 
дозволило визначити особливу публіцистичну манеру письма та виявити погляди 
адресанта на тогочасну дійсність. За допомогою порівняльно-типологічного методу 
було з’ясовано різнорідність поглядів лариси Косач на важливі теми і проблеми та 
означено авторські публіцистичні збудження комунікантів щодо розуміння і сприй-
няття суспільних проблем, проблем мови та літератури, національної філософії, 
людських переживань і почуттів. узагальнення сприяли досягненню мети дослі-
дження, окресленню висновків та визначенню подальших перспектив в контексті 
означеної теми.

результати й обговорення. лариса Петрівна Косач на межі епох, на шляху тво-
рення україни як держави, утвердження українців як нації у процесі національного 
культуротворення представила свій епістолярій, який засвідчив новий зразок укра-
їнсько-європейської культури, значущості й вагомості українського слова у ствер-
дженні української національної ідентичності. Як слушно зазначає Ю. Соловйова: 
«відсутність загальнонаціональних лідерів, історичні перипетії робили соціально 
активними українських письменників, які в більшості своїй не стояли осторонь 
важливих суспільних проблем» [11, с. 9]. Така функція на певному етапі україн-
ського державотворення належить лесі українці, а її епістолярій повно розкриває 
поривання та збудження комунікантів у цьому процесі.

Публіцистка була відвертою та щирою у своїх епістолярних текстах, часом дис-
кутувала, філософствувала на різні суспільно важливі теми, вела чітку й лаконічну 
бесіду, досить часто викликала почуття ніжності, захоплення, поваги, щирої турбо-
ти, а часом була надто емоційною, аж до гніву, навіть дратівливості, особливо коли 



– 19 –

питання кореспонденцій стосувалися української ідентичності як державної, так 
і мовної та літературної. на думку л. Долинської, «дуже приблизно знаємо праці 
мисткинь, що формували (та продовжують кристалізувати) українську літературу 
і культуру, стали взірцями жіночої життєвої стійкості» [3, с. 26]. Таким чином, до-
слідження епістолярної спадщини лесі українки дозволяє глибше пізнати й зро-
зуміти її як особистість, неперевершену майстриню слова, «силу», що чинить осо-
бливий публіцистичний вплив на суспільство. відтак, у представленому епістолярії 
поетеси простежуємо не лише життєву дорогу, її особисту громадянську позицію та 
утвердження національних запитів тогочасної української культурної еліти, а й на-
магання збудити реципієнта своїх листів до думки, до дії, до почуттів і переживань. 

Своє місце й роль в українському суспільстві леся українка визначала, перш за 
все, сама. вона була занадто самокритичною і не боялася чути критику від інших, 
що заслуговує уваги. у її листах, особливо адресованих сестрі ользі, матері, М. Дра-
гоманову, о. Кобилянській, М. Павлику, знаходимо розлогі авторські коментарі 
й щодо її громадянської позиції, щодо розуміння життєвих уроків і їх прийняття, 
щодо щирої дружби і безкорисливої допомоги, ставлення до роботи хатньої й до пра-
ці літературної та публіцистичної. у цьому леся українка була весь час відвертою 
і досить прискіпливою. вона добре розуміла й усвідомлювала свої як сильні, так і 
слабкі, на її погляд, риси. 

По-перше, вона ніколи не вважала себе досить освіченою, особливо часто це зву-
чало у спілкуванні з М. Драгомановим та о. Кобилянською. «не робіть собі такої 
великої ілюзії з моєї «широкої освіти», – пише у листі до о. Кобилянської. – Запев-
не менше знаю, ніж ви, бо навіть жадних шкіл не покінчила і взагалі сістематично 
вчилась тілько до 14 років, а потім пішла «на власний хліб», себто вчилась тілько 
того, що мені подобалось, а читала все, що запорву, без жадної заборони. Правда, 
коректів був в особі моєї матері та в листах дядька Драгоманова, якого вважаю своїм 
учителем, бо дуже багато завдячую йому в моїх поглядах на науку, релігію, громад-
ське життя і т. и. Коли б він був жив довше, то, може б, з мене вийшло що ліпше, ніж 
є тепер, а так – буде, що буде!» (29–30 травня 1899 р. До о. Ю. Кобилянської). Така 
власна оцінка, напевне і збурювала ларису Косач до навчання протягом усього свого 
життя, особливо до вивчення мов та читання.

Багато леся українка писала про вміння людей розумно комунікувати, тим са-
мим засуджувала будь-які недоречні суперечки щодо поглядів на речі. на переко-
нання публіцистки, не варто вступати у дискусії, якщо міркування вибудовуються 
на помилкових непорозуміннях. у цьому вона була прискіпливим самокритиком і 
радила так чинити іншим, зокрема застерігала і М. Павлика, й І. Франка від неви-
правданих суперечок щодо справ літературних та політичних. однак така самокри-
тичність не заважає нам визнавати лесю українку генієм свого часу і сьогодення.

лариса Петрівна Косач більше переймалася справами суспільними, захоплю-
валася громадською роботою. вона допомагала друзям та громаді щиро і не лише 
словом. Коли мала які гонорари, то за потреби, частково віддавала на різні суспіль-
но важливі справи – придбання та поширення якісної, на її погляд, літератури та 
преси, видання часописів, белетристики, поезії, давала кошти на освіту: «Посилаю 
20 гульденів, половина на «народ», половина на «Поступ»» (2 лютого 1895 р. До 
М. І. Павлика). Такого змісту короткі пояснення читаємо у її листах. Цю свою по-
зицію леся українка пояснювала у одному з листів до сестри ольги, коли хотіла 
допомогти оплатити навчання М. Кривинюка, так: «Я найбільш люблю приносити 
именно такі жертви («жертва непотрібна» читаємо з попереднього тексту листа) на 
алтарь дружби, – в сьому логіки мало, признаю, але що робить, се факт» (17 жовтня 
1900 р. До о. П. Косач).

Слушним є застереження лесі, яке й пояснює всю її натуру – сильну і слабку вод-
ночас: «Тілько я, коли згадую своє життя, то завжді боюсь, коли б хто з вас не по-

леся українка. До 150-річчя
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вторив моїх помилок. а помилка головна в тім, що багато сили йшло на даремну ви-
держку, на непотрібну терпливість, а серцю давалася воля тоді тілько, як уже було 
пізно…» (8 квітня 1901 р. До о. П. Косач). Письменниця була досить люб’язною до 
своїх родичів та друзів, тому її листи сповнені щирих поривань допомоги, ніжності, 
захоплення.

варто відмітити, листи публіцистки досить структуровані, особливо якщо їх 
зміст близький за стилем до наукового чи науково-публіцистичного, а не коротко-
го повідомлення. леся українка розгорнуто пояснювала проблеми чи питання, які 
вважала важливими для громадськості, і виносила їх на розгляд. вона намагалася 
достеменно розібратися в різних аспектах і не соромилася питати про незрозуміле в 
адресата. Якщо ж бралася до оцінки (аж ніяк не критики, бо критиком себе не вва-
жала), то обґрунтовувала кожне зауваження чи схвалення.

особливе значення епістолярію лесі українки можна визначити у збудженні на-
ціональної свідомості українців. Так, одне із найважливіших питань, над яким вона 
багато розмірковувала і з близькими родичами, і з товаришами, можемо виокремити 
питання національної ідентичності. лариса Косач активно бралася до літературної 
та публіцистичної праці, не полишала її навіть у найскладніших життєвих ситуаці-
ях. наприклад, після операції з Берліну писала до сестри: «Скажу тобі ще одно (се 
вже зовсім а parte), що мені робота, як і музика, служить часом замість – горчиш-
ника (морального, звісно).… Я знаю, що дуже «невозвышенно» вживати літературу 
замість морфію, але все ж се краще, аніж морфій вживати замість літератури. Сей 
«морфій» не дає мені погрязнути, скиснути і заснидіти – за те спасибі йому» (28 лис-
топада 1899 р. До о. П. Косач). Таким чином, у тексті листа чітко бачимо прояв збу-
джень до активної літературної роботи, яка заспокоює й саму адресантку, приносить 
їй моральне задоволення.

Досить критичний погляд мала громадська діячка й на політичну ситуацію, що 
склалася в підросійській україні, на Галичині, Буковині, в Польщі. відтак, у своїх 
листах леся українка не лише інформувала адресата про події, що її хвилювали, а 
першочергово намагалася збудити в нього певні переживання щодо описаних подій 
чи ситуацій: «у нас в росії таке робиться, що аж читать неприємно. Як начитаюсь 
про Фінляндію та про студентські справи, то аж додому нема охоти їхать, аж стид-
но німцям в очі дивитись, як згадаю, що то ж я «русская подданная», – навряд чі і 
Мікіна лояльність устояла б, якби він був тепер «гражданином нашего обширного 
отечества»... Міша з Дерпта пише jammervolle Briefe I з поводу тамошніх справ, і 
всі росіяне знакомі якісь пригнічені. Цікавий контраст з «жизнерадостными» нім-
цями, з їх енергічним життям, ще більш розбуженим, відколи соціал-демократи ви-
ступили вільно на арену. ах, краще мовчати про се...» (19 квітня 1899 р. До родини 
Драгоманових). вона сподівалася на перемогу соціал-демократії, була переконана, 
що «сей напрямок таки прокинеться, згодом вільний від решток національно-духо-
вної неволі», і не зможе «українська нація обійтися без нього» (7 червня 1899 р. До 
М. І. Павлика). авторка намагалася своїм текстом вразити, зачепити, збудити сус-
пільний інтерес. Проте серйозно розмірковувати на цю тему не бралася, оскільки 
не вважала себе публіцистом. у листі до М. Павлика вона писала: «Коли б я була 
публіцистом (тепер, більш ніж коли, жалую, що нема в мене публіцистичного та-
лану), то звернула б якнайсерйознішу увагу на соціал-демократичний рух і на те, 
яке місце має займати в ньому елемент національний, то єсть як мають, наприклад, 
українські, польські і великоруські соціал-демократи відноситись межи собою. Се 
була б нова «Історична Польща». але писати про такі речі без публіцістичного тала-
ну – пожалься Боже! маю досить досвіду для того, аби знати, що публіцистика не мої 
ризи» (7 червня 1899 р. До М. І. Павлика). Із тексту стає зрозумілим, що рівнялася 
леся українка на М. Драгоманова, а тому так категорично ставилася до своєї публі-
цистики взагалі, можливості впливу на думку громадськості зокрема.
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не можна применшувати ролі лариси Косач і в утвердженні української мови. у 
епістолярії бачимо емоційне бажання авторки пробудити інтелект реципієнта для 
осмислення ролі та важливості мови у визначенні національної української ідентич-
ності. Приклад такої публіцистичної оцінки мовної ситуації читаємо зокрема у листі 
до М. Драгоманова: «у нас велика біда, що багато людей думають, що досить говори-
ти по-українськи (а надто вже коли писати дещицю), щоб мати право на назву патрі-
ота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями і т. ин.» (9 лютого 
1894 р. До М. П. Драгоманова). леся українка глибоко осмислює мовну проблему, 
наводить докази, добирає приклади. Так, далі читаємо: «Ще тепер можна у нас по-
чути фразу: … «Говорить по-нашому» – се вже ценз! а послухати часом, що тільки 
він говорить по-нашому, то, може б, краще, він говорив по-китайськи» або «Я не п’ю 
чаю, бо се московська вигадка, я не ходжу зроду в російський театр; не читаю дурної 
російської літератури; їм не «бліни», а «млинці», а коли б то були «бліни», то я б їх 
не їв» (9 лютого 1894 р. До М. П. Драгоманова). авторка намагалася якнайзрозумі-
ліше пояснити свою позицію та відстороненість від такого «українофільства». Щоб 
повністю усвідомити важливість проблеми, наводила влучні арґументи, а далі лако-
нічний висновок: «Після сього ви, може, краще зрозумієте, які в сих людей мозки. 
наслухавшись таких милих розмов від людей, що звуть себе патріотами та украї-
нофілами, боїшся, як вогню, коли б хто тебе не назвав сими йменнями і таким спо-
собом не загнав у баранячу кошару» (9 лютого 1894 р. До М. П. Драгоманова). леся 
українка не боялася висловлювати суспільної думки, вона усвідомлювала свою роль 
у формуванні правильної громадянської позиції української нації. Тож її епістоля-
рій не проста переписка, це збудження уваги, виголошення думки, щоб її почули.

не стояла леся українка осторонь і проблем літератури та публіцистики, їх впли-
ву на громадськість у формуванні національного світогляду та розуміння проблем 
державотворення україни. Її епістолярій збуджував потребу українців визнава-
ти свою причетність до європейської літератури й орієнтацію на неї у сприйнятті 
та розумінні своєї національної. у листі до брата Михайла міркувала: «але взагалі 
треба нагадати програму «всесвітніх творів» і гризти нею голову людям, як колись 
Катон гриз римлянам, чи не взяти на себе роль Катона? Тілько не ради зруйнуван-
ня Картагіни, а ради відбудування її – се ж більш почесна мета» (12 грудня 1893 р. 
До М. П. Косача). Письменниця добре знала європейську літературу, читала в ори-
гіналі, аби розуміти авторські наміри, і дослухалася, сприймала й цінувала думку 
тих, хто так само знався на європейській культурі, про що читаємо: «Я скінчила 
«Давню казку» (поет і лицарь), прочитала її в «Плеяді» з певним тріумфом, най-
більш всіх сподобалась вона паничеві липському, се мені приємно, бо все-таки він 
людина, вихована на европейській літературі, і патріотичної поблажливости у нього 
нема» (12 грудня 1893 р. До М. П. Косача).

Епістолярні тексти лесі українки транслювали не тільки її окремі думки з при-
воду осмислення літературного тексту чи літературної критики, а й збуджували до 
зрушення української свідомості. Зокрема важливими для неї були справи щодо 
друку та поширення белетристичних видань, преси в україні. наприклад, у листі 
до о. Маковея пише: «Про фольклористичне видання п. Франка я вже знаю з його 
листа і дуже рада, що у нас буде видаватись такий журнал. Постараюся допомогти 
йому, чим можу» (12 листопада 1893 р. До о. С. Маковея). на цю тему публіцистка 
також спілкується, наприклад, з М. Павликом: «Я чомусь думаю, що «народ» не 
загине. І взагалі вірю в нашу справу, що вона таки буде жити й рости, невважаючи 
на Даниловичів e tutti quanti. в ній є велике зерно життя – прихильність селян, хоч 
би й малого числа їх на перший раз. Сподіваюсь, що будуть і товариші ліпші, а то не-
вже ж таки рішити, що «нема в світі правди, як тільки в Бозі та в мені»? все ж таки 
у вас можна б, якби люде та енергія, робити і жити, а от у нас!.. Знаєте, я все ж таки 
трошки оптімістка, чи то скоріш прогресістка, і думаю, що світ іде не до гіршого, а 

леся українка. До 150-річчя
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до кращого, тілько коли б він скоріше йшов, а то стілько сили й людей даремнісінь-
ко гине. а у нас, на україні, ще багато мусить загинути марне (чи, може, так буде 
здаватись, що марне?), поки що-небудь людське вийде. І я і всі мої товариші, певне, 
роковані на марну згубу, та й нехай би, якби ж з того просвіток був комусь…» (26 лю-
того 1895 р. До М. І. Павлика).

означене питання лариса Косич обговорює і з в. Гнатюком: «Дозвольте мені 
дати одну пораду щодо книжок «видавничої Спілки»: може, цензура російська 
скоріш допустила б їх на україну, якби автори кожний від себе просив би за свою 
книжку, бо цензура головно спілок не любить, індивідуум її не так лякає. Шкода, 
коли книжки не підуть на україну, бо варто, щоб ширша громада прочитала їх. 
надто оповідання п. Кобилянської, се просто окраса нашої літератури» (10 травня 
1899 р. До в. М. Гнатюка). Така громадянська позиція лесі українки виявляється 
в її прагненні бути безпосереднім учасником видавничих справ. Її епістолярій до-
зволяє нам бачити небайдужість авторки, її переконаність у можливості впливу 
на українців саме через пресу та літературу, намагання збудити почуття поваги до 
національної культури, мови, літератури, бажання орієнтуватися на кращі євро-
пейські зразки.

Публіцистка й сама долучається до написання та оприлюднення матеріалів про 
значення і тенденції світової літератури, поетичної, белетристичної, публіцистичної 
діяльності митців. Так, в літературному товаристві леся українка мала лекцію про 
буковинських письменників: Ю. Федьковича, о. Кобилянську, в. Стефаника, зго-
дом видруковано було статті українсько мовою «Писателі-русини на Буковині» та 
російською «Малорусские писатели на Буковине». виступала перед публікою і про 
творчість класиків європейських літератур. Представила ряд оглядів, наприклад, 
«Два направления в новейшей итальянской литературе», «новые перспективы и 
старые тени», «новая женщина» западноевропейской белетристики». Також мала 
наміри писати про німецьких поетів-модерністів, робити огляди французької, ан-
глійської та деяких слов’янських літератур. 

лариса Косач не лише сама була активною громадською діячкою, вона вибирала 
до себе в товариші людей, схожих по духу, по намірах, по філософії мислення, вза-
галі по натурі, адже цю натуру підмічала досить тонко. важлива функція лесиного 
епістолярію полягає також у збудженні цікавості до геніальних особистостей, їхньо-
го визнання, у формуванні суспільної установки сприймати їхню роботу як важли-
вий внесок у становлення української держави. розміркування про людей, до яких 
леся українка завжди була надто прихильною, читаємо в багатьох її листах. Досить 
високо вона, наприклад, оцінює о. Кобилянську і як людину, і як мисткиню: «Я не 
дивуюсь, що галицькі уми не мають на вас впливу, бо, мені здається, ви самі вирос-
ли понад їх» (29–30 травня 1899 р. До о. Ю. Кобилянської). однак якою б прихиль-
ною не була адресантка до інших, якщо вона не погоджувалася з певною думкою, 
про це завжди критично й відверто говорила й адресату, і навіть могла обговорювати 
й дискутувати з іншими, відстоюючи свою точку зору, обґрунтовуючи свою пози-
цію. одну з дискусій щодо захоплення о. Кобилянською «німеччиною» читаємо в 
листах до різних адресатів. 

Із поясненнями своєї позиції щодо цього питання леся українка зверталася і до 
самої ольги. Так, у листі до неї леся пише: «Я, власне, хтіла зазначити ріжницю 
між поглядами галицької крітіки а моїми: галицька крітіка докоряє вам німеччи-
ною, а я думаю, що в тій німеччині був ваш ратунок, вона дала вам пізнати світову 
літературу, вона вивела вас в широкий світ ідей і штуки, – се просто б’є в очі, коли 
порівняти ваші писання з більшостю галицьких (я тут не маю на меті, наприклад, 
Франка, бо він не належить до більшости); там (у галицьких писаннях) чути заку-
ток, запічок, – у вас гірську верховину, широкий горізонт» (20 травня 1899 р. До 
о. Ю. Кобилянської). власне до трактування свого ставлення до цього питання адре-
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сантка додає і своє обґрунтування – чому: «Се, власне, добре, що ви прийшли в нашу 
літературу через німецьку школу, а не через галицько-польську, як більшість гали-
чан, бо та школа галицько-польська, властиве, не школа. Якби почали з того, чим 
скінчили, певне, користь була б менша. Що ви пізно навчились нашої літературної 
мови, дарма, зате ви навчились її, тоді коли инші одразу думали, що знають. Та ще 
й те, – entre nous soit dit, I – хто знає українську мову? себто так знає, як можна зна-
ти французьку, німецьку, англійську etc. Коли ви з німецької школи прийшли на 
україну, то прийшли свідомо, знаючи, куди і навіщо, отже, тепер нема страху, що 
ви покинете її» (20 травня 1899 р. До о. Ю. Кобилянської). леся українка досить 
чітко викладає свою думку, щоб її зрозуміли, зацікавилися точкою зору і, головне, 
– почули.

на продовження цієї думки маємо міркування й у листі до М. Павлика, у якому 
авторка пояснює свою позицію (відмінну від адресата) щодо захоплення о. Кобилян-
ською німецькою літературою, яку та читала в оригіналі, бо добре володіла мовою, 
а також перекладами українських творів німецькою мовою. на підтвердження на-
веденої думки поетеса пише: «Щодо німеччини, то иншої гадки про це ніж ви і всі 
галичане. не згубила, а виратувала Кобилянську німеччина, показала їй широкий 
европейський світ, навчила ідей, навчила стилю (не в значінні слів, лексіки, але в 
значінні фрази, багатства форми), а розвивши їй розум, тим самим виховала для 
свідомої і розумної служби рідному краю. Кобилянська вже не кинеться в вузький 
шовінізм, бо звикла до широкого лету думки, – гадаю, що й збочення до клерикаль-
ства для неї неможливі» (7 червня 1899 р. До М. І. Павлика). Таким чином, наведена 
цитата дозволяє говорити про спільність поглядів обох мисткинь щодо орієнтації на 
європейське мистецтво, на класичну літературу зокрема. леся українка наголошу-
вала не одноразово у своїх кореспонденціях і до М. Драгоманова, і до матері та інших 
родичів і близьких товаришів про необхідність і важливість читання й осмислен-
ня класиків в оригіналі, а не перекладних текстів, які часом мали дещо інтерпре-
тований зміст, чим збуджувала зацікавлення до її белетристичної та перекладаць-
кої роботи. Поетеса високо цінувала літературний хист подруги, то ж зверталася 
до М. Павлика: «найкращий спосіб втримати Кобилянську при нашій літературі 
назавжди – се не дорікати їй щодня німеччиною, не називати чужою, екзотичною 
квіткою, а признати за нею те почесне місце в нашій літературі, на яке вона цілком 
заслуговує» (7 червня 1899 р. До М. І. Павлика).

Також, наприклад, схвально відзивалася авторка досліджуваного епістолярію 
про М. Ковалевського. Згадкам про нього вона відводила місце у листах до М. Пав-
лика, разом з яким писала спогади про Миколу васильовича, доброго друга М. Дра-
гоманова. Чому леся українка вибрала цю особистість, чітко пояснила у своєму 
листі: «врешті, мені здається, що Микола васильович цікавий не стілько через такі 
чи инші обставини його життя, скілько через свій характер, надзвичайну енергію, 
витривалість і силу переконання, якими він так одрізнявся від маси своїх земляків, 
– то ж, власне, на сю характеристику звертаю я головну увагу в своїх споминах» (9–
10 травня 1899 р. До М. І. Павлика). 

До своєї роботи ставилася публіцистка досить відповідально, тож у багатьох її 
епістолярних текстах бачимо збудження до активної праці. Так, щодо будь-яких 
спроб пришвидшити розпочату роботу, аби була завершена, леся була аж занад-
то вимогливою, якщо по-іншому не складалися обставини через хворобу. напри-
клад, на пропозицію закінчити написання спогадів про М. Ковалевського у листі до 
М. Павлика пояснювала: «Писати «як-небудь», аби не гаяти, я могла б, але не можу, 
бо занадто люблю пам’ять Миколи васильовича і говорити про нього прилюдно, не 
узброївшись тим хистом і таланом, на який тілько можу здобутись в нормальніших, 
ніж тепер, обставинах, не вважаю згідним ні з моєю любов’ю, ні з моєю літератур-
ною гордістю (признаюсь, що вона таки в мені є). Се робота більше белетристична, 
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ніж компілятивно-біографічна, а белетристика мій фах, darum soll ich das beste lei-
sten…» (7 червня 1899 р. До М. І. Павлика).

Проте не такими захопливими були оцінки лесі українки галичан. Про них вона 
писала до о. Кобилянської: «І, – я не знаю, – розумних людей я в Галичині стрівала, 
тілько всі вони якось не чарують, чогось їм бракує, темпераменту, чуття, серця чі 
хто його знає чого, – не можна з ними почувати себе вільно. Говорю про мужчин, жі-
нок мало знаю» (29–30 травня 1899 р. До о. Ю. Кобилянської). отже, у своїх листах 
поетеса знаходила місце для роздумів про різних людей, про їхні вчинки й погляди 
та намагалася усвідомити їхню поведінку та діяльність.

Як свідома українка, з усталеною життєвою позицією часто лариса Косач роз-
мірковувала і про роль жінки поміж чоловіками. у своїх листах вона не одноразово 
збуджувала адресатів до роздумів за права жінок, розуміння їх статусу в суспільстві 
загалом, у літературі зокрема. Так, характеризуючи галицьку натуру, поетеса не 
оминає і жіночої тематики, наводить міркування щодо статусу жінки в українсько-
му суспільстві: «у галичан мене ще вражало якесь чудне, непросте відношення до 
жінок, все вони дивляться на нас або згори вниз, або знизу вгору, а щоб так просто, 
нарівні – зроду!» (29–30 травня 1899 р. До о. Ю. Кобилянської). леся українка, по-
при важку хворобу, вважала себе сильною жінкою, тому часто нарікала, коли хто 
говорив про неї як хвору і слабку, а надто немічну. відтак, сповідування рівноправ’я 
було для лесі українки стилем життя особистого й творчого. Її листи – це одна із 
спроб ствердити жіноцтво, переконати суспільство визнати рівноправ’я жінок і чо-
ловіків. Тому була лариса Косач занадто критичною у своїх оцінках, а всі намагання 
прогресивних галичан якось посприяти «жіночому питанню», на її думку, залиша-
лися «лише фразами». у цьому аспекті публіцистка зазначала: «наскілько я чула 
про становище галичанок в товаристві, то се якась така неволя, що, може б, я скоріш 
на каторгу пішла, ніж на таке життя. Подібне життя, наприклад, в Болгарії, я його 
бачила… не подумайте, що се в мені говорить «гординя» українки» (29–30 травня 
1899 р. До о. Ю. Кобилянської). Із цих слів бачимо, що це була для лесі українки не 
проста проблема, яка збурювала письменницю, навіть роздуми над цим викликали 
у неї емоції, навіть злість, такі ж почуття вона намагалася викликати і в адресата.

Щодо жіночого питання, зокрема визнання статусу жінки і в житті, і в літературі, 
то роздуми на цю тему читаємо і в листі до тітки л. Драгоманової: «… Яка б не була 
погана росія, але для жінки і дівчини в ній легше жити, ніж в Болгарії, яка, при-
знаться, в моїй пам’яті зосталася стороною жіночої неволі par excellence» (5–6 черв-
ня 1899 р. До л. М. Драгоманової). Поетеса підтримує думку дядька М. Драгоманова, 
який завжди говорив, що варто раду взяти в «новоград-волынск». аби не розпису-
вати широко, леся українка у листі стверджувально констатує: «ви і самі все цеє 
знаєте» (5–6 червня 1899 р. До л. М. Драгоманової). отже, для лесі українки, і як 
громадської діячки, і як літераторки, проблеми жінок не були відокремленими від 
загальнонаціональних, а такі публіцистичні збудження були своєрідним викликом 
тогочасному суспільству. вона намагалася показати жіночу реальність у самодос-
татній, інтелектуальній, талановитій, вольовій особистості, якою й була сама.

Висновки та перспективи. Із листів леся українка постає сучасникам як євро-
пейсько орієнтована й самобутня особистість, жінка з особливим відчуттям смаку, 
тонкою, часом зраненою, натурою і твердою громадянською позицією. вона досить 
влучно підмічала особливі риси людської особистості. Тож і в її кореспонденціях 
дуже чітко окреслено особистінісні поривання вплинути на думку адресатів, викли-
кати особливу цікавість до названих проблем чи ситуацій. леся українка завжди 
уважно ставилася до слова, прислухалася до своїх емоційних поривань і оперува-
ла розумом, можливо тому деяким епістолярним творам визначала коротке життя, 
і адресат лише в наступному листі дізнавався про існування попереднього. отже, 
письменниця намагалася уважно добирати для свого реципієнта теми, які особливо 
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збуджували його увагу, викликали цікавість, спонукали до думки чи дії. у листах 
поетеса була досить чуттєвою. Її епістолярій виражає різноманітні людські почуван-
ня. Так леся українка розкривала у своїх близьких ніжні почуття любові, душевної 
теплоти й щирості, відданості й відвертості, добродушності, піднесеного настрою. 
Більшість листів написаних до бабусі – це приклад прояву неймовірної ніжності. 
Такі поривання здебільшого проглядались у родинному листуванні, а також у звер-
неннях до найближчих друзів – о. Кобилянської, С. Мержинського, М. Павлика. 
водночас деякі публіцистичні роздуми лесі українки могли аж занадто емоційно 
збуджувати адресата. Зокрема це стосувалося питання шлюбу і вінчання у листах 
до матері та сестри ольги. Часом у публіцистки проступалися почуття гніву і дра-
тівливості. Такі емоційні збудження маємо у листах, де аналізуються глибокі сус-
пільні проблеми, що безумовно викликали тяжкі думки в усіх учасників процесу 
комунікації. Це, перш за все, були міркування щодо політичної ситуації, виборчого 
процесу, мовної проблеми, сприйняття української літератури й публіцистики як 
джерела впливу на національну свідомість, громадянську позицію. 

отже, епістолярій лесі українки – це глибока криниця, яка ховає багато таєм-
ниць і потребує ґрунтовного вивчення та переосмислення. Тож подальші досліджен-
ня епістолярної спадщини лесі українки дозволить простежити вплив різних куль-
тур на її публіцистичні погляди й поривання.
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Introduction. Historically, the prominent figures of the Ukrainian nation involved 
in the formation of Ukraine as a state were not only political leaders but also the creative 
intelligentsia. Larysa Kosach (Lesya Ukrainka) belonged to this cohort of national figures.

Relevance and purpose. Investigate the epistolary heritage of Lesya Ukrainka, find out 
the set of journalistic excitements in her epistolary; outline the subject of her letters, which 
most excited the addressee, and at the same time aroused the attention and interest of the 
addressee; to determine the set of human feelings that were violated by Lesya Ukrainka in 
her epistolary; describe the range of problems that could cause special sensory and emotional 
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arousal of communicators. It is the epistolary heritage that allows us to explore both personal 
and intimate life, as well as creative and political impulses, national landmarks, and Lesya 
Ukrainka’s philosophical pursuits. This determines the relevance of our study.

Methodology. The following methods were used to achieve the goal: comparative-
typological, content analysis, synthesis and generalization. Method of content analysis. The 
source base consisted of Lesya Ukrainka’s letters, presented in a complete academic collection 
of works in 14 volumes.

Results. Lesya Ukrainka presented her epistolary at the turn of the epochs, on the way to 
the creation of Ukraine as a state, in the process of creating the national Ukrainian culture. He 
testified to a new example of Ukrainian-European culture, the significance and importance of 
the Ukrainian word in the assertion of Ukrainian national identity. The journalist was frank 
and sincere in her epistolary texts, sometimes discussing, philosophizing on various socially 
important topics, and leading a clear and concise conversation. In the letters addressed to 
sister Olga, mother, M. Drahomanov, O. Kobylyanska, M. Pavlyk, we find extensive author’s 
comments on civic position, understanding of life lessons, sincere friendship, selfless help, 
attitude to homework, literary and journalistic creativity.

Conclusions. From the letters, Lesya Ukrainka appears to contemporaries as a European-
oriented and original personality, a woman with a special sense of taste, a subtle, sometimes 
wounded, nature and a strong civil position. She quite aptly noticed the special features of 
the human personality. Therefore, her correspondence very clearly outlines the journalist’s 
own impulses to influence the opinion of the addressees, to arouse special interest in the 
problems or situations she named.

Key words: Lesya Ukrainka, epistolary, publicism excitation.
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Метою пропонованої наукової розвідки є вивчення листування Михайла Косача і Лесі Укра-
їнки як органічної складової національної публіцистики зламу століть у напрямку обговорення 
шляхів формування української політичної нації.  Для вирішення поставлених завдань засто-
совано такі методи: проблемно-тематичний аналітичний, системний і порівняльний аналіз. У 
статті зазначено, що окремі політичні акценти епістолярної спадщини представників відомо-
го українського роду не втратили своєї актуальності для сьогоднішніх творців публіцистичного 
дискурсу як важливе джерело для з’ясування настроїв тогочасної свідомо національної інтеліген-
ції, стану розвитку української національної ідеї.  Автором стверджується, що епістолярна спад-
щина Михайла Косача і Лесі Українки доповнює публіцистичний дискурс кінця ХІХ початку ХХ 
століття про шляхи формування української політичної нації, є взірцем толерантного ведення 
діалогу про актуальні політичні проблеми.
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EpistOLary diaLOgUE OF mykhaiLO kOsaCh and LEsia Ukrainka 
On thE natiOnaL issUE
The purpose of the proposed scientific research is to study the correspondence between Mykhailo 

Kosach and Lesia Ukrainka as an organic component of the national journalism of the turn of the 
century in the direction of discussing the ways of forming the Ukrainian political nation. To solve the 
tasks, the author of the article used the following methods: problem-thematic, analytical, systematic and 
comparative analysis. The article notes that certain political accents of the epistolary heritage of the 
famous Ukrainian family have not lost their relevance for today’s creators of journalistic discourse as 
an important source for clarifying the mood of the then conscious national intelligentsia, the state of 
development of the Ukrainian national idea. The author of the article claims that the epistolary legacy of 
Mykhailo Kosach and Lesia Ukrainka complements the journalistic discourse of the late 19th and early 
20th centuries on the ways of forming the Ukrainian political nation, and will become a model of tolerant 
dialogue on current political issues.

Key words: epistolary journalism, Ukrainian issue, Ukrainian intelligentsia.

Вступ. Епістолярна спадщина роду Драгоманових-Косачів – цілий духовний ма-
терик, багатий на джерелознавчий і фактичний матеріал, який допомагає уви-

разнити настрої української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст., по-новому 
поглянути на розвій державницьких і проєвропейських симпатій у її колах. Дра-
гоманови-Косачі своєю епістолярною спадщиною заклали новий публіцистичний 
дискурс у царині суспільно-політичного й духовного життя нації. у цьому зв’язку 
Михайлина Коцюбинська, атестуючи епістолярну спадщину як «інтелектуальний 
продукт особливого роду», наголошувала, що без епістолярної спадщини національ-
ної еліти «годі збагнути … інтелектуальні й мистецькі обрії української культури» 
[2, с. 25–26].

листування знаменитого шляхетного роду яскраво увиразнює еволюцію україн-
ської національної ідеї, проливає світло на складний процес розвитку національної 
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публіцистики. не є винятком і листування Михайла Косача та лесі українки, поза-
як тематичні обрії епістолярної спадщини таких знакових особистостей знаходять-
ся в царині пошуку своєї політичної орієнтації в суспільній боротьбі «виборювання 
свого шляху в непростих умовах національного гноблення й утвердження в цих умо-
вах … сучасної української ментальності» [2, с. 50]. І хоча наукове вивчення епісто-
лярної спадщини роду налічує чимало авторитетних наукових розвідок, серед яких 
праці в. Святовця, М. Коцюбинської, С. Павличко, о. Забужко, в. Савчук, проте 
у них детально не проаналізований епістолярний діалог Михайла Косача та лесі 
українки про українську національну справу.

Мета статті – проаналізувати листування Михайла Косача й лесі українки як 
органічну складову національної публіцистики зламу століть у напрямку обговорен-
ня шляхів формування української політичної нації.

Мета статті зумовлює розв’язання таких завдань: з’ясувати основні тематичні 
сегменти в листуванні Михайла Косача й лесі українки, що стосуються національ-
ного питання; охарактеризувати стратегії представників роду Драгоманових-Коса-
чів щодо підвищення культурного рівня українського народу. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань автором наукової 
розвідки застосовано такі методи: проблемно-тематичний для визначення та дослі-
дження ключової політичної тематики в епістолярній спадщині представників роду 
Драгоманових-Косачів; аналітичний, системний і порівняльний аналіз, які сприяли 
з’ясуванню специфіки представлення національної теми у кореспонденції Михайла 
Косача і лесі українки.

результати й обговорення. Кореспонденція Михайла Косача й лесі українки, з 
одного боку, є пошуком самих себе, а, з іншого – віднайдення нових еволюційних 
шляхів розвитку національної політичної й культурної думки. Саме в епістолярній 
практиці, за словами відомої української вченої, «нуртує думка, гартуються форму-
лювання», позаяк «саме в листах вони найгостріші, бо розраховані на однодумця, 
тому не потребують уточнень, коментувань, пояснень, пом’якшень» [2, с.60]. 

Михайло Косач у листах до «коханого Зеїка» (як він називав сестру) неоднора-
зово порушував тему ролі їхнього покоління у розвитку політичного й культурного 
життя українців, без сподівань на допомогу з боку російської демократії, а з опертям 
на кращі традиції попередніх поколінь національно свідомої інтелігенції: «Таки ви-
дно з усього ХІХ ст. кінчається, і нам треба нове починать тілько з живим духом 
батьків наших та з опитом їх помилок. І починать без усякої підмоги і на свій страх. 
Завше новатори майже з нічого починали. Почнемо й ми; добре й те, що хоч почва 
трохи таки готова, і нове зерно вже починає сіятись і потроху сходити» [1, с. 286]. 
Будучи людиною чину, він не боїться труднощів і ворожості з боку зросійщеної час-
тини наддніпрянської інтелігенції, образно декларуючи: «Може, ми попливем пер-
ші і не дуже то просто, але знаєш нашу приповістку волинську «Чорт побери, аби 
їхати». Час човна спихати, яке б те море не було. Більш сорому сидіти, ніж блудити 
навіть» [1, с. 286].

леся українка, як і старший брат, вірить у молоде покоління української наддні-
прянської інтелігенції, котре сумлінно займається самоосвітою й виробляє власний 
політичний світогляд, хоча й усвідомлює, що цей процес є досить затяжним («у нас 
чомусь усе мусить іти таким тихим слимаковим ходом»).

Ключовою у листуванні брата й сестри є тема роз’єднання наддніпрянських інтелі-
гентів, адже саме невпинні міжусобні суперечки заважали об’єднанню усіх демокра-
тичних сил довкола української ідеї, виробленні спільної національної політичної 
програми. Михайло Косач і леся українка через принципову позицію не вступати в 
жодні політичні інтриги, а чесно й відверто висловлювати власну громадянську пози-
цію часто опинялися в конфронтації до певних кіл української інтелігенції. Про цю 
спорідненість з братом вона писала наприкінці свого життя: «Може, справді в моїх 

леся українка. До 150-річчя
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очах є ось Мишине, бо в моєму серці є його струни, я так само не вмію ніким ні для 
кого жертвувати, хіба що собою, с в о ї м  в л а с н и м  життям… » [8, с. 91].

Порушуючи проблему консолідації наддніпрянської й галицької інтелігенції за-
ради утвердження української ідеї, спільної організації та проведення політичних 
і культурних акцій, Михайло Косач і леся українка солідаризуються в оцінках 
життя політичних партій Галичини. Зокрема у листі до брата від 25 лютого 1891 
року, вона зауважує, що у її політичному світогляді, відбулися кардинальні зміни 
під впливом вивчення політичного життя Європи, позаяк раніше політичне життя 
в Галицькій україні вона міряла «невільницьким масштабом». Пункт за пунктом 
авторка листа в метафоричній формі показує ключові недоліки політичної діяль-
ності народовців. Публіцистка підкреслює, що політична коаліція між поляками і 
галицькими партійцями неможлива з кількох причин: «поляки і рус[ини] ні крихіт-
ки одно одному не вірять і за пазухою ховають добрі каменюки на всякий случай»; 
українські за висунутих умов угоди виступають у ролі не рівних партнерів, а про-
хачів – «поляки забирають високий тон, і вже й тепер треба великої коцюби, аби їм 
до носа дістати» [7, с. 69]. на противагу негативній конотації, щодо москвофілів і 
народовців, леся українка дає компліментарну характеристику радикальній партії 
як найпрогресивнішій, прогнозуючи, що в подальшому партія Франка й Павлика 
здобуде найбільшу підтримку в простих галичан. вона переконана, що хоча й для 
Галичини функціонування чотирьох політичних сил є завеликим, проте воно свід-
чить про велику політичну активність галицького громадянства, бо «все-таки люди 
живуть і думають, а не сплять і скніють, як то у нас чи то поневолі, а чи то й по волі 
скрізь ведеться» [7, с. 71].

Цікавими є й представлені у листі посутні розмисли публіцистки про формуван-
ня нового покоління інтелігенції в Галицькій україні: «Тепер уже в витворюється і 
в Галичині інтелігенція непопівська, і дедалі її все більше стає, і дедалі вона все біль-
ше ваги набирає…» [8, с. 101]. леся українка воліє, щоб нова генерація не збочувала 
на шлях клерикалізму «щирого чи удаваного».

Михайлові Косачеві, як і його сестрі неприйнятна позиція окремих лідерів га-
лицької інтелігенції щодо оцінки політичного життя в підросійській україні, не-
зрозуміле їх політичне менторство: «Psevdo пророки – це вже неминуча пошесть, 
зло «неизбежное», так як і галичани, которими, як ти справедливо кажеш, наш Бог 
показав за гріхи дідівські. Справді, не так тії вороги, як добрії люде.(натяк на дис-
кусію лесі українки з Іваном Франком – автор статті). ну нехай заведеться у нас 
земство, ми їх покажем, закордонцям, як треба дбати» [1, с. 357].

Знайомство з європейським способом життя поглибило у Михайла Косача й лесі 
українки почуття національної несвободи українців. Так, у листі до брата вона зві-
ряється: їй видається, «що на руках і на шиї у мене видно червоні сліди, що понати-
рали кайдани та ярмо неволі, і всі бачать тії сліди, і мені сором за себе перед вільним 
народом», на що в одному з листі Михайло алегорично відповідає їй про те, що « в 
Дорпаті куди вільніше дихати, ніж де в росії» чи в Києві, де «по правді мовивши, 
задуха страшенна». вивчення досвіду тогочасного політичного й культурного життя 
Західної Європи спонукало їх активної праці в ім’я майбутнього політичного суве-
ренітету рідної країни, критичніше оцінювати діяльність освіченого українського 
громадянства у політичній сфері, позаяк їм, вихованим на кращих зразках укра-
їнської і західноєвропейської демократії, було абсолютно неприйнятне бездіяльне, 
мовчазне «терпіння під’яремного життя».

важливим сегментом в листуванні є обговорення актуальних політичних проблем 
в російській імперії та Західній Європі, важливих уроків з української історії. Так, 
в листі від 23 лютого 1897 року Михайло Косач проводить аналогії між мовчанням 
й бездіяльністю сучасної європейської спільноти й дипломатії щодо крітської різні 
1897 року і пасивністю їх попередників середини ХVІІІ століття, «коли усім було 
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байдуже, що там Польща не виробляла з козаками та гайдамаками, коли росія під-
тримувала щонайретроградніший уряд в Польщі, коли російські гармати гриміли по 
гайдамаках 1730-х роках, як ниньки вони гримлять по критянах, коли Запоріжжю 
не давали вмішуватись в правобережні справи, як тепера не дають Греції, – і як тоді 
самі спільники пізніших розділів Польші про них і в думці не покладали, так і тепер 
дипломатія і слухати не хоче про хоч маленьке ущерблення Туреччини» [1, с. 351].

Таку ж політичну позицію тримає й леся українка, яка неодноразово в листах до 
брата висловлювала тверде неприйняття національної й соціальної російської екс-
пансії , яка робить її життя «тюремним».

обоє Косачів були відвертими і вимогливими критиками української преси, що 
засвідчують їх влучні, хоча почасти й суб’єктивні, характеристики періодичних ви-
дань того часу, вони вміли підмічати такі деталі в редакційній політиці, які зали-
шалися поза увагою багатьох дослідників національної преси. Так, леся українка 
математично точно сформулювала мінуси редакційної політики журналу «народ» 
(хоча її політичні симпатії й були на стороні радикальної партії) у зв’язку зі скеп-
тичним ставленням до видання з боку наддніпрянських демократичних україн-
ських кіл: «мало змагався з «кацапами», а дуже багато з народовцями»; «прикро 
вражав його сварливий тон»; «вічні переклади з Толстого й успенського»; невдалі 
передруки з інших часописів.

в атестації редакційної політики «народу» з нею солідаризується й брат: ««народ» 
погибає з сухот грошових. Таки не треба було грошей таку силу просаджувати на Да-
ниловича та закуп паперу, на котрого підписалося тілько 2 чоловіка. Сміх і горе. не 
вміє радикалія з грошима обертатись та й годі. Хоч ти що хоч з ними» [1, с. 289].

Характеристика україномовних видань не була у Косачів статичною, вона 
трансформувалася адекватно до зміни політики редакцій щодо національного 
питання. Так, у листі до Михайла Косача від 25 березня 1891 році віднаходи-
мо нищівну атестацію лесею українкою тогочасної діяльності редакції журналу 
«Правда»: «<…> такого подлого пройдисвітського, брехливого і донощицького 
журналу я не бачила чиста польська запроданка, та й годі, всіх вона лає: і на-
родовців, і радикалів, і кацапів, а тільки з поляками братається, та й то не з по-
ступовцями, а з станьчиками» [1, с. 88]. Дбаючи про високий рівень й авторитет 
української періодики вони висловлювали раціональні поради щодо редакційної 
політики національних видань.

Посутнє місце у листуванні брата і сестри посідає тема розвитку української 
літератури як важливого чинника формування національної свідомості, створен-
ня оригінальної й перекладної лектури для народного читання товариством «Пле-
яда», чільними представниками якої вони були. Так, у листі від 18 серпня 1891 
року він дещо патетично писав: «За нас будущина, відродження демократизму і 
любові до ближнього, котрі тепер так пригасають у корифеях світової літератури, 
але зате їх могуче дихання чути у повітрі. велика весна шле своїх гонців, і ти по 
правді жайворонок її. Я це тепер ще з більшою певністю тобі кажу. нам випадає 
доля першим одпихати човен з хвилевої пристані і пуститти у дальшу плавбу, хоч 
певно, кінця її ми е зобачим, проте зоря таки нам ясно світить, і ми по змозі дамо 
добрий керунок човнові у далеку чудову путь. І він таки дійде своєї мети, і тоді на 
щасливому березі згадають нас, перших керовничих на великому морі великого 
діла» [1, с. 289]. Підтримуючи ініціативу брата про створення бібліотеки для на-
роду, леся українка запевняє його, що все належне від неї, вона зробить – «що ж 
мені й робити, як не се!» 

водночас листування Михайла Косача й лесі українки, незважаючи на обгово-
рення у них важливих для українців світоглядних питань, позначенні родинною ка-
мерністю, навіть у площинні суспільних ідеалів і концепцій політичного розвитку 
українців.

леся українка. До 150-річчя



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 32 –

Висновки та перспективи. отже, Михайло Косач і леся українка усвідомлювали 
свою місію бути у перших лавах, тих, хто продовжує й употужнює розвиток україн-
ської національної ідеї, тому і в публіцистиці, і в оригінальній творчості, і в листу-
ванні вони відстоювали тип вольового українського інтелігента, здатного на само-
пожертву заради національної і соціальної свободи україни.

у листах Михайла Косача і лесі українки домінантною є тема непростої атмос-
фери у середовищі української інтелігенції щодо розуміння національного питан-
ня. окремі листи є своєрідними сторінками літопису української політичної історії, 
зокрема пошуків свідомо національною інтелігенцією шляхів утвердження україн-
ської ідеї серед значної частини зденаціоналізованого чужими ідеологіями україн-
ського народу. Будучи вихованими на кращих українських і європейських демокра-
тичних традиціях, усвідомлюючи трагізм бездержавного становища українців по 
обидва боки Дніпра, вони однаково боляче сприймала політичні поразки й прора-
хунки, як наддніпрянської, так і галицької інтелігенції.

упевнені, що сучасна інтерпретація епістолярної спадщини Михайла Косача й 
лесі українки буде цікавою сучасним українським журналістикознавцям, істори-
кам, політологам як ключ до розуміння важливих світоглядних проблем у царині 
становлення та розвитку української національної ідеї.
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Introduction. The epistolary heritage of the Drahomanov-Kosach family is a whole 
spiritual continent, rich in factual material, which helps to express the mood of the Ukrainian 
intelligentsia, to look in a new way at the development of pro-European sympathies in 
its circles while preserving its own national identity. With their epistolary legacy, the 
Drahomanov-Kosachs laid a new journalistic discourse in the sphere of the socio-political 
and spiritual life of the nation.

Relevance and purpose. The purpose of the article is to analyze the correspondence 
between Mykhailo Kosach and Lesia Ukrainka as an organic component of the national 
journalism of the turn of the century in the direction of discussing the ways of forming the 
Ukrainian political nation.

The purpose of the article determines the solution of the following tasks: to find out the 
main thematic segments in the correspondence of Mykhailo Kosach and Lesia Ukrainka 
concerning the national question; to characterize the strategies of the Drahomanov-Kosach 
family to raise the cultural level of the Ukrainian people.

Methodology. To solve the tasks set by the author of scientific study, the following methods 
were used: problem-thematic to identify and study key political issues in the epistolary 
heritage of the Drahomanov-Kosach family; analytical, systematic and comparative analysis, 
which helped to clarify the specifics of the national theme in the correspondence of Mykhailo 
Kosach and Lesia Ukrainka.

Results. The correspondence between Mykhailo Kosach and Lesia Ukrainka, on the one 
hand, is a search for themselves and, on the other, a finding of new evolutionary ways of 
developing national political and cultural thought.

Mykhailo Kosach and Lesya Ukrainka were aware of their mission to be at the forefront 
of those who continue and strengthen the development of the Ukrainian national idea, so in 
journalism, in original work, and in letters, they defended the type of strong-willed Ukrainian 
intellectual who is capable of self-sacrifice for national and social freedom of Ukraine.

Conclusions. Modern interpretation of the epistolary heritage of Mykhailo Kosach and 
Lesia Ukrainka will be of interest to modern Ukrainian journalists, historians, and political 
scientists for understanding important ideological problems in the field of formation and 
development of the Ukrainian national idea.

Key words: epistolary journalism, Ukrainian issue, Ukrainian intelligentsia.
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«не дУже зрУчний співробітник»:
Леся Українка в жУрнаЛі «жизнь» (1900–1901)
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Мета цієї статті – простежити мотиви й шляхи співробітництва Лесі Українки в петер-
бурзькому літературно-політичному журналі «Жизнь», ґрунтуючись передусім на її листуванні 
того часу (1899–1901). Використано джерелознавчий аналіз епістолярної спадщини Лесі Україн-
ки, що базується на хронологічно-типологічній характеристиці життєвої і творчої біографісти-
ки письменниці й публіцистки; систематизації фактів і висловлювань, пов’язаних із функціону-
ванням журналу «Жизнь», його співробітниками, творчими планами Лесі Українки. З’ясовано, що 
серед основних мотивів співробітництва Лесі Українки з петербурзьким місячником були такі: 
демократичне спрямування журналу, авторитет його авторів і працівників, можливість бути 
принциповим оглядачем і пропагандистом українського та європейського письменства, а також 
матеріальні стимули.  

Ключові слова: літературна критика, листування, журнал «Жизнь», мотиви співробітни-
цтва, Леся Українка.

«nOt a vEry COnvEniEnt COrrEspOndEnt»: LEsia Ukrainka in thE 
magazinE «zhyzn / LiFE» (1900–1901)
The aim of this article is to trace the motives and ways of cooperation of Lesia Ukrainka in the St. 

Petersburg literary and political magazine «Zhyzn / Life», based primarily on her correspondence of this 
time (1899–1901). The source analysis of the epistolary heritage of Lesia Ukrainka is used, it is based 
on the chronological and typological characteristics of the life and creative biography of the writer and 
publicist; systematization of facts and statements related to the functioning of the magazine «Zhyzn 
/ Life», its employees, the creative plans of Lesya Ukrainka. The main motives for Lesia Ukrainka’s 
cooperation with the St. Petersburg monthly were the democratic direction of the magazine, the authority 
of the authors and employees of the magazine, the opportunity to be a principled reviewer and propagandist 
of Ukrainian and European literature, and material incentives.

Key words: literary criticism, correspondence, «Zhyzn / Life» magazine, motives for cooperation, 
Lesia Ukrainka.

Вступ.  лесю українку невипадково називають «феноменальною жінкою у світо-
вій культурі» [1, с. 59], адже письменниця вражає різножанровістю, розмаїт-

тям тематики, філософською глибиною творчості. важливі національні риси в лі-
тературному надбанні л. Косач відзначила о. Забужко: занурюючись у тексти лесі 
українки, прагнучи реконструювати «обрис “культурної тяглости”, котру персоні-
фікувала собою “єретичка”-“прометеїстка”, лицареса Святого Духа, називаючись 
“просто” (sic!) українкою», сучасна письменниця помітила той «комунікаційний 
розрив», який утворився між лесею українкою й нашою «постколоніальною куль-
турою», той «хронічний “національний невроз”», що й на початку ХХІ століття пе-
решкоджає утвердженню «українського національного проекту»  [2, с. 342].

Публікації лесі українки в журналі «жизнь» – важлива сторінка її вагомої лі-
тературно-критичної праці, що поєднала скрупульозний дискурс європейської та 
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української творчості, увиразнила імена оригінальних італійських, французьких, 
польських, українських поетів і прозаїків (ада негрі, Г. д’аннунціо, Ю. Федькович, 
о. Кобилянська, в. Стефаник, жорж Санд, Е. ожешко, М. Конопніцька, С. Пше-
бишевський та ін.), спроєктувала феміністичні погляди в мистецтві. Як підкресли-
ла С. Павличко, феміністичний дискурс у літературній критиці був започаткова-
ний лесею українкою в її доповіді «Малорусские писатели на Буковине» (зокрема 
в творчості о. Кобилянської) та статті «новые перспективы и старые тени («новая 
женщина западноевропейской беллетристики»), опублікованих у журналі «жизнь» 
[3, с. 58–83]. 

Статті лесі українки в петербурзькому місячнику не залишилися непоміченими 
лесезнавцями. Детальний біографічний і творчий перебіг подій у життєписі пись-
менниці подав М. Мороз [4, с. 254–302]; цей же автор спільно з М. Булавицькою 
зафіксував факти опублікування літературно-критичних, публіцистичних і науко-
вих розвідок поетеси [5, с. 46–49]; К. Кухалашвілі здійснив аналіз публіцистичної 
майстерності  письменниці [6]. 

Цінним джерелом для з’ясування значимих фактів, подій, роздумів митця слу-
жить листування. Поетеса і критик М. Тарнавська відзначала непересічність лис-
тування лесі українки, вважаючи його «багатющим матеріалом для дослідження 
характеру і світогляду її як людини, поступового зростання як письменника. в 
лесиних листах – ціле багатство тем» [7, с. 75]. Доктор філософії зі СШа н. Іщук-
Пазуняк убачала в листах поетеси кілька аспектів: відображення «атмосфери висо-
кокультурної української духом і формою родини», вироблення власного громад-
сько-політичного світогляду, піднесення етично-моральних засад («нехай правда 
буде нашим законом»), виокремлення творчої індивідуальності, плекання характе-
ру «суворого й точного», безкомпромісного літературного критика [8, с. 396–398].

Мета цієї статті – простежити мотиви й шляхи співробітництва лесі українки 
в петербурзькому літературно-політичному журналі «жизнь» упродовж 1900–1901 
років, ґрунтуючись передусім на її листуванні того часу.

  Методи дослідження. у статті використано джерелознавчий аналіз епістолярної 
спадщини лесі українки, що базується на хронологічно-типологічній характерис-
тиці життєвої і творчої біографістики письменниці й публіцистки; систематизації 
фактів і висловлювань, пов’язаних із функціонуванням журналу «жизнь», його 
співробітниками, творчими планами лесі українки. Долучено також методи порів-
няння, індукції і дедукції, узагальнення.

результати й обговорення. Чимало емоційних висловлювань щодо місячника 
«жизнь», його редактора й авторів можна знайти у листуванні М. Горького та а. Че-
хова. Так, о. Пєшков спонукав упродовж грудня 1898 – лютого 1900 рр. свого літера-
турного побратима до співробітництва в журналі: «Було б чудово, якби ви згодились 
на їхні умови!», «для “жизни” ви туз козирів, а для мене ваша згода – всім святам 
свято!», «… “жизнь” ця досить мені дорога», «Сердечне вам спасибі за те, що підтри-
мали “жизнь”». Це так чудово!», «Буду просити вас за “жизнь”, не обійдіть увагою! 
Дайте ще й оповідання, будь ласка, дайте!» [9]. водночас літератор високо поцінував 
редактора часопису: «Симпатична фігура в. о. Поссе», «в. о. Поссе, велика енергія, 
що може бути дуже плідною для життя нашого, бідного всім хорошим. Слід підтри-
мати його на початку, слід дати розігратися йому на всю силу душі», «Поссе – це хло-
пець, якого можна дуже любити», «… химерник Поссе. З нього деруть десять шкур, 
рвуть, щипають, кусають. його страшенно не люблять в Пітері – вірний знак, що 
людина хороша. По суті – що йому редакторство? 200 крб щомісячно? він міг би заро-
бити вдвічі більше. Честолюбство? Цілком відсутнє. йому, бачте, хочеться створити 
хороший журнал, літературний журнал…» [9]. Та найбільше М. Горький цінував в 
особі в. Поссе «бійця й організатора», «величину, людину, яка потрібна в житті…» 
[10, с. 169–170].
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в енциклопедіях підкреслюється, що російський громадський і політичний 
діяч, публіцист в. о. Поссе був одним із засновників книговидавничого товари-
ства «Знание» (1898), організатором і фактичним редактором журналу «жизнь» 
(Санкт-Петербург, 1897–1901; лондон, женева, 1902), видавав також журнали 
«Библиотека рабочего» (1906–1907), «журнал для всех» (1908–1918) [11]. Саме він 
зумів об’єднати в «жизни» відомих російських прозаїків, критиків, публіцистів і 
художників (М. Горький, а. Чехов, л. андрєєв, в. вересаєв, І. Бунін, Є. Чириков,  
о. Серафимович, а. Крандієвська, П. Ге та ін.) [12], а також запросити до участі в 
журналі українських науковців і літераторів (Д. Багалій, М. Туган-Барановський, 
М. Славинський та ін.) [13]. на шпальтах петербурзького журналу були надрукова-
ні твори українських письменників – І. Франка, в. Стефаника, л. Мартовича, М. 
Коцюбинського, о. Кобилянської в російському перекладі; до перекладацької ді-
яльності долучилися в. Бонч-Бруєвич, леся українка та її сестра ольга Косач. Під 
керівництвом в. Поссе місячник здобув прихильність багатьох читачів, кількість 
передплатників на межі століть зросла до 15 тисяч. 

До редакції петербурзького журналу «жизнь» леся українка звернулася завдя-
ки М. Славинському (Славінському), з яким її поєднували «по-справжньому дружні 
стосунки»; удвох вони пережили «хвилини спілкування, творчості, пошуків, співпе-
реживання» [14, с. 396], як писав Б. Славінський. разом вони перекладали твори Г. 
Гейне, публікуючи їх на сторінках «літературно-наукового вісника» та окремими ви-
даннями, постійно підтримували творчі зв’язки, досвідчений журналіст М. Славин-
ський не раз сприяв у налагодженні контактів л. Косач із часописами в російській 
імперії («Мир божий», «вестник Европы», «Южные записки»). Близькі творчі вза-
ємини з поетесою дали можливість публіцистові, який перебував поза рідною землею, 
написати щире зізнання: «леся українка підхопила нитку, впущену в українській лі-
тературі за смертю Шевченка. Її драми-поеми продовжили шевченківську традицію, 
європеїзували українську поезію і стали зразками для модерних українських творців, 
і до певної міри однаково, і там, на батьківщині, і тут, на еміграції» [14, с. 136].

Як свідчить листування лесі українки, серед своїх адресатів, друзів ы знайомих 
у 1899–1901 рр. вона мала кількох представників тодішнього письменства, які були 
пов’язані з журналом «жизнь»: уже згаданий М. Славинський (вів у часописі розділ 
«журнальные заметки», подавав переклади і рецензії за підписом Sƚ, згодом огляди 
й переклади «новости русской литературы» під криптонімом М. С.) [15], публіцист 
і редактор журналу «жизнь» в. Поссе, російський драматург Є. Чириков, худож-
ній критик і мистецтвознавець П. Ге (син відомого художника). у зазначений період 
поетесою було написано близько двох десятків листів, серед яких 4 кореспонденції 
адресовані  в. Поссе, один лист – Є. Чирикову. в листах до сестри о. Косач, матері о. 
Косач, батька П. Косача, письменниці о. Кобилянської неодноразово згадано імена 
М. Славинського, П. Ге, в. Поссе, Є. Чирикова, обов’язки лесі українки перед ре-
дакцією  журналу «жизнь». 

основні мотиви звернення до часопису висвітлені в листуванні лесі українки. Зо-
крема 26 листопада 1900 р. л. Косач писала о. Кобилянській «”жизнь” дає мені  хоч 
не дуже великий зарібок (в росії взагалі гонорари досить високі), але зате постійний, 
і се для мене тепер багато значить. Правда, що робити треба регулярно на термін, 
пам’ятаючи, що час не жде, і навіть, що “час то гроші”» [16, с. 194]. Згодом у листі до 
сестри о. Косач подала ще одну важливу причину співробітництва «… але мені важно 
“положити лапки” в ті журнали, куди мене просили або куди я сама впросилась… Та 
крім сих матеріальних “видов”, я маю ще й інші і через те “кладу лапки” не абикуди, 
а тільки на чисті місця, де мої лапки не тільки мені самій послужити мають. воно 
таки погано, що укр[аїнський] літератор не може “в своїй хаті” ні шеляга заробити 
і се справжній наш хрест – оте оббивання чужих порогів, ще ж слава богу, що я маю 
як перебирати та вибирати, а інші, то й в калюжу сідають, бо так мусять» [16, c. 374]. 
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вперше леся українка згадала журнал «жизнь» у листі до сестри о. Косач 21 жов-
тня 1899 р., коли просила занести її статтю до редакції журналу «вестник Европы» 
(«бо там добрі гроші платять»), відразу уточнивши: якщо її роботу о. Пипін «завер-
не», то ользі варто передати рукопис до «жизни» і «хай буде божа воля!» [16, с. 
144]. водночас до співробітництва в столичному місячнику запрошував о. Пчілку та 
лесю українку їх добрий знайомий М. Славинський. Тому вже через місяць авторка 
реферату-статті «Два направления в новейшей итальянской литературе» звернулася 
до сестри, яка навчалася в Петербурзі, через Славинського адресувати свою розвідку 
до редакції вже зазначеного часопису. При цьому важливим було для української 
авторки «якнайшвидше знати рішенець редакції (мені багато залежить, щоб се було 
швидше)»; «я не хотіла б друкувати її gratis [задарма]…» [16, с. 152]. але о. Косач 
так і не змогла наприкінці 1899 р. передати рукопис сестри до «жизни».

Як твердять дослідники, саме С. Мержинський допоміг знайти лесі українці 
шлях до журналу «жизнь». 4 лютого 1900 р. поетеса виїхала з Києва до Мінська, де 
гостювала у хворого друга. Там вона познайомилась із співробітником петербурзь-
кого журналу Є. Чириковим, який «показав велику літературну солідарність» [16, 
с. 165] і відразу написав рекомендаційного листа до редакції, хоча леся про це й не 
просила. Потрапивши до Петербурга наприкінці лютого 1900 р., українська поетеса 
познайомилася з авторами «жизни», зокрема й редактором в. Поссе, вважаючи, що 
«стежка до “жизни” … тепер добре проложена» [16, с. 167]. вдалося відразу прила-
штувати два рукописи – про аду негрі й Г. д‘анунціо та буковинських літераторів. 
До того ж Поссе запропонував писати огляди української літератури, поставився 
до нової знайомої досить доброзичливо, запросивши на вечірнє засідання і «взагалі 
трактував en confrére [по-товариськи], як далеко не завжди трактують “пришель-
ців”» [16, с. 167].

окрилена такою зустріччю, леся українка відразу взялася за роботу, працювала 
ретельно й наполегливо. вона допізна сиділа за книгами, зверталася до  бібліотек, 
вишуковувала потрібні видання, де можна, випрошувала книги, бо в Києві вони ко-
штували дорого, особливо іноземна література. «роботи для “жизни” сила, бо треба 
страшну масу книжок і газет перечитувать, … а не можна ж писать “обзори” нашар-
мака. Поки устроїться нормальний état des choeses [стан справ], клопоту сила. все-
таки я дуже рада сій роботі…» [16, с.187].

літературні огляди стали для лесі українки обов’язковою роботою. Зусиль вони 
вимагали чималих, та ще й плата виявилася невеликою – по 75 крб  за аркуш. але 
без «власних незалежних фондів» жити ще важче, тому поетеса не відмовлялась і 
від цих копійок. З іншого боку, така літературна праця втомлювала менше; аж ніяк 
не могла «затамувати розвиток, відбиваючи від читання» та й не прив’язувала до 
одного місця, даючи можливість лесі українці подорожувати. в січні 1901 р. л. Ко-
сач доглядала тяжкохворого С. Мержинського. Хоч і недосипала вона ночами, але 
не покидала літературного пера, завершила одну роботу й узялася за іншу розвідку 
– про народовський напрям у німецькій літературі. До Мінська поетеса принагідно 
захопила необхідну літературу, бо «лихо лихом, а робота роботою». у листі до о. 
Кобилянської, позначеному 16 січня 1901 р., леся українка пояснювала, чому за бе-
летристику «боялася братися»: «Що ж, коли не впиватися, не вприскувати морфію, 
не курити опіуму, то треба хоч роботою задурити себе… а до критики нерви не на-
лежать або менше належать, отже, саме для мене робота. Тільки не можу так хутко 
робити, як в Києві» [16, с. 206]. 

в анонсі співробітників журналу «жизнь» на 1901 р. була зазначена низка імен, 
зокрема Є. лозинський, Д. овсянико-Куликовський, П. Струве, Є. Тарле, леся укра-
їнка, Є. Чириков та ін. (1900. № 12). у січні та лютому 1901 р. українська авторка 
написала листи редактору в. Поссе, але перша кореспонденція загубилася, тож до-
велося звертатися вдруге. л. Косач сповістила про своє скрутне становище, проси-

леся українка. До 150-річчя
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ла пробачення, що не змогла вчасно надіслати замовлені їй статті. Про умови своєї 
праці вона повідомила: «… в остальное время я исполняю обязанности сестры ми-
лосердия, при которых, – увы! – быть литератором почти невозможно» [16, с. 212]. 
леся українка назвала себе «неакуратним оглядачем», адже розуміла, що нещасли-
ві життєві обставини не виправдовують її зобов’язань перед журналом. вважала за 
потрібне дописати в листі до в. Поссе «… Если вы найдете, что при настоящих моих 
условиях я для вас неудобный сотрудник, то, надеюсь, сообщите мне об этом откро-
венно и заблаговременно. не правда ли?»  [16, с. 212–213]. редакція не мала наміру 
втрачати талановиту авторку, тож співробітництво в «жизни» продовжувалось. 

Після тяжкої втрати С. Мержинського, розбита горем і хворобою, л. Косач по-
вернулася до Києва, звідки 30 березня 1901 р. надіслала лист до Є. Чирикова. вона 
повідомляла про погіршення стану свого здоров’я: «Хорошо, что редакция «жизни» 
относится ко мне с терпением, иначе было бы мне плохо, так как работать мне те-
перь страшно трудно по условиям здоровья… впрочем, конечно, выдержу и это, как 
выдержала в свое время многое другое, – я из тех скрипучих деревьев, которые “два 
века живут”…» [16, с. 220].

Згодом на запрошення о. Кобилянської леся українка вирушила до Чернівців, 
звідти – в Кимполунг, де відпочивала серед гір і завершувала розпочату працю для 
«жизни». у травні 1901 р. надійшла звістка від батька про обшук у редакції та від-
повідні неприємності; деякі новини дісталися з Петербурга до місцевої преси. Донь-
ка у відповідь зазначила «… Скоріш всього, що справді моя редакція (отже, й моя 
робота в ній) лопне» [16, с. 229]. обіцяючи не надсилати нову працю за домовленою 
адресою, а передати її до «вестника Европы», що на той час втратив свою рецензент-
ку З. венгерову, леся українка все ж адресувала статтю про драму Г. Гауптмана 
«Михаель Крамер» до «жизни».  17 червня 1901 р. у листі до о. Кобилянської її по-
друга зазначила: «Хто не має обов’язкової, на термін, літерат[урної] роботи, той не 
знає, яке то щастя має чоловік в той день, коли, нарешті, відправить рукопис геть 
з хати! Тепер на тиждень хтось має цілковиту волю (окрім чужого манускрипта!), а 
там мусить подумати про матеріал до дальшої статті, бо хтось інакше сяде на лід з 
своїми фінансами…» [16, с. 242].

вже згодом леся українка отримала звістку про закриття журналу в червні 1901 
р., що змусило її пожалкувати про долю статті, яку вона «послала в лиху путь»; та-
кож була стурбована своїм фінансовим становищем: «…Так мене вкупі з «жизнью» 
посадили, що аж! а тепер мені гроші аж надто здалися б»  [16, с. 280]. Тож у листі 
до сестри 11 вересня 1901 р. літераторка писала, що поки її «не забули в російській 
журналістиці», варто б звернутися до журналів «Мир божий» и «вестник Европы»; 
прохала також ольгу «навести деякі справки» в Петербурзі про надіслану до «жиз-
ни» статтю про нову драму Г. Гауптмана, можливо, відшукати когось із співробіт-
ників часопису й «допитатися, що  сталося з усіма позосталими рукописями» [16, с. 
281]. Далі журнал розвивався своїми шляхами, тож українська авторка залишилася 
без надійної публіцистичної трибуни. 

отже, слід зазначити, що впродовж півтора років, 1900–1901, леся українка 
опублікувала в «жизни» 4 літературно-критичні розвідки: «Два направления в 
новейшей итальянской литературе» (1900. № 7), «Малорусские писатели на Буко-
вине» (1900. № 9), «новые перспективы и старые тени» (1900. № 12), «Заметки о 
новейшей польской литературе» (1901. № 1); ще два матеріали були надіслані до 
петербурзького часопису, але не потрапили на його шпальти:  «Современную обще-
ственную драму» повернено авторці як відтиск із численними цензурними втручан-
нями, рецензія на твір Г. Гауптмана був втрачений у зв’язку з закриттям місячника 
і знайдений лише через 75 років. 

Висновки та перспективи. Таким чином, можна підсумувати основні мотиви 
звернення лесі українки саме до редакції петербурзького журналу «жизнь»: демо-
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кратичне спрямування самого часопису, коло співробітників та авторів, які мали 
авторитет у читацькому середовищі; це була всеросійська трибуна, що давала змогу 
виступати одночасно в ролі критика й пропагандиста українського та європейського 
письменства; важливими були й матеріальні стимули, адже гонорар у столичному 
виданні був вищим, що забезпечувало поетесу певними коштами для самостійного, 
незалежного від родини життя, це був короткочасний вихід із скрутного становища. 

журналом «жизнь» не вичерпується перелік періодики, в якій друкувалася леся 
українка. Співробітництво з петербурзьким місячником підтвердило схильність по-
етеси до ґрунтовних літературно-критичних оглядів, віднайдення нових імен у літе-
ратурній спадщині різних народів, накресленні феміністичних траєкторій у літера-
турному процесі. Сучасні дослідники знаходять нові архівні матеріали, артефакти 
творчої діяльності видатної поетеси, оригінальні теми й сюжети для продовження 
лесезнавчих розвідок. різнопланова публіцистична майстерність лесі українки, ко-
мунікаційна сила її набутку можуть стати перспективним напрямом у цьому руслі.. 
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The aim of this article is to trace the motives and ways of cooperation of Lesia Ukrainka 
in the St. Petersburg literary and political magazine «Zhyzn / Life», based primarily on her 
correspondence of this time (1899–1901). 

Methods. The source analysis of the epistolary heritage of Lesia Ukrainka is used, it is 
based on the chronological and typological characteristics of the life and creative biography 
of the writer and publicist; systematization of facts and statements related to the functioning 
of the magazine «Zhyzn / Life», its employees, the creative plans of Lesia Ukrainka. Methods 
of comparison, induction and deduction, generalization are also included.

Results and conclusions. During the year and a half, 1900–1901, Lesia Ukrainka published 
4 literary-critical works in «Zhyzn / Life» magazine; among them are such articles as: «Two 
Directions in Modern Italian Literature» (1900. N 7), «Malorussian Writers in Bukovyna» 
(1900. N 9), «New Perspectives and Old Shadows» (1900. № 12), «Notes on the Latest Polish 
Literature» (1901. № 1); two more articles were sent to the St. Petersburg magazine, but 
did not get to its pages: «Modern Public Drama» was returned to the author as an imprint 
with numerous censorship interventions, a review of Hauptmann’s work was lost due to the 
closing of the monthly and found only 75 years later.

The main motives for Lesia Ukrainka’s cooperation with the St. Petersburg monthly were 
the democratic direction of the magazine, the authority of the authors and employees of the 
magazine, the opportunity to be a principled reviewer and propagandist of Ukrainian and 
European literature, and material incentives (after all, the fee in the capital’s edition was 
higher, which provided the poetess with certain funds for an independent life, it was a short-
term way out of a difficult situation).

Key words: literary criticism, correspondence, «Zhyzn / Life» magazine, motives for 
cooperation, Lesia Ukrainka.
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The urgency of the topic of the scientific article is determined by the processes of finding new 
concepts and applying new approaches to the study of the gender concept of the modern periodicals for 
women and men in Ukraine. The study of the gender concept is relevant because it reveals new trends 
and features of modern gender images. The purpose of the article is due to the processes of finding new 
concepts and the application of new approaches to the study of gender concepts in modern Ukrainian 
media. The study of the topic is relevant because it allows to identify new trends and features of modern 
gender images. The macroconcept «woman» can be conventionally divided into the main, that is, the most 
frequently used microconcepts in the magazines studied, such as: loved one, mistress, mother, girlfriend, 
mother-in-law, rival. As it turned out, in the studied editions, the macro concept of «man» is reflected 
in the most frequently used microconcepts: beloved, father, stranger, boss, son, friend. At the core of the 
gender conceptual sphere there is basic gender macro concepts «woman» and «man» that is used in the 
investigated periodical in different proportions, depending on the role of women and men in society. 
Especially because of the sensitivity, thoughtfulness, responsible selection of gender characteristics, 
which is presented in a gender-labeled periodical, modern and future is formed gender images.

Key words: gender, concept, conceptual sphere, content analysis, paradigm.

ГендеРні кОнцепти в сучасних укРаїнських медіа
Мета наукової публікації полягає в досліджненні гендерних концептів в сучасних українських 

медіа. Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній періодиці для жінок та 
чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих макроконцептів, тобто їх мікроконцепти 
та детально їх проаналізовано. З’ясовано, що видання для жінок та чоловіків насичені різнома-
нітними гендерними концептами, які вживаються у різних контекстах. Актуальність теми на-
укової статті зумовлена процесами пошуку нових концепцій та застосуванням нових підходів 
до вивчення гендерних концептів в сучасних українських медіа. Вивчення теми є актуальним, 
оскільки дозволяє виявити нові тенденції та ознаки сучасних гендерних образів. Основні резуль-
тати дослідження. Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто найчас-
тіше вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: кохана, коханка, мати, 
подруга, свекруха / теща, суперниця. Як виявлено, у досліджуваних виданнях макроконцепт 
«чоловік» відображається у таких найчастіше вживаних мікроконцептах: коханий, батько, не-
знайомець, начальник, син, друг. Головні висновки дослідження. В основі гендерної концептосфери 
функціонують базові гендерні макроконцепти «жінка» й «чоловік», які вживаються у досліджу-
ваній періодиці в різних співвідношеннях в залежності від того, які ролі виконуються жінкою чи 
чоловіком у суспільстві. І саме від виваженості, вдумливості, відповідального підбору гендерних 
характеристик, що подаються у гендерно маркованій періодиці формуються сучасні та майбутні 
гендерні образи.

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент-аналіз, парадигма.

Introduction. The urgency (Topicality of the research) of the topic of the scientific 
article is determined by the processes of finding new concepts and applying new 

approaches to the study of the gender concept of the modern periodicals for women 
and men in Ukraine. The study of the gender concept is relevant because it reveals new 
trends and features of modern gender images. Taking into account the special features 
of gender-labeled periodicals in general and the practical absence of comprehensive 

образ



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 42 –

scientific studies of the gender concept in particular, there is a need to supplement 
Ukrainian science with this topic.

A small number of works devoted to the study of the concept. The most prominent 
is the doctoral dissertation by L. Vasylyk «Suchasna hlobalʹna publitsystyka literatur-
no-khudozhnikh vydanʹ v konteksti istoriyi ukrayinsʹkoyi zhurnalistyky: kontseptsiya 
natsionalʹnoyi identychnosti» (“Modern global journalism of literary and artistic edi-
tions in the context of the history of Ukrainian journalism: the concept of national iden-
tity”). Candidate’s theses on social communications related to the study of concepts and 
conceptual peculiarities: M. Masimova’s «The Concept of Man and the World in Journal-
ism and the Artist of Art Umberto Eco», N. Zhelihovskaya «Conceptual and Thematic 
Features of Ukrainian Journalism in the Other Half of the 80s of the 20th Century». As 
for the study of gender peculiarities, the definition of gender in the Ukrainian language: 
N. Ostapenko, N. Sidorenko, M. Skoryk, V. Slinchuk, T. Starchenko, L. Stavytska, O. 
Sushkova, O. Podа, Ya. Puzirenko, L. Taran, O. Taranenko. Gender problems were 
raised in scientific articles by O. Dudoladova, O. Goroshko, L. Kompantseva, O. Semiko-
lienova, L. Sinelnikova, K. Pischikova.

This scientific article is a step in highlighting the gender conceptual sphere of mod-
ern periodicals for women and men in Ukraine as an integral part of Ukrainian society.

The purpose of the article of the research is to study the gender concept in the con-
temporary periodicals (for example, such magazines as women: «Schaslyva», regional 
– «Woman», «Women’s magazine», «Natalie», «Cosmopolitan», magazines for men: re-
gional ones – «Major», «His own», all-Ukrainian – «Men’s Health», «EGO», «Esquire») 
in the psycholinguistic paradigm of research using linguistic, psychological, psycholin-
guistic and socio-psychological methods of science.

To achieve this goal, the following tasks were set: to find out the level of scientific 
study of the gender concept in Ukraine; to reveal the issue of gender roles and stereo-
types in the studied editions; to define the features of the use of gender concepts in the 
pages of modern gender-stamped periodicals; to highlight the diversity of gender images 
in modern periodicals for women and men based on gender concepts.

The object of research is modern gender-labeled Ukrainian media.
The subject of research is gender concepts in modern Ukrainian media.
Methods of research. Gender psychology, which is served by methods of various sci-

ences, primarily sociological, pedagogical, linguistic, psychological, socio-psychologi-
cal. Let us pay attention to linguistic and psycholinguistic methods in gender studies. 
Linguistic methods complement intelligence research tasks, associated with speech, 
word and text. Psycholinguistic methods used in gender psychology (semantic differen-
tial, semantic integral, semantic analysis of words and texts), aimed at studying speech 
messages, specific mechanisms of origin and perception, functions of speech activity 
in society, studying the relationship between speech messages and gender properties 
participants in the communication, to analyze the linguistic development in connection 
with the general development of the individual.

Nowhere in gender practice there is the whole arsenal of psychological methods that 
allow you to explore psychological peculiarities of a person like observation, experi-
ments, questionnaires, interviews, testing, modeling, etc.

The methods of psychological self-diagnostics include: the gender aspect of the own 
socio-psychological portrait, a gender biography as a variant of the biographical meth-
od, aimed at the reconstruction of individual social experience. In the process of writing 
a gender autobiography, a person can understand the characteristics of his gender iden-
tity, as well as ways and means of their formation.

Socio-psychological methods of studying gender include the study of socially con-
structed women’s and men’s roles, relationships and identities, sexual character-
istics, psychological characteristics, etc. The use of gender indicators and gender 
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approaches as a means of socio-psychological and sociological analysis broadens the 
subject boundaries of these disciplines and makes them the subject of study within 
these disciplines.

And also, in the article a combination of concrete-historical, structural-typological, 
system-functional methods is implemented. Descriptive and comparative methods, 
method of typology, modeling is used. Also used is a method of content analysis for 
the study of gender content of modern gender-stamped journals. It was he who allowed 
quantitatively to identify and explore the features of the gender concept in the pages of 
periodicals for women and men.

Results and discussion. The conceptual perception and interpretation of the gender 
concept «woman», which is highlighted in the modern gender-labeled press in Ukraine, 
requires the elaboration of the polyfunctionality of gender interpretations, the compre-
hension of the metaphorical perception of this image and its role and purpose in society.

It is interesting to explore the gender conceptual sphere through the prism of the 
species characteristics of the concepts. All concepts can be conventionally divided into 
macro and microconcepts, or in other words on concept-maximum and concept-minima. 
The framework of the gender concept is two concepts that focus on gender relations in 
society – «man» and «woman», which are denoted as macro concepts or concept-maxi-
mum [9, с. 95].

The concept, the concept sphere is gendered, enabling a gendered approach to re-
searching the gender content of contemporary periodicals for women and men. Concep-
tual analysis of contemporary gender-stamped publications within the gender concep-
tual sphere allows to identify and correlate the meta-gender and gender concepts that 
appear in society.

The concept and the conceptual sphere are gendered, enabling a gendered approach 
to researching the gender content of contemporary periodicals for women and men. Con-
ceptual analysis of contemporary gender-labeled publications within the gender concep-
tual sphere allows us to identify and correlate the meta-gender and gender concepts that 
appear in society.

The researcher L. Vasylyk describes the concept-maximum as the full understand-
ing of the meaning of the word that is typical of a native speaker, to which reality is 
known in its entirety. This concept contains encyclopedia information that extends the 
concept-maximum due to additional knowledge about the object. Instead, the concept-
minimum means incomplete knowledge of the meaning of the word that is typical of a 
native speaker, to which the reality itself is known, but is supposedly peripheral to its 
practice of life [2, с. 214].

The macroconcept «woman» can be conventionally divided into the main, that is, the 
most frequently used microconcepts in the magazines studied, such as: loved one, mis-
tress, mother, girlfriend, mother-in-law, rival.

A loved one – this microconcept, of course, comes into the context of «a person / 
woman» and reflects the attitude of men to women, boys to girls. The microconcept 
«loved one» in all cases of life positively describes and characterizes a woman with the 
best of her sides: A happy woman is a loved woman («Natalie». – 2020. – No. 3). This 
concept reflects a woman who is bathed in the love and affection of her husband, who is 
ready to submit everything for her: Everything is at your feet, my beloved, and I am also 
a serpent on a short chain («Natalie». – 20020. – No. 2). In use the «loved one» can be 
replaced with the following synonyms: dear, sweet, one and only; often compared to such 
animals and birds as a cat, a bunny, a swallow, a winch.

A mistress – this microconcept is used in a negative light, in particular in the context 
of «wife – husband – mistress» relationship. And first of all the mistress is compared 
with such animals: a snake, a viper, a lizard, a frog. Calling a woman like that character-
izes her as an insidious, scumbag, cunning person: а serpant on a short chain («Cosmo-
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politan». – 2020. – No. 4); A girlfriend is a viper, and a man is a chameleon («Women’s 
Magazine». – 2020. – No. 5).

A friend – this microconcept is covered both in a positive and a negative color. First-
ly, a friend is a faithful person, who is always ready to give up his shoulder, to listen and 
give advice: A girlfriend will not leave her in trouble («Mini». – 2020. – No. 4). Second-
ly, the concept «friend» is depicted on the pages of the published editions in the context 
of the «pseudo-friend», who is ready to be friendly for some purpose, that is not always 
good: Snake in Sheep’s Skin («Natalie». – 2020. – No. 2.) Sometimes this pseudo-friend 
sets up someone’s husband as a goal. In this case, the friend becomes a rival.

A rival – this is one of the largest inhabitants in the study of periodicals’ macrocon-
cepts. And of course, the concept of «rival» is manifested in the gender ratio «woman 
– man – woman», where a person acts as the main prize: Who will get a super prize 
(«Mini». – 2020. – No. 4); Two women and one man («Natalie». – 2020. – No. 5).

A mother – this microconcept is one of the most used on the pages of the studied pe-
riodicals, more often in magazines for women. The concept «mother» is used in the posi-
tive (more) and negative (less) semantic loading. In a positive context, «Mom» is caring, 
kind, affectionate, the one who understands and forgives all, a close person: My mother 
is the best friend («Schaslyva». – 2020. – No. 2). In the negative context, the concept 
«mother» is used quite rarely, but in several magazines there are materials in which a 
mother appears as a so-called «cuckoo». That is the biological mother, who leaves her 
child for other matters or interests: The Cuckoo Dropped and Failed («Woman». – 2020. 
– No. 2). The negative concept of «mother-cuckoo» shows the topic of abortion: Kill for a 
Goal («Natalie». – 2020. – No. 3). Thus, the studied concept «mom» has different mean-
ings. However, the concept of «mother» is much more often depicted by the bright, pure, 
beautiful image of the mother. The mother in the periodicals for women and men is often 
compared to the guardian and the protector.

A mother-in-law is the most commonly used microconcept in the periodicals surveyed 
for women and men. First, consider the microconcept «introspection», this microcon-
cept is not always used in a positive context. The mother-in-law is a husband mother who 
is often portrayed too curious, full of knowledge and with a constant desire to help his 
son and his family and thus interfere in the life of a young family, which does not always 
help, and, on the contrary, hurts its perseverance. She also turns his son into a so-called 
«mummy’s son»: My husband is a mummy’s son («Natalie». – 2020. – No. 4); The moth-
er-in-law ruined our family («Women’s Magazine.» – 2020. – No. 2). In the positive 
context, the mother-in-law is depicted in the image of a friend. This image is definitely 
positive and helps readers find a common language and even talk with the mother-in-law 
if there are certain problems: Introspective: an enemy or a friend («Natalie». – 2016. – 
№ 1.) The microconcept of «mother-in-law» is often used with a comic semantic loading 
and therefore is often more positive than negative. This concept is relevant both in pub-
lications for women and men: The mother-in-law has all in the sight («Woman». – 2020. 
– No. 4); Under the heel of mother-in-law («Natalie». – 2020. – No. 2).

Staying on the spiritual characteristics of a woman associated with her inner mental 
life, stereotyped peculiarities of female nature, one should highlight the conceptual sign 
of «the women’s natural ability to be to be raised, influenced»: a sack, a vine, a soul – a 
woman who is completely devoid of any beliefs, values, orientations and, in general, any 
qualities that make up the notion of «personality»; she can completely dissolve not only 
in male affairs, but also in his character, habits, preferences ...».

Among the positive moral and ethical qualities, the following signs are actualized: 
conscientious attitude to work; ability to be worthy of self; the ability to bring confi-
dence to you.

The leading model of gender relations in society is reflected by the media mainly in 
stereotyped images of men and women. The analysis of the gender roles of a woman and 
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a man allows a deeper understanding of the concept of a woman, a man, their branches – 
mother, wife, father, etc.

Gender relations are indivisible and always mutually predetermine and subconscious-
ly complement each other, their content is revealed through the principle of unity of 
opposites, which are in constant social interaction.

The main gender concepts and their derivatives, as well as the correlation between 
them, are revealed for the study of the gender conceptual sphere. It is revealed that gen-
der concepts coexist in close interaction with each other, that is, the concept of «woman» 
finds its reproduction in the concept of «man». This is highlighted in such a categorical 
relation as «a woman – a man», which, for its part, is divided into different categories: 
«wife – husband», «mother – child» («mother – daughter», «mother – son»), «woman 
– mother-in-law», «girl – boy», «girlfriend – boyfriend», «boss – subordinate», «subor-
dinate – boss». And these interconnections can be used in investigated editions with dif-
ferent semantic loadings, that is, in different contexts, both positive and negative. So, it 
means performing various interpersonal functions, and sometimes social roles. That is, 
gender-labeled periodicals are not limited to covering only the positive image of a woman.

As it turned out, in the studied editions, the macro concept of «man» is reflected in 
the most frequently used microconcepts: beloved, father, stranger, boss, son, friend.

Let’s take a closer look at these concepts:
Beloved – this microconcept has both a positive and a negative connotation and is 

accordingly used in the gender conceptual relation of «man – woman». The concept of 
«beloved», of course, is more oftenly used in a positive context. And it is characterized 
by such qualities as tenderness, courtesy, generosity, care: Beloved is ready for every-
thing («Natalie». – 2020. – No. 4); My beloved gave a star ... («Women’s Magazine». 
– 2020. – No. 2). But there are cases where the concept of «beloved» is used in a nega-
tive context, namely: «beloved / traitor», «beloved / miserly», «beloved / work»: The 
betrayal has erased our family («Natalie». – 2020. – No. 4); Work is number 1, and I ... 
(«Schaslyva». – 2020. – No. 4.) The concept of «beloved» in relation to work is used not 
only in negative reflection, because it takes too much, but also in a positive way in the 
case when the work brings a lot of profits and pleasure: My favorite workaholic with a 
thick purse («Women’s Magazine». – 2020. – No. 5); His work is my money («Cosmopoli-
tan». – 2020. – No. 1).

Father – this microconcept is identified as the most commonly used in the studied 
periodicals in the ratio of «father and child». This microconcept is reflected in a posi-
tive context, in this case, the image of the father is characterized by such features as: 
care, help, attention, sincerity: Parental attention is priceless for a child («Schaslyva». 
– 2020. – No. 1). The concept «father» also has a negative coverage: Father is a traitor 
(«Natalie». – 2020. – No. 1); He (father) left us when I still could not speak («Women’s 
Magazine». – 2020. – No. 2). 

Stranger – this microconcept is used in the most commonly used (in our category 
study) relation «woman and man» and is mainly positive: Stranger from my dreams 
(«Natalie». – 2020. – No. 3); The stranger presented me with 101 rose («Schaslyva». – 
2020. – No. 6). This concept is exclusively positive on the pages of the periodicals (more 
often for women) and is replaced by a synonym such as the magician: I first saw a wizard 
on my threshold («Women’s Magazine». – 2020. – No. 1).

Boss – this microconcept is often replaced by the following synonyms: the boss, the 
chief, and sometimes the senior colleague: Yes, the boss, I listen carefully («Cosmopoli-
tan.» – 2020. – No. 1.) This microconcept has both a positive and Negative reflection: 
In a positive way, the concept of «boss» is used in the context of a generous employer: 
My salary allows me a lot ...» («Cosmopolitan». – 2020. – No. 2). And the negative – as 
a strict, powerful one, who controls everything and all: The Tyrant Leader is My Dread 
(«Natalie». – 2020. – No. 2.) It should be noted that the microconcept «tyrant» is one of 
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the most distinguished, most used in the periodic study for women and men, although it 
is sometimes used in the context of «woman and man», that is, a man, often a legitimate 
man, who allows himself a bad, contemptuous, evil attitude to his wife: My lawful hus-
band is a true tyrant («Natalie». – 2020. – No. 2); The Despot at Home («Women’s Maga-
zine». – 2020. – No. 5). Accordingly, the microconcept «tyrant» is reflected in such a 
synonym as a despot. The microconcept «legitimate man», mentioned above in the nega-
tive context, does not distinguish a separate group of most often used microconcepts, 
because referring it to a group of microconceptual «beloved», which was previously con-
sidered. Returning to the microconcept, «the boss», it is worth noting that sometimes 
this image is covered in the role of a lover: Boss and lover – two in one («Cosmopolitan». 
– 2020. – No. 4) – material under this heading reveals the image of the boss in exactly 
the lover’s context.

A son – this microconcept is most often also used in relation to «woman and man», 
but the concept «woman», in particular in the micro-concept «mother», that is, in the 
attitude of son to mother: Mother – love for life («Natalie». – 2020. – No. 2). As well as 
this microconcept is used in the gender ratio «mother – son – lover», as a rule, in this 
case is more often negative than a positive color, because the concept «man» is used in 
the sense of «momsyn son»: On my pity, he turned out to be a real mummy son («Cosmo-
politan». – 2020. – No. 8).

A friend – this microconcept is one of the most mentioned in the investigated peri-
odicals. And gender is used in the «male / female», «male / male»: My friend is my anti-
biotic («Women’s Magazine». – 2020. – No. 8.) In relation to «man / woman,» man acts 
in a metaphorical role of a strong shoulder, a girlfriend in the masculine body: I have a 
girlfriend of 100 kg and can bring me home if I need to ... («Mini». – 2020. – No. 6). And 
in relation to «man / man» the microconcept «friend» is, above all, a strong spirit in a 
strong man’s body, ready to always come to the rescue or to be the company in the gym 
as well as in the bar: A friend in trouble will not leave («EGO». – 2020. – No. 5); True 
Friend is Iron («Mens Health». – 2020. – No. 6); Beer and the main thing («Your». – 
2020. – No. 2).

American psychologist Sandra Bam created a psychological method for measuring 
masculinity and femininity, the «Bem Sex-Role Inventory», according to which four 
types of people can be diagnosed regardless of their physiological gender: masculine 
(with expressive male qualities); feminine (with pronounced feminine qualities); an-
drogynous; uncertain (without the expressed qualities of masculinity and femininity).

One of its most significant components is gender-role (or gender) socialization. Gen-
der-role socialization is the assimilation of gender roles, social expectations of these 
roles, as well as gender development of personality, that is, the formation of psychologi-
cal characteristics that correspond to gender roles. These roles are closely related to the 
awareness of a representative of a particular gender and with the standards of behavior 
characteristic of the representatives of this gender.

Gender socialization has a number of peculiarities and specific difficulties for men 
and women. From birth, the child enters the social environment, which sets a number 
of stereotypes of gender-role behavior. By the way, the child hears from his parents, tu-
tors: «It’s not good, it’s not something a girl (boy) would do»; «Do not cry, boys do not 
cry!»; «Do not be afraid, the girls do not behave like this!» With the first manifestations 
of the awareness of a representative of a certain sex, the child connects it with a number 
of features: with clothing, rules of conduct, manifestations of feelings or prohibitions 
on them [7, с. 38].

It is in the magazines for men that the theory of the gender male role is maintained. 
And in women’s, on the contrary, women want to see men more gentle, emotional, spon-
taneous, capable of unpredictable actions, which does not correspond to the theory of the 
gender male role, developed by D. Thompson and J. Plec. Common to both types of publi-
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cations is the fact that gender concepts are not separate the concept of «person» is men-
tioned in the context of «man – woman», their relationships in various aspects of life.

Conclusions and perspectives of further study. Typical features of femininity and 
masculinity, first of all, socially fixed norms, stereotypes, and not the result of objec-
tive natural differences between genders. In some cases, these features really reflect the 
average differences between men and women. But often, they are the result of educa-
tion, when psychological differences are formed under the pressure of stereotypes im-
posed on a person by society. And it happens that the traditional features of femininity 
and masculinity contradict the true nature of people. In particular, until recently it was 
considered that women have a more emotional attitude, and men are more inclined to 
logical thinking. Modern studies of neurophysiology argue that in women on the average 
more advanced is the left (logical) brain hemisphere, and in men – rights (emotional). In 
particular, most researchers in the field of differential psychology agree that girls have 
more advanced speech abilities (related to the left hemisphere) than boys. However, his-
tory shows that most writers at all times and ages were men. Women and men are really 
different, but these differences are not always identical with public stereotypes. Real 
gender differences are a combination of natural differences and upbringing.

The level of scientific study of the gender conceptual sphere is clarified. It is high-
lighted that the concept is a multidimensional complex represented in the language, 
which has a certain ethnocultural specificity. The concept has an unstable structure, 
which is reflected in the conceptual model developed by us, in which we distinguish the 
root and applications of the concept, the movement of signs in the actual content direc-
tions from and to the root is possible. The unstable (mobile) structure of the concept is 
also characteristic of its root: during the historical development of the roots may change, 
but the meaningful value is not lost, but replaced by synonyms or verbal neoplasms, rel-
evant to the present.

The macroconcept «woman» can be conventionally divided into the main, that is, the 
most commonly used microconcepts in the magazines being studied, namely, the follow-
ing: loved one (26 %), mistress (23 %), friend (14 %), rival (12 %), mother (11 %), 
mother-in-law (9 %), others (6 %). 

In the studied editions, the macroconcept «man» is reflected in the most frequently 
used microconcepts: beloved (30 %), father (21 %), stranger (17 %), boss (12 %), son 
(10 %), friend (7 %) others (4 %). 

Thus, the coverage of the gender concept of «man» on the pages of publications 
for men and women is different. For example, in female editions, a man is most often 
described in relationships with women, only then – as a professional in his case, 
almost no attention is paid to the appearance of a man. That is, the inner essence of a 
man is important for a woman (based on materials of magazines). As for the concept 
of «man» in the pages of publications for men, then the very appearance is devoted a 
significant part of publications. It is also important for men to have proper nutrition, 
career development, success, status in society. And the coverage of the gender concept 
«woman» in gender-stamped periodicals confirms the opinion that most modern women 
are trying to show themselves both in work and in relationships with men, performing 
various social roles. They combine professional and family spheres of life. Important 
is the spiritual development of a woman as a purposeful person who tries to maintain 
a form and monitor her appearance. The image of a fully developed woman is a major 
issue in the pages of contemporary periodicals for women, proving an analysis of their 
content. It is worth noting that in the magazines for men, the concept of «woman» is no 
less important, and it is implemented in the context of «man – woman», in particular in 
terms of work, hobbies, rest, relationships. Concepts of «woman» and «man» coexist, 
unity of «man – woman». Relationship with the opposite sex is an actual topic for both 
women and men’s periodicals.

образ
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The prospects for further research are at the core of the gender conceptual sphere 
there are basic gender macro concepts «woman» and «man» that are used in the inves-
tigated periodical in different proportions, depending on the role of women and men in 
society. Especially because of the sensitivity, thoughtfulness, responsible selection of 
gender characteristics, which are presented in a gender-labeled periodical, modern and 
future gender images are formed, ideas about ideal women and men is popularized, as 
well as their needs, opportunities, duties in the family, at work, and in general in all 
spheres of life; the spiritual and psychological component of society is formed.
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Вступ. актуальність теми наукової статті зумовлена процесами пошуку нових кон-
цепцій та застосуванням нових підходів до вивчення гендерних концептів сучасної пе-
ріодики для жінок і чоловіків в україні. вивчення гендерних концептів є актуальним, 
оскільки дозволяє виявити нові тенденції та ознаки сучасних гендерних образів.

Мета роботи полягає у з’ясуванні гендерних концептів у площині дослідження сучас-
ної періодики для жінок і чоловіків.

Методи дослідження. Гендерна психологія послуговується методами різних наук, на-
самперед соціологічних, педагогічних, лінгвістичних, психологічних, соціально-психо-
логічних.

результати. Концепт, концептосфера включають гендерні ознаки, що уможливлює 
гендерний підхід для дослідження гендерного контенту сучасної періодики для жінок 
та чоловіків. Концептуальний аналіз сучасних видань у межах гендерної концептосфе-
ри дозволяє виявити й співвіднести метагендерні та гендерні концепти, що фігурують у 
суспільстві. 
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виявлено основні гендерні концепти та їх похідні, а також співвідношення між ними. 
З’ясовано, що гендерні концепти співіснують в тісні взаємодії між собою, тобто концепт 
«жінка» знаходить своє відображення у концепті «чоловік» це висвітлено у такому кате-
горіальному співвідношенні як: «жінка – чоловік».

Висновки. в основі гендерної концептосфери функціонують базові гендерні макро-
концепти «жінка» й «чоловік», які вживаються у досліджуваній періодиці в різних 
співвідношеннях в залежності від того, які ролі виконуються жінкою чи чоловіком у 
суспільстві. І саме від виваженості, вдумливості, відповідального підбору гендерних 
характеристик, що подаються у гендерно маркованій періодиці формуються сучасні та 
майбутні гендерні образи, популяризуються уявлення про ідеальних жінок і чоловіків, 
їхні потреби, можливості, обов’язки у сім’ї, на роботі, й загалом у всіх сферах життєді-
яльності а отже формується духовна і психологічна складова суспільства.

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент-аналіз, парадигма.

Стаття надійшла до редакції 11.02.2021.
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спеціаЛізовані поЛя жУрнаЛістики
У контексті поЛітико-фіЛософських концептів

МІТЧУК Ольга,
д-р. наук із соц. комунік., проф. кафедри, 
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, вул. Степа-

на Дем’янчука, 4, м. рівне, 33027, україна, e-mail: o.mitchuk@gmail.com.

Стаття має на меті вивчення існуючих визначень інститутів обох соціальних феноменів у 
філософській науці. Пропонується аналіз порівняння та взаємопроникнення цих інститутів як 
філософська концепція. Аналізується поняття журналістського поля з огляду на структурова-
ність контенту у зв’язку із аспектами понять інституціоналізації влади та права. Порівню-
ються властивості декількох спеціалізованих підполей журналістики у контексті виробництва 
мас-медіа різноманітної інформації та форм конкуренції та співпраці між універсальними та спе-
ціалізованими журналістами. Порівнюються різні підвиди журналістики та відповідні соціальні 
простори, ступінь взаємозв’язку між професіональним та комерційним вимірами поля журналіс-
тики.

Ключові слова: влада, журналіст, інституціоналізація, категорія, контент, мас-медіа, пра-
во, професіоналізм, соціальний ефект, спеціалізація, універсальність

spECiaLizEd FiELds OF jOUrnaLism in thE COntExt OF pOLitiCaL 
and phiLOsOphiCaL COnCEpts
The article aims at examining the existing definitions of institutions of both social phenomena in 

philosophical science. The analysis of the institute comparison and interpenetration as a philosophical 
concept is suggested. The notion of a journalistic field is analyzed in view of content structuredness in 
connection with aspects of the notions of institutionalization of power and law. Peculiarities of several 
specialized subfields of journalism are analyzed in the context of mass-media production of different 
information and forms of competition, and cooperation between universal and specialized journalists. 
Different subtypes of journalism and respective social areas, the degree of interaction between 
professional and commercial dimensions of the journalistic field are analyzed.

Key words: power, journalist, institutionalization, category, content, mass-media, law, 
professionalism, social effect, specialization, universality 

Вступ. Якщо дослідники соціології та економіки мають звичку аналізувати певні 
соціально-професійні категорії крізь вивчення ринку праці, зайнятості, типо-

логії робіт, присвячених журналістиці, то дослідники самої журналістики майже 
ніколи не користуються такими аналітичними інструментами або приділяють їм 
мінімальну увагу. Проте аналіз структури ринку праці журналіста та, зокрема, спо-
собів відтворення фактажу чи аналітичного контенту вважаємо дуже корисним для 
аналізу тих перетворень, які характеризують стан сучасної журналістики.

Трансформації журналістики в посткомуністичних країнах з україною 
включно призвели до перетворення загальної економічної картинки журналіс-
тики як сектора суспільної діяльності. журналістська практика і персона жур-
наліста являють собою велику частинку ринку журналістської роботи у своєму 
різноманітті; при цьому факт залишається фактом – цей ринок має деякі межі. З 
цього приводу постає питання лише з точки зору формулювання: якими є стосун-
ки роботодавцями зі співробітниками, якими виступають самі журналісти. Без 
означення та конкретизації поняття медіаполя складно визначити роль і місце 
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журналістики як соціальної практики та журналіста у сучасних суспільних про-
цесах. 

Метою цієї статті є доведення тези про те, що мета функціонування спеціалі-
зованої та універсальної журналістики часто обертається в одному філософському 
полі, в межах виконання журналістами політичних і (чи) комерційних інтересів 
– попри поділу певного контенту на спеціалізований чи універсальний. Об’єктом 
дослідження виступають політико-філософські концепти. Предметом наукового 
пошуку є спеціалізовані та універсальні поля журналістики як чинники цілісного 
поля, створеного з окремих частин і елементів з метою цілеспрямованої комуніка-
ційної діяльності 

Методи дослідження. в основу наукового дослідження покладено аналіз теоре-
тичних опрацювань цієї проблеми, здійснених представниками комунікативістики, 
соціології, філософії та філології, а також наукові гіпотези авторки цього досліджен-
ня. Методологічну основу статті становить поєднання загальнонаукових методів і 
спеціальних методик та підходів до вивчення закономірностей та особливостей про-
ходження інформаційних процесів та явищ. Так, опрацювання джерельної бази 
ґрунтувалося на застосуванні аналітико-синтетичного, логічного методів, що допо-
могло сформулювати систему вихідних теоретичних положень, принципи відбору, 
аналізу та узагальнення матеріалу дослідження.

використовуючи методологію типологічної та видової сегрегації як методу ви-
значення специфіки сегментації певних реалій, сформульовано типоутворювальні і 
видоутворювальні ознаки та запропоновано на їх основі класифікаційні схеми таких 
явищ інформаційної діяльності діяльності.

результати й обговорення. Громадські науки, з одного боку – це зафіксовані вче-
ними або дослідниками певні етапи розвитку суспільства, а з іншого боку – замас-
ковані в павутині наукових текстів відповіді на питання про те, що трапилося з сус-
пільством.

Філософія, політологія, практична соціологія, без приблизних результатів якої 
сьогодні не обійтися, спостерігають поведінку не тільки різних соціальних груп, а й 
себе самої. Маємо на увазі феномен «наглядове спостереження» або – «спостережен-
ня за спостерігачем».

Теорія Бруно латура щодо дослідних наук і технологій – «STS» – базується на: 
по-перше, відмові від жорсткого поділу на конкретну соціальну структуру; по-друге, 
відмові від спеціалізації знань і ігноруванні диференціації точних наук з науками 
гуманітарними.

Таким чином, філософія, політологія, практична соціологія не можуть конкрети-
зувати жодного полюса суспільного життя. Теоретична основа філософії, політології, 
соціології ігнорує дуже важливий елемент еволюції досліджень в соціальних галузях 
науки, в межах яких учасник будь-якого суспільного процесу стає опонентом. Маєть-
ся на увазі науково-методологічний «колабораціонізм», в межах якого науковець-тео-
ретик часто повинен йти на вимушений компроміс з певною практикою, до якої може 
відчувати наукову (не кажучи вже про політику і методології проведення) огиду.

отже, есе Бруно латура «Коли речі дають відсіч: можливий внесок досліджень 
науки» в громадські науки» [13]. фактично подає коротку гносеологічну схему спо-
стереження суспільних явищ. Принципово мова йде про те, що у вчених є бажання 
встановити певні межі «гуманітарного» напряму, які можуть проявити себе в кон-
кретних дослідницьких результатах завдяки методам, апробованим в попередній 
науковій практиці. Бруно латур стверджує, що учасники громадських процесів:

по-перше, в цілому позитивно реагують на скандальність інтересів суспільства і 
орієнтацію на якусь нетрадиційність з точки зору класичної науки;

по-друге, не враховують специфіку обставин, характерних для будь-якого поточ-
ного розвитку суспільства.
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Подібні обставини латур вважав свого роду альтернативними сценаріями модер-
нізації, нових суспільних цілей і норм, поновлення авторитетності громадського 
знання. Свій аналіз учасників суспільних процесів латур розгорнув в межах двох 
теоретичних концепцій: 

по-перше, він вважав учасників суспільних процесів акторами мережевої теорії 
(теорія ANT: Actor Network Theory); 

по-друге, вважав, що будь-які суспільні процеси відбуваються виключно в режи-
мі співіснування суспільства і особистості (теорія AIME: An Inquiry Into Modes of 
Existance).

надійність контексту ефективно усуває всі можливі питання щодо взаємозв’язку 
між процесом оприлюднення реалій зовнішнього світу (до речі, це стосується і прак-
тичної соціології). Бруно латур відзначає, що «ніякої учасник суспільних процесів 
не може вважатися слабким, оскільки той, хто розуміє контекст, той рухається впе-
ред» [13, с. 112].

Бруно латур виключає контекст і не зважає на нормування громадської само-
бутності, але має при цьому має мізерний вибір функціонального журналістського 
поля: деякі зображення світу можуть бути точними або приблизними, деякі кон-
кретні реалії чіткими або розмитими, деякі відповідають дійсності чи ні. але заці-
кавлений учасник будь-якого суспільного процесу ніколи не зможе асимілюватися, 
«розчинити себе в точних наукових ідеях». Індивідуальне наукове «ні» може стати 
формою відмови від участі в розробці будь-якої суспільної проблематики. 

у контексті вищенаведених міркувань поняття «журналістського поля» дозво-
ляє з’ясувати, що являє собою сутність журналістського професійно-виробничого 
простору та його різноманіття. Щоб зрозуміти позицію окремого медіа чи окремо-
го журналіста, необхідно визначити та конкретизувати позицію, яку цей медіа чи 
цей журналіст займає у суспільстві в цілому – тобто, йдеться про виокремлення в 
структурах та кластерах соціуму усіх понять і бачень, які характерні для медіа чи 
журналіста, пов’язані один з одним та функціонують певним чином як мікрокосми. 

Для наукового пошуку європейця соціальні інститути стали ключовим змістом 
політики євроінтеграції. Доволі неоднозначні за своїми результатами вибори у влад-
ні органи та структури країн Європейського Союзу, які мали місце протягом 2013 
– 2017 років, входять у певну суперечність із надіями європейської громадськості 
на демократичний та ліберальний розвиток суспільств, адже активні учасники со-
ціальних процесів в межах Європейського Союзу намагаються постійно домінувати 
над певними елементами національних суб’єктів та перспектив їхнього впливу. 

на питання можна відповісти лише з уважним поглядом на професійний розви-
ток журналістів Європейського Союзу, тобто, на зміни у роботі та умовах роботи тих, 
хто виступає як громадська еліта та лідери думок в потоці комунікацій в межах ЄС. 
Професійні умови журналістської роботи (попри належність до так званих універ-
сальних чи спеціалізованих видань) – це високий ступінь і якісне спрямування кон-
тенту, що відповідає виробничим умовам європейської журналістики. Філософські 
аспекти інституціоналізації влади та права враховують не тільки журналістський 
продукт або діяльність окремих журналістів, але й являють собою певне професійне 
поле, яке має власну інституційну специфіку.

американські дослідники родні Бенсон та Ерік невью проаналізували розуміння 
батьком терміну «журналістське поле» П’єром Бурдьє ключових контекстів цього 
поняття [16]. Ми ж вважатимемо, що під журналістським полем варто розуміти сис-
тему організації контентів, які передаються через конкретні медіа конкретними 
журналістами (тавтологія навмисна). 

насамперед, нам необхідно спочатку показати, як журналістське поле структу-
роване навколо опозиції між «загальним» і «спеціалізованим» контентним полю-
сом, як ступінь журналістської спеціалізації змінюється залежно від конкретизації 
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місця засобу масової інформації та журналіста на ринку мас-медіа. у зв’язку з цим 
маємо зазначити, що останні перетворення у світі медійного рекрутингу та їхні на-
слідки для боротьби за визначення журналістської досконалості свідчать про збіль-
шення ваги спеціалізованого полюса журналістської творчості. 

журналістська сфера дедалі все більш й більш неоднорідна із суспільним та со-
ціальним розвитком, особливо ця неоднорідність відчувається у зв’язку із безпреце-
дентним розвитком спеціалізованої інформації, яка, очевидно, не підтримує однако-
вих а то й навіть якихось наближених відносин з різними соціальними інститутами 
чи просторами, про які вона й повідомляє. Саме тому вираз спеціалізованого журна-
ліста не має жодного сенсу, якщо він використовується занадто широко.

необхідно виокремити типи носіїв (наприклад, новинні канали, суспільно-по-
літичні журнали, розважальні газети, окремі портали тощо), редакційний (колек-
тивні) та журналістські (індивідуальні) спеціалізації з огляду на їхній тематичний 
вміст щодо автономного контентного субполя журналістики. Це необхідно для того, 
щоби вияснити та конкретизувати позиції медіа чи журналіста в окресленому жур-
налістському полі. Строкатість тематичної спеціалізації прикладної журналістики 
призводить до можливості порівняльних контентів у медіа – але тут йдеться не стіль-
ки про реалізацію методу контент-аналізу, скільки про структурований, кластерний 
розгляд повідомлень з того чи іншого конкретного приводу.

у зв’язку з підсумками роботи відомої Комісії Хатчінса (The Commission on 
Freedom of the Press. 1947) професор Іллінойського університету в СШа писав, 
що між соціальними інститутами та журналістикою вималювалась чітка лінія 
взаємозв’язку: «провокуючи подальші кроки свободи, лінія лібералізму навіть при-
ватних міркувань має використовувалося для виправдання великих журналіст-
ських підприємств» [15, с. 34]. 

американський дослідник Тімоті Кок стверджує, що засоби масової інформації 
досягли високого ступеня незалежності щодо офіційних інститутів (уряди, парла-
менти, місцеві органи самоврядування тощо), і саме у цьому він бачить елементи лі-
бералізації засобів масової інформації щодо їхньої структурованої нової політичної 
ролі у суспільстві [10, с. 85]. Засоби масової інформації самі перетворюються на сво-
єрідний інститут, адже журналісти виконують важливу інституціональну функцію: 
їхня діяльність сприяє розумінню аудиторією суспільних процесів.

 утім, на думку Тімоті Кока, існує і інституціональний парадокс, який полягає в 
тому, що у засобах масової інформації політичний вплив є результатом їх поділу під 
структуру соціальних інститутів: «політична роль журналістів полягає в тому, що 
їхній політичний вплив може виникнути, попри їхні принципові прихильності до 
норм об’єктивності, поваги до фактажу і авторитетів» [10, с. 86-87]. 

Професор політичних студій університету вашингтона (СШа) ланс Беннет на-
полягає на тому, що у контексті необхідності коректно і в межах правових вимог 
висвітлювати будь-які події, норми виробництва новин, як правило, допомагають 
інститутам та інституціям підтримувати їх ідеологічну гегемонію, динаміку змі-
щення процесу створення новин у контексті нещасних випадків чи скандалів [7]. До 
соціальних інститутів відносимо і громадянське суспільство, оскільки громадянське 
суспільство являє собою конгломерат із різноманітних сфер життя, американські 
дослідники Трой Томас, Стефан Кісер та вільям Касебір приділяють особливу увагу 
добровільній основі функціонування громадянського суспільства, що пов’язано на-
самперед із фактором свободи, яку ці автори визначають як «набір інститутів і асоці-
ацій, досить сильних, щоб запобігти тиранії, але це стосується лише тих, які вільно 
народжені і не бояться жодних жахливих тортур протягом життя» [18, с. 225]. 

нам вже передавати думку українського професора володимира різуна про те, 
що «Соціальні комунікації – це сфера комунікування, поставлена на комерційні 
рейки продукування контенту, сфера професійної публічності; соціальні інститути 
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впроваджують соціальні комунікації через технології (за професором в. різуном). 
Функціонування соціальних комунікацій – це комплекс носіїв цільового впливу на 
суспільний порядок (а окремі типи і види соціальних комунікацій та аудиторія є 
дуже важливими носіями такого впливу) із застосуванням різноманітних прийомів, 
які притаманні інформаційній практиці» [4, с. 1]. 

вартує спробували порівняти властивості декількох пулів медіафахівця з шести 
основних, ключових подібних пулів: 

по-перше, місце журналіста у журналістському полі, 
по-друге, внутрішня структура медіа, у якому (яких) чи на яке (які) працює жур-

наліст, 
по-третє, ступінь та форми журналістської конкуренції та співпраці,
по-четверте, поширення спеціалізованих журналістів на журналістському ринку 

праці, 
по-п’яте, властивості журналістів у професійній соціалізації,
по-шосте, аналіз спеціалізованої (кластерної) журналістики у контексті функці-

онування внутрішньої логіки журналістського поля та його взаємин з різними со-
ціальними просторами, які він опосередковує. 

Подібна порівняльна, навіть деякою мірою аналітична робота між різними кон-
тентами журналістики і відповідними соціальними просторами ґрунтується на 
основі вивчення чотирьох основних характеристик співвідношення журналістської 
та соціальної практики: 

ступінь взаємозв’язку між життям суспільства та економікою, 
ступінь політичного контролю над діяльністю медіа, 
ступінь створення та ієрархізації соціальних проблем,
домінанта соціальних властивостей журналістів.
Щоби краще зрозуміти ці явища, цей суспільний вимір, треба скористатись по-

радою П’єра Бурдьє, який вважав тандем суспільних інтересів та журналістської 
практики не лише «об’єктивною оркестровкою», але й «обов’язковою логікою галу-
зі контентного виробництва і полем споживання» [8, с. 255]. Подібна опозиційність, 
очевидно, є лише однією з осей журналістського простору; наскільки ми знаємо, це 
історично сформульовано навколо як «інтелектуальних», так і «комерційних» по-
люсів журналістської праці – це, зокрема, показано на прикладі загального публіч-
ного дискурсу преси національного та регіонального масштабів [6, с.161].  

артикуляція журналістського поля навколо двох дилем – «журналіст-професі-
онал» та «журналіст-звичайний член суспільства» – відноситься як до суспільної 
значущості проблеми (з дуже різним соціальним забарвленням, з дуже різними ко-
мунікаційними характеристиками аудиторії, з дуже строкатими соціальними функ-
ціями [8, с. 515], так і до професійного рівня самих засобів масової інформації та 
журналістів. Якщо у професійному сенсі йтиметься тільки про другий аспект, який є 
привілеєм для висвітлення нашої проблеми, то цей аспект все одно треба прив’язати 
до суспільних перетворень та способу життя членів суспільства. 

Ця артикуляція стосується не лише аудиторії, але й також характеристик вироб-
ників інформації. Справді, ступінь їхньої спеціалізації змінюється, щонайменше, 
в залежності від типу носія (загальний / спеціалізований, аудіовізуальний / друко-
ваний, малі студійки / великі Newsrooms тощо) та спеціалізації контенту. напри-
клад, деякі теми виступів мас-медіа спрямовані на громадськість, а тому зрозумілою 
є публічність позиції, яку ці мас-медіа займають в ієрархіях внутрішніх редакцій. а 
тому, щоби навести лише приклад із діяльності засобів масової інформації, необхід-
но врахувати специфіку щоденного функціонування численних редакцій загально-
української або регіональної преси. Щодо місцевих аудіовізуальних засобів масової 
інформації або загальних засобів масової інформації, які мають невеликі структури, 
то більшість спеціалізованих інформаційних служб чи структур або «універсаль-
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них» журналістів», як правило, стають непотрібними. Ми часто знаходимо профілі 
журналістів, які стали «фахівцями» через певну кількість років після проходження 
через загальні комунікаційні хащі, або навіть «фахівцями», професіоналізм яких є 
дуже відносним. 

Чим вище ієрархія позицій, тим більше у спеціалізованих медіа вдається знайти 
загальновизнаних або принаймні відомих журналістів. Більш точно розуміючи сту-
пінь спеціалізації засобів масової інформації та журналістів, ми можемо вивчити 
мобільність професіоналів у журналістській сфері. Деякі з них мають внутрішню 
мобільність у тому сенсі, що залишаються або в одному тематичному середовищі, 
або в межах підтримки однієї спеціалізації висвітлення (спорт, соціальна сфера, на-
ука, політика тощо), інші пошукуються між ринками праці, переходячи із спеціа-
лізованих засобів масової інформації до загальних засобів масової інформації (або 
рідше навпаки).

Подібні трансформації відбуваються не без загострення внутрішньопрофесійних 
дебатів щодо ідентичності журналіста у професійному середовищі та щодо визначен-
ня журналістської досконалості. журналісти часто є предметом внутрішньоукраїн-
ської критики, їм притаманна участь у соціальному просторі, вони говорять про по-
літичну журналістику, яка охоплює і проміжні проблеми – наприклад, соціальні 
питання. журналісти перетворюються часто на «експертів» і таким чином мають 
вузький, частковий, упереджений або занадто технічний погляд на висвітлення про-
блеми – тобто, вони більш схильні підкреслювати подієву спадкоємність, а не ефек-
тні новини.

Тобто, ідея, розроблена універсальними журналістами (дивимось у українсько-
го дослідника віталія Голубєва [1, с. 85], полягає в тому, що журналісти не пови-
нні апріорі знати предмет і тему, з приводу якої вони щось таке там пишуть, їх 
цікавлять основні навички журналістської техніки (наявність, винахідливість, 
швидкість, підстави, здатність бути першим, незалежність від джерел тощо). Для 
журналістів такі навички дуже важливі, оскільки дають змогу чітко роз’яснювати 
предмет повідомлення для аудиторій, яка, зазвичай, не знайома з даною галуззю ін-
формування. Тобто, кожен журналіст повинен мати можливість, особливо коли ви-
никає дуже важливий інформаційний привід, розглядати будь-яку подію [19, с. 67]. 
ось чому журналісти, особливо ті, хто ледь не розривається між «експертом» і «вза-
галі», знаходяться у неоднозначному становищі, яке проявляється як у виступах 
журналістів, так і у потенційному розумінні / нерозумінні аудиторії, до якої вони 
звертаються. універсальним авторам необхідно продемонструвати такі якості, які 
вимагають від журналіста і універсальних знань – знань в цілому. Іншими словами, 
такі журналісти не є фахівцями, але хочуть бути визнаними – так само, як визнани-
ми є тематичні журналісти. вони прагнуть говорити або писати для великої аудито-
рії, не дискредитуючи себе при цьому перед меншими аудиторіями.

Зрозумівши загальний принцип структурування журналістського поля, можна 
розглянути другий рівень аналізу – порівняльне вивчення різних спеціалізованих 
галузей зацікавлення журналістів. Ці галузі, зазначимо відразу, мають дуже від-
носну автономію щодо журналістського поля [9]. Звичайно, що часто журналістська 
спеціалізація з багатьох причин не може бути порівняна з цими спеціалізаціями, 
якщо немає офіційного права на висвітлення певних проблем (щось на кшталт жур-
налістської акредитації). Хоча у багатьох випадках існують журналістські чи автор-
ські спілки, асоціації, товариства, навчальні курси та школи при спеціалізованих 
засобах масової інформації, утім, ці мікрополя доволі нерівномірно структуровані, і 
їхня специфікація не стільки навіть різноманітна, скільки різнобарвна, що не може 
не викликати професійної стурбованості. 

Британський дослідник Джеремі Танстелл здійснив піонерський внесок в журна-
лістику та комунікативістику 60-х років минулого століття, розглядаючи особливос-
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ті спеціалізованої журналістики [21]. він продемонстрував, яким чином на якість 
журналістського продукту впливають обмеження, майбутня потенційна кар’єра та 
вже існуючий попередній досвід, статус спеціальності та спосіб, яким журналісти 
виконують свою професійну роль. Британський дослідник виділив різні ролі, яку 
відіграють спеціалізовані журналісти: співробітники медіакомпанії, спеціалізовані 
репортери конкретної проблеми, співробітник-конкурент з іншими експертами, які 
«покривають» ту ж саму галузь, тощо. 

використовуючи особливості реляційної соціології, ми прагнемо порівняти різні 
спеціальності журналістського поля, щоби краще зрозуміти логіку та специфічність 
властивостей спеціалізованої журналістики. Для цього було використано дві осно-
вні характеристики.

Першою властивістю, яка враховується у нашому порівняльному аналізові, є 
позиція спеціалізації, яка розглядається в журналістській практиці. Цю позицію 
можна виміряти за допомогою двох показників. Перший показник – біографічні 
елементи професіоналів. наприклад, детальне вивчення професійних характерис-
тик журналістів чи медіаменеджменту конкретних засобів масової інформації може 
показати пріоритет світоглядної парадигми самого медіа. Другий показник – еко-
номічний. виділений під висвітлення проблеми газетний, ефірний чи віртуальний 
простір поміщає його в ієрархію бачення журналістом проблеми, що тісно пов’язано 
із бюджетом. Було б помилкою вважати чисто журналістські показники виключно 
економічним чинником діяльності медіа. Маємо справу із поєднанням в аналізі про-
блеми внутрішніх ієрархій, які відносяться до професійного престижу, і зовнішніх, 
які пов’язані із економічною частиною медіапрактики. 

Другою властивістю, яка враховується у нашому порівняльному аналізові, є пев-
на спеціалізація журналістів. Зазначимо, що ця спеціалізація із відносно низькою 
не з точки зору професійної репутації, а з огляду на очікування масової аудиторії 
(наприклад, культура, мода, реклама) не може стати стратегічним вибором редакції, 
оскільки спеціалізація журналістів безпосередньо дуже не суттєво сприяє комерціа-
лізації (обіг реклами, класифіковані оголошення тощо) через відсутність спрямова-
ності на широку або стратегічну громадськість (особи з високою купівельною спро-
можністю, «молода» аудиторія» і таке подібне). При цьому подібний контент, який, 
як правило, повідомляє про менш публічні новини, ніж деякі інші тематичні розді-
ли (політика, економіка, бізнес, спорт і т.д.), займає доволі вигідне змістове розта-
шування у виробництві домінантної, спеціалізованої масової інформації – а надто це 
стосується регіональних і місцевих мас-медіа.

Спеціалізована медіапрактика не відповідає тим самим цілям, які переслідують-
ся уніфікованими, універсальними ЗМІ – подібну невідповідність яскраво проде-
монстрував Джеремі Танстелл. Ці цілі насамперед відрізняє технологія залучення 
аудиторії (Д. Танстелл говорить про цей ефект як про так званий «трафік мети»), 
специфіка реклами (за паном Танстеллом, «рекламна мета») або обидва одночасно 
(«змішаний голкіпер») [20]. 

Висновки та перспективи. у доволі широкому сенсі журналістське поле дозволяє 
аналізувати висвітлення мас-медіа та окремими журналістами перетворення, що 
відбуваються у соціальному просторі, та суспільні як привід для журналістського 
виробництва – особливо це стосується спеціалізованої журналістики. наприклад, 
проблеми політики, економіки, охорони здоров’я або фінансових справ у засобах 
масової інформації є підставою для зіткнення різних точок зору, палкої дискусії як 
внутрішньожурналістського спрямування, так і загальносуспільного дискурсу пе-
ретвореннями, а й зовнішніми для журналістського поля, як показано. журналіст-
ське поле лише перекриває ці дискусії своєю логікою. 

наукові перспективи дослідження окресленої у статті проблеми пов’язуємо із ви-
значенням інституціоналізації кластерних інституцій – юридичних, економічних 
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соціологічних тощо. Філософське осмислення поняття інституту в тому сенсі, яким 
він реально оперує, дозволить систематизувати знання про інституціоналізацію ба-
гатьох суспільних феноменів. 

не можна забувати і про те, що журналістика сприяє створенню або розвиткові 
нових інституцій, суспільних змін і перетворень, ступінь чутливості журналістики 
до властивостей ситуації в країні є особливо помітним у спеціалізованій журналісти-
ці. Порівняльний аналіз компонентів спеціалізованих підпросторів журналістсько-
го поля більш важливо сьогодні, ніж те, що називаємо занадто легкою журналісти-
кою, такими собі «жовтенькими ЗМІ». При цьому було б некоректним вибудовувати 
вивчення спеціалізованих підполей професійного виробництва інформації як мак-
симально автономних об’єктів і закритих контент них резюме у той же час, коли 
журналісти самі доволі таксономічні. а тому перспективою подальших досліджень 
журналістського поля мало б стати дослідження логіки функціонування обох цих 
підполей: це є логіка есе або логіка певних медіатипів, які утворюють реляційні ас-
пекти вже не недійного, а загальносуспільного простору.
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Introduction. Transformations of journalism in the post-communist countries including 
Ukraine led to the transformation of the general picture of journalism as a sector of social 
activity. Journalistic practice and the person of a journalist are a large part of the market for 
journalistic work in its diversity; however, the fact remains that this market has some limits.
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Relevance of the study. The problem of considering public consciousness as a basis for 
the conflict between power and law in the context of the institutionalization of law cannot be 
ignored, since the multifaceted nature and complexity of the formation and functioning of 
the public consciousness alone make it possible to isolate the structure of legal entities that 
aim at shaping the entire Ukrainian system.

Methodology. The basis of scientific research is the analysis of theoretical research. The 
methodological basis of the article is a combination of general scientific methods and special 
techniques and approaches to the study of patterns and features of information processes and 
phenomena. The processing of the source base was based on the use of analytical, synthetic 
and logical methods, which helped to formulate a system of initial theoretical concepts, prin-
ciples of selection, analysis and generalization of research material. theoretical concepts, 
principles of selection, analysis, and generalization of research material.

Results. Generally, the journalistic field allows to analyze transformations clarified by 
mass media and individual journalists that take place in the social space and the public as 
an occasion for journalistic production it is related especially to specialized journalism. For 
example, the problems of politics, economics, health care or financial affairs in the mass 
media are the basis for a clash of different points of view, a discussion of both the internal 
journalistic direction and the general discourse. The journalistic field only overlaps these 
discussions with its logic.

Conclusions. Comparative analysis of the components of the specialized subspaces of the 
journalistic field is more important today than what we call light journalism, the so-called 
«the yellow media». 

Key words: power, journalist, institutionalization, category, content, mass-media, law, 
professionalism, social effect, specialization, universality.
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інвестигативного МедіатекстУ на розвиток 
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Статтю присвячено проблемам впливу інвестигативного медіатексту на смислові, етико-
естетичні, духовні орієнтири реципієнтів. Представлено ефективний інструментарій формот-
ворчості та текстотворчості інвестигейтора. Закцентовано увагу на якісних техніках, що орі-
єнтуються на задоволення потреб і запит різних соціальних верств населення, розповсюдження 
розслідувальної інформації, її ритм і масштаб та визначаються характером розвитку й функ-
ціонуванням тієї чи іншої соціальної системи. Доведено, що зміст інвестигейторних матеріалів 
формується з урахуванням особливостей та закономірностей психологічного впливу в діапазоні 
від звичайного інформування до повчання, переконання та навіювання. 

Ключові слова: журналістське розслідування, медіапсихологія, суспільний резонанс, змісто-
вий ланцюг. 

sOCiaL and psyChOLOgiCaL mEChanisms OF invEstigativE 
mEdia tExt inFLUEnCE On dEvELOpmEnt OF rECipiEnt’s aEsthEtiC 
prEFErEnCEs
The paper is devoted to the problems of the investigating media text influence on the semantic, 

ethical, aesthetical, and spiritual benchmarks of the recipients. The investigator’s effective tools of form 
and text creation are presented. Emphasis is placed on meaningful techniques focused on meeting the 
needs and demands of different social groups, dissemination of investigative information, its rhythm 
and scale, and are determined by the nature of development and functioning of various social systems. 
It has been proved that the content of investigative materials is formed, taking into account the features 
and patterns of psychological influence in the range from the usual informing to edification, persuasion, 
and suggestion.

Key words: journalistic investigation, media psychology, public response, content chain.

ВСТУП. Тема про вплив мас-медіа на життя суспільства й окремого індивіда на-
лежить до вічних. відтоді, як між особистим досвідом потенційної аудиторії та 

рештою всесвіту з’явилася фігура інтерпретатора, відносини між ними стали про-
блемою: предметом для осмислення, а часто, і трансформації, – як виконує свою 
функцію інтерпретатор, яку картину світу малює він своєму оточенню, у який бік 
горизонту вдивляється при цьому... Ще складніші відносини, коли інтерпретатор – 
журналіст розслідувач, коли мета інвестигативного дослідження – реальний, впли-
вогенний суспільний резонанс.

Мета дослідження – вивчення стратегії й тактики інвестигативного медіатексту 
та діагностики його сучасного стану в обґрунтуванні тієї нової ролі, яку він виконує 
сьогодні в комунікативному процесі. необхідно по-новому поглянути на природу 
взаємодії та взаємовпливу мас-медіа й аудиторії, а також проаналізувати фактори, 
що якнайкраще сьогодні формують думку реципієнта, його ідейно-естетичні й ду-
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ховні переконання, задля досягнення найвищого інвестигативного успіху автора й 
особистості.

Актуальність роботи визначається рядом чинників: по-перше, зростанням ролі 
ідейно-тематичної специфіки розслідувань та резонансності, опублікованої інфор-
мації у житті суспільства, і значущості соціального впливу розслідування на фор-
мування загальнолюдських орієнтирів; по-друге, відображенням у інвестигативних 
текстах тенденцій та явищ, які особливо яскраво виявляються протягом останнього 
десятиріччя; по-третє, відсутністю фундаментальних досліджень щодо ефективності, 
дієвості, впливогенності успішних модифікацій і компонентів журналістського роз-
слідування та соціального запиту аудиторії на такі форми відображення дійсності.

Об’єктом дослідження є феномен сучасного розслідувального дискурсу трансме-
дійних платформ ЗМІ як системи сугестивного впливу на читача в сучасному хроно-
топі.

Предмет дослідження – ефективний інструментарій впливогенної складової су-
часного інвестигативного медіатексту як якісної реалізації механізмів впливу на по-
тенційну аудиторію та формування й розвиток ідейно-естетичних і духовних вподо-
бань реципієнта.

Теоретичною основою дослідження є концептуальні положення про журналіст-
ське розслідування, сформульовані у працях а. Константинова [3], о. Колесниченка 
[4], ж. Мурікана [8], в. Пулі [9], о. Тертичного [12], Дж. уллмена [14], л. Шестьор-
кіної [15]. вивчення проблеми спирається на досягнення з теорії комунікації С. Кор-
коносенка [5], а. Москаленка [7], в. різуна [10]. аспекти взаємовпливу концепту 
«текст–аудиторія» досліджували Т. Гордієнко [2], в. Топал [13], Jan Boesman [16].

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження склала ком-
бінована система методів, що включає історико-літературний метод із елементами 
семіотичного та культурологічного аналізу, порівняльно-історичний, соціологіч-
ний, психологічний, описовий, логічний методи, а також концептуальний автор-
ський підхід. 

Запропонована методика дослідження ефективності «пірамідального «Я» – я ви-
кладач, я журналіст, я читач, я науковець – дала змогу отримати всебічно обґрун-
тований результат. Завдяки авторському методу «експериментально-практичної 
соціотріади» (спостереження (власний досвід роботи журналіста у обласній газеті, 
редакційна пошта, порівняльний аналіз текстів різних журналістів з однієї події), 
опитування (практичних журналістів, керівників прес-служб, високопосадовців) 
та анкетування (журналістів та потенційних читачів) аналізується, як змінюєть-
ся реакція аудиторії при різних модифікаціях інвестигативного тексту, на прикладі 
комплексного аналізу.

Наукова новизна роботи. Інвестигативний медіатекст, що постійно та регулярно 
удосконалюється шляхом підвищення професійної майстерності журналіста-розслі-
дувача, і нові умови та фактори, що впливають на формування й розвиток ціннісних 
орієнтирів особистості реципієнта, – теми малодосліджені. нами зроблена спроба 
вивчення актуальної проблеми на принципово новому зрізі, – медіатекст вивчається 
з позиції власне публікованого тексту, в безпосередньому зв’язку з аудиторією та її 
ціннісними вподобаннями, як результатом впливу розслідувального матеріалу.

результати й обговорення. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
безпрецедентним розвитком і посиленням впливу інвестигативних матеріалів, які 
формують глобальну культуру і глобальний інформаційний простір. Медіа-культу-
ра перетворилася на невід’ємний компонент професійного і особистого життя кож-
ного члена суспільства. Посилення значення інвестигативних проєктів ЗМІ, в житті 
кожної окремої людини, призводить до кардинальних змін в способах отримання 
інформації і досвіду, змін у думках, поглядах, переконаннях. Між індивідуумом та 
дійсністю знаходиться величезна кількість «текстотворчих посередників», що фор-
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муються масовою комунікацією, тому знання і досвід, що отримує людина стають, 
як ніколи, опосередкованими [5, c. 113]. 

Якісне журналістське розслідування (жр) – ефективна та дієва сила впливу на 
свідомість людей, на формування їх уподобань, найбільш впливогенний спосіб дії на 
емоції людини, духовний розвиток, етико-естетичні вподобання та переконання ауди-
торії. Чітко це просліджується на усіх медіаплатформах: від принт-видань до автор-
ських розслідувальних блогів у соціальних медіа. З прогресом у сфері інформаційних 
процесів та технологій їхня роль зростає. І можна сміливо стверджувати, що на сьо-
годні за емоційним впливом на почуття і свідомість людей вони залишаються поки 
неперевершеним і мають найбільшу активність. При вивченні розслідувальних упо-
добань аудиторії особлива увага приділяється свідомості та не свідомості сприйняття 
інформації, поведінці у процесі осмислення інвестигативного дослідження, вивчаєть-
ся також вибір аудиторією тем і каналів інформації, оцінки, очікування, уявлення 
про завдання, що стоять перед розслідувачем, про засоби впливу та ін. [3, с. 211].

облік і опис соціальних чинників впливу розслідувального медіатексту на масову 
аудиторію є одним з обов’язкових умов соціолінгвістичних досліджень. виділяють-
ся наступні чинники, що впливають на суспільну поведінку людини після сприй-
няття резонансного розслідувального матеріалу: соціально-класова приналежність, 
вік, освіта, рід занять, місце проживання, пів, канал комунікації, оточуюча дій-
сність, тема, форма, мета, характер спілкування.

вивчаючи з наукових позицій систему, функціонування і вплив розслідувальних 
матеріалів, ми повинні аналізувати як ідейно-тематичну складову розслідування та 
близькість тем для усвідомлення аудиторією, так і типоформуючі чинники (вида-
вець, мета видання, аудиторія) та типологічні характеристики видання (програма, 
періодичність, об’єм, тираж, час, місце виходу і так далі) [12, c. 174].

у теорії інвестигативної журналістики усі елементи складного механізму розслі-
дування, як форма, так і вид, жанр, тип, мовностилістичні елементи осмислюються 
як впливогенні чинники та мотиватори. Під ефективними елементами розуміємо су-
купність компонентів тексту, які «працюють» на цілісну систему інформаційного та 
аналітичного вираження, і є невід’ємною ланкою загальної системи – ефективного 
тексту. При цьому аргументація, доказова база, форма подачі, мовленнєвий депо-
зитарій інвестигейтора свідомо чи несвідомо впливають на реципієнтів, створюючи 
суспільний резонанс, формуючі емоційно-оцінне ставлення до зображуваного, спо-
нукають до аналітичного мислення та ще ряду психофізіологічних складових розу-
мової діяльності людини.

у жр механізми сприйняття матеріалу аудиторією формується на чотирьох етапах.
По-перше, розслідувач повинен усвідомлювати, що сприйняття завжди 

суб’єктивне. Як інвестигейтора, так і аудиторії. наприклад, варто постійно трима-
ти означену проблему перед очима та не покладатись на власну здатність висловлю-
вати судження. Саме тому, при розслідуванні складних історій, доцільно залучати 
незаангажованого, але цікавого співрозмовника як свого роду зовнішнього корек-
тора. вільна від упереджень та твереза голова обумовлює вільний і ясний погляд. 
Це якісно відображається на реакції аудиторії. оскільки на сьогодні потенційний 
споживач інформації вибагливий, прискіпливий та перебірливий. він чітко бачить, 
де журналіст не допрацював, або представляє проблему з одного боку. Тобто видно 
ознаки інвестигативної джинси. З іншого боку, тематика жр завжди сприймається 
аудиторією крізь призму двох концептів: правила «вбивчих кілометрів» та власно-
го життєвого досвіду. лише правдива аргументація, якісна аналітика та достовірні 
статистичні дані викличуть довіру та призведуть до суспільного резонансу. а також, 
ствердять аудиторію у думці, що зло завжди розкриють.

По-друге, необхідно проаналізувати на наявність ментальних, обумовлених рути-
ною, чи інших суб’єктивних фільтрів у сприйнятті не лише інформації, а, передусім, 
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намірів інформаторів. вони часто живуть у власному світі, бачать світ у іншому ра-
курсі і, насамперед, відчувають тиск проблем, що зробили їх інформаторами, лише 
з власної вигоди. лише професійний інвестигейтор зможе, не образивши почуттів 
інформатора, очистити від фільтрів їх суб’єктивно відфільтроване бачення речей та 
використати інформацію. у той же час, аудиторія бажає від журналістського роз-
слідування родзинок, як тексто-, так і формотворчих. Ці бажання виявляються як у 
свідомому, так і не свідомому прагненні. Коли ці вимоги виконуються, ефективність 
сприйняття набагато вища. Можемо стверджувати, що зміст інвестигейторних мате-
ріалів формується з урахуванням особливостей та закономірностей психологічного 
впливу в діапазоні від звичайного інформування до повчання, переконання та наві-
ювання.

По-третє, важлива думка осіб, що визначатимуть долю інвестигативної історії 
(головних редакторів). Це своєрідна маленька аудиторія. І аналогічних реакцій ау-
диторії, які, можливо, виллються у коментарі та обговорення, а можливо й дії, може 
буди пре достатньо. І лише згодом зможуть змінити хід думок щодо того, або іншого 
явища, події, постаті, яким було присвячене розслідування.

По-четверте, ступінь цікавості має бути високим, саме він заохочує аудиторію до 
споживання інформаційного продукту.

Ідейно-тематична екзегетика інвестигейторних текстів у регіональному розслі-
дувальному полі має свої особливості. Проаналізувавши зокрема Миколаївську об-
ласну газету «рідне Прибужжя» (рП), що у кожному своєму номері подає гучне жр 
регіонального плану, можемо подати наступні підвиди розслідувань, що характерні 
південному регіону:

– відображено подію національного або міжнародного масштабу з оригінальним 
регіональним кутом подання (наприклад: «Бізнес на смертях, або Як агенти на-
живаються на вбитих горем громадянах» (про сферу ритуальних послуг у Ірпені з 
акцентом на Миколаїв); «Дещо про «вовків у овечих шкурах»… (рП) (про виборчий 
процес з акцентом на регіональний рівень);

– відображення регіональної, міської, районної події (наприклад: «Діалог сліпого 
з глухим, або коли ґвалту на гривню, діла – на к(К)опійку… (про протистояння сіль-
ських кандидатів: Ільїна, Копійки); «ліс рубають – тріски корупції летять» (рП) 
(про неправомірну вирубку лісів у районі);

– відображення регіональної, міської, районної події стосовно сталих тенденцій 
чи глибинних процесів (наприклад: «Чому лихоманить «виноградну долину»? (рП) 
(про виноградний бізнес і його керманичів); «операція імітація» (про нелегальний 
розподіл землі у регіони біля моря); 

– відображення «людських тем»: портрет-розслідування, кримінальні теми, ре-
зультати діяльності установ… (наприклад: «Коблевська школа: свавілля продо-
вжується» (про примусове звільнення); «Гроші в яму: cнігурівчани вкрай не задово-
лені якістю ремонту міських доріг» (про нечесну діяльність місцевих установ) (рП).

жр у цілому, потрапляючи до ціннісно-усвідомлювальної сфери, поєднується в 
ній з творчою діяльністю, одночасно спираючись на неї, на її ресурси. у процесі цієї 
діяльності реалізується сугестивна функція і реальний резонанс отримує емоційно-
образні відтінки [14, с. 49].

отже, вміння інвестигейтора співпереживати, творити матеріал, який буде 
сприйнятий, зрозумілий та відчутий, – підтвердження майстерності творчої люди-
ни, розуміння її психології. 

«журналістський текст і соціальну дійсність потрібно розглядати, – зазначає 
в. Сидоров [11, с. 102], – не на рівні їх супідрядності, а в площині складного зістав-
лення двох об’єктивних соціальних реальностей. вони починають впливати одна на 
одну завдяки введенню у процес своєї взаємодії суб’єктивного чинника – інвести-
гейтора як творчого індивіда, покликаного пізнавати, відображати і перетворювати 
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дану нам у відчуттях соціальну дійсність і тим самим впливати на інтелектуальний, 
духовний і культурний рівень особистості».

Перефразовуючи думку І. лубковича [6, с. 20–23], журналіст розслідувач може 
досягнути максимального ефекту, якщо його текст зрозуміють повністю: і викла-
дені висновки, і вибудовану головну авторську думку, і факти, а головне – образні 
слова, за допомогою яких він висловлює думки. розуміння тексту усіма групами чи-
тачів залежить від майстерності журналіста, вмілого використання системи понять 
і образів, аналітики та аргументації, уміння так розмістити в тексті ці системи, щоб 
вони створили щось цілісне, не викликали «злобу проти думки» в одних читачів та 
роздратування, нерозуміння в інших.

розглянемо поняття результативності (ефективності й дієвості) розслідувальної 
діяльності у концептуальній площині. Ці терміни походять від латинського слова 
effektus (підсумковість дії, її результативність), що означає наявність функціональ-
ного зв’язку. 

Під дієвістю маємо на увазі оперативну, безпосередню реакцію соціальних інсти-
тутів і посадових осіб на її виступи. 

Як зазначає у своїх працях а. Москаленко [7, с. 204], вихідною точкою аналізу 
ефективності є з’ясування мети впливу. Звідси бере свій початок проблема дієвості 
(позначимо її як ПД). Проблема – різниця між поставленою метою (М) і результатом 
(р): ПД = М–р.

у масово-інформаційній діяльності поняття ефективності використовують при-
наймні у трьох значеннях: як спосіб дохідливості (якщо інформація доходить до 
тих, кому вона адресована, отже, і діяльність щодо інформування – ефективна і ді-
єва); як показник ступеня досягнення заздалегідь поставленої мети; як засіб впливу. 
Ефективність – не просто будь-який результат, а лише той, що збігається з наміром 
джерела інформації і свідчить про досягнення цілей, які ставлять перед інформаці-
єю у процесі її створення та поширення.

Підвищення ефективності завдяки текстотворчості інвестигативної діяльності 
залежить, передусім, від конкретних ефектів, тобто вражень, дій, практичних ре-
зультатів, що простежуються у вигляді конкретних змін у свідомості й поведінці 
аудиторії.

у сфері свідомості ці ефекти виявляються у світогляді, світобаченні, історичній 
свідомості та переважно у громадській думці, а усередині кожного з цих компонентів 
масової свідомості – у знаннях, поглядах, уявленнях, переконаннях, прагненнях, 
цінностях, нормах, ідеалах тощо. у сфері поведінки, що визначається свідомістю, 
ефекти виявляються у змінах спрямованості дій у сфері праці, суспільного життя, 
побуту, дозвілля. Ефекти у свідомості та поведінці виявляються і як виникнення 
якихось нових утворень (знань, ідей, прагнень), і як корегування, доповнення, роз-
виток вже наявного в «арсеналі» аудиторії, і як переоцінка.

Системою ефектів, котрих бажає досягнути інвестигейтор, і визначаються за-
вдання та сукупності цілей, які він ставить у процесі підготовки тексту. І працюючи 
над кожним його компонентом, у всіх кроках творчої діяльності зв’язка «мета – ре-
зультат» є визначною. адже ефективність – ступінь реалізації цілей, відповідних 
потребам аудиторії в інформації з взяттям до уваги можливостей, які мають у своєму 
розпорядженні і журналіст, і аудиторія.

результати функціонування та впливу текстотворчих компонентів інвестигатив-
них медіатекстів виявляються в двох параметрах: у свідомості та поведінці як вели-
ких соціальних груп, так і окремих людей. на підставі цього можна стверджувати 
про два рівні, дві форми ефективності – духовну і практичну, отже, про дві групи її 
критеріїв і показників. [1, с. 35–41].

Висновки та перспективи. Інвестигейтор, працюючи над твором, завжди пови-
нен пам’ятати про особливе поєднання образу та думки, про єдність раціонального 
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й емоційного. Якщо в першому випадку він оперує наочними образами, які виника-
ють у результаті безпосереднього спостереження, то в другому – логічними понят-
тями і думками. Діалектичний взаємозв’язок чуттєвих і раціональних критеріїв в 
осягненні дійсності породжує «образну думку», яка, на відміну від логіко-понятій-
ної думки, вирізняється власними ознаками. Саме тому будь-яка «образна думка» 
відрізняється конкретно-почуттєвим багатством у віддзеркаленні різних об’єктів і 
явищ дійсності. Там, де зникає хоч би один з цих компонентів, розпадається індиві-
дуалізована авторська думка, закінчується мистецтво журналіста.

Інвестигативний текст і соціальну дійсність потрібно розглядати не на рівні їх 
супідрядності, а в площині складного зіставлення двох об’єктивних соціальних ре-
альностей. вони починають впливати одна на одну за рахунок включення в процес 
своєї взаємодії суб’єктивного чинника – журналіста-розслідувача як творчого інди-
віда, покликаного пізнавати, відображати і перетворювати дану нам у відчуттях со-
ціальну дійсність і тим самим впливати на інтелектуальний, духовний і культурний 
рівень особистості.

Саме тому перспективним є визначення рівня ефективності формотворчості і тек-
стотворчості журналіста-розслідувача, за допомогою соціологічних методів дослі-
дження, аби реально розуміти, який відсоток задумів інвестигейтора реально перед-
бачає реакцію аудиторії.
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Introduction. The current stage of the development of society is characterized by increas-
ing the influence of investigative communication, which shapes the global culture and global 
information space. Media culture has become an integral part of the professional and person-
al life of every member of society. The growing importance of investigative journalism leads 
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to drastic changes in the minds of the audience, as well as in ways of obtaining information 
and public response.

The goal of the research is to study the strategies and tactics of the investigative media 
text and to diagnose its current position in grounding the new role it plays today in the com-
municative process.

Therefore, the relevance of the work is motivated by the fact that in modern science there 
is a need for a systematic study of investigative media text form and text creation basics as a 
component of journalistic success in the context of trends of ethical, aesthetic, and spiritual 
values of the audience development. This will make it possible to find the linguistic and sty-
listic basis forming the basis of the communicative strategy and tactics of the investigative 
journalist, as an integral part in the formation of universal values of the individual.

Methodology. A combined system of methods, including historical and literary method 
with elements of semiotic and culturological analysis, comparative and historical, sociologi-
cal, psychological, descriptive, logical methods, as well as the conceptual author’s approach 
form the theoretical and methodological basis of the study.

Results. We took a new look at the nature of the interaction and mutual influence of a 
journalist’s investigative activity and a potential audience to characterize the development 
of social journalism and the whole sphere of social communication in general, and analyzed 
the form and text creation factors that best shape the success of the investigator as a person-
ality.

Conclusions. Investigative media text, which is constantly and regularly improved by de-
veloping the professional skills of a journalist, and new conditions and factors influencing 
the formation and development of value orientation of the recipient’s personality are rather 
poorly studied issues. In the paper, an attempt is made to study the topical problem from a 
fundamentally new point of view – the investigative product is studied from a position of 
the published text in direct connection with the audience and its values, appeared under the 
actual investigative text influence.

Key words: journalistic investigation, media psychology, public response, content chain.
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Авторка аналізує проблематику й поетику документально-публіцистичного видання М. Сла-
бошпицького «Велика війна. 2014… Україна: виклики, події, матеріали». З’ясовується вплив мілі-
тарного фактора на свідомість людини. Особливості авторської концепції діалектики людського 
та мілітарного розкриваються в аспекті антропологічної рецепції. У такому ракурсі проаналізо-
вано взаємозв’язок антиномій «людина – влада», «людина – соціум», «людина – держава», «лю-
дина – нація». Доведено, що перший рік війни відрефлектовано на різних рівнях травматичного 
досвіду. Відтак креативний сенс авторського задуму виявив себе в оформленні публіцистичного 
тексту як різкого протиставлення відчайдушного героїзму українських воїнів із одного боку та 
бездарності командування – з іншого. 

Ключові слова: М. Слабошпицький, публіцистика, антропологія, ситуація вибору, патріо-
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m. sLaBOshpytsky «thE grEat war»: anthrOpOLOgiCaL paradigm 
as a Basis FOr jOUrnaListiC rEFLECtiOn
The author of the article analyzes the issues and poetics of the documentary and journalistic 

publication by M. Slaboshpytsky «The Great War. 2014… Ukraine: challenges, events, materials». The 
influence of the military factor on human consciousness is being clarified. Peculiarities of the author’s 
concept of human and military dialectics are revealed in the aspect of anthropological reception. In this 
perspective, the relationship between the antinomies «man – power», «man – society», «man – state», 
«man - nation» is analyzed. It is proved that the first year of the war was reflected in different levels of 
traumatic experience. Thus, the creative meaning of the author’s idea manifested itself in the design of 
the journalistic text as a sharp contrast between the desperate heroism of Ukrainian soldiers on the one 
hand and the incompetence of the command on the other.

Key words: M. Slaboshpytsky, journalism, anthropology, situation of choice, patriotism, reporting, 
interview, essay, identity, war.

Вступ. Сучасна гуманітарна наука широко послуговується термінами «антропо-
логія», «антропоцентризм», «людський фактор», «людський вимір». введені в 

обіг філософами античного часу і закріплені в працях новітньої епохи (М. Бердяєв 
«Екзистенціальна діалектика божественного і людського», о. Больнов «Філософія 
екзистенціалізму», в. Кемеров «антропоцентризм», С. Кримський «Смисл постіс-
торії», М. Марковський «антропологія, гуманізм, інтерпретація», ж.-П. Сартр 
«Екзистенціалізм – то гуманізм», К. Ясперс «Духовна ситуація часу») ці терміни не 
втрачають своєї актуальності, як не втрачає актуальності міркування М. Бердяєва 
про те, що людина – це «»загадка у світі, й найвеличніша, імовірно, загадка». Про-
блема людини набирає особливої гостроти на тлі сучасних глобалізаційних процесів 
і загроз світових воєнних катаклізмів, коли суспільство остаточно переконалося у 
зруйнованості міфу про поступальний прогрес європейської цивілізації. Слушною 
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і доказовою з цього погляду видається думка л. Мясникової, що у кризові періоди 
людина «стає для себе проблемою і намагається зрозуміти себе із себе самої, через 
власну індивідуальність» [6, с. 45]. важливою передумовою актуалізації антрополо-
гічної проблематики в сучасних умовах є агресія росії проти україни. війна, руйну-
ючи образ усталеного світу, вносячи новий зміст у дихотомію «свій/чужий», транс-
формувала уявлення про людину, рівень гуманізму і власну ідентичність. 

Так склалося історично, що саме на роки іноземної агресії припадають найвищі 
злети письменницької публіцистики. Показовою у цьому плані є публіцистика пері-
оду Другої світової війни, зокрема виступи І. Багряного, М. Бажана, о. Довженка, 
а. Малишка, о. ольжича, М. рильського, о. Теліги, які сукупно розвінчували гіт-
леризм та сталінізм як уособлення людиноненависництва, водночас стимулювали 
відродження почуття національного. І хоча на сьогодні національна свідомість на-
чисто звільнена від стереотипів і догм тоталітарного режиму, гостре публіцистичне 
слово не втрачає своєї значимості. Трагічним напластуванням політичних, геополі-
тичних, соціальних, економічних, антропологічних, ментальних проблем вибухнув 
початок ХХІ століття, драматична історія української нації вступила у черговий пе-
ріод війни з росією, що, зрозуміло, потребує як фіксації подій з лінії фронту, так і 
їх діалектичного осмислення. вагома роль у цьому контексті належить публіцисти-
ці. «Публіцистичність виникає тоді, – слушно зауважує в. Здоровега, – коли автор 
прагне зворушити реципієнта, вплинути на його свідомість, зумовити відповідну ре-
акцію. Змінити не тільки уявлення, а й поведінку людини, спричинити її відповідні 
вчинки» [3, c. 224].

Публіцистика про російсько-українську війну на Сході набуває дедалі більшої 
популярності серед читачів. адже саме публіцистика, зокрема «збірки фейсбучних 
нотаток, спогади безпосередніх учасників, репортажні видання, зразки «нон-фікшн 
прози”» [1, с. 24] першою серед інших жанрів засвідчила «мобільність культури сло-
ва», «вміння адекватно відповідати на виклики сьогодення» [8, c. 9]. вже з перших 
місяців війни наша публіцистика рухалася в напрямі, який а. Бондар означив як 
фіксування стану справ «з точки зору репортерської роботи, автентичних вражень і 
подій, <…> прискіпливого збору документальних свідчень» [15]. 

Поява у 2015 році документально-публіцистичного видання «велика війна. 
2014… україна: виклики, події, матеріали» була цілком очікуваною з огляду на те, 
що його автор, Михайло Слабошпицький, утвердив себе в сучасному письменстві не 
лише полемічними за духом і стилем критичними розвідками, а й літературно-ху-
дожніми зразками, що явно засвідчують тяжіння до публіцистики (досить згадати 
«Поета із пекла» чи «веньяміна літературної сім’ї»). Більше того, «велика війна…», 
по суті, продовжує розвивати ті ідеї, які висловлені у попередній книзі публіцисти-
ки «Гамбіт надії», де, за свідченнями автора, є передчуття війни. 

Мета статті – з’ясувати ідейно-естетичні особливості документально-публі-
цистичного видання М. Слабошпицького «велика війна», проаналізувати в антро-
пологічному ключі проблему протистояння людини і війни.

Методика дослідження зумовлена метою та об’єктом роботи і спирається на 
комплексний інструментарій. основу дослідження становлять здобутки з літерату-
рознавчої антропології. у статті використані та інтерпретовані міркування з праць 
в. Ізера («Причинки: від теорії читацького відгуку до літературної антропології»), 
Г.у. Ґумбрехта («Як антропологічний поворот може заторкнути гуманітарні на-
уки»), М. Марковського («антропологія. Гуманізм. Інтерпретація»), Я. Поліщука 
(«літературна антропологія як актуальна наукова пропозиція»), л. Тарнашинської 
(«літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філо-
софських аналогій») про антропологічні підходи як домінанту гуманітарних дослі-
джень. Детермінованість публіцистичного набутку М. Слабошпицького сучасними 
суспільно-політичними процесами спричиняє необхідність використання культур-
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но-історичного методу. Герменевтичний підхід передбачає інтерпретацію публіцис-
тичних текстів, висвітлення особливостей індивідуального стилю письменника. 
розгляд зразків публіцистики як художнього феномену зумовлює використання ес-
тетичного методу.

результати й обговорення. Є щось симптоматичне у тому, що «велика війна…» 
з’явилася практично через сто років після публікації «великої ілюзії» ральфа нор-
мана Енджелла. у своїй книзі британський журналіст і громадський діяч спросту-
вав міф про економічне процвітання країни-агресора в результаті її завойовницької 
політики. війна в умовах економічної взаємозалежності, наголошував Енджелл, 
збагачуючи агресора, загрожує як переможеним, так і переможцям. але найголо-
вніша теза англійського політика, яка і забезпечила велику популярність книги у 
роки Першої світової війни, зводиться до наступного: втрачене на війні не можна 
відшкодувати, жодне каліцтво не можна поправити. невідомо, чи опрацьовував 
автор «великої війни» «велику ілюзію», але безсумнівними є типологічні та світо-
глядні перегуки між цими книгами. 

Збірною назвою «велика війна 2014», яка акцентує на реаліях сучасної україни, 
автор об’єднав документально-публіцистичні статті з промовистими заголовками, 
серед яких особливе навантаження несуть: «армія і держава», «війна і людина», 
«важлива дійова особа – волонтер», «війна і література», «війна, влада і мова», «не 
спускати з влади очей», «Історія дає шанс». автор зібрав, задокументував дорого-
цінні подробиці того, що відбувалося на Сході у перший рік війни. Ці документи не 
втрачають своєї актуальності, більше того, вони дуже гостро сприймаються в кон-
тексті теперішніх політичних реалій. Тотальне проникнення війни у свідомість лю-
дини притаманне практично чи не на всіх рівнях суспільної ієрархії. однак війна не 
так об’єднала, як розмежувала українське суспільство. «Є дві україни, – констатує 
автор. – одна – патріотична, самовіддана, жертовна, прекрасна у своєму благород-
стві. Друга – совкова, крадійська, без совісті й честі, абсолютно байдужа до люд-
ських страждань і до якихось ідеалів» [11, c. 47–48]. І якщо воїни, що на передовій, 
перебувають у стані «переживання-причетності» (за термінологією М. Бахтіна), то 
серед можновладців чимало таких, хто з війни отримує зиск. «Кому війна, кому на-
жива» [11, c. 47] – це не образний вислів, це сумна констатація реалій нинішньої си-
туації. отже, креативний сенс авторського задуму виявляє себе в оформленні публі-
цистичного тексту як різкого протиставлення відчайдушного героїзму наших вояків 
з одного боку та бездарності, а то й продажності командування – з іншого. Перший 
рік війни відрефлектовано на різних рівнях травматичного досвіду. актуальність 
авторських міркувань – одних у позитивному плані, інших – у негативному – збері-
гається до сьогодні.

Якщо в літературних зразках («Іловайський щоденник» р. Зінченка, «ае-
ропорт» С. лойка, «По дорозі до Савур-могили» й. Струцюка) початковий пері-
од війни панорамно розкривається насамперед у картинах батальних, то у книзі 
М. Слабошпицького на перший план виходить конкретна людська біографія, яка, 
за словами автора, «в контексті описуваних подій <…> інтимізує їх, конкретизує 
загальне, робить значно зрозумілішим, бо відтісняє на другий план абстрактний 
зміст» [11, с.112]. у розмові з кореспондентом газети «День» М. Слабошпицький 
наголошував, що йому важливо було розказати про війну не з окопів, не з погляду 
стратегічних чи тактичних ходів, а з погляду того, як вона відлунює у свідомості 
кожного українця. Ефект конкретності забезпечують світлини, надані автору фо-
тографами газети «День» р. Канюкою, а. Сліпачуком, М. Тимченком. Портретна 
галерея вміщує понад дві сотні знімків. Переважно це фото упізнаваних людей з 
реальною долею, реальними іменами (Ю. Мамчур, Марія вітер, надія Савченко, 
Д. Ярош, Швед Майкл, аміна окуєва), всі вони допомагають відновити хроноло-
гію майданно-воєнних подій.
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«Як свідчать багато людських біографій, – зауважує письменник, – дуже часто 
саме війна допомагає знайти себе або дати собі відповіді на складні питання буття, 
над якими чоловік раніше не замислювався й ніколи не замислився, якби на його 
долю не впали такі нелюдські випробування» [11, с. 127–128]. розгортаючи цю 
тезу, М. Слабошпицький наводить цілу низку вражаючих історій про людей, які 
по-різному були втягнуті у війну. І серед них – не лише етнічні українці, такі як 
Маркіян Паславський, андрій Шараскін, назар Барилко, Тетяна ричкова, Микола 
Каблаш, а й росіянин Микола воронін, чеченське подружжя аміна окуєва та адам 
осмаєв, білоруси, кримські татари. З цих характерів складається узагальнений пор-
трет нації. на противагу постмайданному керівництву, яке дуже швидко забуло свої 
обіцянки, ці люди щодня нехтують небезпекою, без пафосу і показної звитяги захи-
щаючи україну. вони навіть не замислюються над величчю свого подвигу. Для них 
захищати вітчизну так само природньо, як, скажімо, щораз прокидатися вранці і 
ставати до звичної роботи. М. Слабошпицький переповідає десятки історій, кожна 
з яких вражає фактом людського «прямостояння» (за в. Стусом). у кожного з цих 
героїв була своя ситуація вибору – найперше у площині права та обов’язку. І вони 
вибрали обов’язок. «революція і війна зробили якісний відбір людей» [11, c. 122]. 

Головна ознака аналізованої публіцистики – це розкриття духовної, душевної 
сутності людини на війні. Зворушує історія походу на війну родини Котюх-Бален-
ків. Кожен із цієї родини добровольцем відправився на Схід, тримаючи у таємниці 
від рідних свій задум, щоб зайве не тривожити і не травмувати дорогих людей. Спо-
чатку у розвідувальній роті опинився 23-річний син Максим. невдовзі після того 
його мати вікторія, фаховий анестезіолог, запропонувала «айдарові» себе як ліка-
ря. І, нарешті, вітчим Максима – олександр, який мав усі необхідні фахи, залежно 
від потреби, «а головне – гаряче бажання бути серед оборонців вітчизни» [11, с. 113] 
– теж опинився серед айдарівців. Як сюжет для майбутньої широкоформатної книги 
окреслено історію подружжя з вінниці Світлани Бевз і Сергія Бурбели. За рік до по-
чатку війни вони втратили п’ятнадцятилітню доньку. З початку війни добровільно 
пішли в батальйон «айдар». Для батьків «придумали легенду – їдуть у літню від-
пустку до моря. одне слово, канікули, ідилія, рекреації» [11, c. 124]. лише згодом 
рідні довідалися, які то були «рекреації», коли побачили Світлану та Сергія в одній 
із телепередач про вінницьку сотню батальйону, де герої служили зенітниками. Де-
які історії автор книги почерпнув з Інтернету, фейсбучних нотаток, як, наприклад, 
сповідь назара Барилка. Цього благополучного молодого чоловіка зі львова, як і 
багатьох його ровесників, вабив закордон, він навіть оформив документи до австрії. 
але коли почув, що немає ротації, пішов до військкомату. його призначили коман-
диром відділення 24-ї бригади. на посту отримав поранення – кулі розірвали арте-
рію в нозі. неможливо без хвилювання читати такі спогадові зізнання назара: «Я не 
забуду ніколи, як лежав на бетоні й бачив смерть в лице – це коли відчуваєш тепло 
своєї ж крові, а її так багато, що в ній наче плаваєш. Я досі відчуваю її запах…» [11, 
c. 111]. втративши ногу, назар не втратив жаги життя. наділений «дорогоцінним 
талантом допомагати самому собі» [11, c. 112], він і для інших став стимулюючим 
прикладом стійкості і сили духу.

на війні вже з перших її місяців, наголошує М. Слабошпицький, були представ-
лені чи не всі шари суспільства, задіяні носії найрізноманітніших професій. особли-
ва увага автора приділена тим, хто цю війну нам пояснює через телеканали, Інтер-
нет, друковані ЗМІ. Це журналісти, які дуже часто опиняються в зоні бойових дій. 
Про романа Бочкалу, фронтового кореспондента програми «Інтер» йдеться у статті 
«важлива дійова особа – волонтер», бо роман, окрім того, що журналіст, який готу-
вав репортажі з пекельних Пісок і Донецького аеропорту, узяв на себе ще й волонтер-
ські обов’язки, постійно довозячи гуманітарну допомогу на передову. Доброго слова 
у книзі заслуговують побратими романа – Юрій Бутусов, андрій Цаплієнко, Юрій 
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романенко, олексій Мацука та ін. Слушним видається таке міркування: «живу і 
конкретну людську історію пишуть по гарячих слідах журналісти, переважна біль-
шість яких виявилися в цих випробуваннях на висоті. віриться, що колись усі ці 
матеріали складуть сотні чи й тисячі томів, пронизаних лейтмотивом на взір «ніхто 
не забутий! ніщо не забуто» [11, с. 112]. 

отже, висвітленню громадянської позиції співвітчизників присвячено немало 
сторінок книги. Як правило, висновки, які робить автор у зв’язку з викладеною істо-
рією, побудовані на антитезі, наприклад: «україна – жива, в ній багато не знищених 
людей. І ось вони один за одним стали з’являтися на очі суспільства. І ми відразу ж 
допевнилися: суспільство етично здоровіше, самовідданіше й жертовніше за еліту» 
[11, c. 305]. Слабошпицький-публіцист не лише розчарований, він розлючений по-
зицією можновладців, що виявляє себе в експресивній лексиці: «увесь цей бомонд, 
що дружною раттю товпиться на всяких гламурних імпрезах, хто змагається одне з 
одним, у кого дорожчі авто, манто, годинник, туфлі з крокодилячої шкіри і т. д., – 
банальні злодії. За ними невтішно буцегарня плаче. а ми позиціонуємо їх як еліту 
країни. Та ж гріш ціна такій країні, в якій звичайні олігофрени з набитими грішми 
кишенями й замашками конокрадів представляють цю країну на всяких імпрезах 
міжнародного рангу» [11, c. 283]. Публіцист дозволяє собі бути емоційним, навіть 
гранично експресивним, бо як же без емоцій, коли йдеться про найпосутніше, що 
визначає людську екзистенцію: життя і смерть, звитягу і зраду, самозреченість і 
продажність.

у книзі М. Слабошпицького присутній і такий складник війни, як інформаційна 
політика. виходячи з того, що «сучасна людина – інформаційний продукт» [11, c. 
105], автор «великої війни» формулює цілий комплекс завдань поточного харак-
теру саме у площині інформації. насамперед це системна роз’яснювальна робота, 
примноження джерел інформації, послідовне викриття брехливості та догматичної 
зашореності кремлівських речників, зміцнення імунітету до ідеологічно і факто-
логічно заангажованих текстів, медійна самогігієна тощо. Серед тем, порушених 
автором – важливість говорити правду, якою б гіркою вона не була. Попри при-
родне бажання отримувати позитивну інформацію, особливо в умовах війни, народ 
не сприймає «захмарно оптимістичних звітів» штабістів. Дефіцит об’єктивної ін-
формації не компенсується ні ура-патріотичним шапкозакидуванням, ані лайкою 
на адресу противника, відверта брехня і недомовки породжують спротив і відтор-
гнення. Для письменника, який володіє значним життєвим досвідом, характерне 
особливо загострене сприйняття офіційної інформації, тому логічним є його звер-
нення чи не в кожному тексті до такого творчого прийому, як інвектива. Інвектива 
Слабошпицького має дуже конкретного суб’єкта – від збірного образу «міноборо-
нівських солов’їв у генеральських погонах» з їх бадьоро-брехливою риторикою і до 
президентів, прем’єрів, спікерів парламенту, нардепів, міністрів, голів адміністра-
цій тощо. Безкомпромісність публіциста виявляє себе і через низку запитань: «Що 
це: цинічна брехня чи незнання реальної ситуації? Чи загальноприйнята в нашому 
суспільстві практика: влада має за свій непорушний обов’язок завжди брехати на-
родові?» [11, c. 252].

окрім викладення фактів, книга приваблює їх осмисленням, філософським ана-
лізом подій та персоналій. усі філософські питання зводяться до кантівської тези: 
«Що є людина?». Стримано оцінюючи постмайданну політику влади, письменник 
озвучує питання, над яким не раз замислювався кожен українець: «а чи не марно 
загинула небесна Сотня?». а ще в нього з’являється питання такого змісту: злодій-
ство, байдужість, продажність – що це? наші ментальні хвороби, спадок совка чи 
новонабуті в умовах тотальної безвідповідальності і безкарності риси? Загострено, з 
виразною концептуальністю він наголошує на відсутності у влади системного підхо-
ду до проблем, які склалися на Донбасі. в кожному публіцистичному тексті звучить 
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тривога автора про завтрашній день україни за чіткого розуміння, що йде повно-
масштабна війна, що україна загрожена. 

Цілком вмотивованим є певне порушення канонів політико-ідеологічного видан-
ня, яким, власне, і є «велика війна»: з огляду на те, що література – «це також наш 
стратегічний резерв у війні з російським агресором» [11, с. 249], тут уміщено вірші 
про війну Бориса Гуменюка, валерія Гужви, люцини Хворост, любові Якимчук, 
Павла Щириці, Дмитра Бикова, андрія орлова з лаконічними коментарями до них. 
резюмуючи свою розповідь про поетичну реакцію на страшні події, М. Слабошпиць-
кий висновковує: «у письменників єдина зброя – слово. І їхнє слово також оголо-
сило собі мобілізацію – воно теж прийшло на війну. воно хоче допомогти нашим 
воїнам. Можливо, багатьом і допоможе. Притишить біль утрат, пригамує почуття 
страху, дасть віру в те, що війною життя не закінчується, переконає в тому, що наша 
перемога цілком реальна» [11, c. 249]. 

Публіцистичні роздуми супроводжуються покликаннями на публікації авторів, з 
якими М. Слабошпицький спілкується особисто, але не тільки. низка висновків, зо-
крема, коли йдеться про специфічне ставлення до росіян у світі, взаємодіє з літера-
турними аналогіями Тютчева, Достоєвського, лермонтова. автор дотепно подає свою 
рецепцію російських класиків з певною поправкою на контекст європейської опінії з 
приводу агресивної політики путінської росії. Тому особливої актуалізації зазнають 
відомі фрази «прощай, немытая россия» [11, c. 99], «умом россию не понять» [11, c. 
243], «да, были люди в наше время» [11, c. 243], «русских не любят в Европе» [11, c. 
98–99] тощо. Іноді автор коментує цитати, іноді залишає їх без коментарів.

Підсумок, який робить М. Слабошпицький в заключному розділі книги, дають 
підстави тлумачити сенс авторських роздумів в категоріях провіденціалізму: «віри-
мо в українську людину. І хочемо вірити в керівників держави, які знайдуть у собі 
глибоко заховані таланти державних діячів і раптом опиняться на небувалій досі ви-
соті. Може, це ще станеться. в кожнім разі історія дає їм такий шанс. Ще не пізно. 
Сьогодні. а завтра – вже невідомо» [11, c. 315].

Висновки та перспективи. усі статті, інтерв’ю, репортажі аналізованого видання, 
попри різноманітність змісту, утворюють складне структурне ціле. вони об’єднані 
наскрізною ідеєю захисту цілісності україни у час глобальних викликів, коли руй-
нується образ світу й образ самої людини. упорядкована за визначеною часовою 
послідовністю, часопросторова модель книги «велика війна» базується на синтезі 
реального і психологічного хронотопів. реальний часопростір – це конкретні події 
першого року російсько-української війни на Сході україни. але автор не перерахо-
вує ці події, а поєднує їх причинно-наслідковими зв’язками. Психологічний хроно-
топ – це авторські рефлексії з приводу почутого й побаченого. Більшість своїх думок 
письменник-публіцист оприявнює безпосередньо, хоча його оцінка може виявляти-
ся і на рівні відбору конкретних подій і персонажів для фіксації. М. Слабошпицький 
у своїх текстах виступає не лише свідком чи літописцем подій, а й дієвим їх учасни-
ком. в основу своїх роздумів публіцист кладе антропологічну парадигму, розкри-
ваючи характер і поведінку нашого сучасника, імпульси його героїчних учинків в 
екстремальних умовах. водночас на неспростовних фактах переконливо розкрито 
цинізм і лицемірство так званої еліти, з мовчазної згоди якої україна, її суверенність 
і незалежність в черговий раз опинилися у стані загроженості. М. Слабошпицькому 
притаманна не лише точність у формулюванні діагнозу, а й безкомпромісність у на-
кресленні виходу з ситуації, що склалася. Продуктивність подальших досліджень 
з обраної проблеми зумовлюється впливом М. Слабошпицького-публіциста на своїх 
сучасників. Перспективним бачиться аналіз його набутку у зіставленні з тими пу-
бліцистичними текстами, де не лише зафіксоване, а й відрефлектоване побачене і пе-
режите. напрацьований матеріал може стати складовою комплексного дослідження 
майданно-воєнної публіцистики.
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Introduction. The object of research is the book of journalism by M. Slaboshpytsky «The 
Great War. 2014… Ukraine: Challenges, Events, Materials», analyzed in the aspect of an-
thropological reception. An important prerequisite for the actualization of anthropological 
issues in modern conditions is Russia’s aggression against Ukraine. 

The purpose of the article is to find out the ideological and aesthetic features of the docu-
mentary and journalistic edition by M. Slaboshpytsky «Great War», to analyze in anthropo-
logical terms the problem of the confrontation between man and war.

The methodology. The research is based on the achievements of literary anthropology. 
The article uses and interprets considerations from the works of Ukrainian and foreign schol-
ars on anthropological approaches as a dominant humanities research. Cultural-historical, 
aesthetic methods, hermeneutic approach are used.

Results. All articles, interviews, reports of the analyzed publication, despite the diversity 
of content, form a complex structural whole. They are united by the pervasive idea of   protect-
ing the integrity of Ukraine in a time of global challenges, when the image of the world and 
the image of man himself is being destroyed. Arranged in a certain chronological order, the 
space-time model of the book «The Great War» is based on the synthesis of real and psycho-
logical chronotopes. The publicist bases his reflections on the anthropological paradigm, re-
vealing the character and behavior of our contemporaries, the impulses of his heroic deeds in 
extreme conditions. At the same time, the irrefutable facts convincingly reveal the cynicism 
and hypocrisy of the so-called elite, with the tacit consent of which Ukraine, its sovereignty 
and independence once again found themselves in a state of threat.

Conclusions. The productivity of further research on the selected problem is determined 
by the influence of M. Slaboshpytsky-publicist on his contemporaries. It seems promising to 
analyze his work in comparison with those journalistic texts, where not only recorded but 
also reflected seen and experienced. The developed material can become a component of com-
plex research of military journalism.

Key words: M. Slaboshpytsky, journalism, anthropology, situation of choice, patriotism, 
reporting, interview, essay, identity, war.
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відеостриМ У систеМі візУаЛьної коМУнікації 
радіостанцій
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У статті розглядається відеострим як складова візуального наповнення українських радіос-
танцій. Визначається специфіка використовуваних відеостримів, тенденції розвитку. З’ясовано, 
що в цілому українські радіостанції орієнтуються на загальносвітову тенденцію, яка полягає в 
посиленні візуальної складової, тож намагаються використовувати нову форму комунікації. 
Хоча цей процес іде не надто активно. Відеотрансляції програм у режимі реального часу мають 
неоднорідні форми, вони представлені різними типологічними групами. Це залежить здебільшого 
від формату, фінансових можливостей та потреб радіостанцій. Найбільш складний технологіч-
ний процес спостерігаємо на радіостанціях некомерційного спрямування. 

Ключові слова: стрим, радіо, візуалізація, відеотрансляція, потокове відео, онлайн-трансля-
ція.

vidEOstrEam in thE systEm OF visUaL COmmUniCatiOn OF radiO 
statiOns
The article considers the video stream as a component of the visual content of Ukrainian radio stations. 

It is determined the specifics of the used video streams and development tendencies. It was studied out 
that in general, Ukrainian radio stations are focused on the global trend, which is to strengthen the visual 
component, so they try to use a new form of communication. Although this process is not very active. Real-
time video broadcasts have heterogeneous forms; they are represented by different typological groups. 
It depends largely on the size, financial capacity and the needs of radio stations. The most complex 
technological process is observed on non-commercial radio stations.

Key words: stream, radio, visualization, video radio, video broadcast, streaming video, online 
broadcast.

Вступ. однією з основних тенденцій розвитку сучасного медіапростору є посилен-
ня візуальної складової. візуалізація, що стала трендом усієї медійної сфери, не 

оминула й радіо. Це, зокрема, стосується такого нового формату радіомовлення, як 
відеострими. Саме вони дають можливість не лише слухати, а й спостерігати за ро-
бою ведучих у студії. Стримінг дозволив зблизити радіо й телебачення, розірвати 
відстань між радіослухачем і радіоведучим.

відеострими як складову візуальної репрезентації радіостанцій в тих чи інших 
аспектах розглядають в. Бабак [1], Т. Гиріна [3], І. литвиненко [7], Ю. любченко 
[8], М. нагорняк [11], а. Сімашова [14]. однак ці розвідки не дають повного уявлен-
ня про те, яке ж місце посідає відеостримінг в ефірах українських радіостанцій, про 
тенденції його розвитку, типологічні характеристики.

Трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері сучасного українського ра-
діомовлення, виникнення та поширення нових форматів радіомовлення, зокрема 
стрим-трансляцій радіоефіру, потребують осмислення. у цьому й полягає актуаль-
ність нашого дослідження. 
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Об’єкт – відеострими як нова форма репрезентації контенту на радіо.
Предмет – тенденції розвитку та різновиди стрим-трансляцій програм на радіо.
Мета статті – дослідити тенденції розвитку, особливості використання та різ-

новиди стрим-трансляцій українськими радіостанціями.
Методи дослідження. Під час дослідження були використані такі методи: метод 

аналізу наукової літератури – для визначення рівня теоретичного опрацювання по-
рушеної проблеми; типологічного аналізу – для визначення різновидів відеостримів, 
які використовують радіостанції для презентації програмного контенту; методи спо-
стереження та систематизації – для з’ясування особливостей розвитку відеостримін-
гових технологій в ефірах українських радіостанцій. Головний акцент у розвідці був 
зроблений на тенденціях розвитку та використання відеостримінгових технологій 
сучасними аудіомедіа. Такий принцип дослідження дозволив чітко виділити ті осно-
вні характеристики відеостримінгових технологій, які використовують українські 
радіостанції для трансляції програмного контенту в режимі реального часу. 

результати й обговорення. відеострим, незважаючи на достатнє вивчення, і досі 
не отримав однозначного тлумачення. основна перепона у визначенні цього поняття 
полягає в його мультифункціональності: «Стрим – це універсальний спосіб передачі 
інформації наживо, популярний серед відеоблогерів, оглядачів, ігрових стримерів та 
деяких ЗМІ, бо дає можливість подавати інформацію в режимі реального часу» [2]. 

у медійних колах під стримом розуміють форму подання інформаційно-оглядо-
вих матеріалів, це так звані новинні стрими. у такому аспекті відеострими розгля-
дають р. Кікерчук [5], а. Полісученко [12]. Так, наприклад, р. Кікерчук говорить 
про стрим як модифікацію класичного прямого репортажу й телевізійного комента-
ря. науковець вважає, що «це синтетичний жанр, який належить до інформаційної 
журналістики, бо головна його мета – повідомити про подію» [5]. 

активно використовуються стрими й у відеоблогінгу. «Такий вид соціальних ме-
діа, як відеоблог, який раніше являв собою сукупність відеозаписів, що виклада-
ються в хронологічному порядку на сторінці, доповнився різновидом відеоблогу в 
прямому ефірі – стримінговим блогом» [4]. Здебільшого це так звані гейміфіковані 
лайфстрими. 

Як жанр ігрової кіберспортивної сфери, чи гейм-журналістики, стрим розгляда-
ють М. Мірошник [9; 10] та а. Селютін [13]. «висвітлення комп’ютерних ігор ста-
ло масовим продуктом стримерів, оскільки технологічна сфера створення стримів 
збігається зі сферою функціонування знань про комп’ютерні ігрові технології», 
– зазначає М. Мірошник [9]. однак зауважує, що основою ігрового стриму є саме 
класичний прямий репортаж. Свою думку обґрунтовує тим, що «сучасні формати й 
типи інформації, їх індивідуальні характеристики базуються на традиційних жан-
рах і способах подання контенту» [10].

врешті, останній формат, в якому представлений відеостримінг, – це онлайн-
трансляції програмного контенту радіо та телевізійних медіа на різноманітних 
інтернет-платформах. Зазначимо, що такому формату стримінгу на сьогодні при-
ділено чи не найменше уваги медіадослідників. Проте саме він останнім часом все 
більше й більше набирає обертів у телевізійному й радіомовленні. розглядаючи цей 
процес у контексті розвитку радіо, І. литвиненко так пояснює його виникнення: 
«Технологічний прогрес, гостра конкуренція з телебаченням, звичка населення до 
відеопрограм, а також прагнення залучити молодшу аудиторію – усі ці перераховані 
чинники мотивують радіожурналістів освоювати новий вид контенту» [7].

І якщо для телебачення такий формат є іманентним за природою, то для радіо 
– новою конвергентною формою. Причому дехто з медіадослідників говорить про 
виникнення нового медійного утворення – так званого «відеорадіо»: «відеорадіо» 
– яскравий приклад конвергенції радіо, телебачення та Інтернету, коли програма, 
що виходить в ефір на радіостанції, одночасно записується на відео і викладається в 

журналістика в системі соціокомунікаційної діяльності



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 78 –

мережу» [6]. Хоча говорити про те, що це окремий медійний ресурс, на нашу думку, 
недоцільно. Цю ж позицію відстоює й І. литвиненко: «важливо розуміти, що медіа-
менеджери, впроваджуючи на своїх електронних ресурсах відеотрансляції, не праг-
нуть перетворити радіо в телебачення або максимально зблизити ці два ЗМІ. І якщо 
радіожурналісти продовжують удосконалювати візуальний контент, то тільки для 
того, щоб запропонувати своїм користувачам якісний і сучасний мультимедійний 
продукт» [7].

на сьогодні в україні відеотрансляцію ефіру здійснює незначна кількість радіо-
організацій. Із проаналізованих загальноукраїнських радіостанцій вищезазначений 
формат було зафіксовано на сімнадцяти, проте реально з них стримінг ефірів здій-
снює п’ятнадцять.

онлайн-трансляції на радіо мають різні типологічні характеристики. Типології 
відеостримінгових трансляцій присвячено працю І. литвиненко. науковець виді-
ляє стрими за технологією передачі контенту, типом контенту, що передається, та 
способом його розповсюдження [7]. Так, наприклад, за технологією передачі І. лит-
виненко пропонує виділяти безперервні та вибіркові стрими, за типом контенту – 
ефірні та позаефірні, за способом розповсюдженням контенту – стрими, розміщені 
на офіційному сайті та сторонньому ресурсі.

огляд стримів на радіостанціях засвідчив, що найбільш використовуваними є 
безперервні онлайн-трансляції. Причому спостерігаємо достатньо цікаву тенден-
цію: здебільшого вибіркові онлайн-трансляції використовують некомерційні інфор-
маційно-аналітичні радіостанції, безперервний же тип в основному репрезентова-
ний на музично-інформаційних радіостанціях. Постійно працюють веб-камери на 
таких радіостанціях, як «радіо П’ятниця», «Джем FM», «Кiss FM», «Перець FM», 
«авторадіо», «Retrо FM», «Голос надії», «Еммануїл». вибірково транслюють у фор-
маті стриму контент такі розмовні радіостанції, як «UA: українське радіо», «радіо 
Свобода», «Емігрантське радіо», «Київ FM». Цікавий формат, на нашу думку, про-
понує радостанція «люкс FM». Її стрим-ефір можна визначити як дуальний – «без-
перервно-вибірковий». веб-камера на радіостанції працює постійно, проте в той час, 
як звучать музичні композиції, на екрані глядачі можуть побачити не статичне ві-
део радіостудії, а найрізноманітніші відеокомпозиції, які перекривають статичну 
картинку й урізноманітнюють онлайн-трансляцію. Щоправда, як свідчать відгуки в 
чаті радіостанції, не всім реципієнтам такий технологічний процес до вподоби. 

неоднозначну ситуацію спостерігаємо й відносно стримів, що класифікуються 
за способом розповсюдженням контенту. Зазначимо, що кількість радіостанцій, які 
розміщують онлайн-трансляції передач на офіційних сайтах та на сторонніх ресур-
сах, приблизно однакова.

веб-картинки зі студій представлено на сайтах радіостанцій «радіо П’ятниця», 
«Джем ФМ», «NRJ», «Перець FM», «авторадіо», «ретро FM», «люкс FM». Причо-
му помічаємо доволі цікаву тенденцію: власні сайти для трансляції використовують 
здебільшого радіостанції музично-інформаційного спрямування.

Для розміщення стримів радіостанції достатньо активно використовують і сторо-
ні ресурси. Як зазначає л. Круглова, «професійні медіа зрозуміли, що їм потрібно 
йти туди, де перебуває їхня аудиторія, – на YouTube, Facebook або Twitter» [6].

основною платформою, де радіостанції розміщують онлайн-трансляції ефіру, 
на сьогодні є відеохостинг YouTube. Саме там представлені стрими передач «UA: 
українське радіо», «радіо Свобода», «Київ FM», «Громадське радіо», «Голос надії», 
«Еммануїл». І знову ми можемо простежити певну тенденцію: соціальні мережі для 
онлайн-трансляцій ефірного контенту використовують радіостанції інформаційно-
аналітичного спрямування. 

найменше радіостанції для відеостимінгу використовують соціальну мережу 
Facebook. Із проаналізованих нами відеострим-трансляції на цій платформі здій-



– 79 –

снює лише «Емігрантське радіо». окрім того, для онлайн-трансляцій передач ця ра-
діостанція використовує й відеохостинг YouTube. 

варто зазначити, що, окрім вищезазначених різновидів відеостримів, про які 
говорить І. литвиненко, за способом розповсюдження контенту варто виділити й 
третій тип – відеострими, що розміщені на різних платформах. Такий різновид ре-
презентований «радіо нв». радіостанція відеостримить передачі на сайті та на плат-
формі YouTube.

Що стосується ефірних та позаефірних онлайн-трансляцій, то останній різновид, за 
нашими спостереженнями, не представлений в ефірі радіостанцій. на жаль, в україні 
мало радіоорганізацій, які проводять заходи за межами радіостудії. Це, наприклад, 
«радіо Свобода», яка транслює в межах окремих передач актуальні події – мітинги, 
акції протестів, демонстрації тощо. або ж «русское радио україна» – одним із щоріч-
них заходів, які проводить і транслює радіостанція, є «великий весняний концерт».

варто зазначити й те, що ще донедавна онлайн-трансляції радіостанції викорис-
товували більш активно. Так, в. Бабак, досліджуючи онлайн-трансляції на «UA: 
українське радіо», зазначає, що ця радіостанція є однією із провідних в аспекті 
впровадження сучасних технологій [1]. основним ресурсом, де використовувалися 
стрими, були, наприклад, сайт Суспільного мовлення, а також платформи Facebook, 
YouTube. Причому пріоритетною площадкою науковець називає Facebook. Ціка-
во, що наразі онлайн-трансляції радіостанції представлені лише на відеохостингу 
YouTube. окрім того, деякі радіостанції, на сайтах яких представлена функція веб-
перегляду, наразі не здійснюють стрим-ефірів. Це, наприклад, стосується радіо «ар-
мія FM», «DJFM».

однією із позитивних характеристик відеостримінгу на радіо є, цілком зрозумі-
ло, можливість бачити роботу ведучого, що до певного часу було цілком неможливо. 
однак така технологія має низку й інших не менш суттєвих переваг. Це, наприклад, 
інтерактивність – участь у чат-спілкуванні. Більшість радіостанцій надають своїм 
глядачам таку можливість. Це наприклад, «Джем FM», «ретро FM», «люкс FM», 
«Голос надії», «Емігрантське радіо», «радіо Свобода», «радіо нв», «UA: україн-
ське радіо». не працюють у режимі реального спілкування радіо «П’ятниця», «Kiss 
FM», «Перець FM», «NRJ», «Kyiv FM». Частково інтерактивними є онлайн-тран-
сляції «Громадського радіо» та «Світлого радіо «Еммануїл» (під час трансляції дея-
ких передач відключена функція чат-спілкування).

неоднорідним є й технічні характеристики відеостримів. Переважна більшість 
радіостанцій використовує стандартний, найпростіший у технічному плані варіант 
онлайн-трансляції, який полягає у використанні однієї веб-камери. варто зазначи-
ти, що це стосується передусім радіостанцій музично-інформаційного спрямуван-
ня – «П’ятниця», «Kiss FM», «Перець FM», «ретро FM». Такий же технологічний 
принцип роботи спостерігаємо й на нішевій розмовній радіостанції «Голос надії». 
Дещо удосконалений процес відеотрансляції представлений на радіо «NRJ», «Джем 
FM», «ретро FM», «люкс FM». Так, наприклад, у студії «Джем FM» встановлено дві 
веб-камери, які перемикаються з періодичністю у 20 секунд. Майже аналогічно на-
лагоджено процес онлайн-трансляції на «ретро FM» – це дві камери, які змінюють 
ракурси кожні 18 секунд. Три відеокамери розміщено на радіо «NRJ». І ось на цій 
радіостанції спостерігаємо динамізацію відеоряду – картинки змінюються з періо-
дичністю 7 секунд. Також три веб-камери працюють на «люкс FM». варто зазна-
чити, що вони змінюються з різною динамікою: під час роботи ведучих в ефірі рух 
прискорюється, під час же звучання музичних композицій спостерігаємо статичну 
картинку. Як зазначалося вище, використовує радіостанція різні відеодобірки, що 
перекривають статичну роботу веб-камер. 

Що стосується радостанцій інформаційно-аналітичного формату, то вони нама-
гаються відійти від статичності відеотрансляції, урізноманітнити технологічні під-
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ходи. у їхній роботі простежуємо поглиблення процесів конвергенції. Зрозуміло, 
що цей процес є неоднорідним. Так, наприклад, «Емігрантське радіо» використо-
вує для онлайн-трансляції здебільшого одну камеру. Проте часто в програмах спо-
стерігаємо онлайн-ввімкнення гостей. Кілька камер використовують «радіо нв», 
«UA: українське радіо», «Kyiv FM», «Громадське радіо». При цьому, наприклад, 
на «радіо нв» часто на екран виводиться дві картинки зі студії. особливістю ефіру 
«UA: українське радіо» є титрування гостей. радіостанція активно послуговується 
телефонними інтерв’ю, онлайн-ввімкненнями гостей. При цьому глядачі на екрані 
спостерігають дві картинки – ведучого в студії та фото інтерв’юйованого/онлайн-
відеоряд. намагається урізноманітнити онлайн-ефір і «Kyiv FM». Це титрування 
передачі, використання відео, яке стосується теми передачі, тощо. «Громадське 
радіо» також активно послуговується онлайн-ввімкненнями, титрами, перекриває 
аудіоряд динамічною графікою тощо. найскладнішим є відеострім-трансляції пере-
дач на «радіо Свобода». Характерною ознакою цього процесу є окремі журналістські 
матеріали, що виходять у складі програм. отже, виведення на екран двох картинок 
(відео зі студії і гостя, двох картинок зі студії тощо), титрування, використання до-
поміжного відео, заставок, заздалегідь підготовлених журналістських матеріалів 
тощо – це вже складний технологічний процес, який характерний для телебачення.

Висновки та перспективи. Процес візуалізації, що торкнувся усіх різновидів 
електронних медіа, не оминув і радіо. аудіальна складова, яка відрізняла радіо від 
інших типів ЗМІ, на сьогодні вже не є основною його характеристикою. радіо, як й 
інші медіа, активно проходить етап крос-медійної конвергенції.

одне з провідних місць у цьому процесі відіграє така технологічна форма, як ві-
деострими прямих ефірів.

на жаль, відеострим-трансляції програмного контенту ще не отримали значного 
поширення на українських радіостанціях. радіостанції лише роблять перші кроки 
в опануванні вищезазначеної технології, обирають ті різновиди, які підходять під 
їхній формат мовлення, фінансові можливості тощо.

однією з особливостей розвитку вищезазначеного різновиду продукування кон-
тенту є те, що розмовні радіостанції використовують здебільшого вибіркові трансля-
ції (це стосується радіостанцій інформаційно-аналітичного спрямування), натомість 
музично-інформаційні – безперервні. 

Для онлайн-стримів ефірів радіостанції використовують різні ресурси – власні 
сайти, а також соціальні мережі. Причому простежуємо доволі цікаву тенденцію: 
власні сайти здебільшого обирають радіостанції музично-інформаційного спряму-
вання, соціальні ж мережі опановують інформаційно-аналітичні радіостанції. Що 
стосується соціальних медіа, то стрим-трансляцій програм радіостанції найактивні-
ше використовують відеохостинг YouTube, дуже рідко – Facebook. Майже не пред-
ставлено ті радіостанції, які намагаються охопити якомога більше платформ для 
онлайн-трансляцій ефірного контенту.

однією із позитивних тенденцій онлайн-трансляцій передач вважаємо надан-
ня можливості реципієнтам спілкуватися в чатах. Цю особливість простежуємо на 
більшості онлайн-платформ оглянутих нами медіа.

Технічні характеристики відео стрим-трансляцій є неоднорідними. Здебільшого 
радіостанції використовують найпростіший варіант онлайн-трансляції, для якого 
характерне використання однієї веб-камери. Це стосується насамперед музично-
інформаційних радіостанцій. Хоча останнім часом радіостанції вищезазначеного 
типу намагаються динамізувати відеоряд, тож використовують для транслювання 
ефіру дві-три камери тощо. Більш досконалий технологічний процес представлений 
на радіостанціях інформаційно-аналітичного типу мовлення. у їхній роботі спосте-
рігаємо намагання працювати за принципами конвергентних медіа, використання 
складних систем.
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українські радіостанції намагаються слідувати загальносвітовим трендам. не-
ухильна потреба привабити якомога більше реципієнтів спонукає їх до трансфор-
мації. відтак вони пропонують реципієнтам не тільки слухати ефіри, а й дивитися 
та спілкуватися в режимі реального часу. Технологічно цей процес радіостанції ви-
будовують по-різному, що залежить в основному від їхнього формату, фінансових 
можливостей. надалі цей процес буде поглиблюватися, змінюватимуться й техно-
логічні аспекти представлення ефіру. Тож дослідження цього питання ще довгий 
час буде нагальним. у найближчій перспективі – дослідження аудиторних потреб у 
зазначеному вище медіаформаті. 
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Introduction. One of the main trends in the development of modern media space is the 
strengthening of the visual component. Visualization, which has become a trend in the entire 
media sphere, has not escaped the radio. This is particularly true of the new broadcasting for-
mat as videostream. This technological way of presenting information allowed to look behind 
the scenes of the radio, to make it more modern, attractive to the recipient. The latest tech-
nological processes, including radio streaming, need to be understood. This is the relevance 
of our study. 

The aim is to study the development trends, varieties and features of stream broadcasts 
on Ukrainian radio stations.

Methodology. It is based on a systematic approach, which allowed identifying trends re-
lated to the peculiarities of the development of video streaming broadcasts by Ukrainian ra-
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dio stations. At different stages of the research it is used such methods as analysis of scien-
tific literature, typological analysis, methods of observation, systematization of data.

Results. The analysis of video streaming technologies used by Ukrainian radio stations 
allowed us to outline certain trends in this area. Today videostreams program content have 
not yet received a substantial distribution to radio stations. Using different types of vid-
eostreams, the choice of technology depends on the formats of radio stations, as well as the 
needs of the media and their financial capabilities.

One of the most notable trends is that broadcast non-commercial radio stations use mostly 
selective broadcasts, while commercial music information stations use non-stop broadcasts. 
Radio stations place video streaming broadcasts of programs both on their own sites and on 
third-party network resources. And here, too, trace an interesting trend: their own sites 
for this purpose usually use commercial radio music and entertainment oriented, social 
networking - non-profit information and analysis station. Among social networks, YouTube 
video hosting is the most popular for video streaming, and Facebook is the least popular. 
Videostreams of software content also differ in technical characteristics. Mostly radio stations 
use the simplest version of broadcasts, which is to use a single webcam. Recently, however, 
there are more and more radio stations that pay attention to the video dynamism, so they use 
two or three cameras to streamvideo. The most complex technological process is observed on 
non-commercial radio stations. The broadcasts of their radio programs increasingly resemble 
television programs in terms of technological characteristics. 

Conclusions. The disturbed problem is the first step in the studying of the visual con-
tent of Ukrainian radio stations, using of convergent technologies by them. Promising study 
finds out the audience needs of videostream radio broadcasts.

Key words: stream, radio, visualization, video radio, video broadcast, streaming video, 
online broadcast.
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Мета дослідження полягає у виявленні актуальних ефективних стратегій взаємодії з реко-
мендаційним алгоритмом на платформі YouTube у процесі створення та поширення відеоконтен-
ту. Тема дослідження є актуальною з огляду на активне функціонування в наші часи YouTube 
– всесвітньої платформи для поширення відеоконтенту. YouTube є найбільш відвінуваною плат-
формою для перегляду відео в Україні й одним із найбільш відвінуваних веб-сайтів у світі. Розумін-
ня роботи рекомендаційних алгоритмів дозволить адаптувати відеоконтент для того, щоб він 
досяг якомога ширшої цільової аудиторії.

Результатом дослідження стало виокремлення найбільш ефективних параметрів відеороли-
ків на YouTube на основі аналізу статистичних показників на каналі PETR1K: актуальність та 
новизна, привабливість (клікабельність) зображення-мініатюри, періодичність завантажень на 
канал, реакція глядачів на попередні відео, повернення глядачів, утримання аудиторії тощо.

Ключові слова: Youtube, рекомендаційний алгоритм, кіберспорт, інтернет-медіа, відеокон-
тент.

FEatUrEs OF yOUtUBE’s rECOmmEndatiOn aLgOrithms On thE 
ExampLE OF a ChannEL aBOUt EspOrts
The purpose of the study is to identify relevant effective strategies for interaction with the 

recommendation algorithm on the YouTube platform in the process of creating and distributing 
video content. The topic of the study is relevant because YouTube is an active global platform for the 
distribution of video content. YouTube is the most visited video viewing platform in Ukraine and one 
of the most visited websites in the world. Understanding the work of recommendation algorithms will 
allow you to adapt video content so that it reaches the widest possible target audience. The result of the 
study was the selection of the most effective parameters of videos on YouTube based on the analysis of 
statistical indicators on the PETR1K channel: relevance and novelty, attractiveness (clickability) of 
thumbnail images, frequency of uploads to the channel, viewers ‘reaction to previous videos, viewers’ 
returns, audience retention and more.

Key words: Youtube, recommendation algorithm, esports, internet media, video content.

Вступ. YouTube – популярний відеохостинг, заснований у 2005 році. Станом на 
березень 2020 року за даними Alexa Company сайт Youtube.com став другим за 

відвідуваністю у світі та україні, поступаючись лише Google.com [1]. Сайт дозволяє 
завантажувати, редагувати, дивитися та коментувати відеоролики кожному корис-
тувачу. Протягом 15 років свого існування YouTube розширював свій функціонал 
і ставав все більш універсальною та багатофункціональною інформаційною систе-
мою. За даними Hootsuite, станом на 2020 рік платформою користується більше 2 
мільярдів чоловік щомісяця, а щохвилини на сайті з’являється 500 годин відеокон-
тенту [2].

Актуальність. Такий масив інформації потребує обробки. на YouTube велике 
значення відіграють алгоритми, що здатні виокремити серед завантажуваних на 
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сайт відео ті, які варто рекомендувати до перегляду індивідуально кожному корис-
тувачу з урахування безлічі параметрів, основними з яких є мова відео та тематика. 
окремо від системи рекомендацій існує пошуковий механізм YouTube, який працює 
аналогічно до пошукової системи Google та обирає найбільш актуальні результати 
пошуку згідно з запитом користувача.

важливо розуміти та вивчати особливості пошукових та рекомендаційних алго-
ритмів YouTube, бо вони мають прямий вплив на кількість можливих переглядів 
відео, тобто ефективність комунікації між автором контенту та аудиторією. Ці зна-
ння можуть використовувати не тільки блогери, а й приватні телеканали чи держав-
ні медіа, YouTube-канали яких на сьогоднішній день функціонують, але не завжди 
дістаються аудиторії. Світова статистика говорить, что користувач YouTube в серед-
ньому проводить на сайті 11 хвилин 24 секунди на день, а 70% з того, що він пере-
глядає, визначено алгоритмом рекомендацій [2]. Сенс боротися за увагу глядача на 
найбільш популярному відео сервісі світу є у кожного засобу інформації. YouTube – 
всесвітня платформа для поширення відеоконтенту, що активно функціонує у наші 
часи, тому вивчення особливостей її роботи є надзвичайно актуальним питанням.

Об’єкт дослідження – всесвітня платформа для поширення відеоконтенту у Ін-
тернеті YouTube та конкретно ролики на каналі youtube.com/petr1k.

Предмет дослідження – властивості рекомендаційних алгоритмів YouTube. 
наукова спільнота активно вивчає YouTube з багатьох сторін. Базою для цього до-

слідження стала стаття від групи працівників компанії YouTube Ковінгтона, адам-
са та Сорджина «Deep Neural Networks for YouTube Recommendations» [3], у якій 
уперше публічно докладно розказано про особливості роботи рекомендаційних алго-
ритмів відеохостингу. в україні рекомендаційні інформаційні системи для пошуку 
відеоматеріалів вивчали Ю. Парфененко, а. Ковтун та а. вербицька [4]. Методи по-
будови рекомендаційних систем в Інтернеті досліджували Є. Мелешко, С. Семенов 
та в. Хох [5]. рекомендаційні механізми YouTube мають багато відмінностей у по-
рівнянні із аналогічними алгоритмами інших систем, вони є сучасними та продо-
вжують удосконалюватися. наявні дослідження не розкривають цю тему, необхідне 
більш детальне її вивчення. Ще однією досі невирішеною проблемою залишаються 
методики використання відомих алгоритмів YouTube з метою більш ефективного 
поширення відеоконтенту телеканалів чи інших засобів масової інформації. 

Новизна дослідження. І хоча Youtube та його рекомендаційні алгоритмі вже до-
сліджувалися раніше, питання практичного застосування наявних знань у журна-
лістиці ніхто не розглядав. Це дослідження дозволяє комплексно підійти до питан-
ня: від моменту розуміння того, як працює система рекомендацій на актуальних 
прикладах, до конкретних рекомендацій щодо більш ефективного підходу до ство-
рення та просування відеоконтенту на платформі YouTube у майбутньому.

Мета дослідження полягає у виявленні актуальних ефективних стратегій робо-
ти з рекомендаційним алгоритмом на платформі YouTube, які дозволять позитивно 
вплинути на показники переглядів на відео.

Під час дослідження вирішувалися такі завдання:
відтворення історії змін до системи рекомендацій YouTube.
опис актуальної на момент проведення дослідження схеми роботи рекомендацій-

них алгоритмів YouTube.
виявлення найбільш ефективних з точки зору впливу на рекомендаційний рей-

тинг параметрів відео.
Методи дослідження. у процесі вирішення завдань використовувалися методи 

інтерпретації та структурного аналізу.
Метод інтерпретації у гуманітарних науках спрамований на тлумачення і визна-

чення значень наукових знакових систем. Цей метод розуміють як сукупність зна-
чень (сенсів), які надають відповідним способом різним даним [6, c. 70-71].
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у межах дослідження необхідно було інтерпретувати низку показників окремих 
відеороликів на каналі PETR1K. Це робилося з метою продемонструвати ефектив-
ність чи неефективність рейтингових, глядацьких чи пошукових параметрів відео.

Структурний аналіз є частиною системного аналізу. І якщо YouTube можна роз-
глядати як систему, його рекомендаційний алгоритм є лише його частиною. Дослі-
дження системи полягає у розкладанні її на підсистеми та вивченні кожної підсис-
теми окремо і у взаємозв’язку з іншими, що дає інтегровану картину досліджуваної 
системи [6, c. 305-306].

у дослідженні рекомендаційний алгоритм YouTube розкладається на десятки па-
раметрів, кожний з яких окремо інтерпретується. у результаті вивчення окремих 
елементів структури алгоритму рекомендацій отримуємо більш чітку та зрозумілу 
картину роботи усього механізму. 

результати й обговорення. Протягом перших семи років існування YouTube 
(2005-2012) на платформі не було жодних рекомендаційних алгоритмів. усі відео 
сортувалися за єдиним параметром – «кількість переглядів». Цей механізм був не-
ефективним, бо не винагороджував увагою якісні відео, натомість її отримували ві-
деоролики, що містили у собі клікбейт у заголовку чи зображенні-мініатюрі, тобто 
неправдивий факт, що привертав увагу глядача та змушував його перейти на сто-
рінку перегляду. Як результат користувач не отримував бажаного результату від 
перегляду та відмовлявся від нього вже на перших секундах. З’явилася негативна 
тенденція не тільки відмовлятися від перегляду відео, але і від використання сайту 
YouTube. Саме це і спричинило групу розробників проекту створити більш доскона-
лі моделі рекомендацій, зокрема сучасні повноцінні алгоритми.

10 серпня 2012 р. команда авторів YouTube повідомила користувачів про зміни у 
механізмі роботи розділу рекомендованих до перегляду відео [7]: було зміщено пріо-
ритет від кількості переглядів до параметру watch time, тобто тривалості перегляду. 
«відтепер, коли ми рекомендуємо відео, то акцентуємо увагу на тому, щоб збільшити 
час, який користувач проводить за переглядом… найкраще, що може зробити автор, 
щоб бути успішним на YouTube, це створювати відео, які люди будуть хотіти дивити-
ся». у цей же момент розробники додали і параметр session time, тобто час, проведе-
ний на сайті Youtube в цілому. І хоча цей крок призвів до чудових результатів, з часом 
з’являлися і мінуси. Деякі автори почали цілеспрямовано розтягувати відеоролики 
та переходили до суті тільки ближче до кінця відео, бо це дозволяло отримувати пе-
ревагу від нових параметрів, що відігравали ключову роль у поширенні відео. Також 
від нової системи страждали автори, які не мали змоги створювати тривалі відео (бо, 
наприклад, цей процес був дуже непростим). І навіть якщо цей контент отримував 
багато схвальних відгуків, він не мав змоги збирати велику кількість переглядів, бо 
поступався за ключовими показниками: тривалості перегляду та сесії.

Тому YouTube продовжив розвиток рекомендаційних алгоритмів. у 2016 р. трій-
ка працівників YouTube (Пол Ковінгтон, Джей адамс та Емре Серджін) опубліку-
вала статтю, де вперше публічно поділилася інформацією про глибокі нейронні 
мережі та машинне навчання, які використовуються для формування рекоменда-
цій YouTube [3]. алгоритм визначення відео для рекомендацій, який створили у 
компанії, базувався на приблизно мільярді параметрів, які умовно було поділено 
на дві категорії: ті, що стосуються глядача, або глядацькі (допомагають створити 
уявлення про інтереси з метою підібрати цікаву для нього тематику відео) та ті, що 
стосуються відео, або рейтингові (допомагають визначити тематику, якість та при-
вабливість контенту, тобто його рейтинг). Глядацькі параметри сильно відрізняють-
ся: деякі є простими (наприклад, чи користувач увійшов у систему), а інші мають 
мільйони можливих значень (наприклад, останні пошукові запити користувача). 
Також параметри було поділено за кількістю отримуваних значень: одновалентні 
(наприклад, ID відео, яке задовольнило глядача) чи мультивалентні (наприклад, ре-
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акція користувача на групу відео). До уваги беруться параметри не тільки предмету 
рекомендації (власне відеоролику), а й параметри користувача (його інтереси та за-
пити). на основі цих параметрів кожне відео проходить шлях до глядача, при цьому 
мета залишається незмінною: заохотити аудиторію якомога більше часу проводити 
на YouTube.

Графік 1. Система формування рекомендаційного рейтингу Youtube
Ця схема демонструє процес досягнення відеороликом глядача. алгоритм на 

основі історії та контексту кожного окремого користувача (user history and context) 
генерує список з мільйонів можливих кандидатів для рекомендації (candidate 
generation), потім виділяє тисячі кандидатів за допомогою рейтингу (ranking), що 
формується з урахуванням особливостей та параметрів відеоролику (video features). 
І лише десятки користувачів, які згідно з рейтингом є найбільш вдалими канди-
датами, бачать відеоролик у списку своїх рекомендацій. оберуть вони це відео для 
перегляду чи ні, відреагують на нього чи одразу вимкнуть – ці та ще безліч інших 
параметрів впливають не тільки на майбутні рекомендації цих конкретних корис-
тувачів, але й впливають на рейтинг цього ж відеоролику (other candidate sources). 
алгоритм побудовано таким чином, щоб відеоролики, які отримали позитивну реак-
цію від глядача, отримували більше охоплення. І хоча з виходом статті «Deep Neural 
Networks for YouTube Recommendations» у багатьох відкрилися очі на алгоритми 
YouTube, більшість параметрів, які впливають на оцінку відеороликів, досі трима-
ються у секреті. Це спричинило багато критики на адресу YouTube: екс-працівник 
компанії називав алгоритм «локомотивом дезінформації» [8], та «великим радика-
лайзером» (через те, що користувачам часто рекомендувалися відео про теорії заго-
ворів, фейкові новини та тривожний контент [9].

Тож YouTube продовжив рухатися у напрямку розвитку своїх рекомендаційних 
алгоритмів. у 2017 р. компанія почала розширювати штат модераторами, видаляти 
небезпечний контент та позбавляти монетизації проблемні канали. у грудні 2019 р. 
працівники YouTube у своєму блозі повідомили про те, що протягом тільки остан-
нього року зробили сотні змін у рекомендаційному алгоритмі, зокрема зменшили 
кількість рекомендацій відео, що межують з Community Guidelines (правилами 
спільноти), але не порушують їх [10].
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Б і л ь ш і с т ь 
простору голов-
ної сторінки 
YouTube.com за-
ймає розділ «ре-
к о м е н д о в а н і » . 
алгоритм авто-
матично пропонує 
вам до перегляду 
відео при кож-
ному відвідуван-
ні цієї сторінки 
(рис. 1).

Крім головної 
сторінки, алго-
ритми впливають 
на порядок роз-
ташування відео 
після пошукового 
запиту. на основі 
даних, зібраних 
про користувача 
та відеоролики, 
обираються най-
більш релевантні 
результати пошу-
ку. все для того, 
щоб глядач як-
найшвидше знай-
шов те, що шукав 
(рис. 2).

розділ «Пря-
мий ефір» теж 
формує список ре-
комендацій на го-
ловній сторінці на 
основі дії алгорит-
мів YouTube, але 
робить це тільки 
для прямих тран-
сляцій та недав-
ніх прямих ефірів 
(рис. 3).

алгоритмами 
визначається і 
розділ рекомен-
дацій поруч із 
плеєром під час 
перегляду відео. 
найбільш реле-
вантне відео з цьо-
го списку, за умо-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ви наявності та 
активності функ-
ції автоматичного 
відтворення, буде 
увімкнене одразу 
після перегляду 
активного ролику 
(рис. 4). 

на каналі 
YouTube Creators, 
авторами якого 
є співробітники 
YouTube, у серпні 
2017 р. було опу-
бліковано відео на 
тему алгоритму, 
що у автоматич-
ному режимі аналізує кожне відео на платформі та пропонує його до перегляду тим 
користувачам, для яких воно може бути цікавим [11]. у відео зазначається, що в 
першу чергу алгоритм аналізує назву, зображення-мініатюру, опис, реакцію інших 
глядачів у вигляді лайків, дизлайків, комментарів, а також тривалість перегляду. 
Кожного користувача платформа аналізує, збираючи показники історії переглядів, 
тривалості сеансів та на предмет того, який контент глядачу не сподобався.

Тож які параметри впливають на ефективність розповсюдження відео? Які, серед 
мільярда, про які говорить YouTube, є найбільш вагомими? За допомогою сервісу 
YouTube Analytics на прикладі каналу PETR1K (youtube.com/petr1k) [12] буде проа-
налізовано особливості впливу алгоритмів YouTube на ключові показники каналу та 
окремих відеороликів. у той час як глядацькі параметри впливають лише на підбір 
рекомендованих відео для кожного окремого користувача, вони не мають прямого 
впливу на ефективність його поширення. а от від рейтингових та пошукових пара-
метрів відео і залежить майбутня кількість переглядів, лайків, коментарів, підпис-
ників тощо. Із публічних джерел, згаданих раніше у тексті, можна виділити список 
рейтингових та пошукових параметрів, які гарантовано впливають на оцінку відео-
роликів алгоритмами YouTube.

рейтингові:
• актуальність та новизна відео;
• привабливість (клікабельність) зображення-мініатюри;
• періодичність завантажень на канал;
• реакція глядачів на попередні відео на цьому ж каналі (лайки, коментарі, 

тривалість перегляду);
• утримання аудиторії.
Пошукові:
• ключові слова;
• назва та опис.
Глядацькі:
• мова та географія користувача;
• вік та стать користувача;

• тематика остан ніх переглянутих користувачем відео;
• останні пошукові запити користувача;
• останні реакції користувача (лайки, коментарі, тривалість перегляду, шейри).

YouTube-канал PETR1K створено 11 квітня 2009 р., станом на травень 2020 року 
має 176 тисяч підписників та більше 23 мільйонів переглядів на 384 відеороликах. 

Рис. 4
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Тематика більшості відео – гра та кіберспортивна дисципліна Counter-Strike: Global 
Offensive, формат відео – переважно розважальні та навчальні відеоблоги. Мова ві-

део – переважно 
російська.

Ігрова та кібер-
спортивна тема-
тика є цікавими 
для молодої ау-
диторії. Згідно з 
даними YouTube 
Analytics, 51,55% 
аудиторії каналу 
складає молодь у 
віці від 18 до 24 
років. Ще 29,49% 
переглядів було 
отримано від ко-
ристувачів у віці 
від 25 до 34 ро-
ків, а глядачі 35+ 
складають лише 
~11% аудиторії.

Ще однією осо-
бливістю Youtube-
каналів про ігри 
та спорт традицій-
но є значне пере-
важання чолові-
чої аудиторії над 
жіночою. 97,24% 
від усіх глядачів 
каналу PETR1K 
складають чолові-
ки. 

Більшість під-
писників каналу 
PETR1K, згідно з 
даними YouTube 
Analytics, зна-
ходяться у росії 
(55,9%), україні 
(8%) та Казахста-
ні (2,8%). 

Дані про стать, 
вік і географію 
глядачів та під-
писників каналу 
дозволяють зрозу-
міти, яка аудито-

рія найчастіше цікавиться тематикою відеороликів на каналі. Для цього досліджен-
ня ці дані є фундаментальними, бо дозволяють чітко сформувати портрет аудиторії 
та типового глядача відео на каналі про кіберспорт та ігри.

Графік 2. Вік глядачів Youtube-каналу PETR1K (2009-2020), у %

Графік 3. Стать глядачів Youtube-каналу PETR1K (2009-2020), у %

Графік 4. Географія підписників Youtube-каналу PETR1K (2009-2020)
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рейтинговий параметр «актуальність та новизна відео»
Згідно зі статтею «Deep Neural Networks for YouTube Recommendations», одни-

ми з параметрів, що визначають рейтинг відео, є новизна та актуальність. Поняття 
близькі, але не тотожні. Параметр новизни стосується нещодавно опублікованих ві-
део: YouTube заохочує новий матеріал та просуває його більш активно. З часом відео 
втрачає новизну і, як результат, рейтинг.

Це яскраво ви-
дно на графіку 
кожного нового 
опублікованого 
відео на YouTube. 
Більшість своїх 
переглядів вони 
збирають протя-
гом перших 3 діб 
після публікації.

Графік демон-
струє кількість 
переглядів, що 
збиралася на відео 
«КТо ЭТо СКа-
Зал? ZEUS и CEH9 
у Г а Д Ы в а Ю Т 
ГолоСа Про-иГроКов» протягом перших 6 днів з моменту публікації (30 квітня). 
69,9% від усіх переглядів за цей діапазон дат було зібрано у перший день, ще 13,1% 
– у другий, 5,6% – у третій. І хоча ці показники на інших каналах та у інших відео 
можуть відрізнятися, тенденція очевидна: будь-яке відео з плином часу має схиль-
ність до втрати новизни і, як результат, кількості переглядів.

Параметр актуальності демонструє рівень зацікавленості темою відеоролику у 
певний період часу. Іноді відео отримують «друге життя» після якихось подій: зрос-
тає кількість пошукових запитів на тему відео і, як результат, рейтинг іде вгору. 
Параметр актуальності здатний оцінити відеоролик на дистанції та відсіює з реко-
мендацій ті відео, які стають менш цікавими з плином часу або утримує рейтинг тим 
відео, які мають довгий «термін придатності».

Зазвичай, більш «гарячими», але швидкоплинними на каналі PETR1K є відео-
ролики про оновлення ігрових файлів Counter-Strike: Global Offensive. Через те, що 
оновлення відбуваються декілька разів на місяць, відеоролики з оглядом оновлень, що 
відбулися місяць тому, втрачають актуальність. одним з таких є відео «ФиКС SG553, 
иЗМЕнЕниЯ M4A1-S, DEAGLE, MIRAGE и INFERNO. обзор обновления от Петри-
ка». його було опубліковано 10 квітня 2020 р., протягом перших 7 днів воно зібрало 
більше 312 000 переглядів, але швидко втратило свою актуальність, бо протягом на-
ступних 30 днів до загальної кількості переглядів додалося лише 29 810. Кращий по-
казник актуальності має відео «вСЁ Про ниКнЕйМЫ ДлЯ CS:GO — как выбрать и 
какие лучше не надо», опубліковане 9 січня 2020 р. у ньому зібрано загальні поради 
щодо вибору правильного нікнейму (псевдоніму) для гравців у CS:GO. Показник пе-
реглядів протягом перших 7 днів сягнув 127 368, а за наступні 30 днів відео зібрало 
ще 35 688. Таким чином, відео про оновлення протягом періоду з 7 по 37 день після 
публікації зібрало 9,55% від суми переглядів у перші 7 діб після публікації, а ролик 
про нікнейми – 28%, що говорить про те, що його актуальність у період з першого по 
п’ятий тиждень після публікації у відео про нікнейми майже втричі більша.

на скріншоті з YouTube Analytics (рис. 5, клікніть сюди для того, щоб відкри-
ти повну версію зображення) порівнюється період з 17 квітня по 23 травня, тобто 

Графік 5. Кількість переглядів на добу у відео «КТО ЭТО СКАЗАЛ? 
ZEUS и CEH9 УГАДЫВАЮТ ГОЛОСА ПРО-ИГРОКОВ» 
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за тиждень піс-
ля публікації 
відео «ФиКС 
SG553…» та за 4,5 
місяці після ви-
ходу «вСЁ Про 
ниКнЕйМЫ...» 
Графік демон-
струє щоденну 
кількість пере-
глядів на кож-
ному з відео. 19 
травня – перший 
день, коли оби-
два ролики на-
брали однакову 

кількість переглядів за день, тобто на дев’ятий день після публікації відео «ФиКС 
SG553…» перестало набирати більше переглядів, ніж «вСЁ Про ниКнЕйМЫ…» 
вже 22 травня кращий результат за день продемонстрував січневий відеоролик. З 
того моменту він продовжує бути більш актуальним для глядачів, тенденція зберіга-
ється до кінцевої дати обраного діапазону (23 травня 2020 р.). Тож графік ідеально 
проілюстрував процес швидкої втрати актуальності квітневим роликом у порівнян-
ні з січневим відео.

рейтинговий параметр «Привабливість (клікабельність) зображення-мініатю-
ри»

розділ рекомендованих відео для кожного користувача YouTube пропонує одразу 
декілька відео на вибір. Цей вибір робиться глядачем на основі обмеженої інформа-
ції. Користувач у момент вибору бачить лише заголовок та зображення-мініатюру, 
яке кожен з авторів відео на YouTube може кастомізувати. YouTube Analytics дозво-
ляє оцінити кожну мініатюру показником CTR (Click-through rate), тобто показни-
ком клікабельності. Це дозволяє виявити більш ефективні зображення-мініатюри, 
тобто які з них привернули більше уваги глядачів. високий показник CTR допомагає 
заохотити до перегляду ширшу аудиторію, але не завжди напряму впливає на кіль-
кість переглядів. Так, найкращий показник CTR серед усіх відеороликів на каналі 
PETR1K має відео «вСЁ Про JUMPTHROW — cамый полезный бинд для гранат в 

CS:GO» – 14,7% 
з усіх показів мі-
ніатюри у розді-
лах рекомендацій 
призводили до 
перегляду, але за 
загальною кіль-
кістю переглядів 
цей ролик лише 
на 27 місці (223 
617 переглядів), 
а найбільш попу-
лярне відео в іс-
торії каналу, «иС-
Т о р и Ч Е С К и й 
раунД оТ ZEUS 
vs ASTRALIS @ 

Рис. 5

Графік 6. Співвідношення кількості демонстрацій зображень-мініатюри 
на роликах каналу PETR1K з найбільшим CTR
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Krakow Major 1/2 
final, Train» (май-
же півтора міль-
йони переглядів) 
має показник клі-
кабельності 5,1%. 

Графік демон-
струє характер 
залежності кіль-
кості переглядів 
від кількості по-
казів зображен-
ня-мініатюри у 
рекомендаціях. 
До розгляду було 
взято 9 роликів з 
найбільшим CTR 
на каналі PETR1K. Щоб виявити, наскільки CTR вплинув на загальну кількість пе-
реглядів, було виведено умовний показник «відсоток переглядів відео після показу 
зображення-мініатюри». 

Якби кількість переглядів відео залежала тільки від показників CTR та загальної 
кількості показів відео в рекомендаціях, то графіки мали б бути паралельними, але 
бачимо, що прямої залежності між цими показниками немає, бо крім CTR на кіль-
кість переглядів впливають інші фактори. Про них далі.

Періодичність завантажень на канал
алгоритми YouTube заохочують авторів до зменшення пауз між завантажен-

ням нового контенту. автор офіційних інформаційних та освітніх каналів компанії 
YouTube («YouTube Creators» та «Team YouTube») Мет Коваль зазначає, що кожно-
му новому відеоролику треба давати «час подихати». За його словами, треба розу-
міти особливості своєї аудиторії та аналізувати, чи є у глядачів час на те, щоб озна-
йомитися з контентом. розуміння обсягу потреб аудиторії у відеоконтенті дозволяє 
більш точно визначити ідеальну періодичність завантаження. Деякий контент по-
трібен людям щодня (наприклад, новини), а якась аудиторія у певний період має 
багато вільного часу та готова до щоденного перегляду (наприклад, школярі під час 
літніх канікул). Співробітник YouTube запевняє, що найгірше, що може статися з 
автором у цій ситуації – втрата мотивації до створення нового контенту через пере-
насичення та втому [13].

Тема періодичності завантажень обговорювалася і на офіційному каналі YouTube 
Creators. Тод Бюпре, який є одним з працівників відділу, що займається розробкою 
рекомендаційних алгоритмів YouTube, провів аналіз YouTube-каналів, автори яких 
зробили перерву у публікаціях більш ніж на два тижні: «на деяких каналах після 
повернення з відпустки було зафіксовано покращення показників, хтось, навпаки, 
втрачав аудиторію, але у більшості випадків перерва нічого не змінила. усе залежить 
від вашої аудиторії та контенту». Тобто, не від алгоритму. YouTube рекомендує авто-
рам визначити оптимальну періодичність завантажень шляхом експериментів та са-
моаналізу, базуючись на особливостях конкретної аудиторії та типі контенту. «Якщо 
автор випускає ролики не періодично, але аудиторію це влаштовує, то YouTube про-
довжить рекомендувати ці відео», – ось ключова цитата з інтерв’ю Бюпре [14].

Періодичність є параметром, що впливає на ефективність поширення відео не-
прямим шляхом, тобто не є одним з параметрів, які використовує алгоритм для 
оцінки рейтингу відео, але при цьому періодичність впливає на інші показники, що 
здійснюють прямий вплив на рейтинг.

Графік 7. CTR (%) vs. Відсоток переглядів
після показу зображення-мініатюри (%)
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на каналі PETR1K нові відео виходять не періодично. у період з січня по травень 
2020 р. у середньому між виходом нових відео проходило 6 днів. При цьому найбіль-
ша перерва становила 15 днів (у березні), а двічі за цей період новий ролик виходив 
на наступний день після публікації попереднього (у січні на квітні).

Таблиця 1
Дата публікації Днів після попередньої публікації Кількість переглядів на 19.06.20

9 січ 11 290 тис.

19 січ 10 296 тис.

23 січ 4 96 тис.

29 січ 6 127 тис.

30 січ 1 264 тис.

6 лют 7 261 тис.

12 лют 6 177 тис.

18 лют 6 184 тис.

23 лют 5 237 тис.

28 лют 5 193 тис.

5 бер 6 650 тис.

9 бер 4 415 тис.

24 бер 15 183 тис.

30 бер 6 164 тис.

2 кві 3 148 тис.

10 квіт 8 83 тис.

11 квіт 1 344 тис.

17 квіт 6 145 тис.

22 квіт 5 329 тис.

30 квіт 8 225 тис.

9 трав 9 137 тис.

18 трав 9 210 тис.

24 трав 6 106 тис.

28 трав 4 242 тис.

31 трав 3 189 тис.

у таблиці видно, як у двох випадках (від 29 січня та 10 квітня) відеоролику не 
дали «подихати», бо нове відео було опубліковано вже наступного дня. Як резуль-
тат, глядачі подивилися більш свіжий контент, а попередній зібрав приблизно по-
ловину від середньої кількості переглядів. варто наголосити, що ефективність відео 
залежить і від інших параметрів, які впливають на його рейтинг, а періодичність не 
має прямого впливу на ефективність відео. 

Довша пауза після публікації співпала з «успіхом» (тобто показником переглядів 
значно більшим за середній показник переглядів на відео у цей період, який стано-
вив 227 000) відеороликів від 9 січня, 9 березня та 22 квітня. Якщо це було спричи-
нено надзвичайною актуальністю теми, то такі відео мали б зібрати більшу частину 
своїх переглядів у перші 2 доби після публікації. 

відео від 9 березня протягом перших 2 діб після публікації зібрало 68,6% від за-
гальної їх кількості станом на 19 червня 2020 р., ролик від 22 квітня – 56,2%, у той 
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час як відео від 9 січня – усього 27,8%. При цьому січневе відео до виходу нового (19 
січня) зібрало лише 53,8% від загальних переглядів, тобто залишилося актуальним 
і після виходу нових відео. Детальніше випадок з цим відеороликом розглядався ра-
ніше у цій статті, коли мова йшла про рейтинговий параметр «актуальність та но-
визна відео». а от березневе та квітневе відео були дуже актуальними вже з моменту 
публікації. Тож жодного ефекту від паузи після їх публікації з кількістю переглядів 
немає.

Тож періодичність не має прямого впливу на рекомендаційний рейтинг відео – це 
стверджують розробники алгоритму і підтверджує статистика каналу PETR1K. Ста-
більність публікацій привчає глядачів повертатися на канал у зазначений час, тому 
регулярність виходу відео (наприклад, щочетверга та щонеділі) може призвести до 
покращення параметрів, що впливають на рейтинг, та є ефективним інструментом 
довготривалої стратегії розвитку каналу.

реакція глядачів на попередні відео на цьому ж каналі (лайки, коментарі, трива-
лість перегляду тощо)

«Ставте лайк, підписуйтеся на канал, залишайте коментар та побачимося у на-
ступному відео», – типове завершення відеоролику на YouTube, яке використову-
ють різні блогери. у сервісі для аналізу каналів та відеороликів Youtube Analytics 
існує окремий розділ для метрик, що оцінюють акти взаємодії глядачів із контентом 
(Interactions), до якого входять лайки, дизлайки та їх співвідношення, шейри, ко-
ментарі, нові та втрачені підписники. але у жодному з відкритих джерел не опису-
ється характер впливу цих показників на рейтинг відео. Тому звернімося до даних 
за травень 2020 року на каналі PETR1K. Протягом місяця було опубліковано 5 віде-
ороликів, у дати їх публікації спостерігалося різке зростання усіх показників. Тому 
у таблиці увагу зосереджено саме на датах, коли були нові публікації, бо саме тоді 
найбільш активно проходили процеси взаємодії між аудиторією та автором.

Таблиця 3

Дата Кількість пе-
реглядів (за 
день)

Т р и в а л і с т ь 
перегляду (у 
годинах)

К і л ь к і с т ь 
лайків (за 
день)

Кількість ко-
ментарів (за 
день)

нові під-
писники (за 
день)

9 травня 106686 13881 7604 233 582

18 травня 129046 12314 12831 336 549

24 травня 72356 13599 8667 2538 564

28 травня 103189 13715 12953 532 691

31 травня 130239 17031 11734 346 1235

Прямого зв’язку між показникам у таблиці немає. І це логічно, бо на кількість 
коментарів має впливати не кількість переглядів, а провокативність контенту: якщо 
тема гаряча та цікава, то аудиторія буде обговорювати її. Бачимо, що 24 травня став-

Таблиця 2

Дата публі-
кації

Днів про-
йшло до 
наступної 
публікації

Кількість 
переглядів 
(у тисячах) 
на 19.06.20

Перегляди 
до виходу 
нового ві-
део (у тися-
чах)

Перегляди 
за перші 2 
доби після 
публікації 
(у тисячах)

Перегляди 
за перші 2 
доби після 
публікації 
(у %)

Перегляди 
до виходу 
нового ві-
део (у %)

9 січ 10 290 156 80.6 27.79 53.79

9 бер 15 415 350 284.7 68.60 84.34

22 квіт 8 329 277.7 185 56.23 84.41
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ся значний стрибок у кількості коментарів за день, але кількість переглядів при цьо-
му, навпаки, найменша серед інших обраних дней. лайки теж не мають прямого 
впливу на кількість переглядів: наприклад, 9 та 28 травня канал отримав приблизно 
однакову кількість переглядів (106 та 103 тисячі), але при цьому спостерігається 
майже дворазова різниця у кількості лайків (7604 та 12953). аналогічна ситуація і з 
новими підписниками: 18 та 31 травня відео подивилося приблизно однакова ауди-
торія (129 та 130 тисяч), але у останній день місяця на канал підписалося більш ніж 
вдвічі більше користувачів (549 та 1235). найбільш корелюючим з кількістю пере-
глядів показником виявилася тривалість перегляду: цей показник формується ще й 
в залежності від загальної тривалості відео та зацікавленості (утримання глядачів). 
Тому залежність тут скоріше зворотня: зростання показнику тривалості перегляду 
є результатом успішного просування відео алгоритмами YouTube та задоволеності 
потреб глядача.

Тож чим можуть бути корисні показники реакції глядачів? у «Deep Neural 
Networks for YouTube Recommendations» зазначається, що при формуванні реко-
мендацій для користувача використовується інформація про його реакції на попе-
редні відео. [3] на основі цих даних формуються та калібруються контентні вподо-
бання глядача, які допомагають у майбутньому підібрати для його інтерфейсу більш 
точні рекомендації. виходить, що метрики взаємодії (Interactions) позитивно впли-
вають на поширення майбутніх відео, тематика яких близька до тієї, з якою у корис-
тувача була взаємодія. Такий контент частіше з’являтиметься у рекомендаціях тих 
глядачів, які вже дивилися контент з цього каналу раніше (або каналу, близькому за 
тематикою), це позитивно впливає на процес формування постійної аудиторії, утри-
мання глядачів, але не має прямого ефекту на пошук нових.

Метрики «лайків», «дизлайків» та «співвідношення лайків та дизлайків» дозво-
ляє ще й оцінити якість контенту та реакцію аудиторії на нього. Це один із найбільш 
ефективних способів отримання зворотного зв’язку від аудиторії з метою покращен-
ня контенту. Звертатися до нього рекомендують автори дослідження «How to Use 
YouTube Analytics and Track the Right Metrics» Фергус Бейрд та Кейті Селл [15].

Утримання аудиторії
у інтерв’ю для YouTube-каналу Creator Insider один з найбільш популярних 

ютуб-блогерів світу MrBeast (кількість його підписників більше 45 мільйонів [16]) 
поділився своїм уявленням про те, які показники є ключовими для досягнення ро-
ликом великої кількості переглядів та більш частої його появи у рекомендаціях, осо-
бливо у нових глядачів: «Я вважаю, що YouTube хоче, щоб люди клінукли на відео 
та подивилися його. Таким чином компанія заробляє на рекламі та робить глядачів 
щасливими. лайки, коментарі – це важливо, але мета компанії, щоб глядач клік-
нув, подивився, знов клікнув, подивився та робив це якомога довше. Тому для мене 
важливими є показники клікабельності (Click-through video), повернення глядачів 
(Reiteration) та утримання аудиторії (Audience retention). важливо, щоб відео диви-
лися. Якщо глядачі клікають на твоє відео частіше, ніж інші та дивляться їх довше, 
ніж інші, то це працює. Це проста система, яку хоче YouTube, тому це і може допо-
могли вам досягти успіху». [17]

І якщо про клікабельність та повернення глядачів у цьому дослідженні мова 
вже йшла, то утримання аудиторії теж неможливо проігнорувати. офіційна до-
відка YouTube детально розповідає про те, як оцінити ефективність утриман-
ня аудиторії та використати показники для підвищення ефективності каналу. 
Показник утримання аудиторії допомагає зрозуміти, скільки людей звертають 
увагу на різні моменти вашого відео та коли глядачі припиняють його дивити-
ся. Знаючи, коли глядачі дивляться відео або припиняють перегляд, ви можете 
визначити, які фрагменти ролика є найефективнішими, і зрозуміти, як його по-
кращити».
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Метрика утримання аудиторії зазвичай виглядає як графік, що демонструє, який 
відсоток глядачів дивиться відео повністю, які моменти відео глядачі частіше про-
пускають (спади) чи, навпаки, дивляться декілька разів (піки). Ідеальний графік – 
рівний від початку до кінця, але найчастіше на YouTube спостерігається графік, що 
йде поступово йде донизу.

наскільки сильно утримання аудиторії впливає на рекомендаційний рейтинг ві-
деоролику на YouTube? Щоб з’ясувати це ми розглянемо декілька прикладів відео з 
каналу PETR1K за квітень 2020.

Графік утри-
мання аудиторії 
на відео «новЫй 
о Ф и Г Е н н Ы й 
ФорМаТ МЕй-
Джоров в 
CS:GO. разби-
раемся!» (дата 
публікації – 2 
квітня, перегля-
дів станом на 30 
квітня – 145972, 
тривалість відео – 
11:32).

Такий графік є стандартним для більшості роликів на YouTube: вже на середині 
відео зберігається близько 50% глядачів, до кінця додивлюється 10-30%. YouTube 
Analytics виділяє ключову метрику, що пов’язана з утриманням – середня трива-
лість перегляду (у хвилинах чи відсотках), тобто як багато часу у середньому глядач 
проводить за переглядом конкретного відео. Давайте подивимося, наскільки утри-
мання аудиторії впливає на перегляди на прикладах усіх квітневих відео на каналі 
PETR1K (за виключенням того, що було опубліковане у останній день місяця).

Таблиця 4

назва відео Дата публікації Середня трива-
лість перегляду 
(у % від загальної 
тривалості відео)

Кількість пере-
глядів за квітень 
2020

новЫй оФиГЕннЫй... 2 квітня 48,6% 145,972

КТо ЭТо СКаЗал? HOBBIT 
и KRIZZEN...

10 квітня 47,1% 71,982

ФиКС SG553, иЗМЕнЕ-
ниЯ...

11 квітня 58,2% 335,295

ПоДроБнЫй аналиЗ ... 17 квітня 49,1% 140,943

CS:GO ФиШКи... 22 квітня 51,5% 277,737

найбільший % утримання аудиторії зібрав відеоролик від 11 квітня (58,2%), 
кількість переглядів на ньому значно більша, ніж на інших у цей період (335295). 
При цьому відео, які не так добре утримували глядача, наприклад від 10 квітня 
(47,1% утримуваності) отримали і меншу загальну кількість переглядів (71,982). 
Показник середньої тривалості перегляду дійсно демонструє, наскільки зацікавле-
ною під час перегляду була аудиторія і має вплив на рекомендаційний рейтинг відео.

YouTube Analytics дає прямий доступ авторам для оцінки великої кількості по-
казників ефективності відео, які мають певний вплив на формування рекомендацій-
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ного рейтингу. наприклад, середня кількість переглядів відео одним користувачем. 
одним із найбільш популярних відеороликів на каналі у травні став «КлЮЧЕвЫЕ 
СМоКи на вСЕХ ТурнирнЫХ КарТаХ», показник утримання аудиторії на яко-
му становив низькі (порівняно до середнього показнику по каналу) 29,5%, але за 
показником середньої кількості переглядів на користувача (1,4) відеоролик значно 
випередив інші травневі відео (середній показник – 1,2). Тільки комплексний аналіз 
відеороликів з усіх можливих показників дає можливість виявити сильні і слабкі 
сторони кожного окремого відеоролику, з’ясувати причини його популярності чи, 
навпаки, меншої кількості переглядів, ніж зазвичай. Повна формула рекоменда-
ційного алгоритму YouTube є таємницею компанії, тому аналіз аналітичних даних 
контенту, опублікованого раніше, є найкращим способом збільшення ефективності 
майбутніх відео.

важливим елементом кожного відеоролика є його пошукові параметри: назва, 
опис, теги тощо. Пошук YouTube працює аналогічно до пошуку Google та сортує ре-
зультати пошуку за низкою параметрів як відеоролика, так і користувача, що ро-
бить персональний запит. Тож назва, опис і теги мають містити ключову інформа-
цію про відеоматеріал. вони мають не тільки зацікавити потенційного глядача, а й 
співпадати з найпопулярнішими пошуковими запитами користувачів, аналіз яких 
доступний за допомогою окремих сервісів, таких як, наприклад, vidIQ.

Висновки та перспективи. Історія системи рекомендацій YouTube почалася із 
2005 р., коли до перегляду глядачам пропонувалися найбільш популярні на той 
момент відео за параметром «перегляди». у 2012 р. до системи було внесено перші 
серйозні зміни: відтоді рекомендовані відео сортувалися за параметром «тривалість 
перегляду». З 2016 р. YouTube використовує надсучасні нейронні мережі та систе-
ми машинного навчання задля модифікації системи рекомендацій. З того моменту 
рекомендаційні механізми YouTube перестали орієнтуватися лише на один чи де-
кілька параметрів, було створено більш складну систему. Тепер до уваги беруться 
параметри не тільки предмету рекомендації (власне відеоролику), а й параметри 
користувача (його інтереси та запити). розробники YouTube частково розкривають 
ключові параметри, що впливають на рекомендаційний рейтинг відео, а тому їх ви-
вчення дозволить запропонувати ролики до перегляду більшій кількості потенцій-
них глядачів.

на сьогоднішній день відома схема функціонування рекомендаційного механіз-
му YouTube. алгоритм на основі історії та контексту кожного окремого користу-
вача (user history and context) генерує список з мільйонів можливих кандидатів 
для рекомендації, потім виділяє тисячі кандидатів за допомогою рейтингу, що 
формується з урахуванням особливостей та параметрів відеоролику. І лише десят-
ки користувачів, які згідно з рейтингом є найбільш вдалими кандидатами, бачать 
відеоролик у списку своїх рекомендацій. оберуть вони це відео для перегляду чи 
ні, відреагують на нього чи одразу вимкнуть – ці та ще безліч інших параметрів 
впливають не тільки на майбутні рекомендації цих конкретних користувачів, але 
й впливають на рейтинг цього ж відеоролику. алгоритм побудовано таким чином, 
щоб відеоролики, які отримали позитивну реакцію від глядача, отримували біль-
ше охоплення.

Сервіс YouTube Analytics відкриває очі на найбільш ефективні з точки зору впли-
ву на рекомендаційний рейтинг відеороликів показники: актуальність та новизна, 
привабливість (клікабельність) зображення-мініатюри, періодичність завантажень 
на канал, реакція глядачів на попередні відео, повернення глядачів, утримання ау-
диторії тощо. Системна робота з аудиторією, покращення якості контенту шляхом 
аналізу рейтингових показників попередніх публікацій допоможе утримувати існу-
ючу аудиторію та ефективно знаходити нову.
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Introduction. The purpose of the study is to identify relevant effective strategies for 
interaction with the recommendation algorithm on the YouTube platform in the process of 
creating and distributing video content. Since YouTube is one of the most popular Internet 
services and without a doubt number one video hosting in the world. YouTube recommen-
dation system is very important part of content distributing, that’s why its important to 
research this topic.

Relevance of the study. The topic of the study is relevant because YouTube is an active 
global platform for the distribution of video content. YouTube is the most visited video 
viewing platform in Ukraine and one of the most visited websites in the world. Understanding 
the work of recommendation algorithms will allow you to adapt video content so that it 
reaches the widest possible target audience.

Methodology. Methods of interpretation and structural analysis were used during the 
process of researching this topic. 

Results. YouTube Analytics opens eyes to key performance indicators of videos: relevance 
and novelty, attractiveness (clickability) of thumbnail images, frequency of channel down-
loads, viewers ‘reaction to previous videos, viewers’ returns, audience retention, etc. Proper 
and systematic work with the audience, improving the quality of content by analyzing the 
rankings of previous publications will help retain the existing audience and effectively find 
a new one.

Conclusions. This study can serve as a basis for further research into YouTube’s recom-
mendation algorithms. The article presents an interpretation of only the main parameters of 
the video that affect the recommendation rating, but future research can either explore more 
deeply the already covered parameters, or pay attention to others.

Key words: Youtube, recommendation algorithm, esports, internet media, video content.
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Дослідження візуального контенту медіа як інструмента пропаганди та інформаційно-смис-
лових воєн є актуальною проблемою сьогодення. Метою цієї статті є аналіз і систематизація 
ознак візуального образу «українського буржуазного націоналіста» в карикатурах українського 
радянського сатиричного журналу «Перець» за період 1941–1991 рр., дослідження його змін у часі. 
Наукова новизна роботи полягає в комплексному розгляді цієї недостатньо дослідженої теми з 
використанням кількісного підходу.

Показано, що досліджуваний образ у цілому ґрунтується на візуальному образі «петлюрівця». 
Поширеною є асоціація зі США та нацизмом. У 1970-х рр. цей образ систематично сполучається 
з мотивом «ворожих радіоголосів», частіше зазнає дегуманізації у вигляді собаки. Динаміка по-
пулярності теми корелює з ідеологічно важливими ювілеями. У 1980-і рр. кількість публікацій за 
темою падає, а після 1987 р. вони зникають.

Ключові слова: журнал «Перець», карикатура, образ ворога, СРСР, «український буржуазний 
націоналіст».

COnstrUCting thE visUaL imagE OF a «Ukrainian BOUrgEOis 
natiOnaList» in thE CartOOns OF thE «pErEts’» magazinE (1941–1991)
The study of the visual content of the media as a tool of propaganda and information and semantic 

warfare is an urgent problem today. The purpose of this work is to analyze and systematize the features 
of the visual image of a «Ukrainian bourgeois nationalist» in the cartoons of Soviet Ukrainian satirical 
magazine «Perets’» («The Pepper») in 1941–1991, to consider the changes of this image over time. The 
scientific novelty of the work lies in the comprehensive consideration of this insufficiently researched top-
ic using a quantitative approach. The studied image was generally based on the «Petliurist» visual image. 
Association both with the USA and Nazism was widespread. In the 1970s, this image was systematically 
combined with the motif of «hostile radio voices», more often undergoing dehumanization in the form of 
a dog. The dynamics of the popularity of the topic correlated with ideologically important anniversaries. 
In the 1980s, the number of publications on the subject decreased, and after 1987 they disappeared.

Key words: «Perets’» magazine, cartoon, enemy image, USSR, «Ukrainian bourgeois nationalist».

Вступ. в умовах сучасних інформаційно-смислових воєн візуальний контент різ-
них типів медіа може відігравати вирішальну роль у формуванні певних уста-

лених образів, стереотипів, паттернів масової свідомості, здійсненні спрямованих 
інформаційно-психологічних операцій. Тому вивчення ґенези, способу існування і 
механізмів функціонування візуального (зображального) контенту медіа видається 
безперечно актуальним завданням.

у реаліях цифрової епохи поєднання нових технологій поширення інформації, 
візуальних образів-мемів, емоційно-маніпулятивних медіавірусів, можливостей 
анонімності та псевдонімності створило новий інформаційний простір із новими 
можливостями смислових впливів на маси, зокрема у зручній для засвоєння формі – 
через сміхову культуру. Проте спосіб дії інтернет-мемів із їх сміховим характером, 
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інтертекстуальністю, частим поєднанням-зіставленням зображального і текстового 
компонентів не є новим: подібними властивостями володіє набагато давніший і до-
тепер актуальний жанр – карикатура [12; 14, c. 462].

Згідно з енциклопедичним визначенням, карикатура – це комічно викривлений 
малюнок чи подоба певного об’єкта, створені з сатиричною чи сміховою метою щодо 
останнього. у пресі карикатури використовуються як спосіб соціально-політичного 
висловлювання, вираження авторської чи редакційної думки, як візуальний дотеп 
тощо [11]. Завдяки спрощенню, перебільшенню та акцентуванню певних рис зобра-
жуваного карикатура набуває властивостей узагальнення, типізації, концентрова-
ного емоційного впливу. у дослідженні карикатур як засобу соціальних комунікацій 
л. абрагам зауважує, що їх гумор походить від здатності деконструювати складні 
ідеї за допомогою символічних образів, найвищої форми дотепу [10, с. 121]. відтак, 
щоб розуміти сенс карикатури, слід «бути знайомим із загальноприйнятим значен-
ням культурних джерел символу» [10, с. 156]. нині жанр карикатури не втратив 
актуальності і, попри певні упередження щодо несерйозного, розважального, ситу-
ативного і недовговічного характеру таких творів, карикатури відіграють помітну 
роль в соціальних комунікаціях [10] і нерідко спричиняються до актуалізації фун-
даментальних конфліктних питань (див.: [13; 14]).

журнал «Перець» як провідне гумористично-сатиричне видання радянської 
україни закономірно приділяв карикатурам велику увагу поряд із традиційними 
жанрами памфлетів, фейлетонів, гуморесок, листів до редакції тощо.

Проблематику журналу в різних аспектах розглянуто в роботах сучасних україн-
ських дослідників [1–9]. Зокрема, К. Єремєєва звертає увагу на складну і приховану 
діалектику «гумору-зброї» та «гумору-розваги» в умовах диктату серйозності офі-
ційної ідеології, коли внаслідок процесів внутрішньої еволюції радянського сати-
рично-гумористичного дискурсу відбувається поступовий дрейф у напрямку «гумо-
ру-розваги» при одночасному незмінному декларуванні відданості ідеалам гумору і 
сатири як «зброї партії» [3, с. 138-139].

Зі свого боку, о. Гела робить спробу порівняння карикатур «Перця» з явищами 
симулякрів, симуляції, чотирма фазами розвитку образу за ж. Бодріяром: «добро-
якісне відображення» реальності; «злоякісне відображення», що маскує та спотво-
рює фундаментальну реальність; образ, що маскує відсутність реальності, видаючи 
себе за автентичну копію; образ як абсолютна симуляція, що не має стосунку до 
будь-якої реальності [2, с. 46]. Дослідниця доходить висновку, що якщо на ранніх 
етапах розвитку карикатур «Перця» домінують перші два різновиди образів, то піз-
ніше – третій та четвертий. в іншому дослідженні матеріалів «Перця» [1] о. Гела 
використовує перспективні сучасні методи контент-аналізу і створення баз даних.

журнал «Перець», його тематика, зміст і спрямування зазнавали певної еволю-
ції [6, с. 112-113], хоча і в чітко заданих межах ідеологічного поля. об’єктами кри-
тики «Перця» ставали як окремі негативні явища і «внутрішні вороги» [8] в радян-
ському соціумі (проте не радянська система як така, принаймні до кінця 1980-х рр.), 
так і західний капіталістичний світ (постійні рубрики «нотатки про їхні порядки», 
«вісті з того світу» тощо [7, с. 57]). важливою частиною цієї критики було констру-
ювання і типізація образів «ворогів радянської влади» – від історичних опонентів 
більшовицької революції до актуальних військово-політичних супротивників – на-
цистів/фашистів, «західних імперіалістів» на чолі зі СШа (див.: [9]), пізніше – «сі-
оністів», «китайських гегемоністів» тощо. оскільки одним із аспектів діяльності 
журналу було формування ідентичності «радянського українця» і українського 
радянського патріотизму [5, с. 159], закономірною видається й поява на сторінках 
«Перця» специфічного «образу ворога», що описується ідеологічним кліше «україн-
ський буржуазний націоналіст».

на тлі сучасних досліджень щодо місця й ролі «Перця» в офіційному та неофіцій-
ному гумористичному дискурсі [3; 4], висвітлення в часописі тем «капіталістичного 
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Заходу» [7; 9], української радянської ідентичності [5], «внутрішніх ворогів» [8], ін-
телігенції [2], антирелігійної пропаганди [1] тощо, образ «українського буржуазного 
націоналіста» на сторінках журналу і зокрема його візуальний аспект видається не-
достатньо вивченим. Ця тема потребує окремої розвідки з застосуванням кількісно-
го підходу. Проведення такого дослідження становить наукову новизну статті.

Метою роботи є аналіз і систематизація візуальних проявів та ознак образу 
«українського буржуазного націоналіста» в карикатурах журналу «Перець» за пе-
ріод 1941 – 1991 рр., дослідження змін цього образу в часі.

відповідно до мети роботи сформульовано такі завдання:
визначити і описати:
- найпоширеніші візуальні маркери образу «українського буржуазного націона-

ліста» (далі – уБн) в карикатурах журналу «Перець» у зазначений період;
- візуальні маркери образу уБн та їх сполучення, що мають меншу частотність, 

проте є характеристичними; їх зміни;
Дослідити динаміку використання у карикатурах таких мотивів і сюжетів:
- уБн у контексті теми «ворожих радіоголосів» і спряжені з цим тенденції;
- візуальне протиставлення «уБн проти радянської україни»;
- загалом тема уБн протягом досліджуваного періоду.
Методологія дослідження включає методи спостереження, контент-аналізу, уза-

гальнення, порівняння, квантифікації, візуалізації даних. Джерельна база вклю-
чає загалом 1091 номер журналу «Перець» (3 номери за 1941 р., 11 за 1943 р., 1 за 
1945 р., по 24 номери щорічно за 1947–1990 рр., 20 номерів за 1991 р.). Методом спо-
стереження виявлялися матеріали з візуальним образом уБн, інформація заносила-
ся в електронну таблицю: рядки – окремі матеріали (спостереження), стовпці (поля) 
– рік, номер, окремі візуальні ознаки-маркери (присутній – «1», відсутній – «0»). 
розглядалися як самостійні карикатури, так і карикатури-ілюстрації до текстових 
матеріалів (памфлетів, фейлетонів тощо). в останньому випадку кілька карикатур-
ілюстрацій до одного матеріалу вважалися одним матеріалом, і візуальні маркери 
наявних на них персонажів записувалися в один рядок таблиці. Подальша обробка 
масиву даних дозволила встановити сумарні та процентні показники входжень того 
чи іншого візуального маркера в загальний масив, визначити розподіл тих чи інших 
ознак по роках, десятиріччях і по номерах річного циклу, дослідити їх динаміку та 
еволюцію. отримана загальна картина аналізувалася в контексті історичних епох 
функціонування радянської ідеологічної системи.

результати й обговорення. За результатами спостережень загальна кількість ві-
зуальних матеріалів про уБн у дослідженому масиві становить 179.

розподіл цих матеріалів по роках видання журналу представлено на рис. 1.
Як видно з діаграми, максимуми використання образу уБн у карикатурах «Пер-

ця» припадають на 1957, 1967 і 1982 рр. Перші два піки вочевидь пояснюються юві-
лейними датами – річницями жовтневої революції, коли в матеріалах робився по-
силений акцент на тріумфі радянської влади і відповідно на висміюванні її ворогів, 
минулих та теперішніх. Загальний розподіл матеріалів по номерах річного циклу 
(рис. 2) зі свого боку виявляє подібну тенденцію: пік припадає на двадцяті номери 
(жовтень). Проте першість за кількістю карикатур на уБн в одному числі протягом 
всього досліджуваного періоду тримає №23 за 1967 р., присвячений іншому ювілею 
– 50-річчю радянської україни. локальний пік 1982 р. можна було б гіпотетично 
співвідносити з 65-річчям революції та 60-річчям СрСр, проте цим датам у 1982 р. 
передувало масштабне відзначення 1500-річчя Києва з відповідною потужною істо-
рико-культурною та ідеологічною кампанією, прочитанням києво-руської спадщи-
ни в дусі «колиски трьох братніх народів» – українського, російського та білорусько-
го – з проєкцією на «нову історичну спільність – радянський народ». Інтенсифікація 
кампанії проти уБн у цьому контексті виглядає закономірно.
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Рис. 2. Розподіл візуальних матеріалів про УБН по номерах річного циклу

у 1970-х рр. звернення до образу уБн стають регулярнішими, систематичніши-
ми, менше прив’язаними до ідеологічних річниць. Якщо ж об’єднати масиви даних 
по десятиріччях (рис. 3), виявляється, що загалом тематика уБн у карикатурах 
«Перця» сягає апогею в 1970-х рр., проте є вельми затребуваною і в 1950-60-х рр. у 
1980-і рр. на тлі кризи радянської системи, подальших процесів Перебудови і руйну-
вання комуністичної моноідеології відбувається спад інтересу до цієї теми – спочатку 

поступовий, а по-
тім різкий: після 
№16 за 1987 р. 
карикатури на 
уБн у «Перці» 
зникають повніс-
тю.

аналіз наяв-
ного масиву візу-
ального контенту 
дозволив визна-
чити, які марке-
ри є найпошире-
нішими, а отже 
найбільш харак-

Рис. 1. Кількість матеріалів із візуальним зображенням УБН у журналі «Перець» за 
1941–1991 рр. (по роках)

Рис. 3. Розподіл візуальних матеріалів про УБН
у «Перці» по десятиріччях
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теристичними для конструювання типізованого образу уБн на сторінках «Перця» 
(Таблиця 1).

Таблиця 1. Топ-10 візуальних маркерів образу УБН у карикатурах «Перця»

№ з/п візуальний маркер Кількість входжень % від загальної 
кількості матеріалів

1 Шапка зі шликом 137 77 %

2 Тризуб 133 74 %

3 Предмети етнічного одягу 104 58 %

4 Синьо-жовті кольори 87 49 %

5 Персонаж побитий / скалічений / ура-
жений

68 38 %

6 Предмети західного костюма 61 34 %

7 Персонаж – обірванець 56 31 %

8 З’являється разом із американцями 53 30 %

9 Свастика 48 27 %

10 З’являється разом із нацистами 46 26 %

отже, найбільшу частотність і характеристичність мають такі візуальні марке-
ри, як шапка зі шликом – відмітний головний убір «петлюрівця», – та тризуб, що 
функціонує тут як лаконічна й унікальна емблема, однозначно співвіднесена з ідеєю 
самостійної нерадянської україни. в парадоксальний спосіб такі карикатурні зобра-
ження сприяли збереженню в україні пам’яті про цей національний символ і його 
геральдичний потенціал. Зокрема, один зі співавторів проєкту Малого державного 
герба україни, прийнятого у 1992 р., художник олексій Кохан, до того створював 
карикатури для «Перця».

Таким чином, образ уБн у «Перці» візуально будується перш за все як образ «пет-
люрівця», що відсилає до подій 1917–1921 рр. і вже був сформованим, усталеним та 
знайомим аудиторії. відтак, враховуючи здатність карикатури до узагальнення об-
разу, перетворення його на символ або й взагалі на симулякр – копію без оригіналу, 
що продовжує відтворюватися, коли оригінал уже не існує або й не існував взагалі 
[2, с. 46], можемо дійти висновку, що найхарактерніший візуальний маркер уБн – 
«петлюрівська» шапка – може розглядатися як своєрідний симулякр, перенесений 
на нові історичні реалії з метою конструювати і тиражувати певний образ без огляду 
на реалістичність відображення. Це додатково ілюструють випадки, коли на кари-
катурах «петлюрівський» шлик виявляється гротескно пришитим до європейського 
капелюха або навіть циліндра на персонажі.

Інший характеристичний маркер уБн – радше в модусі «бандерівця» 1940–50-
хх рр. – кашкет-мазепинка, є набагато менш популярним у карикатурах «Перця» 
(13 входжень, 7 %). він значно поступається шапці зі шликом за частотністю, та й 
набуває рис характеристичного маркера доволі пізно: спостерігаємо поступове збіль-
шення частки цього елемента з 1960-х по 1980-і рр. (рис. 4). разом із мазепинкою, 
щоб зробити образ більш впізнаваним, використовується тризуб.

Синьо-жовте сполучення кольорів (як прапор, кольори костюма персонажа, еле-
менти оформлення) теж є характеристичним, проте менш поширеним, оскільки не 
всі карикатури були кольоровими. Часто синьо-жовті кольори має шлик «петлюрів-
ської» шапки персонажа, а наконечником шлика є графічно спрощений тризуб.

Помітним візуальним маркером образу уБн є предмети етнічного одягу – ви-
шиванка, шаровари, жупан тощо. Проте вони не є унікальними ознаками саме цьо-
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го образу, адже 
український ет-
нічний одяг зу-
стрічається й на 
позитивних пер-
сонажах – радян-
ських українцях. 
Зокрема, Перець 
Перчило, герой-
персоніфікація 
самого журналу, 
у першій своїй 
версії 1940-х рр. 
виглядає як уста-
лений принаймні 
з ХІХ ст. образ 
українського ко-
зака: носить ви-

шиванку і широкі червоні шаровари, має довгі вуса і оселедця. у подальшому Пе-
рець набуває вигляду власне антропоморфного перця і перевдягається в червоний 
костюм-трійку, але іноді з’являється і в народному одязі. вочевидь, щоб розмеж-
увати позитивне і негативне навантаження цієї візуальної деталі, з’являється мотив 
вишиванки з орнаментом у вигляді «петлюрівських» тризубів або нацистських свас-
тик. окремим випадком традиційних, етнічних та козацьких мотивів у одязі персо-
нажа є черкеска, яка співвідноситься винятково з особою гетьмана Павла Скоропад-
ського – це частина його усталеного образу, заснованого на історичних фотографіях. 
Проте в деяких випадках і гетьман отримує не гетьманську, а «петлюрівську» шап-
ку, яку напевно не носив.

Також елементи українського етнічного одягу можуть сполучатися з елементами 
західного костюма – капелюхами, піджаками, метеликами, фраками, – що створює 
певний комічний ефект. Зокрема, одяг на кшталт фрака співвідноситься з уБн у 
ролі «лакея капіталістів». Порівняно часто (56 входжень, 31 %) уБн зображується 
в обірваному, заплатаному одязі, іноді без взуття; побитим (68 входжень, 38 %): у 
бинтах, з пластирем на обличчі, підв’язаною щелепою тощо, або зазнає нищівного 
удару від радянських сил, символізованих, наприклад, червоними багнетами, без-
посередньо в сюжеті карикатури.

відносно поширеним є зображення уБн в ролі жебрака (17 входжень, 9 %), ла-
кея або слуги (15 входжень, 8 %), маріонетки, ляльки або знаряддя в руках ворогів 
радянської влади (16 входжень, 9 %). у сюжеті з образом уБн-жебрака зазвичай 
з’являється персоніфікація СШа – Дядько Сем, який дає тому долар. у відносно 
рідкісному сюжеті персонаж-«перевертень» прислужується різним господарям (по-
лякам, німцям, американцям), зокрема вдягаючи різну форму (6 входжень, 3 %).

на окрему увагу заслуговують атрибути, знаряддя та зброя, з якою зображуються 
уБн (Таблиця 2).

отже, найчастіше уБн на карикатурах має при собі американські долари – сим-
вол служби ворожим силам капіталізму, що маркує уБн як «запроданця», – та/або 
зброю, що асоціюється з розбійництвом, варварством і підступністю, створює образ 
«бандита», «різуна», «сокирника». не набагато менш поширена вогнепальна зброя, 
проте вона не має таких різких емоційних конотацій і формує радше образ «ворога» 
взагалі. Приблизно таку саму частотність має булава – традиційний символ геть-
манської влади, проте тут вона не обов’язково є атрибутом гетьманців або особисто 
П. Скоропадського (на відміну від згаданої черкески). Булава, вочевидь, асоціюєть-

Рис. 4. Відмітний головний убір як візуальний маркер УБН
у карикатурах «Перця»
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ся з мотивом архаїчності та «оперетковості» державотворчих претензій української 
національно налаштованої еміграції. Помітно менш поширеним атрибутом уБн у 
карикатурах «Перця» виявляється шабля. Це не є дивним, оскільки ця зброя має у 
фольклорі радше позитивні та шляхетні конотації, на відміну від сокири – символу 
грубої сили і жорстокості, та ножа – символу підступності. З тією ж частотністю в 
руках уБн з’являються пляшка або якісь наїдки, що несуть конотацію ледарства, 
мародерства й низької дисципліни. Ще менш поширеними, проте непоодинокими є 
катівські атрибути, як то батіг і шибениця. Доволі рідкісним атрибутом, пов’язаним 
із уБн, виявляється кадило. вочевидь, пов’язування антинаціоналістичної та анти-
релігійної проблематик не було поширеним, принаймні в карикатурах.

Прикметно, що незважаючи на часті зображення уБн в образі «різуна» з соки-
рою, він не часто показаний таким, що вбиває або мучить людей у сюжеті карика-
тури (4 входження, 2 %). Дещо частіше на руках персонажа або на його зброї зо-
бражується кров (11 входжень, 6 %), тобто найстрашніше залишилось «за кадром». 
в цілому ж образ уБн показують частіше жалюгідним, аніж грізним (побитий – 68 
входжень, 38 %; жебрак – 17 входжень, 9 %; їздить на старій шкапі, розваленому 
возі або вагоні – 11 входжень, 6 %; лежить у могилі або в домовині – 11 входжень, 
6 %; живе на смітнику – 8 входжень, 4 % тощо).

окремо слід виділити мотив «зброї наклепника», який стає постійною рисою об-
разу уБн починаючи з кінця 1960-х рр. і сягає піку в 1970-і рр. (хоча окремі випадки 
його появи були й раніше) – мікрофон західної радіостанції (зазвичай радіо Свобода, 
див. рис. 5), газетна качка (буквально – качина тушка), газета (іноді жовта – ко-
лір «жовтої преси») чи аркуші паперу з написом «наклепи» або «антирадянщина». 
Сюди ж можна віднести емоційно-потужний мотив «поливання брудом», візуалізо-
ваний буквально, – у вигляді відра з брудом, дьогтем або нечистотами. Як варіант, 
це відро перетворюється на величезний сміттєвий бак, з якого вилазять звіроподібні 
адепти «антирадянщини» і кричать у мікрофони «наклепи на СрСр». Таке візуаль-
не рішення викликає ледь не фізіологічну відразу.

Мотив звіроподібності як один із інструментів дегуманізації супротивника 
з’являється тут невипадково. результати аналізу проявів різних варіантів таких мо-
тивів узагальнено в Таблиці 3.

Таблиця 2. Зброя, знаряддя та атрибути УБН у карикатурах «Перця»

№ 
з/п

візуальний маркер Кількість входжень % від загальної кіль-
кості матеріалів

1 американський долар 39 22 %

2 Сокира / ніж / палиця 35 20 %

3 вогнепальна зброя 31 17 %

4 Булава 30 17 %

5 Мікрофон радіо Свобода / ввС 30 17 %

6 Газетна качка / газета / папірець із на-
клепами

22 12 %

7 Шабля 12 7 %

8 Пляшка / наїдки 12 7 %

9 Шибениця / зашморг 9 5 %

10 відро з брудом 7 4 %

11 Батіг 6 3 %

12 Кадило 4 2 %
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Таблиця 3. Візуальна дегуманізація образу УБН у карикатурах «Перця»

№ з/п візуальний маркер Кількість входжень % від загальної кіль-
кості матеріалів

1 Собакоподібність / собака 26 15 %

2 жаба 4 2 %

3 Щуроподібність 2 1 %

4 Крук 2 1 %

5 вовк 1 1 %

6 Змієподібність 1 1 %

7 Гриб-поганка 1 1 %

Як видно з таблиці, типовим варіантом дегуманізації образу уБн є мотив со-
бакоподібності – повної або часткової, – а інші варіанти є набагато менш поши-
реними або взагалі поодинокими. Мотив собакоподібності уБн представлений у 
«Перці» вже у пізньосталінські та хрущовські часи: окремо можна зауважити зо-
браження Степана Бандери в образі собаки (1948 р., №1; 1960 р., №1; 2 входження, 
5 %). Проте масове використання цього мотиву можна в цілому вважати частиною 
еволюції образу уБн вже у пізньорадянську епоху (рис. 6, 7). Значною мірою це 
явище корелює з поширенням мотиву «наклепника за мікрофоном радіо Свобо-
да» та поєднується з ним. вочевидь, це невербальний натяк на відому читачеві гру 
слів: «собака бреше».

Рис. 5. Динаміка 
використання
маркера
«Мікрофон Радіо 
Свобода»
в образі УБН
по десятиріччях

Рис. 6. Динаміка використання маркера «Собакоподібність» в образі УБН по роках
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у 1980-і рр. 
частота викорис-
тання цього візу-
ального маркера 
падає разом із 
загальною дина-
мікою.

не менш ці-
кавим є резуль-
тат дослідження 
с п е ц и ф і ч н о г о 
ідеологічного сю-
жету, зазвичай 
прив’язаного до 
річниць більшо-
вицької револю-
ції або заснування радянської україни. Цей сюжет полягає у контрастному протисто-
янні між образами уБн, показаними дрібними, жалюгідними і переможеними, – та 
образом переможної і квітучої радянської україни / радянської влади / СрСр загалом 
(дівчина в національному вбранні – персоніфікована україна, київський пам’ятник 
Богдану Хмельницькому на тлі московського Кремля – символ «возз’єднання укра-
їни з росією», першотравневі демонстрації, сонячні пейзажі, потужна промисло-
вість у позитивному представленні, радянський герб у вигляді сонця з променями, 
переможні черво-
ні багнети тощо). 
Цей сюжет в іс-
торії «Перця» 
також має свою 
еволюцію, яка 
є відмінною від 
інших мотивів 
(рис. 8).

на відміну від 
попередніх сю-
жетів, розвиток 
яких сягає апо-
гею в 1970-х, цей 
сюжет макси-
мально представ-
лений у «Перці» 
в 1960-і – часи пожвавлення економічного розвитку СрСр і ухвалення програми 
партії, що передбачала побудову комунізму до 1980 р.

Пізніші процеси економічної стагнації – «застою» 1970-х рр., криза ідеології 
«розвиненого соціалізму», заміна віри в утопічні перспективи її імітацією, впли-
нули на популярність образу ідеалізованої радянської дійсності. Це узгоджується з 
зауваженою дослідниками тенденцією «негативації дискурсу», зростанням питомої 
частки критики і негативу в матеріалах про радянське життя [4, с. 240-243].

вочевидь, сукупністю цих тенденцій пояснюється зниження популярності сю-
жету протистояння-протиставлення. Можна припустити, що якщо раніше контраст 
між ницістю «ворогів революції» і світлим образом утопії «відтіняв красу» остан-
нього, то пізніше – навпаки, підкреслював його штучність і утопічність. Зрештою 
образ радянської сторони в таких сюжетах мінімізувався, звівся до сяючого герба 

Рис. 7. Динаміка використання маркера «Собакоподібність»
у образі УБН по десятиріччях

Рис. 8. Динаміка популярності сюжету протиставлення / протистояння 
УБН та образу радянської України / СРСР
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або ретроспективних червоних багнетів революції, що стосувалися вже фактично мі-
фологічних часів, витіснених із живої пам’яті мас.

Висновки та перспективи. образ «українського буржуазного націоналіста» в 
карикатурах журналу «Перець» за період 1941–1991 рр. в цілому ґрунтується на 
давнішому усталеному образі «петлюрівця» і як правило відтворює його традицій-
ні візуальні маркери – це шапка зі шликом (наявна на 77 % карикатур), емблема-
тризуб (74 %), синьо-жовті кольори (49 %). Інший відмітний візуальний маркер – 
кашкет-мазепинка, атрибут історичних січових стрільців, бійців уПа і сучасного 
узагальненого образу «бандерівця», – представлений значно менше (7 %) і набуває 
характеристичного значення порівняно пізно.

Помітним візуальним маркером образу «українського буржуазного націоналіс-
та» є предмети етнічного одягу – вишиванка, шаровари, жупан тощо. Проте вони не 
є унікальними ознаками саме цього образу. Щоб розмежувати позитивне і негативне 
навантаження цієї візуальної деталі, у карикатурах з’являється мотив вишиванки 
з орнаментом у вигляді «петлюрівських» тризубів або нацистських свастик. Пред-
мети українського етнічного одягу можуть гротескно поєднуватися з елементами за-
хідного костюма. Серед характеристичних атрибутів образу – американський долар 
(22 % зображень), що характеризує персонажа як «запроданця» на службі в голов-
ного ворога, та розбійницька зброя, ніж або сокира (20 %). Свастика (27 %) асоціює 
персонажа з німецьким нацизмом. Проте так само «український буржуазний націо-
наліст» зображується у вигляді обірванця, жебрака, каліки, і виглядає частіше жа-
люгідним і безсилим, аніж грізним.

Характерною ознакою еволюції образу «українського буржуазного націоналіста» 
в карикатурах «Перця» є масове поширення в 1970-і рр. нового амплуа цього пер-
сонажа – «наклепника» і транслятора ідей «антирадянщини» на хвилях «ворожих 
радіоголосів» на кшталт радіо Свобода. Спряженими з цією тенденцією є поширен-
ня дегуманізації персонажа в образі собаки або собакоподібної істоти, а також поява 
нового візуального атрибута – відра з брудом, дьогтем тощо.

Зі свого боку, інший яскравий ідеологічний сюжет – протиставлення в одному 
кадрі переможної, квітучої радянської україни або СрСр та образів її розбитих чи 
недобитих ворогів – «петлюрівців», «бандерівців», «жовтоблакитників» тощо, – пе-
реживає свій розквіт у 1960-х рр., а далі поступово занепадає.

Максимальна частотність використання образу «українського буржуазного на-
ціоналіста» у карикатурах «Перця» припадає на 1957, 1967 і 1982 рр. в цілому 
ж найбільш регулярне й систематичне звернення до цієї тематики припадає на 
1970-і рр. Часто карикатурні зображення «українських буржуазних націоналістів» 
з’являються з нагоди ідеологічно важливих ювілеїв як образ переможеного ворога, 
що піддається осміянню. у 1980-і рр. поява карикатур на «українських буржуазних 
націоналістів» рідшає, а після 1987 р. вони зникають повністю.

Перспективними напрямками подальших досліджень видаються: пошук рари-
тетних випусків журналу «Перець» 1940-х рр. для заповнення наявних лакун у 
джерельній базі за цей період; подальший аналіз візуального образу «українського 
буржуазного націоналіста» в карикатурах «Перця» в контексті супутніх йому «об-
разів ворога»; дослідження особливостей репрезентації конкретних персоналій у ка-
рикатурах на «українських буржуазних націоналістів».
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Introduction. The article deals with the features of constructing the visual image of a 
«Ukrainian bourgeois nationalist» (hereinafter UBN) in cartoons of Soviet Ukrainian satiric 
press, on an example of «Perets’» («The Pepper») magazine in 1941–1991.

The article aims to analyze and systematize the visual manifestations and features of the 
image of the UBN in the «Perets’» magazine cartoons in 1941–1991, to consider the changes 
of this image over time.

Methodology. The methods of research include observation, content analysis, generaliza-
tion, comparison, quantification, data visualization. The observed visual markers of the image 
in every case were noted and put in the electronic table (presence – «1», absence – «0»). Further 
processing of the data set allowed to establish the total count and percentage of occurrences of 
a visual marker, to determine the distribution of certain features by years, decades, and issues 
of the annual publishing cycle, to investigate their dynamics and trends changes.

Results. The UBN image in the «Perets’» cartoons in 1941–1991 was generally based on 
an old established image of the «Petliurist» and usually reproduced its traditional visual 
markers – a fur hat with a long hood (shlyk) (presented in 77 % of cartoons), the Trident em-
blem (74 %), and blue-yellow colors (49 %). Another distinctive visual marker – a «mazepyn-
ka» cap, an attribute of a generalized «Banderite» image – was presented much less (7 %) 
and acquired a characteristic value relatively late. A noticeable but not unique visual marker 
of the UBN image were items of Ukrainian ethnic clothing. To distinguish between the posi-
tive (Ukrainian folk heritage) and negative («nationalist») meanings of this visual detail, the 
cartoons featured a motif of an embroidered shirt with an ornament of «nationalist» tridents 
or Nazi swastikas. Items of Ukrainian ethnic clothing could be grotesquely combined with 
elements of Western costume. Among the characteristic attributes of the image, one should 
notice the US dollar (22 % of images), and a tough weapon: a knife or an ax (20 %). The swas-
tika (27 %) associates the character with Nazism. However, in the same way, the UBN was 
portrayed as a beggar and looked more miserable and powerless than formidable.

A characteristic feature of the evolution of the image of the UBN in «Perets’» carica-
tures was a remarkable spread of the new role of this character in the 1970s, a «slanderer» 
propagating «anti-Soviet ideas» through «enemy radio voices» such as Radio Liberty. The 
associated trends were the spread of dehumanization of the character in the form of a dog 
or dog-like creature, as well as the emergence of a new attribute, a bucket of mud. Another 
ideological plot – the opposition between prosperous Soviet Ukraine or the USSR, and images 
of its defeated or unfinished «nationalist» enemies – had flourished in the 1960s, and then 
gradually declined.

The maximum frequency of use of the UBN image in the «Perets’» accounted for in 1957, 
1967, and 1982. In general, the most regular and systematic treatment of this topic took 
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place in the 1970s. Often, cartoon images of UBN had appeared on ideologically important 
anniversaries. In the 1980s, the appearance of cartoon images of UBN became less frequent, 
and after 1987 they disappeared completely.

Conclusions. The significance of the article lies in the comprehensive consideration of an 
insufficiently researched topic using a quantitative approach. This paper can be the basis for 
further research and analysis of rare early issues of «Perets’» in the 1940s; the UBN image 
in cartoons in the context of another iconic «images of enemies»; finally, the features of rep-
resentation of specific personalities in this genre.

Key words: «Perets’» magazine, cartoon, enemy image, USSR, «Ukrainian bourgeois na-
tionalist».
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У статті розглядається новинний контент всеукраїнських телевізійних медіа. З’ясовано, що 
новинна інформація на українському телебаченні представлена такими тематичними сегмен-
тами: суспільно-політичні / військові, кримінальні, соціальні, культурно-мистецькі матеріали, 
матеріали про надзвичайні ситуації. З огляду на значну кількість матеріалів з негативною кон-
текстуальною конотацією (суспільно-політичної, соціальної, кримінальної) телевізійні медіа по-
тенційно формують негативний внутрішній і зовнішній імідж як країни в цілому, так і локаль-
ний імідж її регіонів. Визначено загальні тенденції формування медіаіміджу окремого регіону на 
прикладі висвітлення рейтинговими телеканалами подій Сумщини. Встановлено, що інформація 
про регіон представлена в абсолютній більшості матеріалами кримінальної тематики та нега-
тивними новинами із суспільно-політичної та соціальної сфер, внаслідок чого формується образ 
території зі знаком «мінус».

Ключові слова: медіаімідж, імідж регіону, новинний контент, телевізійна новинна програма, 
суспільне телемовлення.

rEgiOnaL sEgmEnt in thE nEws COntEnt OF thE CEntraL 
tELEvisiOn OF UkrainE
The article reviews the news content of all-Ukrainian television media. It was found out that the news 

information on Ukrainian television is represented by the following thematic segments: socio-political / 
military, criminal, social, cultural and artistic, emergency materials. In consideration of the significant 
number of materials with the negative contextual connotation (socio-political, social, criminal) television 
media potentially form both negative internal and external images of the country as a whole and the local 
image of its regions. The general trends in the formation of the media image of a particular region are 
determined on the example of the coverage of Sumy events by rating TV channels. It was established 
that information about the region is presented in the vast majority of materials of criminal subjects and 
negative news from the socio-political and social spheres, which results in the formation of an image of 
the territory with a «minus» sign. 

Key words: media image, image of the region, news content, TV news program, public broadcasting.

Вступ. у сучасному суспільстві вирішальну роль в організації соціальних, суспіль-
но-політичних відносин, громадського волевиявлення відіграють засоби масової 

інформації. Сьогодні соціалізуючі функції ЗМІ зросли настільки, що реальні події 
набувають значущості тільки тоді, якщо вони представлені в мас-медіа. Телебачення 
сьогодні – базовий інформаційний нерв, який здатен інтегрувати суспільство. на від-
міну від радіо чи преси, які більше розірвані в часі, доносячи певну інформацію до ре-
ципієнта, телебачення володіє технічними перевагами в збереженні повноти та опе-
ративності викладу картини світу як базових характеристик світової журналістської 
практики. З огляду на це, логічно, що аудиторія телебачення значно перевищує ау-
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диторію «старіших» засобів комунікації, що актуалізує функцію «синхронізування» 
громадської думки. Соціальна роль телебачення полягає в наданні актуальних, по-
вних, об’єктивних новин та інформації, які становлять суспільний інтерес і достатні 
для прийняття важливих для людини та суспільства рішень. Телебачення є одним із 
ефективних інструментів у формуванні іміджу держави загалом та її окремих регіо-
нів зокрема. на важливості регіонального іміджу наголошується в Концепції популя-
ризації україни у світі та просування інтересів україни у світовому інформаційному 
просторі, схваленої Кабінетом Міністрів україни 11 жовтня 2016 р.: «Забезпечення 
ефективної популяризації україни у світі потребує здійснення комплексних заходів 
з формування іміджу україни, зокрема окремих її регіонів» [4]. Імідж регіону є його 
серйозним нематеріальним активом: сприяє залученню уваги до території, більш 
ефективному лобіюванню її інтересів, поліпшенню інвестиційного клімату та конку-
рентоспроможності, формуванню регіональної ідентифікації населення. 

регіональний імідж і тема формування образу країни та її окремих територій у 
мас-медіа стали предметом наукових зацікавлень науковців у сфері соціальних ко-
мунікацій. Питання формування іміджу україни у світових мас-медіа розглядали 
Ю. Бондаренко [3], І. Гаврилюк [10], л. Дудченко [3], о. Ткаченко [2; 3; 9; 10], о. Си-
доренко [3], в. Садівничий [3]. образ влади як складової загального іміджу регіону 
стала предметом наукового вивчення о. Сидоренко [7]. Перспективи становлення 
і розвитку іміджу регіону в інформаційному просторі вивчала Є. Тихомирова [8]. 
роль теленовин у формуванні локального іміджу досліджували о. Мельникова та 
С. Свергун [5]. Законодавчі аспекти суспільного мовлення, яке має значний потенці-
ал у формуванні іміджу держави і регіонів як незалежне медіа, розглянула Т. Мос-
тіпан [6]. аналіз робіт дослідників іміджевого медіаконтенту засвідчив, що імідж 
регіону у свідомості громадськості значною мірою формується на підставі інфор-
мації, що надходить зі ЗМІ, залежить від частоти публікацій про регіон і від тема-
тичної структури цих публікацій. водночас роль ЗМІ у формуванні іміджу окремих 
регіонів україни залишається малодослідженою. а вплив інформаційних програм 
центральних телеканалів на формування образу Сумської області до сьогодні не під-
лягав вивченню взагалі. незначна увага до формування медіаіміджу регіонів, на 
основі яких формується загальний імідж україни в цілому, і визначає актуальність 
нашої розвідки.

Об’єкт – новинний контент всеукраїнських телевізійних медіа. 
Предмет – тенденції висвітлення всеукраїнськими телеканалами подій Сумщи-

ни, які формують образ регіону.
Мета дослідження – визначити роль новинного контенту у формуванні локаль-

ного іміджу, Сумщини зокрема, всеукраїнськими телеканалами. 
Методи дослідження. Головними методами у роботі з емпіричним матеріалом 

стали контент-аналіз та контент-моніторинг. Метод контент-аналізу дозволив най-
більш адекватно відобразити предмет дослідження, що дало змогу виявити новин-
ний контент, присвячений подіям на Сумщині. Метод контент-моніторингу показав 
періодичність та певну закономірність подання новин Сумської області.

Матеріалом дослідження стали 183 новинні випуски всеукраїнських телекана-
лів: «1+1», «СТБ» та «ICTV», що виходили щоденно увечері з 18-00 до 21-00 у період 
з 1 жовтня по 1 грудня 2016 року. Загальна джерельна база дослідження становить 
2263 новинні сюжети. 

результати й обговорення. Яким є порядок денний у сучасній україні – на сьо-
годні питання суперечливе. він є такий, бо це справді важливо для суспільства, чи 
він є такий тому, що медіагрупи нав’язують інформацію й таким чином формують 
інтерес суспільства до певної події? варто спробувати зрозуміти, чи справді акту-
альну проблему порушили засоби масової комунікації, чи вона стала такою, бо її 
озвучили ЗМК. у світі відбуваються мільйони подій, і вони всі не можуть проходи-
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ти перед нами. З мільйона повинні залишитися, умовно кажучи, лише десять. Як 
і чому їх добирають редактори? Що саме повинно стати новиною? Головні новини 
визначають як повідомлення про подію, яка трапилась чи набула суспільної значу-
щості за попередні 24 години і може мати важливі наслідки. За К. Джеймісоном і 
К. Кемпбел, подія, варта висвітлення в мас-медіа, має п’ять головних ознак: 1) пер-
соніфікацію – сталося з реальними людьми; 2) драму – містить конфлікт, суперечку 
чи навіть насилля; 3) актуальне й конкретне, а не теоретичне чи абстрактне; 4) нове 
чи з відхиленням від норми; 5) пов’язане з темами постійного інтересу новинних ме-
діа [1]. відповідно до таких критеріїв визначається інформаційний контент як со-
ціально сконструйована медіареальність, у якій акцентується на певних темах, про-
блемах і явищах, які аудиторія сприймає як найбільш значущі й важливі.

З метою визначення місця регіонального сегмента в інформаційному телеконтен-
ті опрацьовано зміст новинних випусків «ТСн» на телеканалі «1+1», «вікна» на те-
леканалі «СТБ» та «Факти» на каналі «ICTV». у розгляді матеріалів ураховувалася 
їхня тематика та наявність у змісті позитивного чи негативного посилу. відповідно, 
за тематичним принципом матеріали об’єднано в такі групи: 1) суспільно-політич-
ні/військові, 2) кримінальні, 3) соціальні, 4) культурно-мистецькі, 5) матеріали про 
надзвичайні ситуації. Зауважимо, що суспільно-політичну й військову тематику 
об’єднано в одну групу з огляду на те, що, на нашу думку, в основі будь-якого вій-
ськового конфлікту лежить політична діяльність держав та державних об’єднань. 

Контент-аналіз дозволив виявити певні закономірності у висвітленні новинними 
програмами тих чи інших актуальних питань. Так, упродовж жовтня «Телевізій-
на Служба новин» акцентувала на соціально важливих подіях – цій темі було при-
свячено 193 сюжети. Другою за обсягом стала кримінальна складова – 153 сюжети 
відповідно. новини на суспільно-політичні теми посіли третє місце – 131 сюжет. 
найменше уваги журналісти «ТСн» приділили культурно-мистецьким темам та 
надзвичайним подіям – 52 та 38 сюжетів відповідно. новинна телепрограма «вікна» 
протягом жовтня в цілому подала в ефір 214 сюжетів. З них найбільше було при-
свячено суспільно-політичним подіям україни та світу – 102 матеріали; соціальним 
проблемам – 59, кримінальним – 32. найменше матеріалів на культурно-мистецьку 
тематику та про надзвичайні події – 2 та 17 відповідно, інші теми – 2 матеріли. роз-
поділ матеріалів за темами в контенті новинних випусків «Факти» на «ICTV» зага-
лом збігається з презентацією подій «вікнами», але з незначними відмінностями у 
відсотковому відношенні. Загальну динаміку висвітлення соціально значущих тем 
(у їх відсотковому вияві) у жовтні 2016 року узагальнено демонструє діаграма на 
рис. 1. Інформаційними пріоритетами всіх трьох каналів стали суспільно-політич-
на, соціальна й кримінальна теми. 

упродовж листопада динаміка висвітлення означених тем змінилася не прин-
ципово. Для порівняння ми наводимо відсоткове співвідношення матеріалів за 

т е м а т и ч н и м 
критерієм, що 
відображено в 
діаграмі на рис. 
2. «ТСн» значно 
збільшила част-
ку суспільно-по-
літичних тем. 
З 529 новинних 
сюжетів їм при-
свячено 233. 
Це пов’язано, 
насамперед, із 

Рис. 1  – Тематичний діапазон новинного телевізійного контенту,
жовтень 2016
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виборами Пре-
зидента СШа та 
піком виборчої 
кампанії. Якщо 
в новинах на 
«1+1» друге міс-
це за кількістю 
сюжетів в лис-
топаді посідає 
кримінальна те-
матика, то в но-
винах на «СТБ» 
та «ICTV» – соці-
альна. Загальні 
тематичні пріо-
ритети каналів 
залишилися не-
змінними: сус-
пільно-політич-
ні, соціальні, 
кримінальні по-
дії і явища. 

Загальна ди-
наміка висвіт-
лення подій у 
новинному кон-
тенті аналізованих каналів репрезентована в діаграмі на рис. 3. Якщо проаналізу-
вати картину за досліджуваний період у цілому, то можна визначити, що тематичні 
пріоритети з часом залишаються константними й до певної міри формують «інфор-
маційне обличчя» новинних програм, відбиваючи тим самим інформаційну політи-
ку телеканалів. 

усі канали віддають перевагу висвітленню соціально-політичних тем, що, на нашу 
думку, зумовлено загальною політичною ситуацією в україні: пріоритетним векто-
ром у зовнішній політиці стала протидія російській воєнній агресії, а у внутрішній 
– консолідація нації. При цьому більшу активність у висвітленні цієї теми виявили 
«вікна» на каналі «СТБ» та «Факти» на каналі «ICTV». Значну увагу приділяють 
усі телепрограми соціальній і кримінальній тематиці. але, якщо частка матеріалів 
із соціальних питань має паритетний розподіл за каналами, то щодо кримінальної 
тематики спостерігаємо значну перевагу її на каналі «1+1» – 25 % інформаційного 
контенту на відміну від 15 % та 8 % на каналах «СТБ» та «ICTV» відповідно. Крім 
того, можемо помітити, що в новинному мовленні «ТСн» відрив між соціально зна-
чущими та кримінальними подіями становить лише 1 % на користь останніх. відтак, 
припускаємо, що значна частина новинного контенту програми «ТСн» у змістовому 
плані містить інформаційний посил із знаком «мінус». Стабільна третя позиція в те-
матичному діапазоні аналізованих каналів кримінальної тематики, яка є одним із 
складників формування внутрішнього іміджу країни, засвідчує негативні тенденції 
його формування з боку телеканалів. Крім того, аналіз змісту новинних матеріалів 
і його оцінної конотації засвідчив наявність в українських медіа значної кількості 
матеріалів, концептуальним ядром яких є вияви агресії: опис жахливих подробиць 
кримінального насилля і, що найгірше, способів його вчинення. Часто у висвітленні 
актів насильства домінує атмосфера безвиході, безпорадності, а за допомогою інтона-
ції та звукового супроводу нагнітається відчуття страху. окрім кримінальної тема-
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Рис. 2  – Тематичний діапазон новинного телевізійного контенту,
листопад 2016

Рис. 3  – Загальна динаміка новинного телевізійного контенту
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тики, негативний посил притаманний і матеріалам соціальної і соціально-політич-
ної тематичних груп. Трапляються випадки, коли навіть в межах одного новинного 
випуску абсолютно переважає інформація негативного змісту. Для аналізу контенту 
щодо балансу позитивної та негативної інформації наводимо випуск «Телевізійної 
Служби новин» каналу «1+1» від 8 грудня 2016 року, який вийшов в ефір о 19-30, 
у такому, запропонованому каналом, порядку: «Пасажири поїзда «одеса-Москва» 
замерзли у вагоні без опалення», «Скандальна матір збирала гроші для нібито ліку-
вання своїх дітей», «у луцьку п’яний водій збив 16-річного підлітка», «у київській 
квартирі знайшли цілу купу дорогоцінних речей Миколи азарова », «на вінниччині 
накрали цукру на 15 мільйонів гривень ». у цьому прикладі виявляється редакцій-
на політика спрямування медійного мовлення на видовищність та дотримання схеми 
«6 С – 1 Г»: скандали, сенсації, страх, смерть, секс та гроші. Саме тому в топ-новини 
потрапляє максимальна кількість негативної інформації.

Інформаційний телевізійний простір значно впливає на створення локального 
іміджу, зокрема через тематичну присутність регіону в інформаційному контенті за-
гальноукраїнських телевізійних каналів. Для того, щоб визначити частку регіональ-
ного сегмента та його інформаційний контент, було визначено частку матеріалів у 
новинних випусках «ТСн» на телеканалі «1+1», «вікна» на каналі «СТБ», «Факти» 
на «ICTV», об’єктом яких є Сумська область, а також – їх тематичну складову. За 
нашими спостереженнями, найбільше до інформаційних приводів, що генеруються 
в Сумській області, звернулися журналісти «ТСн». усього за досліджуваний період 
виявлено 14 сюжетів. Це 1,08 % від загальної кількості матеріалів у ефірі. на нашу 
думку, це досить вагомий показник з огляду на 26 регіонів україни. Тематично ма-
теріали розподілилися в межах трьох тематичних блоків: кримінального, соціаль-
ного та культурно-мистецького. у новинах «вікон» сюжетів з локацією на Сумщині 
зафіксовано менше – 9, що становить 0,92 %. вони висвітлюють кримінальну та со-
ціальну теми. найменша кількість новинного матеріалу, у якому йдеться про події 
Сумщини, потрапила в ефір «Фактів» на «ICTV». лише два сюжети в суспільно-по-
літичному та кримінальному сегменті репрезентували Сумську область у «Фактах» 
у період з 1 жовтня по 1 грудня 2016 року – це 0,3 % від загальної кількості сюжетів.

Тематично новини Сумщини стосувались трьох категорій, що засвідчує діаграма 
на рис. 4. найбільше регіональні сюжети заповнили час, відведений кримінальній 
тематиці: сюжети про телефонне шахрайство; затримання російського контрабан-
диста; дітей, що постраждали від навмисного недогляду своїх батьків та інше. Друге 
місце посідає соціальна тематика: від грипу на Сумщині загинула дитина; батьки 
звинуватили індійську вакцину; з’ясували причини гибелі дівчини, яка випала з ві-
кна 9 поверху тощо. Прикладом суспільно-політичної теми у випусках новин одного 
із обраних телеканалів є сюжет про те, як у Глухові військовослужбовців заселили в 
дореволюційні бараки. Такій навалі песимізму протистояли новини про врятованого 
лебедя в дитячому парку «Казка». варто зазначити, що зміст сюжетів на кожному 

із каналів є ори-
гінальним, жод-
на із подій не 
висвітлювала-
ся одночасно у 
кількох новин-
них програмах 
кількома телека-
налами. Кожна 
редакторсько-
журналістська 
група знаходила Рис. 4  – Події Сумщини в новинному телевізійному контенті
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власні інформаційні приводу для побудови новинного випуску. але всі вони витри-
мували пріоритет у висвітленні негативних явищ і подій, що відбулися в регіоні. 
Така інформаційна політика центральних українських каналів абсолютно не сприяє 
формуванню позитивного іміджу Сумщини, а навпаки, в очах українців формувався 
образ криміногенного регіону з низкою соціальних проблем, з якими не може впо-
ратися місцева влада.  

Висновки та перспективи. Інформаційний контент новинних випусків «ТСн» 
на телеканалі «1+1», «вікна» на телеканалі «СТБ» та «Факти» на каналі «ICTV» 
у період з 1 жовтня по 1 грудня 2016 року представлений такими тематичними сег-
ментами: суспільно-політичні/військові, кримінальні, соціальні, культурно-мис-
тецькі матеріали, матеріали про надзвичайні ситуації та інші. За означений період 
у новинних випусках трьох рейтингових українських телеканалів переважала сус-
пільно-політична (45 % від загального контенту), кримінальна (16 % від загального 
контенту) та соціальна проблематика (24 % від загального контенту) – із 2263 сюже-
тів цим темам було присвячено 1930. З огляду на негативний оцінний посил матері-
алів кримінальної тематики та наявність значної кількості негативної інформації в 
межах політичної і соціальної сфер є підстави для висновку, що сучасні телевізійні 
медіа формують негативний внутрішній і зовнішній імідж як країни в цілому, так і 
локальний імідж її регіонів. в інформаційному контенті всеукраїнських телевізій-
них медіа певна частка ефірного мовлення відведена для висвітлення регіональних 
подій. Зміст повідомлень, загальна тематика, оцінний контент і частота виходу в 
ефір подій, що мали місце, зокрема, в Сумському регіоні, вказують на те, що із 183 
випусків новин у період з 1 жовтня по 1 грудня 2016 року, місцева регіональна те-
матика була присутня у 19 випусках. розподіл за телеканалами місцевого контенту 
нерівнозначний. найбільше уваги Сумщині приділив телеканал «1+1»: «сумські» 
сюжети були в ефірі у 14 випусках – частка у загальному новинному контенті «ТСн» 
становила 1,08 %. Подібну статистику продемонстрували «вікна» на «СТБ» – 0,9 %. 
Значно поступається місцевий контент в інформаційній телепрограмі «Факти» на 
«ICTV» – лише 0,3 %. у тематичній палітрі «сумського» контенту – абсолютна пе-
ревага за кримінальними новинами – 56 % матеріалів, суспільно-політична тема-
тика висвітлюється у 23 % матеріалів, соціальна – у 17 % відповідно. визначення 
редакціями новинних програм пріоритетними теми, які апріорі містять негативний 
інформаційний меседж, ігнорування подій з позитивною контекстною конотацією, 
спричиняє формування негативного медіаіміджу регіону, а отже, і непривабливого 
інвестиційного іміджу, що безпосередньо впливає на економічне, а відтак і соціальне 
благополуччя області. Сумщина в очах пересічного українця у призмі центральних 
телеканалів постає сірим кримінальним регіоном з постійно незадоволеним населен-
ням через бездіяльність органів місцевої влади. витоки цієї проблеми вбачаймо у 
трьох площинках. По-перше, журналісти зацікавлені у відшукуванні негативу, що 
зачепиться в пам’яті аудиторії й «зробить» рейтинг програми. По-друге, промоція 
Сумщини була не на належному рівні. не випрацювано відповідних іміджетворчих 
механізмів, влада й суспільство недостатньо працювали над створенням позитивних 
інформаційних приводів. По-третє, регіональні журналісти недостатньо якісно ви-
світлювали ті події зі знаком «+», які мали місце в регіоні, що у свою чергу стало 
причиною того, що журналісти й редактори національного рівня просто не бачать, 
оминають увагою такі приводи, вибудовуючи порядок денний. внаслідок доміну-
вання новинних матеріалів негативного змісту формується локальний образ терито-
рії зі знаком «мінус». Такі території потребують реабілітації іміджу, зниження ак-
туальності негативних його характеристик. Цю місію повинні взяти на себе засоби 
масової комунікації, телебачення зокрема. Перспективним вбачаємо дослідження 
медіаіміджу регіонів на сучасному етапі розбудови україни та розроблення відповід-
них рекомендацій для засобів масової комунікації. 
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Introduction. The social role of television is to provide relevant, complete, objective news 
and information that is of public interest and sufficient for making important decisions for 
people and society. Television is one of the effective tools in shaping the image of the state in 
general and its individual regions in particular. The local image in the public consciousness is 
formed on the basis of information from mass media, depends on the frequency of publications 
about the region and on the subject of these publications.

The purpose of this article is to determine the role of news content in shaping the local 
image of Sumy region by all-Ukrainian TV channels.

The methodology. The main methods in working with empirical material were content 
analysis and content monitoring. The method of content analysis allowed to most adequately 
reflect the subject of the study, which made it possible to identify news content devoted to 
events in Sumy region. The method of content monitoring showed the frequency and certain 
regularity of submission of news about Sumy region. 

Results. News information on Ukrainian television is represented by the following 
thematic segments: socio-political / military, criminal, social, cultural and artistic, 
emergency materials. In consideration of the significant number of materials with negative 
contextual connotation (socio-political, social, criminal) television media potentially form 
both negative internal and external images of the country as a whole and the local image of 
its regions.

Conclusions. In covering regional events the editors of news programs of Ukrainian 
television media, being of primary importance, define topics that a priori contain a negative 
information message, ignore events with a positive contextual connotation. Sumy region in 
the prism of central TV channels appears as a gray criminal region with constantly dissatisfied 
population due to inaction of local authorities. The origins of this problem are contained in 
three planes: journalists are interested in the dark side of life, which will «make» the rating 
of the program; the low level of Sumy region promotion; regional journalists did not cover 
the events of the region with a «+» sign qualitatively enough, and therefore journalists and 
editors of the national level simply do not see and take them into account when building an 
agenda. As a result of the dominance of news materials of negative content, a local image of 
the territory with a «minus» sign is formed. 

Key words: media image, image of the region, news content, TV news program, public 
broadcasting.
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Міські портаЛи відкритих даних
як джереЛо інфорМації дЛя Медіа

ЛІЧЕНКО анна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, вул. Юрія Іл-

лєнка, 36/1, м. Київ, 04119, україна, e-mail: lichenko.anna@knu.ua

У статті окреслено розвиток локальних веб-порталів відкритих даних в Україні та їхнє зна-
чення в становленні відкритого інформаційного простору. Обґрунтовано, що локальні портали 
відкритих даних покликані виконувати одну з провідних ролей у забезпеченні медіа та громадян 
актуальною інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування. Окреслено функціо-
нальні характеристики порталів відкритих даних дев’яти українських міст: Львова, Дніпра, 
Вінниці, Краматорська, Маріуполя, Дубна, Коломиї, Бахмута, Славути. Визначено, що в Україні 
триває процес вдосконалення міських порталів відкритих даних, зокрема впроваджується єдина 
культура оприлюднення даних. Однією з позитивних змін є зростання кількості наборів даних 
у машиночитаних форматах XLS/XLSX та CSV і відмова розпорядників від немашиночитаних 
форматів DOC і PDF.

Ключові слова: дані, відкриті дані, веб-портали відкритих даних, локальні портали відкри-
тих даних, журналістика даних. 

mUniCipaL OpEn data pOrtaLs as a sOUrCE OF inFOrmatiOn FOr 
thE mEdia
The article outlines the development of local open data portals in Ukraine and their importance of the 

open public information space`s formation. It is substantiated that local open data portals are designed 
to play one of the pivotal roles in providing the media and citizens with up-to-date information on the 
activities of local authorities. The functional characteristics of open data portals of nine Ukrainian cities 
are outlined: Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Kramatorsk, Mariupol, Dubno, Kolomyia, Bakhmut, Slavuta. It 
is determined that the process of development and improvement of city open data portals is underway 
in Ukraine, in particular, recommendations for the unified culture of data disclosure have been made, 
however, in practice it has not been implemented yet. One of the positive changes is the increase in the 
number of datasets in machine-readable formats XLS/XLSX and CSV, while much less sets in non-
machine-readable formats DOC and PDF are published.

Key words: Data, Open data, Open data portals, Local open data portals, Data journalism.

Вступ. відкритий інформаційний простір – це одна з необхідних передумов успіш-
ного розвитку держави. автори «Посібника по роботі з даними» слушно зазна-

чають, що «на всіх рівнях урядування – державному, обласному, районному, міс-
цевому – використання даних покликане забезпечити прозорість діяльності органів 
влади, зменшити рівень корупції, оптимізувати робочі процеси, виявити проблеми 
та допомогти в пошуку їх вирішень» [1, с. 4]. Доступність інформації, зокрема й у 
формі відкритих даних, сприяє посиленому контролю з боку громадськості та жур-
налістської спільноти. 

в україні концепція відкритих даних реалізується з 2015 р., зокрема було при-
йнято Зу «Про внесення змін до деяких законів україни щодо доступу до публічної 
інформації у формі відкритих даних»; постановою Кабінету Міністрів україни № 
835 від 21 жовтня 2015 р. затверджено «Положення про набори даних, які підляга-
ють оприлюдненню у формі відкритих даних». Положення визначає, що «відкритий 
формат – це формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, 
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які перешкоджають його повторному використанню» [2]. в україні інформація у 
формі відкритих даних оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі від-
критих даних (data.gov.ua). Функціонують й інші портали та ресурси, наприклад, 
Єдиний веб-портал використання публічних коштів (spending.gov.ua); Державний 
веб-портал бюджету для громадян (openbudget.gov.ua); IFIs projects – портал реє-
стру проектів МФо (proifi.gov.ua); Єдиний державний реєстр звітності політичних 
партій (politdata.nazk.gov.ua) та ін. розпорядники можуть публікувати набори від-
критих даних і на власних сайтах. 

окремий сегмент – це міські портали відкритих даних, адже розпорядниками 
інформації є не лише центральні ограни виконавчої влади, а й місцеві. Своєчасне 
та коректне оприлюднення відкритих даних на місцевому та регіональному рівнях 
є не менш важливим, адже локальні дані сприяють вирішенню проблем у галузі 
освіти, медицини, транспорту, допомагають розбудовувати комфортне міське се-
редовище тощо. журналісти є важливою ланкою в цьому процесі, адже саме вони 
роблять дані зрозумілими для масової аудиторії, перетворюючи їх на data-історії, 
data-розслідування чи мультимедійні проекти. Таким чином, сьогодні портали від-
критих даних – це важливе джерело інформації для медіа, тому актуальним є ви-
вчення особливостей їхнього функціонування.

Доцільність і важливість аналізу локальних порталів відкритих даних підтвер-
джується й тим, що Міністерство цифрової трансформації україни з лютого 2021 р. 
розпочало активну діяльність щодо розвитку відкритих даних у регіонах. Зокрема в 
офіційному повідомленні зазначається: «Для систематизації роботи з розпорядника-
ми на регіональному рівні та спрощення доступу громадян до відкритих даних Мін-
цифри, за підтримки Го «агенція журналістики даних» в рамках проекту USAID/
UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 
послугах» (TAPAS) було розроблено «Типове рішення місцевого порталу відкритих 
даних» [3]. 

в україні міські портали відкритих даних здебільшого досліджуються в галу-
зі державного управління, а саме в контексті вивчення та впровадження електро-
нного врядування. Цьому питанню присвячені праці П. Клімушина, Д. Спасібова, 
М. Дурмана, І. Тохтарової, о. Ковбаско, М. Ковтун, в. опанасюк, л. Горбатої та ін. 
натомість у науці про соціальні комунікації портали відкритих даних як джерело 
інформації для медіа є мало вивченими.

Класифікаційні ознаки відкритих даних і характеристику ресурсів E-data, Pro-
Zorro та Державного порталу відкритих даних наведено в статті «Сервіси відкритих 
даних в україні» в. Шевченко [4]. розмірковуючи про проблему низької поінфор-
мованості суспільства, авторка зауважує, що «саме журналістська спільнота має не 
лише використовувати в своїх матеріалах відкриті дані, але й заохочувати громадян 
україни користуватися електронними базами даних» [4, с. 43]. 

науковці Ю. Бідзіля та Д. Кравець у праці «розвиток відкритих даних як нові 
перспективи й можливості для сучасної української журналістики» [5] також ана-
лізують функціонал Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. автори 
виокремлюють декілька ключових перешкод для ефективної роботи з відкрити-
ми даними, а саме: відсутність у більшості журналістів навичок роботи з даними 
(очищення, структурування, візуалізація); технічно-візуальна незручність порта-
лу data.gov.ua; повільний процес відкриття даних розпорядниками; відсутність 
єдиних стандартів оприлюднення даних та ін. [5, с. 237-238]. вивчення окресленої 
проблематики ведеться й на рівні громадських організацій, зокрема аналіз відкри-
тих даних міст обласного значення був представлений ініціативою «Дані міст» [6]; 
ґрунтовний звіт «оцінка стану оприлюднення та оновлення відкритих даних» під-
готували експерти громадської організації «разом проти корупції» о. архипська, 
в. Демченко, в. Яцук  у співпраці з Міністерством цифрової трансформації украї-



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 124 –

ни та проектом «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/
TAPAS» [7].

Метою дослідження є вивчення локальних веб-порталів відкритих даних як 
джерела інформації для медіа. 

Мета дослідження передбачає розв’язання основних завдань:
- окреслити методологічні підходи до оцінювання функціональних характерис-

тик локальних веб-порталів відкритих даних, запропоновані в закордонних медіа-
дослідженнях; 

- проаналізувати українські міські портали відкритих даних за обраною методо-
логією й окреслити їхні функціональні переваги та недоліки;

- обґрунтувати важливість використання локальних веб-порталів відкритих да-
них як джерела інформації для медіа як регіонального, так і всеукраїнського рівнів. 

новизна дослідження полягає в тому, що міські портали відкритих даних вперше 
розглядаються в медійній площині, а саме як джерело інформації для регіональних 
і всеукраїнських медіа.

Методи дослідження. Для реалізації визначеної мети та завдань використано ме-
тоди теоретичного та емпіричного дослідження. Метод аналізу та порівняльного ана-
лізу застосовано для вивчення функціональних особливостей міських порталів від-
критих даних; контент-аналіз – для виявлення тематичних спектрів наборів даних. 
окрім цього було застосовано кількісно-якісний підхід, що полягав у встановленні 
кількісних та якісних характеристик. До таких характеристик відносимо доступ-
ність даних, зручність пошуку, відповідність форматів, актуальність даних та ін.

Теоретико-методологічною базою дослідження стали праці «Understanding the 
content and features of open data portals in American cities» J. Thorsby, G. Stowers, 
K. Wolslegel, E. Tumbuan [8]; «An evaluation of U.S. municipal open data portals: A 
user interaction framework» X. Zhu, M. Freeman [9]; «A promising phenomenon of 
open data: A case study of the Chicago open data project» M. Kassen [10] та ін. Зазначе-
ні публікації містять ґрунтовний опис розвитку міських порталів відкритих даних у 
Сполучених Штатах америки, їхній аналіз дозволив нам виявити методики, якими 
послуговуються науковці для оцінки функціональних характеристик порталів, і ви-
робити власні критерії оцінювання.

у статті «Understanding the content and features of open data portals in American 
cities» J. Thorsby, G. Stowers, K. Wolslegel, E. Tumbuan запропоновано п’ять шкал 
для класифікації й опису порталів: Open Data Portal Index (ODPI); Data Content 
Index (DCI); Overall Index – поєднання ODPI та DCI; кількість наборів даних (Number 
of Datasets); кількість наборів даних на 100 тис. населення (Number of Datasets per 
100,000)  [8]. автори праці «An evaluation of U.S. municipal open data portals: A user 
interaction framework» X. Zhu, M. Freeman використали такі критерії, як: доступ-
ність, довіра, розуміння, залученість й участь [9]. Таке багатоаспектне оцінювання 
юзабіліті порталів є цілком слушним, адже дані можна вважати по-справжньому 
відкритими лише тоді, коли користувачі мають до них зручний доступ із можливіс-
тю швидкого пошуку й завантаження задля подальшого аналізу й використання. 

у нашому дослідженні, опираючись на вище вказані підходи, ми сформували 
чотири критерії, за якими здійснювали оцінювання локальних порталів відкритих 
даних: 1. обсяг оприлюднених даних (кількість наборів даних, кількість наборів 
даних у перерахунку на 100 тис. населення, розпорядники); 2. Доступність даних 
(формати даних, наявність інструментів пошуку та фільтрів); 3. розподіл за тема-
тичними групами; 4. Користувацька залученість (наявність інструментів аналізу та 
візуалізації даних).

у межах дослідження було сформовано вибірку з дев’яти порталів, а саме: Пор-
тал відкритих даних львова (opendata.city-adm.lviv.ua), Портал відкритих даних 
Дніпра (opendata.dniprorada.gov.ua), Портал відкритих даних вінниці (opendata.
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gov.ua), Портал відкритих даних Краматорська (odp.krm.gov.ua), Портал відкритих 
даних Маріуполя (data.mariupolrada.gov.ua), Портал відкритих даних Дубна (ckan.
dubno-adm.rv.ua), Портал відкритих даних Коломиї (dani.kolrada.gov.ua), Портал 
відкритих даних Бахмута (bahmutrada.gov.ua), Портал відкритих даних Славути 
(opendata.slavuta-mvk.gov.ua). Для аналізу було обрано портали, з яких Міністер-
ство цифрової трансформації проводить харвестинг наборів відкритих даних на Єди-
ний держаний веб-портал відкритих даних (інформацію про харвестинг наборів да-
них одержано у відповідь на інформаційний запит від 03.02.2021 р.).

результати й обговорення. в україні з 2015 р. із впровадженням концепції від-
критих даних розпочався процес створення локальних порталів відкритих даних. 
Проте на початку він був доволі складним й повільним, адже міста не мали необхід-
ної технічної підтримки, а держслужбовці – відповідних компетенцій та навичок. 
окрім цього не було вироблено єдиних рекомендацій щодо оприлюднення даних, 
тому розпорядники на регіональному та місцевих рівнях радше діяли інтуїтивно, 
подавали інформацію фрагментарно, використовуючи застарілі методи публікації 
даних у немашиночитаних форматах. Для журналістів це значно ускладнювало ро-
боту з даними, а багато редакцій й зовсім не розуміли цінності відкритих даних як 
джерела інформації.

Більш активний розвиток локальних порталів розпочався лише за сприяння гро-
мадських організацій, наприклад, у межах проекту «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах» (TAPAS) було ініційовано підтримку громад 
щодо запуску міських порталів відкритих даних. Як зазначається на сайті TAPAS, 
«першими пілотними містами у 2017 році стали вінниця та Чернівці, а у 2018 році 
приєдналися житомир, Івано-Франківськ та Кропивницький. всі ці міста уже до-
лучилися до Міжнародної хартії відкритих даних та разом з експертами розробили 
плани дій з реалізації її принципів» [11]. Також у рамках проекту громадською ор-
ганізацією «агенція журналістики даних» було розроблено рекомендації для опри-
люднення 64-x наборів даних з розділу Переліку «органи місцевого самоврядуван-
ня» [12] на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і «Типове рішення 
місцевого порталу відкритих даних».

варто зауважити, що у відповідь на запит до Міністерства цифрової трансфор-
мації україни ми так і не одержали інформацію щодо загальної кількості міських 
порталів відкритих даних, розпорядник лише повідомив, з яких міських порталів 
здійснюється харвестинг наборів відкритих даних на Єдиний держаний веб-портал 
відкритих даних. За даними дослідження «відкриті дані міст. Міста обласного зна-
чення – 2019», власні портали відкритих даних мають 20 міст (13.5%) [6]. автори 
відзначають, що «портали не завжди відповідають вимогам Постанови Кабінету мі-
ністрів україни щодо відкритого формату, інтерфейсу прикладного програмування 
(server-side Web арІ), паспорту набору даних, структури набору даних» [6].

важливість оприлюднення даних на місцевому та регіональному рівнях влучно 
окреслено в посібнику «відкриті дані для міст. Практичний аспект», а. Савчук та 
р. величко зазначають: «досягти ефективності роботи міста можна тільки завдяки 
роботі з даними. Планування, прогнозування, прийняття рішень – усе має відбу-
ватись на основі детального аналізу фактів та даних. але дуже часто трапляється 
так, що міська рада не в змозі самостійно якісно обробити ту чи іншу інформацію. 
Саме тому, нею потрібно ділитися з усіма зацікавленими сторонами» [13]. однією 
з таких зацікавлених сторін є журналісти, адже сьогодні вони виконують не лише 
роль інформаторів, а й виступають рушіями суспільних змін. Медійні data-проекти 
здатні зацікавлювати масову аудиторію й привертати увагу громадськості до важ-
ливих проблем. Прикладом можуть слугувати проекти Texty.org.ua «Комфортний 
Слов’янськ», «Медицина Харкова в цифрах», «10 послуг Івано-Франківського 
ЦнаПу», «ремонти Тернополя», «Зелений Кропивницький» та ін. в. Шевченко до-

Прикладні комунікаційні технології



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 126 –

речно зауважує: «у журналістській історії цінними є не самі дані, а правильна їх 
інтерпретація, розтлумачення для громадян» [4, c. 51].

у межах нашого дослідження ми проаналізували 9 локальних порталів відкри-
тих даних й оцінили їх за 4-ма критеріями. Це дозволило окреслити їхні функціо-
нальні особливості та потенціл як джерела інформації для масмедіа, громадських 
активістів і суспільства загалом. 

1. Обсяг оприлюднених даних
Для оцінювання обсягу оприлюднених даних ми виокремили такі показники, як-

от: кількість наборів даних, кількість наборів даних у перерахунку на 100 тис. насе-
лення, кількість 
розпорядників.

аналіз по-
казав, що серед 
обраних для до-
слідження міст 
лідером із від-
криття даних є 
вінниця – 2794 
набори, що зна-
чно більше, ніж 
на інших міських 
порталах відкри-
тих даних (рис. 
1). найменше на-
борів даних опри-
люднено на пор-
талі Маріуполя 
– 118.  Сумарно 
на 9-ти порталах 
о п р и л ю д н е н о 
6442 набори. 

Для більш ко-
ректного порів-
няння кількості 
о п р и л ю д н е н и х 
наборів даних 
ми визначили не 
тільки абсолют-
ні показники, а 
й відносні, тобто 
кількість набо-
рів даних на 100 
тис. населен-
ня, задля вра-
хування вели-
чин населених 
пунктів (рис. 
2). Для обрахун-
ку показника 
було викорис-
тано офіційні 
дані Державної 

Рис. 1. Кількість наборів даних, оприлюднених на міських порталах 
відкритих даних станом на 19.02.2021 р.

Рис. 2. Кількість наборів даних, оприлюднених на міських порталах 
відкритих даних станом на 19.02.2021 р.,
у перерахунку на 100 тис. населення
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служби статистики україни про чисельність наявного населення міст станом на 
1 січня 2020 р. [14].

Як бачимо, за цим показником лідерами з оприлюднення даних є Коломия (1221 
набір даних на 100 тис. населення) та Дубно (1172 набори даних на 100 тис. населен-
ня). на порталі Маріуполя оприлюднено 27 наборів даних на 100 тис. населення, 
проте це зумовлено тим, що Маріуполь лише в 2021 р. почав удосконалювати прак-
тику відкриття даних, ставши першим учасником програми Мінцифри з розвитку 
відкритих даних у регіонах і отримавши ліцензію на використання програмного за-
безпечення для запуску власного порталу відкритих даних [3].

окремо ми звернули увагу на те, яка кількість розпорядників публікує інформа-
цію, адже це свідчить про рівень залученості структурних підрозділів, управлінь, 
організацій та інституцій до процесу відкриття даних. виявлено, що на порталі від-
критих даних вінниці набори публікують 213 розпорядників; львова – 123; Кра-
маторська – 40; Коломиї – 34; Дубна – 29; Славути – 28; Маріуполя – 20; Бахмута 
– 13. не вдалося виявити кількість розпорядників на порталі Дніпра, адже там від-
сутній відповідний розділ, натомість є фільтр «автори», де зазначені прізвища та 
імена уповноважених осіб, які розмістили дані. Проте ми не можемо використати 
цю інформацію, адже не знаємо, чи можуть від однієї установи публікувати набори 
даних декілька осіб.

2. Доступність даних
Доступність даних, перш за все, визначається тим, чи може користувач знайти дані, 

завантажити й використати їх для подальшого аналізу й інтерпретації. Саме тому важ-
ливими є формати даних, інтероперабельність, наявність опції пошуку й фільтру.

Перший параметр аналізу – формат даних. Ключовим завданням було визначити, 
чи відповідають формати даних найважливішій вимозі до них – машиночитаності. 
Для зручності аналізу ми поділили формати на 4 групи (три перших групи – маши-
ночитані формати; остання – немашиночитані): 

- табличні формати (XLS / XLSX, CSV / TSV, ODS);
- ієрархічні формати (JSON, XML / XMLX);
- формати геопросторових даних (GeoJSON, GeoTIFF);
- немашиночитані формати (DOC/DOCX, PDF, ODT).
варто зауважити, що при аналізі ми не враховували набори даних, оприлюднені 

як заархівовані файли (RAR, ZIP, 7z та ін.).
Кількісний аналіз показав, що зі 6572 наборів даних у найпопулярніших фор-

матах, опублікованих на міських порталах відкритих даних, лише 7,4 % мають не-
машиночитаний формат, а інші 92,6 % – машиночитаний (рис. 3). Це свідчить про 
поліпшення культури оприлюднення відкритих даних на регіональному рівні та 
дотримання одних із основних принципів політики відкритих даних – доступність 
даних, порівняльність та інтероперабельність.

найбільшу частку немашиночитаних форматів виявлено на порталах відкритих 
даних Славути (49,7 %) і Коломиї (32,1 %); на порталі Дніпра – 10 %, Бахмута – 
8,5 %. на інших порталах цей показник менше 1,5 %, а на порталі львова набори 
даних немашиночитаних форматів відсутні. При цьому варто зауважити, що в де-
яких випадках використання немашиночитаних форматів є виправданим, напри-
клад, відповідно до пункту 10 вимог, затверджених наказом Мінрегіону україни від 
15.08.2018 № 220, текстові матеріали містобудівної документації оприлюднюються 
у форматах RTF, DOC, DOCX або у PDF (з текстовим змістом) [12].

у табличних форматах на локальних порталах відкритих даних опубліковано 
86,7 % наборів від загальної кількості. отже, бачимо, що ці формати є найпопуляр-
нішими (Маріуполь – 94,1 %; вінниця – 94 %; львів – 90,25 %; Бахмут – 89,6 %; 
Краматорськ – 87,8 %; Дніпро – 85,8 %; Дубно – 84,4 %; Коломия – 65,25 %; Сла-
вута – 49,7 %).
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набори даних ієрархічних форматів становлять лише 5,1 % від загальної 
кількості. найбільша частка оприлюднена на порталах Краматорська – 11,5 % 
та  львова – 9,6 %, інші міста мають такі показники: Дубно – 5,4 %; вінниця 
– 4,3 %; Дніпро – 4,2 %; Коломия – 2,6 %; Бахмут – 1,5 %; Маріуполь – 1,2 %; 
Славута – 0,6 %.

Геопросторові дані на міських порталах відкритих даних представлені зовсім 
мало – лише 0,7 % від загальної кількості наборів. найбільший показник на порталі 
міста Дубна – 9 %, на порталі Маріуполя – 2,4 %, на інших – менше 1 % або зовсім 
не представлено.

Рис. 3. Найпопулярніші формати наборів даних, оприлюднених на міських порталах відкритих 
даних станом на 19.02.2021 р.



– 129 –

Доступ до даних через API (інтерфейс прикладного програмування) надається на 
порталах вінниці – 184 набори даних; Дніпра – 34; Дубна – 31; Маріуполя – 15; Сла-
вути – 11; Бахмута – 7. 

на всіх проаналізованих міських порталах відкритих даних наявні опції пошу-
ку наборів даних за фільтрами, здебільшого представлені фільтри «розпорятник» 
(«організації»), «Групи» («Тематичні категорії»), «Ключові слова» («Теги»), «Фор-
мати», «ліцензії». Проте не завжди використання цих фільтрів гарантує успішний 
результат пошуку, проблемним залишається той аспект, що розпорядники часто іг-
норують рекомендації до оформлення паспорта набору даних і не вказують ключові 
слова, теги, мітки, тематичні категорії або ж вказують їх неточно. 

3. розподіл за тематичними групами
Для зручності пошуку наборів даних важливим є їхній розподіл за тематичними 

групами (категоріями). аналіз цього розподілу дозволив виявити, які тематичні на-
прями є найбільш представленими, тобто пріоритетними. 

на порталі відкритих даних львова набори даних розподілені за 18 групами. 
найбільша кількість наборів даних представлена в групах «Фінанси» – 46, 6%; «Ко-
мунальна власність» – 16,8 %; «Голосування ради» – 10,8 %; від 1 % до 4 % наборів 
представлені в групах «Безпека», «Благоустрій», «Бюджет», «Дозвілля», «Еконо-
міка», «Культура», «освіта», «Планування міста», «Статистика», «Транспорт», 
«установи»; менше 1 % – «Будівництво», «Геодані», «нормативно-правові акти», 
«охорона здоров’я».

на порталі відкритих даних вінниці представлено 23 тематичні групи, проте не 
всі з них містять набори даних. жодного набору не розміщено в групах «архітек-
тура та містобудування», «Інше», «Культура», «Місцеві ради», «Податки». Під час 
аналізу виявлено, що сумарна кількість наборів даних, розподілених за тематични-
ми групами, – 259, проте загалом на сайті розміщено 2794 набори даних. Це свід-
чить про те, що при оприлюднені даних розпорядники не вказують, до якої з груп 
вони входять, а це в свою чергу створює додаткові незручності для користувачів, 
пов’язані з пошуком необхідних даних.

на Дніпровському порталі відкритих даних передбачено 12 тематичних катего-
рій. найбільше даних оприлюднено в категоріях «Стандарти» – 53,1 %; «Фінанси 
та бюджет» – 17,4 %; «Культура» – 8,8 %; від 1 % до 6 % наборів розміщено в ка-
тегоріях «охорона здоров’я», «освіта», «Транспорт», «Молодь та спорт»; менше 1 
% – «Будівництво», «Планування міста», «Безпека», «Дозвілля та відпочинок», 
«Торгівля».

на порталі відкритих даних Дубенської міської ради розміщено 24 тематичні гру-
пи. найбільше наборів даних опубліковано в таких тематичних групах: «Бюджет» 
– 21,8 %; «Фінанси» – 19,8 %; «Комунальні підприємства» – 13%; «Місцеве само-
врядування» – 7,8 %.

на порталі відкритих даних Коломиї – 7 тематичних груп: «житлово-комуналь-
не господарство», «Медицина», «Міська рада», «Транспорт», «реклама», «освіта», 
«Фінанси». Проте в кожній з груп розміщено від 0 до 8 наборів даних, тобто про-
слідковуємо таку ж негативну тенденцію, як і на порталі відкритих даних вінниці. 
Схожа ситуація є і на порталі відкритих даних Славутської міської ради та Крама-
торська, а також у багатьох тематичних групах не розміщено жодного набору даних.

Портал відкритих даних Бахмутської міської ради розподіляє набори даних за 
15 групами, з них найбільшою за кількістю наборів є «Місцеве самоврядування» 
– 33 %, від 7 % до 14 % наборів даних опубліковано у категоріях «Соціальний за-
хист», «Культура», «Фінанси та бюджет», «освіта», «Молодь та спорт», «охорона 
здоров’я».

Портал відкритих даних Маріуполя містить 19 тематичних груп, проте через не-
велику загальну кількість наборів кожна з груп є нечисленною, здебільшого від 1 до 
10 наборів, лише у категорії «Бюджет» розміщено 25 наборів даних.
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4. Користувацька залученість
Користувацька залученість є одним із найбільш важливих критеріїв оцінюван-

ня якості оприлюднення даних, адже важливо, щоб користувач не лише мав доступ 
до даних, а й міг їх зрозуміти. Для цього на порталах відкритих даних рекомендо-
вано створювати додаткові інструменти для попереднього перегляду набору даних, 
його найпростішого аналізу чи візуалізації. наприклад, можуть бути додані хоча б 
найпростіші функції сортування стовпців за зростанням чи спаданням тощо. При-
кладом такої зручної подачі даних може бути онлайн-інструмент для візуалізації 
партійних фінансових звітів «Золото партій», створений ЧЕСно за підтримки IFES.

на жаль, на міських порталах відкритих даних поки відсутні жодні додаткові ін-
струменти, які б сприяли користувацькій залученості. Тому цей напрям вважатиме-
мо таким, що потребує подальшої розробки та вдосконалення з метою популяризації 
відкритих даних серед широких верств суспільства, які не мають спеціалізованих 
навичок.

Висновки та перспективи. отже, аналіз міських порталів відкритих даних за-
свідчив, що в україні відбувається активна реалізації концепції відкритих даних, 
а на регіональному рівні значно покращується рівень культури оприлюднення да-
них. Зокрема про це свідчить високий показних оприлюднення наборів даних у ма-
шиночитаних форматах – 92,6 %. Це створює неабиякі переваги для журналістів, 
адже процес аналізу й інтерпретації даних значно пришвидшується. окрім цього, 
розпорядники дотримуються основних принципів оприлюднення даних, а саме: до-
ступність, машиночитаність, інтероперабельність, безоплатність, недискримінацій-
ність (недискримінації (рівний доступ до даних для всіх), відсутність ліцензійного 
обмеження. на нашу думку, цим позитивним змінам ми завдячуємо громадським 
організаціям, які реалізують значну кількість проектів, пов’язаних із вдосконален-
ням вітчизняної практики оприлюднення відкритих даних. Серед таких організацій 
«агенція журналістики даних», оПора (ініціатива «Дані міст/Apps4cities») та ін. 

аналіз тематичних груп наборів даних виявив певні недоліки в оприлюдненні 
даних, на порталах відкритих даних вінниці, Коломиї, Славути та Краматорська 
тематичні групи є малонаповненими, тобто кількість наборів, розподілених по гру-
пах, значно менша, ніж загальна кількість оприлюднених наборів даних. Це свід-
чить про те, що розпорядники можуть некоректно оформлювати паспорти наборів 
даних. на багатьох порталах із вибірки дослідження однією з найбільш наповнених 
тематичних груп є «Фінанси» («Бюджет», «Фінанси та бюджет»). 

Сьогодні відкриті дані й локальні відкриті дані, на нашу думку, можуть стати 
одним із основних джерел інформації для медіа, адже вони мають високий рівень 
достовірності та доступності. окрім цього, data-проекти на основі даних міських 
громад мають важливе соціальне значення, адже сприяють вирішенню певних ло-
кальних проблем, покращують процеси прийняття рішень тощо. відкриті дані як 
джерело інформації для медіа можуть характеризуватися відсутністю часових та 
просторових бар’єрів, адже вони доступні в будь-який час із будь-якої локації. від-
критість даних створює нові можливості для розслідувальної журналістики. Дані 
стають інструментом контролю, адже з’являться дедалі більше ресурсів, які дозво-
ляють і пересічним громадянам долучатись до аналізу масивів даних. Також відкри-
ті дані міст можуть стати чинником якісного покращення контенту регіональних 
медіа, адже спонукатимуть регіональних журналістів до роботи з новими темами, 
проведення data-розслідувань, творення візуалізованих та мультимедійних проек-
тів тощо.

Подальші дослідження щодо вивчення порталів відкритих даних є актуальними 
й можуть бути спрямовані на виявлення змін (кількісних та якісних) у часовому ви-
мірі, також доцільно продовжити розробку методики оцінювання локальних порта-
лів відкритих даних із врахуванням більшої кількості критеріїв.
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Introduction. Open data is one of the necessary prerequisites for the successful 
development of the state. The use of data at the local level helps improve decision-making 
processes, reduce corruption, strengthen control over budget funds, etc. Therefore, it is 
essential to research the development of municipal open data portals in Ukraine. The purpose 
of the study is to examine local (municipal) open data web portals as a source of information 
for the media.

Methodology. We used methods of theoretical and empirical research to achieve the goal 
and objectives of the study. The method of analysis and comparative analysis is used to study 
the functional features of municipal open data portals. Content analysis is used to identify 
thematic spectra of data sets. Four criteria were developed to describe municipal open data 
portals: quantities of published data, thematic data groups, data accessibility and user 
engagement. Open data portals of nine Ukrainian cities has been selected for a proposed study: 
Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Kramatorsk, Mariupol, Dubno, Kolomyia, Bakhmut, Slavuta.

Results and conclusions. It is determined that the process of development and improvement 
of city open data portals is underway in Ukraine. In particular, recommendations for the 
unified culture of data disclosure have been made. One of the positive changes is the increase 
in the number of datasets in machine-readable formats, while much less sets in non-machine-
readable formats DOC and PDF are published (7.4% of the total). Municipal open data portals 
perform well in terms of data accessibility. However, data analysis and visualization tools are 
not available on the portals. This can reduce the level of user engagement. Local open data of 
cities can improve the quality of regional media content, as journalists get new opportunities 
for investigations, creation of data-stories and multimedia projects, etc.

Key words: Data, Open data, Open data portals, Local open data portals, Data journalism.
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аЛьтернативні соціаЛьні Медіа:
ЛокаЛьний виМір

МЕЛьНиКОВа-КУрГаНОВа Олена,
канд. наук із соц. комунік., доцент,
Маріупольський державний університет, пр. Будівельників 129а, Маріуполь, Донецька обл., украї-

на, 87500, e-mail: o.melnykova@mdu.in.ua

У статті досліджено локальний вимір альтернативних соціальних медіа за період 2017–2020 
р. Об’єктом дослідження є альтернативні канали комунікації на прикладі Маріуполя. Метою до-
слідження є визначення характерних рис альтернативних медіа. Проблема монополізації та/або 
скорочення традиційних ЗМІ на місцевому рівні призводить до появи та популярності альтер-
нативних платформ у соціальних медіа. У дослідженні систематизовано характерні риси, те-
матику альтернативного контенту та альтернативні канали комунікації. Анонімність, персо-
налізація публікацій, унікальність, локальність, інтерактивність, мультимедійність, стихійне 
поширення, сегментація аудиторії є важливими рисами альтернативних медіа.

Ключові слова: альтернативні медіа, соціальні медіа, місцеві медіа, постправда, соціальні ме-
режі

aLtErnativE sOCiaL mEdia: thE LOCaL dimEnsiOn
The article examines the local dimension of alternative social media for the period of 2020. The 

object of the study is alternative communication channels in Mariupol. The study aims to determine the 
characteristics of alternative media and their types. The problem of monopolization and/or reduction 
of traditional media at the local level leads to the emergence and popularity of alternative platforms 
on social media. The study systematizes the characteristics, topics of alternative content and common 
alternative channels of communication. Anonymity, personalization of publications, uniqueness, locality, 
interactivity, multimedia, spontaneous distribution, segmentation of the audience are important features 
of alternative media.

 Key words: alternative media, social media, local media, post-truth, social networks

Вступ. взаємовплив, взаємопроникнення традиційних та соціальних мeдіа, їх 
трансформація, формально-змістові зміни відбуваються безупинно. Друковані 

видання, радіо і телебачення мають свої сайти та платформи у соціальних мережах. 
З одного боку, саме альтернативним каналом комунікації є соціальні медіа. З іншого 
боку, в епоху постправди 2.0 та багатого вибору інформаційних каналів важко ви-
значити саме альтернативні медіа. Проте будемо акцентувати увагу на альтернатив-
ному контенті та альтернативних каналах комунікації. Також виділимо критерій 
як аудиторія, зокрема її кількісно-якісні характеристики, адже маргинальність, не-
чіткі кількісні межі, анонімність, стихійність організації притаманні користувачам 
альтернативних медіа.

Проблема в тому, що традиційні ЗМІ міста монополізовані та є офіційним ру-
пором владних структур й очільників металургійних заводів. Зокрема ТрК «Ма-
ріупольське телебачення», ТрК «Сигма», газета «Приазовський рабочий» входять 
до медіа-холдингу «Медіа Група україна», що є складовою холдингової компанії 
«System Capital Management Limited» [1]. Крім того, у лютому 2020 р. було припи-
нено діяльність державного ТрК «радіо Приазов’я», у лютому 2021 р. ТрК «Тв-7», 
яка подає збалансовану інформацію, перейшла на триденний робочий тиждень та 
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повідомляє про закриття телеканалу. Своєю чергою, місцеві жителі звертаються до 
мережі Інтернет за альтернативною інформацією. 

Об’єктом дослідження є альтернативні канали комунікації у Маріуполі, зокре-
ма було проаналізовано: по-перше, сайти з альтернативним контентом (онлайн-
журнал «від тебе», онлайн-газета «Громада Схід»), по-друге, ютуб-канали 
(«выхлоп азовмаша», персональні канали влогерів), по-третє, групи в соціальних 
мережах Facebook («Прекрасный Мариуполь», «Мариуполь»), Instagram («4ch_
mrpl», 4ch_news_mrpl»), по-четверте, месенджери Viber (Мариуполь), Telegram 
(«Мариуполь», «Маріуполь – безпечне місто»). альтернативні медіа, створені ано-
німно та без інформації про адміністраторів, пропонують майданчик для обміну 
інформацією між користувачами, публікують контент підписників, обговорюють 
резонансні теми тощо. 

Серед вчених проблему альтернативних медіа в контексті держави і суспільства 
підіймали а. Гоулднер, н. Чомскі, М. лібікі П. Бурдьє, зокрема науковці розгля-
дали специфіку розповсюдження протестної інформації, альтернативних ідей та 
цінностей, їх вплив на аудиторію, блокування альтернативних каналів комунікації. 
на сучасному етапі К. аттон, в. Пікард, Дж. Гамільтон досліджують альтернативні 
медіа в мережі Інтернет, акцентуючи увагу на «інші» контент, подачу і спосіб по-
ширення інформації, які відрізняються від офіційних або традиційних ЗМІ. Г. По-
чепцов, л. Тимофєєва, Ю. Бондаренко аналізують альтернативні медіа з точки зору 
контрпозиції до офіційних меседжів влади, які транслюються ЗМІ.

Актуальність дослідження полягає у виявленні особливостей альтернативних 
медіа на локальному рівні, адже кількісно-якісні характеристики альтернативних 
каналів та специфіки контенту недостатньо досліджено науковцями. Тому предме-
том дослідження виступають альтернативні медіа, які презентують відмінні від 
офіційних ЗМІ позицію та контент. у статті акцентується увага на виявленні специ-
фіки локальних альтернативних медіа, зокрема за критеріями як контент, канали 
комунікації, подача матеріалів, авторство, герої, об’єктивність/суб’єктивність ін-
формації, у чому і полягає наукова новизна дослідження. 

Метою дослідження є визначення характерних рис альтернативних медіа на 
прикладі інформаційного простору міста Маріуполя. Для досягнення мети необхід-
но реалізувати наступні завдання: опрацювати наукові джерела за темою досліджен-
ня; визначити та проаналізувати платформи соціальних медіа Маріуполя; виділити 
особливості альтернативного контенту та їх основних каналів комунікації, узагаль-
нити результати дослідження.

Методи дослідження. вивчення наукової літератури за темою дослідження здій-
снювалося за допомогою бібліографічного методу; описовий метод було використано 
з метою виявлення особливостей функціонування альтернативних медіа в інформа-
ційному просторі Маріуполя; завдяки системному підходу та методу класифікації 
було виявлено види каналів альтернативних медіа. Серед емпіричних методів ви-
окремимо спостереження та моніторинг, які допомогли зібрати практичний матері-
ал за 2017–2020 рр. Контент-аналіз допоміг виокремити проблематику, особливості 
подачі повідомлень та функціонування альтернативних каналів комунікації.

результати обговорення. розглянемо поняття «альтернативні медіа», зокрема 
оксфордський онлайн-словник пропонує три дефініції [2]. По-перше, їх можна ін-
терпретувати як громадські медіа або підпільну пресу – непоширені форми медіа 
(графіті, вуличний театр, брошури та інформаційні бюлетені громад). Такі медіа ви-
користовують групи меншин для проведення агітації з певних питань. По-друге, це 
поняття можна тлумачити як радикальні медіа, тобто газети, журнали, радіостанції 
або Інтернет-ЗМІ, які не є корпоративною власністю і які розповсюджують політич-
ні повідомлення. По-третє, альтернативні медіа розглядаються в аспекті маркетин-
гової категорії, яка пов’язана з кіно, музикою та письменництвом, що визначає її 
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як оригінальний товар, який є складним за формою та контент якого виражає нон-
конформістські цінності [2].

альтернативні медіа мають коріння в дисидентських комунікаціях, але в мере-
жі Інтернет набули інших характерних рис, зокрема інтерактивність, мультимедій-
ність, крос-медійність, транс-медійність. Своєю чергою, альтернативний контент 
потребує нових підходів та нової подачі інформації, що привертає увагу аудиторії. 
Соціальні медіа розширюють способи представлення інформації, новітні технології 
пропонують користувачам альтернативу в тому чи іншому вигляді (журналістика 
даних), що частіше можна зустріти у громадських медіа, ніж в традиційних (на-
приклад, texty.org.ua). Г. Почепцов пише: «Епоха постправди полегшила ситуацію 
впливу, оскільки факт і думка втратили між собою істотні відмінності. Ми отримали 
різноманітність інформаційних об’єктів, які особливо не помітні за ступенем досто-
вірності. але зате всі вони експлуатують фактор залучення уваги до себе, що стало 
особливо важливим в ситуації надлишку інформації» [3].

розглядаючи альтернативну пресу у державі, н. Чомські зазначив, що коли 
йдеться про основні питання економіки, уряд, корпорації чи галузі та засоби масової 
інформації об’єднуються з метою приховати меседжі інакодумства. на його думку, 
альтернативні смисли ніколи не отримають місця в традиційних ЗМІ [4].

 Інтернет-платформи, такі як блоги, соціальні медіа, онлайн-журнали, надають 
значні можливості для серйозних дискусій з питань, що стосуються прав людини, 
охорони здоров’я, освіти, екології, відновлюваних джерел енергії, захисту тва-
рин. Такі канали комунікації разом формують альтернативний дискурс розвитку 
суспільства. оскільки традиційні ЗМІ свідомо ігнорують погляди інакодумців, то 
люди, які зацікавлені в альтернативних підходах, змушені використовувати аль-
тернативні комунікації. Соціальні медіа стали платформою для обговорень важли-
вих суспільних проблем та перспектив розвитку суспільства в цілому. І хоча аудито-
рія альтернативних медіа за кількісними характеристиками невелика, проте шукає 
та підтримує нові ідеї чи контрсмисли [5].

на думку К. аттона, альтернативні медіа мають вирішальне значення щодо про-
понування засобів демократичного спілкування аудиторії, які виключаються із 
виробничого процесу мас-медіа [6]. Подібним чином Дж. Гамільтон вважає, що ко-
лективна цінність альтернативних медіа полягає у дослідженні нових форм органі-
зації методів масової інформації та інклюзивних, демократичних форм спілкуван-
ня. Тому альтернативні медіа дозволяють аудиторії розповідати власні історії через 
власні альтернативні канали комунікації [7]. на думку К. аттона, на цей процес 
демократизації масмедіа впливають некомерційні сайти для розповсюдження аль-
тернативного контенту, а також трансформовання соціальних відносин, ролей і ко-
мунікаційних процесів в цілому [6].

альтернативні комунікації, зокрема дисидентські, є важливим фундаментом для 
громадських рухів в минулому та теперішньому столітті. на сьогодні в публічному 
просторі функціонують сайти громадських радіо і телебачення, їх сторінки в соці-
альних мережах представляють собою платформу для вираження думок аудиторії.

альтернативні медіа пропонують демократизоване виробництво альтернативно-
го інформаційного продукту, який має некомерційну основу. Проте в мережі Інтер-
нет вже зникають чіткі межі, за якими можна було б відрізнити традиційні медіа від 
альтернативних та навпаки [8, с.13].

р. Штрайтматер розглядав альтернативні медіа в контексті дисидентських ко-
мунікацій, які пропонують погляди, що відрізняються від позиції звичайної преси. 
Більше того, щоб долучитися до дисидентських каналів комунікації, альтернатив-
ний контент повинен запропонувати різний погляд на суспільство та призвести до 
змін в ньому. альтернативні медіа мають основною метою соціальну та політичну 
дію, адже транслюють ідеї справедливого соціального, культурного та економічного 

Прикладні комунікаційні технології



образ. – випуск 1 (35) ‘2021

– 136 –

цілого, в якому особа не зводиться до об’єкта. За тематичними напрямами виділя-
ють правозахисні або адвокаційні медіа та громадянські медіа, створені аматорами 
та непрофесіональними журналістами [9]. 

Ю. Бондаренко тлумачить поняття альтернативної преси як «…унікальний тип 
медіа, демократично орієнтований і не підвладний політичним впливам» [10, с.11]. 
в самвидаві провідною темою була правозахисна, що і сьогодні привертає увагу ау-
диторії. Деякі риси дисидентських комунікацій перейшли в соціальні медіа, зокре-
ма анонімність, нечисленні колективи медіа або незалежні автори, які працюють 
із своїм сегментом аудиторії. особлива увага концентрується на нових смислах та 
контрсмислах.

За допомогою унікального контенту, використання нетипових тем, незвичних 
інтерпретацій представники альтернативних комунікацій формують «контргромад-
ськість» як локальну спільноту в мережі або реальному просторі [10, с.13].

З точки зору історичної ретроспективи а. Гоулднер розглядав концепцію «кри-
тичного дискурсу», основними носіями якого є інтелектуали. Інтелігенція не лише 
строювали меседжі з новими чи контрсмислами, а й розповсюджували їх серед пред-
ставників суспільства [11]. Серед альтернативних комунікаторів вчений виділяв 
представників наукової і творчої інтелігенції, зокрема журналістів. 

Будь-які держави спрямовують комунікативні дії проти альтернативних знань 
та інформації. М. лібікі створив модель замку і модель базару по відношенню до зо-
внішніх інформаційних шумів. у першому випадку держава захищається від інфор-
маційних атак за допомогою інформаційної «стіни», у другому випадку інформація 
«перетравлюється» суспільством і не вважається небезпечною. Якщо в тоталітарних 
державах популярним є перший приклад, то в демократичних – другий [12].

альтернативні медіа можуть включати в себе засоби масової інформації як про-
тестних груп, дисидентів, політичних організацій, аматорів, громадських активіс-
тів, так і професійних журналістів. Такі медіа часто мають дилетантський характер, 
в матеріалах яких можуть зустрічатися помилки, неточності, неуніфікованість по-
дачі матеріалу, суб’єктивна позиція автора. альтернативні медіа прагнуть до балан-
су з провладними ЗМІ, що призводить до маргіналізації деяких соціальних, куль-
турних груп і рухів. н. Чомскі вважає: «альтернативні медіа-проєкти також мають 
тенденцію організовуватися на некомерційній основі, мати колективний характер. 
у цьому сенсі вони можуть бути незалежними від ринку й відкриті для змін» [14]. 
вчений розумів під альтернативними медіа власне самвидав як медіакомунікацію. 
він виділив форму власності, фінансування, джерела інформації, лобізм та ідеоло-
гію як критерії альтернативності медіа. на думку н. Чомскі, альтернативні медіа, 
які творять опір пропаганді, необхідні та ефективні [14].

Своєю чергою, Г. Почепцов вважає «виробництво контенту нематеріальним, яке 
має потенціал змінювати матеріальний світ. на сьогодні ознакою зростання уваги 
саме до контенту є майже нескінченне число книг, семінарів, інтерв’ю на тему на-
писання/створення текстів. Це характерна увага по суті до форми, а не до змісту, 
спущене взагалі на рівень алгоритму» [15].

П. Бурдьє у своїх наукових працях акцентує, що символічна влада є владою, яка 
може побудувати реальність. виробництво альтернативних медіа протистоїть офі-
ційним ЗМІ, що мають монополію на виробництво символічних форм. він вважає, 
що альтернативні медіа здатні збалансувати провладні. Теорія поля П. Бурдьє про-
понує підхід до розробки соціології альтернативних засобів масової інформації. Сво-
єю чергою, журналістику вчений розглядає як особливі соціальні поля, пов’язані зі 
специфічною культурною практикою – виробництвом і поширенням інформації. Ді-
ючи в певній галузі практики, агентами поля є журналісти, публіцисти, редактори 
часописів, розповсюджувачі [16]. Цікаво, що автор наголошував не невелике коло 
зацікавлених читачів, які користувалися альтернативною комунікацією. Специфіч-
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ним капіталом у полі мас-медіа, безсумнівно, є капітал популярності і визнання того 
чи іншого видання або журналіста як авторитетного, професійного, об’єктивного, 
чесного комунікатора. Тут, як і в будь-якому іншому полі, важливе поєднання куль-
турного, економічного і політичного видів капіталу в загальному обсязі та струк-
турі, наявних у розпорядженні агента ресурсів. впливовість того чи іншого органу 
інформації в полі ЗМІ визначається обсягом і структурою його капіталів. у полі мас-
медіа, як і в інших полях культурного виробництва, спостерігається два типи ви-
знання: вузьке (серед рівних, колег, професіоналів) і широке або зовнішнє (з боку 
публіки, непрофесійних споживачів) [16].

альтернативні медіа несуть нові ідеї, цінності, смисли, а також їх тлумачення. н. 
луман розглядав специфіку смислу як безкінечний процес, невизначений зв’язок 
відносин, до якого можна певним чином отримувати або відтворювати доступ [17, 
с. 50]. він розрізняє смисли актуального (який існує сьогодні) та можливого (який 
може з’явитися в майбутньому), що стає тотожним всюди у світовому масштабі. на 
його думку, системі масмедіа необхідні для висвітлення конфлікти, але відповідь на 
запитання, які комунікації суспільство приймає, а які – ні, тим самим не поясню-
ється або симулюється [17, с. 23].

альтернативна преса, своєю чергою, формує альтернативну громадську свідо-
мість та альтернативну суспільно-політичну практику. в основі альтернативних 
медіа є протест проти наявних суспільних відносин і ціннісних установок. альтер-
нативний контент повинен вміщувати пропозиції нових ідей, цінностей, варіантів 
вирішення проблем.

аудиторія альтернативних медіа потребує не лише нової додаткової інформації, 
але й її інтерпретації, розуміння смислів. на сьогодні публіцисти, інфлюенсери та 
інші лідери думок представлені в блогосфері, соціальних мережах. особливість їх 
контенту – суб’єктивність, нетипове тлумачення та аналіз фактів, подій, явищ у по-
рівнянні з офіційними ЗМІ.

розглянемо локальні альтернативні медіа на прикладі міста Маріуполя. в інфор-
маційному просторі вони функціонують на різних платформах, зокрема YouTube. 
у серпні 2017 р. з’явився YouTube-канал «выхлоп азовмаша». Загальна кількість 
переглядів становить 986 тисяч та має 5380 тис. підписників. Серед контенту ви-
ділимо соціальні розіграші, огляди, опитування, експерименти на гострі соціальні 
теми. Блогери М. Козловський і М. Тураєв відомі як пранкери, вели канал упродовж 
двох років, потім створили тематичний YouTube-канал «Зожники». Іронія, гумор, 
імпровізація, постановки, нетиповий монтаж, а головне – акцентування уваги на со-
ціальних проблемах прифронтового промислового міста, трансляція нових смислів 
– притаманні цьому каналу. наприклад, ролик про жорстоке ставлення до тварин 
набрав 53 тисячі переглядів, а ролик «людині зле» – 33 тисячі.

в соціальних мережах Instagram та Facebook представлені канали «Мариуполь», 
«Прекрасный Мариуполь», «4ch_mrpl», 4ch_news_mrpl». Їх контент спрямовано на 
критику офіційної влади та комунальних служб. у середньому, канали мають від 5 
тис. до 10 тис. підписників. Крім того, популярними є журналісти-блогери Б. Яко-
венко (5 тис. підписників) та в. Твердохлєб (1,3 тис. підписників) у Facebook, які 
оперативно викладають актуальні фото та відеоматеріали, готують розважальний 
контент тощо. Проте автори в своїх матеріалах порушують етичні принципи та про-
фесійні стандарти журналістики, висвітлюючи конфліктні ситуації. Своєю чергою, 
журналістка, медіааналітикиня та медіакритикиня Ю. Гаркуша (2,3 тис. підписни-
ків) у Facebook аналізує медіапродукти маріупольських офіційних та альтернатив-
них медіа, критикує блогерів, висвітлює соціополітичне та соціокультурне життя 
міста. 

онлайн-видання «До тебе» створено професійними журналістами, які пропону-
ють альтернативний контент на соціальну, культурно-розважальну, урбаністичну 
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теми, висвітлюють думки нових, неофіційних лідерів думок, представників творчої 
інтелігенції, малого та середнього бізнесу. Герої матеріалів сайту не представлені в 
традиційних медіа. онлайн-журнал «До тебе» висвітлює теми місцевого реформу-
вання, впровадження медичної реформи, а також питання культури, мистецтва, 
соціального життя міста. Сторітелінг є провідним прийомом написання матеріалів. 
Якщо, на думку І. Гаврилюк, у сумських «онлайн-медіа послуговуються й таким до-
статньо новим візуальним елементом, як вбудовані пости, або айфрейми (гіперпоси-
лання на пости в соціальних мережах)» [17, с.53], то в маріупольських медіа автори 
надають перевагу репостам. 

онлайн-газета «Громада Схід», яка має лозунг «Для людей, про людей», почала 
виходити два рази на місяць з серпня 2019 р. на сьогодні вийшло 36 чисел. обсяг 
онлайн-газети – вісім шпальт. Це кольорове мультимедійне видання пропонує на-
ступну тематику: соціальне життя, життя прифронтових міст та селищ, реформи, 
проблеми малого та середнього бізнесу, культурно-розважальний контент.

Таким чином, ми проаналізували альтернативні медіа, які висвітлюють соціопо-
літичне та соціокультурне життя Маріуполя. Характерними рисами є альтернатив-
ний контент, історії альтернативних героїв та використання сторітелінгу в подачі 
матеріалів, що помітно відрізняє матеріали від повідомлень традиційних масмедіа 
в Маріуполі. 

Висновки та перспективи. альтернативні комунікації завжди були важливим 
фундаментом для громадських рухів. на сьогодні в публічному просторі функціону-
ють сайти громадських радіо і телебачення, їх сторінки в соціальних мережах, які 
надають платформу для вираження думок аудиторії або отримання користувачами 
альтернативного контенту. 

на прикладі маріупольських альтернативних масмедіа можна виділити канали 
комунікації як онлайн-журнал чи онлайн-газета, портали громадських організацій, 
групи та персональні сторінки блогерів в соціальних мережах Facebook, Instagram, 
месенджерах Viber, Telegram, на відеохостингу Youtube. Контент відображає соці-
альну, правозахисну, культурну, розважальну теми та за інтересами. Пранк, скетч, 
огляд, коментар, експеримент, опитування є популярними формами подачі інфор-
мації. Проблема монополізації та закриття традиційних ЗМІ на місцевому рівні при-
зводить до появи альтернативних платформ у соціальних медіа. 

анонімність, персоналізація публікацій, унікальність, локальність, інтерактив-
ність, сегментація аудиторії є характерними рисами альтернативних медіа. 

Кросмедійність забезпечує представлення альтернативного контенту в різнома-
нітних соціальних мережах. аматорство альтернативних комунікаторів виявляєть-
ся на нестандартній подачі матеріалів, що привертає увагу аудиторії. Презентація в 
публічному просторі нових альтернативних героїв за допомогою сторітелінгу отри-
мує підтримку серед користувачів, що відображено у чисельних переглядах, лай-
ках, перепостах (наприклад, в Маріуполі відомий дід вова, який від початку воєн-
них дій проводить руханку в центрі міста). 

Маріупольські альтернативні канали комунікації активно почали функціону-
вати з 2017 рр., часто на громадських засадах або за рахунок грантової підтримки, 
тому деякі з них вже не працюють (наприклад, YouTube-канал «выхлоп азовмаша», 
сторінки в Instgram тощо). Суб’єктивізм, вираження альтернативної соціальної по-
зиції, нетипова тематика та подача матеріалів, відхилення від етичних засад жур-
налістики є характерними рисами розглянутих локальних альтернативних медіа.

отже, альтернативні медіа є перспективним напрямом дослідження, адже фор-
мує та популяризує нетипові, нові смисли чи контрсмисли, що залучає увагу аудито-
рії. Крім того, можна спостерігати діяльність професійних PR-структур, які створю-
ють соціальні медіа і «мімікрують» під альтернативний контент, використовуючи 
альтернативні канали комунікації.
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Introduction. Interaction, the interpenetration of traditional and social media, their 
transformation, formal and semantic changes occur continuously. Print media, radio and 
television have their own websites and platforms on social networks. On the one hand, the 
alternative channel of communication are social media. On the other hand, in the era of post-
truth 2.0 and the wide choice of information channels, it is difficult to identify alternative 
media. However, we will focus on alternative content and alternative communication 
channels. The emergence of alternative media can be observed at the local level because the 
audience has a clearer characteristic.

The relevance of the study. In the local information space, there are processes of 
monopolization of the media or closure of long-standing traditional print media, radio 
stations or TV channels. The digitalization of the media has led to the popularization of 
social media, in particular those that are not subject to media oligarchs. The relevance 
of the study lies in identifying the features of alternative media at the local level because 
the quantitative and qualitative characteristics of alternative channels and the specifics 
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of content are insufficiently studied by scientists and evaluated by traditional media and 
official authorities. Therefore, the subject of the study is alternative social media, which 
present a different position and content compared to social media, which are created based 
on mass media, corporate media or pro-government structures. It is the local dimension that 
helps to identify popular alternative channels of communication.

Research methods. The study of scientific literature on the research topic was carried out 
using the bibliographic method; the descriptive method was used to identify the precondi-
tions for the emergence and functioning of alternative media in the Mariupol information 
space; thanks to a systematic approach and method of classification, the features and types 
of social media channels were identified. Among the empirical methods, we can single out ob-
servations and monitoring, which helped to gather practical material for 2020. The content 
analysis helped to identify issues, features of messaging and the functioning of alternative 
communication channels.

Results. Alternative communications have always been an important foundation for social 
movements in the past. Today, in public space, there operate public radio and television web-
sites, their social media pages, as well as individual social networks such as the Clubhouse, 
which provide a platform for expressing their opinions or receiving alternative content by 
users. On the example of Mariupol’s alternative mass media, we can single out communica-
tion channels as an online magazine website, portals of public organizations, groups and per-
sonal pages of bloggers on such social networks as Facebook, Instagram, Viber messengers, 
Telegram, and Youtube. The content reflects social, human rights, cultural, entertainment 
and topics of interest. Prank, sketch, review, comment, experiment and poll become the pop-
ular forms of information.

Conclusions. Alternative media are the promising areas of   research, as they form and pro-
mote atypical countermeasures that attract the attention of the audience. In addition, you 
can observe the activities of professional PR-structures that create social media and ‘mimic’ 
alternative content using alternative communication channels.

Key words: alternative media, social media, local media, post-truth, social networks.
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звУкозаписи з радіоархівів:
відновЛення МУзики У цифрі 
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Цілісний історично-інформаційний аналіз проведено у науковому розрізі синергетики двох сис-
тем – звукозапису та радіомовлення. Методологічне забезпечення дослідження ґрунтувалося на 
використанні загальнонаукових  і спеціальних методів. Об’єктом дослідження є музичні фонди 
радіокомпаній як архівні інформаційні ресурси. З урахуванням досвіду «BBC Radio 1» щодо ство-
рення унікального зібрання звукозаписів і напрямів використання музичних колекцій як об’єктів 
архівного зберігання, розкрито особливості фіксації музичних сесій у студіях звукозапису радіос-
танцій. Виявлено основні способи відновлення, реставрації та оцифрування фондових музичних 
фонограм суб’єктів радіомовлення. З’ясовано, за допомогою яких програмних продуктів викону-
ються завдання оцифровки. Автором підсумовується, що основою захисту та зберігання музич-
них колекцій радіоархівів є організація системи резервного копіювання та дублювання даних.

Ключові слова: оцифрування, радіокомпанія, реставрація, студія звукозапису, фондосховища.

sOUnd rECOrdings FrOm radiO arChivEs: thE rEstOratiOn OF 
mUsiC in digits
A holistic historical and informational analysis was conducted in the scientific context of the synergy 

of two systems - sound recording and radio broadcasting. Methodological support of the study was based 
on the use of general scientific and special methods. Taking into account the experience of «BBC Radio 
1» in creating a unique collection of sound recordings and areas of use of music collections as objects 
of archival storage, the features of recording music sessions in recording studios of radio stations are 
revealed. The main methods of restoration, restoration and digitization of stock music phonograms of 
radio broadcasting subjects are revealed. Find out which software products perform digitization tasks. 
The author concludes that the basis for the protection and storage of music collections of radio archives 
is the organization of a system of backup and duplication of data.

Кey words: Digitization, Radio Company, Restoration, Sound Recording Studio, Repositories.

Вступ. Музика як мистецтво відображає людські почуття і прагнення та зрозуміла 
всім людям. велика частина музики існує у вигляді зафіксованих повідомлень. 

оригінальне музичне повідомлення потребує використання засобів щодо його фік-
сації, що не може бути виконано без звукорежисера. Музичним записам притаман-
ні специфічні характеристики як результату численних накладень і мікшуваннь, 
переміщень звуку в студії тощо. особливий характер інформації, що виражається 
в спеціальній технологічній системі фіксації звуків, роблять музичне мистецтво 
інтернаціональним. архівована музична продукція несе у собі історичну цінність, 
культурну спадщину та досвід поколінь. важливе місце у фондах світових фоносхо-
вищ займають найбільші музичних колекції радіокомпаній. 

навіть якщо споживачі добре інформовані про технічні обмеження радіозаписів і 
розуміють, що вони здатні дати лише умовне уявлення про музику, яка зберіглася на 
архаїчних носіях, вони схильні оцінювати музичні колективи ХХ ст. через призму 
записів. Перехід на цифрові технології завдяки нелінійному монтажу звуку, вели-
кому числу спеціальних ефектів, просторового кодування відкрив нові можливості, 
© Мазур О., 2021
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дозволяючи формувати різноманітний акустичний простір та вводити в музичну тка-
нину нові тембри, застосовувати нові прийоми. Таким чином, звукозаписи музичних 
програм радіо, будучи невід’ємною частиною національного архівного фонду та біблі-
отечно-інформаційного фонду документів одночасно, для забезпечення збереження 
мають бути системно оцифровані, що вимагає особливих підходів і засобів.

Історіографія з указаної проблематики включає два найбільш значимих комп-
лекси робіт: публікації з архівознавства фонодокументів та дослідження в галузі 
історії, теорії та практики радіо-мовлення. Практично-наукові доробки у сфері те-
лерадіомовлення належать багатьом зарубіжним дослідникам, серед яких а. арти-
щев, а. Бєлоусов, в. Кляйнтвахтер, М. Прайс, а. ріхтер, Я. Склярова, Х. Стерлінг, 
так і вітчизняним теоретикам і практикам – С. Гнатюк, л. Губерський, в. Іванов, І. 
Ільченко, І. Пінчук, Т. Шевченко та ін. українські теоретики і практики С. Гнатюк, 
о. Гоян, л. Губерський, в. Іванов, І. Ільченко, І. Пінчук, Т. Шевченко та ін. доклад-
но вивчали радійну проблематику. о. Харківський уперше вводить радіопередачі до 
об’єктів музикознавчого вивчення і наголошує приводи щодо недооцінки дослідни-
ками музичного матеріалу радіопрограм та визначає обставини, що ускладнюють 
роботу з ним. Сучасні автори розглядають проблеми діяльності радіокомпаній в 
умовах зміни технології звукозапису. Так, в. Колосок визначив специфіку музики 
в українському радіотеатрі. утім наукові роботи, спеціально присвячені звуковому 
аспекту радіо, досить поодинокі. Серед зарубіжних праць про музичне радіо виді-
ляються дослідження н. Єфімової, І. Карпенко, Ю. Сладкомедової, в. Сухаревої, С. 
огаджанян, М. алексєєвої, М. рибакової та ін. 

Що ж стосується розгляду ролі музики у радіопередачі, то ця тема розкривається 
як правило в прикладному ілюстративному аспекті. Сучасні роботи з радіомовлен-
ня, включаючи відповідні розділи університетських підручників з радіожурналіс-
тики, практично не зачіпають питання функціонування архівів і музичних фондів 
документів суб’єктів радіомовлення. 

окрему увагу приділено аналізу досліджень н. Кирилової, в. Магідова, о. Синєо-
кого, Ю. Столярова, Ю. Юмашевої, а також науковців з архівознавства та бібліотеч-
ної справи (в. Бездрабко, н. Кушнаренко, л. левченко, в. Маркова, Т. надольська, 
Г. Швецова-водка, а. Соляник, л. Сніцарчук, І. лобузіна, л. Баяхунова, н. Куна-
нєць, Г. липак, о. жабко, М. жукова та ін.).

окремою групою науково-практичних розробок постають публікації виключно 
технічного характеру щодо специфічних прийомів відновлення та оцифрування фо-
нограм (І. василь’єв, н. вовк, С. Гильвер, М. Долик, в. нікамін, р. Петелін, р. ро-
мановський, а. Сукало, в. Тихонов, в. устинов, Т. Ширмер, а. Хайн, р. Щоголь, 
Ю. Юмашева та ін.).

Об’єктом дослідження є музичні фонди радіокомпаній як архівні інформаційні 
ресурси. 

останнім часом зростає суспільний інтерес до історично цінних музичних раді-
офондів, які мають як національне, так і загальнолюдське значення. Професійним 
радійним співтовариством і на державному рівні усвідомлюється важливість їх 
збереження, наукового вивчення, введення в інформаційний і призначений для ко-
ристувача обіг. Музичні фонди усіх фоносховищ і зокрема – суб’єктів радіомовлен-
ня – вимагають до себе не тільки особливо поважного ставлення, але й ретельного 
збереження як важливий феномен аудіокультури. утім цей напрям залишається на 
периферії дослідницького інтересу. Таким чином, актуальність обумовлена своє-
часністю наукового осмислення проблем відновлення, реставрації та оцифрування 
архівних музичних радіодокументів. 

Предметом постають особливості технологічних способів відновлення, реставра-
ції та оцифрування фондових музичних фонограм радіокомпаній. Звідси метою є 
вирішення наукового завдання щодо аналізу наявних знань та практичних навичок 
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з оцифрування аналогових звукозаписів, а також доробка наукових положень зі збе-
реження цифрових колекцій музичних фондів радіокомпаній. 

Для досягнення поставленої мети визначено вирішення таких основних завдань:
– з’ясувати історико-культурні передумови та характерні риси становлення сис-

теми музичного радіомовлення у контексті еволюції засобів запису звуків;
– визначити стан розробленості наукової проблеми організації музичних радіо-

фондів як інформаційних ресурсів особливого типу; 
– розкрити принципи комплектування музичних колекцій як об’єктів архівного 

зберігання та способи відновлення, реставрації та оцифрування фондових музичних 
фонограм суб’єктів радіомовлення;

– провести аналіз вивчення світового досвіду щодо організації зберігання музич-
них радіофонодокументів у контексті діджиталізації фондів та охарактеризувати 
вплив досвіду провідних зарубіжних радіокомпаній на вироблення прийомів і мето-
дів роботи з музичними архівними фондами;

– розробити інформаційну модель функціонування системи музичних радіофон-
дів «формування – зберігання – безпека» та довести її універсальність;

– вдосконалити знання та розширити уявлення щодо  функціонування музичних 
фондів як архівних інформаційних ресурсів суб’єктів радіомовлення у цифровому 
комунікаційному просторі та визначити напрями трансформації.

Методи дослідження. Методологічною основою є застосування міждисциплінар-
ного підходу, що базується на комплексі загальнонаукових (порівняння, аналіз, 
синтез, узагальнення) та спеціальних методів, зумовлених метою і завданнями до-
слідження комплексного аналізу особливостей відновлення, реставрації та оциф-
рування фондових музичних фонограм. Такі методи, як формально-логічний та 
прогностичний, надали змогу для розробки пропозиції з удосконалення організа-
ції зберігання музичних радіофондів як інформаційних ресурсів особливого типу. 
Принцип кваліметрії надав можливість розглядати цифрові музичні архівні ресурси 
як елементи процесу зберігання та використання, які не можуть бути отримані без 
наявності відповідних еталонів. Емпіричним базисом є матеріали із записами му-
зичних творів, які зберігаються в архівах радіокомпаній, інформація відносно яких 
доступна в Інтернет-мережі та літературно-довідкових інформаційних джерелах.

результати й обговрення. Серед найбільших колекцій радіомовлення виділя-
ються фоносховища телерадіокомпанії «NBC» корпорації «Universal Music Group» 
(СШа), колекція звукозаписів радіо Торонтського університету (Канада), фонотека 
національного архіву звукозапису Швейцарії, колекція «Центру дослідження зву-
козаписів» національного кінофоноархіву австралії, зібрання Берлінського фоно-
грамного архіву (Фрн), фонограмний радіоархів «Radio New Zealand Sound Archive» 
(нова Зеландія), архів записів радіо національної бібліотеки Чеської республіки, 
музичні радіоколекції національної бібліотеки Естонії та деякі інші. великий зву-
ковий архів, що містить понад 30000 записів, включаючі музичні радіо матеріали, 
представлено у проекті «Radio Collection UNESCO». одним з найстаріших у світі 
звукових радіоархівів є «American Radio Archives». 

узагальнення світового досвіду цифрових архівних проектів свідчить про те, що 
тренди діджиталізації архівних фондів призвели до створення центрів зберігання 
електронних документів (німеччина, Франція, СШа, Швеція, Данія, нідерланди, 
Фінляндія) та спеціалізованих електронних архівів (республика Бєлорусь, Польща, 
україна). Серед усіх країн світу у втіленні інноваційних методів розвитку архівної 
діяльності перше місце належить СШа. 

утім, найбільша колекція музичних записів радіо у світі знаходиться у Британ-
ській бібліотеці «The British Library Sound Archive», яка містить понад мільйон 
вінілових дисків і 200.000 записів на магнітній стрічці. З приводу створення уні-
кального зібрання музичних радіозаписів, пріоритетів відновлення, реставрації, 
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оцифрування і напрямів використання (передусім – перевидання на носіях нового 
покоління) цих об’єктів архівного зберігання, вельми цікавим є унікальний досвід 
фонотеки «BBC Radio 1» («BBC Archive Centre», що налічує 7 млн. записів музичних 
радіопрограм). у межах архівної програми Бі-Бі-Сі в Інтернеті доступні оцифровані 
матеріали «живих» музичних радіосесій, концертів та діджей-шоу із спеціально за-
писаною музикою. Стрімкі зміни в архівній галузі породжують нові підходи. остан-
нім часом формати і носії, на яких зберігаються музичні записи, створені на радіо за 
довгі роки, втрачають актуальність [2, с. 199]. 

Колекції інститутів пам’яті (архівів, бібліотек і музеїв) більше не комплектують-
ся виключно аналоговими аудіозаписами, а інтенсивно поповнюються цифровою 
складовою, при цьому частка останньої зростає [3, с. 100-112]. отже, враховуючи 
досвід провідних світових профільних закладів, визначимо основні положення про-
веденого дослідження з проблеми відновлення, рестравації, оцифрування та напря-
мів використання музичних записів, що зберігаються у радіоархівах.

Залежно від обсягу звукозаписів у структурі радіопідприємства архіви створю-
ються як самостійні підрозділи, де здійснюється прийом і зберігання фонограм із 
зафіксованим музичним контентом, що вже транслювався в ефірі. 

робота з архівними документами регламентується відповідними інструкціями 
і правилами. Традиційно всі архівні установи виконують властиві їм функції, що 
включає в себе забезпечення належних умов для зберігання  документів та їхнє ко-
піювання. З одного боку, діяльність архівів радіокомпаній принципово не відрізня-
ється від діяльності архівів інших установ. але на відміну від класичних архівів у 
радіосховищах зберігаються специфічні матеріали, зокрема – музичні звукозаписи, 
що були спеціально записані для певних радіопрограм і вже транслювалися в ефірі. 

Систематичне поповнення архіву радіокомпанії фонограмами складає зміст ді-
яльності з комплектування архівного фонду. основними джерелами комплекту-
вання архіву радіокомпанії є структурні підрозділи (радіостанції), підвідомчі ор-
ганізації (філіали), фізичні особи. З документів постійного зберігання (музичних 
фонограм важливого значення, що утворюються під час діяльності підприємства), 
формується його архівний фонд. 

Магнітні стрічки страхового фонду і фонду користування повинні мати стандарт-
ні і захисні ракорди, намотуватися в рулон на сердечники і зберігатися в металевих 
коробках, фонодокументи на плоских плівкових або інших форматних носіях упа-
ковують у конверти і касети. Записи зберігаються в умовах, що виключають пряме 
попадання світла, і підлягають захисту від агресивних домішок (сірчистого газу, 
сірководню, парів ртуті, оксидів азоту, аміаку), електромагнітно-іонізаційного (ра-
діаційного) впливу. Записи на магнітній стрічці піддаються таким реставраційним 
та консерваційно-профілактичним робітам: очищення поверхні від пилу і частинок 
бруду на спеціальному очисному обладнанні; заміні пересохлих і пошкоджених 
склеювань; оформлення рулонів магнітної стрічки захисної магнітною стрічкою з 
двох сторін по 2-2,5 м; перемотуванню з метою зняття внутрішніх напружень в ру-
лонах магнітних стрічок, що виникли через перепади температури і вологості при 
зберіганні та транспортуванні. Фонодокументи на дискових носіях піддаються зне-
пилюванню, протиранню антистатиком, видаленню воскових, жирових та інших за-
бруднень [1, с. 10-18]. 

Потрібно відзначити, що в процесі зберігання носіїв зі стрічкою (касети та ко-
тушки) з намагніченим шаром  намагніченість змінюється, так чином носії стають 
непридатними для подальшого використання при механічних впливах.

Терміном «діджитизація» (англ. Digitization, також – диджиталізація, дигіталі-
зація, оцифровування, оцифрування) позначають процеси переведення інформації 
на цифрову форму. Більш технологічним є визначення: «цифрова трансмісія даних, 
закодованих у дискретні сигнальні імпульси».
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Перехід на цифрові технології завдяки нелінійному монтажу звуку, великому 
числу спеціальних ефектів, просторового кодування відкрив нові можливості, до-
зволяючи формувати різноманітний акустичний простір, вводити в музичну ткани-
ну нові тембри, застосовувати нові прийоми.

До початку процесу оцифрування необхідно здійснити попередню реставрацію 
магнітних фонограм також цифровим методом. однією з типових помилок є те, що 
під час оцифрування багато фахівців приділяють занадто багато уваги «випрямлен-
ню» частотних характеристик, і занадто мало – укороченню часових характеристик. 
Будь-яке обладнання в якійсь мірі погіршує сигнал – принаймні, з технічної точки 
зору: хоча деякі технічні погіршення суб’єктивно можуть покращувати звучання – 
наприклад, гармоніки, що вносяться ламповими пристроями [4, с. 190]. Головне за-
вдання звукорежисера-реставратора полягає зовсім не в тому, щоб придушити всі 
шуми і перешкоди, а в тому, щоб відновити якісний звук, компенсувати технічні 
недоліки та полегшити сприйняття архівного звукозапису слухачами.

у тракті переформатування архівних магнітних стрічок з радійних фондів по-
трібно робити мінімальну кількість перетворень з аналогового сигналу в цифровий, 
і навпаки. Слід дотримуватися балансу щодо інших зон: гучності, часу реверберації, 
рівня високих частот, ширини зони. Звукова картина, що складається з надто вузь-
ких точок, розсипається на окремі складові, які неможливо об’єднати в єдиний ан-
самбль. Дуже важлива правильність передачі природних тембрів живих інструмен-
тів. Частотні спотворення заважають аналітичноиу апарату слухача задіяти пам’ять 
натуральних звуків, що ускладнює сприйняття в цілому і локалізацію зокрема. До-
сить складно передати атакуючу фазу звуку, спотворену компресором звуження ди-
намічного діапазону. Протягом останніх років проблеми щодо відновлення старих 
магнітних звукозаписів вдалося вирішити на досить високому рівні. 

Стабільність швидкості руху стрічки нині забезпечується без інерційними дви-
гунами з кварцовою стабілізацією. Сучасні професійні студійні магнітофони відріз-
няються високими ступенями надійності і ремонтопридатності. новітні матеріали 
збільшують зносостійкість головок. Застосування електронних регуляторів замість 
змінних резисторів дозволило позбутися шумів, що виникають при регулюванні тих 
чи інших параметрів. 

реставратор Cedar ReTouch дозволяє «ретушувати» специфічні шуми. Порів-
няльна оцінка якості звучання фонограм, записаних в SACD і DVD-а форматах, 
ускладнюється тим, що їх художні достоїнства і технічні недоліки в великій мірі 
залежать від технологій, застосованих для запису звуку, а також від складності та 
якості виготовлення DVD-програвачів. 

Зуковий сигнал на виході комп’ютерної системи збагачений великою кількістю 
спотворень. Кількість випущених стрічкових картриджів неухильно зростає, обчис-
люючи вже сотнями мільйонів. І хоча до числа перешкод магнітного запису ще мож-
на віднести копіреффект, що виникає в ролику плівки в результаті намагнічування 
сусідніх шарів. на щастя, шляхом періодичного перемотування зберігаємих у фоно-
теці роликів його помітність можна значно зменшити. надглибокий коофіцієнт мо-
дуляції може вивести шуми і спотворення «стріммерних» фонограм далеко за межі 
порогів чутності.

Цифрові носії також схильні до процесів старіння. Тому CD і DVD мають обмеже-
ний термін зберігання. Що стосується Flash-накопичувачів і жорстких дисків, то че-
рез 20 або 30 років, цілком ймовірно, буде дуже складно знайти комп’ютер, який має 
інтерфейси, необхідні для підключення. Тому зберігання даних на цифрових носіях 
не дає повної гарантії довгострокового збереження даних. Щоб мінімізувати ризик 
втрати даних, цифрові носії слід періодично тестувати, а також своєчасно перепи-
сувати на носії форматів наступного покоління. За допомогою звукових редакторів 
можна видалити дратівливі шелестіння і потріскування, які неминуче з’являються 
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при оцифруванні платівок і плівок. Можливо навіть деяке поліпшення тембру [6, 
с. 74]. особливої актуальності набуває реставрація радіомузики з аналогових носі-
їв, які зберігаються в неналежних умовах. Шляхом перетворення форматів, мож-
на здійснити перенесення перероблених оригіналів на цифрові носії та здійснювати 
відтворення з сучасних звуковідтворювальних пристроїв. Існують різні можливос-
ті, скориставшись якими можна перевести на цифровий формат старі довгограючі 
грамплатівки, аудіокасети та магнітофонні плівки. Існують практичні рекомендації 
щодо правильного зберігання цифрових архівів. Так, однією з основних вимог є така 
– не слід обмежуватися лише однією копією архіву на жорсткому диску. 

отже, існують різні методи оцифровки, що дозволяють виконати її з високою якіс-
тю. Зокрема, для оцифровки грамплатівок можна виділити три основні варіанти: 1) 
оцифровка без застосування комп’ютера – це робиться за допомогою спеціалізовано-
го комбо-пристрою, що є комбінацією електрофону та вбудованого МрЗ-рекордера 
(standalone vinyl ripper); 2) оцифровка за допомогою комп’ютера і спеціалізованого 
електрофону, обладнаного інтерфейсом USB (USB Turntable); 3) оцифровка за допо-
могою комп’ютера і традиційного програвача вінілових дисків (Analog Turntable). 
Існують додаткові підвиди цього методу, оскільки програвач в більшості випадків 
підключається до комп’ютера не безпосередньо, а через передпідсилювач [6, с. 17].

Фахівці пропонують позбавитися застарілих алгоритмів цифрової обробки звуку 
і перейти до обробки засобами традиційного аналогового тракту з фінальним коду-
ванням в SACD або DVD-а. 

архівні підрозділи кращих світових студії звукозапису орієнтуються саме на таку 
технологію. у зв’язку з появою високоякісних стрічок і відродженням моди на акус-
тичні інструменти друге дихання отримали багатоканальні магнітофони [5, с. 368-371]. 

Економічно виправданою за вартістю зберігання альтернативи магнітним стріч-
кам нового покоління поки не знайдено.

Кількість зарубіжних компаній, що випускають аналогові релізи на магнітних 
стрічках і тиражують комерційні копії архівних стрічок збільшилася з 23 до 42 
(ATR, RTM, Capture Reel Audio та ін.), при цьому кількість офіційних фонограмний 
видань в даному форматі зросла майже в три рази. Представники французької ком-
панії «Analog Audio Design» заявили, що забезпечать майбутнє котушковим маг-
нітофонам «Thorens» (TM 1600). Фірма «René Laflamme», що раніше тривалий час 
випускала DSD трансфери з магнітних стрічок, перейшла до щомісячного випуску 
авторизованих копій на стрічці.

на сучасному етапі технологічного розвитку архівні організації намагаються по-
вністю переобладнати всю систему зберігання, пошуку та використання документів. 
автоматизація та цифровізація цих процесів підіймає на високий рівень технології 
використання документальної інформації та дозволяє підвищити ефективність ро-
боту архівної мережі. в умовах цифровізації радіоархіви поступово переходять на 
електронні формати зберігання фонодокументів.

у великої кількості радіостанцій є архіви, де зберігаються не тільки «майстер-
стрічки» успішних записів минулих років, а й музичні матеріали, які ніколи не пу-
блікувалися. Перевидання таких записів і пошук невиданих матеріалів є цікавим 
дослідницьким напрямом для багатьох колекціонерів. 

Частина архівної музики більшості світових потужних радістанцій вже є у ме-
режевих ресурсах та доступна для завантаження у цифровому вигляді. Тепер «BBC 
Radio 1» стало робити значно менше централізованих сесій попереднього запису му-
зики, ніж це було у 1960-ті – 1970-ті рр. у вихідні дні очевидним став ефірний на-
голос на танцювальну поп-музику. в останні роки керівництво корпорації зрозуміло 
цінність свого фонограмного архіву, в колекції якого можна знайти записи ефірів 
радіостанції починаючи з 1898 р., та вибірково санкціонувало комерційний випуск 
музичних радіосесій. 

Інформатизація та інтелектуалізація соціуму
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особливу увагу слід привернути і до унікального архівного музичного докумен-
ту – «українські виступи в Івана Піла» (Ukrainian John Peel Sessions) – це збірний 
альбом «The Wedding Present», до якого включено три радіосеанси Джона Піла 
1986-1988 рр. на українській мові з українськими народними піснями. Гітарист і 
акордеоніст «The Wedding Present» Петро Соловка (Peter Solowka), батько якого 
українець, колись щоб розважити своїх друзів грав на українську мелодію «Гопак». 
Група записувала для шоу Джона Піла «BBC Radio 1» свою програму і Петро ще раз 
зіграв це під час радіо сесії. Так було вирішено записати цю пісню. Пісня була сприй-
нята добре і група вирішила присвятити чергову радіосесію Джона Піла виключно 
українським народним пісням в аранжуванні ритм-гітариста і бек-вокаліста  «The 
Wedding Present» Девіда Геджа (David Gedge). оскільки ніхто з них не міг заспівати 
українською, вирішили запросити лена ліггінса (Len Liggins), який вивчав україн-
ську мову в університеті. результат трансляції серед україномовного осередка Спо-
лученого Королівства викликав неоднозначну реакцію. Це призвело до того, що на 
другій «українській» радіосесії до складу групи було запрошено співака романа ре-
мейнеса (Roman Remeynes), який добре володів українською. 

Спочатку випуск цього релізу планувався компанією «Reception Records». на-
прикінці 1988 р. «Red Rhino», підрозділ британської дистриб’юторської мережі «The 
Cartel», випустив радіопромо «Davni Chasy» з невеликою кількістю грамплатівок (з 
оригінального пресування за каталожним номером REC010 залишилися ультрарари-
тетні примірники, які сьогодні дуже цінуються серед колекціонерів). утім, компакт-
диск вийшов у лютому 1989 р. на лейблі RCA. «українські виступи в Івана Піла» 
несподівано досягли 22-го місця у британському чарті альбомів. Потім група відпра-
вилася у нетривале британське турне, де їх було добре прийнято. Підкріплені успі-
хом, вони записали третій український пілінг. Після цього український етап у кар’єрі 
«The Wedding Present» закінчився, але ліггінс, ремейнес та Соловка вирішили про-
довжувати грати разом як група «The Ukrainians» (українці). у 2000 р. лейбл «Fresh 
Ear Records» перевидав «українські виступи в Івана Піла», змінивши підзаголовок 
на «John Peel Sessions». Перевидання включає третій сеанс Peel та «Гопак», з якого 
все це почалось. Тобто у цьому релізі складаються всі пісні з української тематики, 
що були записані ними на радіо: «верховино», «Гопак», «Гуде Дніпро, Гуде», «Давні 
часи», «Задумав дідочок», «Катруся» та ін. При цьому, авторами 4-х композицій є 
учасники «The Wedding Present» та «The Ukrainians». у подальшому Петро Солов-
ка продовжував виконувати ці та інші українські пісні у своїй новій групі з тією ж 
назвою «The Ukrainians». З каталогу виділяється альбом «Історія рок-музики укра-
їнською мовою» (A History of Rock Music in Ukrainian, 2015), ідея якого полягає у 
перезапису класичних західних рок-хітів – «California Dreaming», «Smells Like Teen 
Spirit», «Hound Dog» та ін. – у такому виконанні, ніби вони написані на сході. у 2021 
р. з нагоди 30-річчя утворення «The Ukrainians», групою заплановано святкування з 
виданням спеціального архівного випуску радіосесій CD/DVD.

архівні записи різних радіомовників відновлюються та періодично переви-
даються, у тому числі в розширеному вигляді. Так, зокрема, серед радіоархівних 
цифрових перевидань, які вийшли у 2020-2021 рр., можна виділити такі нові CD, 
як «FM Broadcasts Lynyrd Skynyrd & Guns N’ Roses», CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL «KSAN FM 1971 (live)» та «Born On The Bayou (Live American Radio 
Broadcasts Remastered)», BLACK SABBATH «Live American Broadcast (Live 1975)», 
Robert Plant «London FM 1983 (live)», FLEETWOOD MAC «FM Broadcast New Orleans 
1970», Eric Clapton & Steve Miller Band «FM Broadcast», DEEP PURPLE «Highway 
Star Concert Broadcast (Live)», URIAH HEEP 2 CD Box: «American Radio Broadcasts: 
The Love Machine (Live) & The Feeling Of Freedom та 2 CD Box: «Live on Dutch Radio 
1976 + Live in Sausalito 1974 (Live)», URIAH HEEP & JETHRO TULL «American 
Broadcast Box Set 2020, 3 CD», VAN HALEN «Finish What You Started (Live American 
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Radio Broadcasts)», HAWKWIND «The American Radio Broadcast» (8 CD Box-Set), 
LITTLE RIVER BAND «Classic Hits Radio Broadcast», AC/DC «Live Classics With Bon 
Scott Radio Broadcast 1974 –1980» та ін. (Synieokyi, 2021) [8]. 

Під час «локдауну» вийшов альбом-компіляція «Dance Of The Black Tattoo» 
(2021) британських рок-ветеранів MAGNUM – ретроспективна добірка виявилася 
особливо вражаючою завдяки матеріалам з корпоративного архіву гурту, де були 
знайдені рідкісні концертні записи і випуски радіоверсій, що підкреслюють най-
більш істотні складові їхніх найвидатніших хітів.

висновки та перспективи. оцифровка музичної спадщини – живий процес, який 
активно розвивається і вимагає спостереження, осмислення досвіду архівів і бібліо-
тек, поширення інформації про ресурси, які відкривають безцінні документи кож-
ному, хто цікавиться світовою музичною культурою. Звукозаписи радіопрограм є 
невід’ємною частиною національного архівного фонду та бібліотечно-інформаційно-
го фонду документів одночасно. Інформаційний аналіз вибіркових архівних запи-
сів на «BBC Radio 1», а також огляд змін у радійному програмуванні підтверджує 
припущення про те, що способи, за допомогою яких процеси відбору музики та пла-
нування радіо можуть бути використані для формування громадських смаків  [7]. 
оскільки радіомовлення є унікальним сегментом аудіальної культури (де музична 
складова посідає на одне з провідних місць), існують особливості формування фон-
дових музичних записів на радіо зі специфікою зберігання. основою захисту від збо-
їв пристроїв зберігання інформації є організація системи резервного копіювання та 
дублювання даних. Музичні радіофонди інтенсивно поповнюються цифровою скла-
довою і можуть бути розподілено на «студійні» та «живі». 

Для оцифровки аналогових звукових даних розроблено ряд спеціалізованих про-
грамних продуктів, за допомогою яких можна виконати завдання оцифровки. За 
останні роки пропозиція таких програм істотно зросла.

Цифрові технології призвели до зміни культури музичного споживання (відбу-
лася зміна ідеології авторства на музичні продукти) та появи цифрових технологій 
звукозапису, що використовують штучний інтелект, цифрові робочі станції і т.п. у 
зв’язку з цим трансформувалася специфіка організації зберігання музичних архів-
них звукозаписів, зокрема в фоносховищах радіокомпаній, які набули специфічних 
властивостей сервісного ґатунку (перевидання архівної музики, що була спеціально 
записана для радіо і т.п.). 

Перспективи подібних досліджень у майбутньому допоможуть розкрити і сфор-
мулювати нові способи і прийоми збереження музичних радіодокументів, так як 
механізми організації зазначеного напряму інформаційної діяльності підлягать по-
дальшому вдосконаленню. Подальша наукова  розробка теми дослідження надасть 
інституційні засади щодо нового вирішення комплексу завдань, пов’язаних з фор-
мування музичних радіофондів, розробкою науково-обґрунтованих заходів, спрямо-
ваних на оптимізацію комплектування, обліку та використання музичних фондів 
радіоархівів, а також вдосконалення технологій збереження і реставрації архівних 
аудіозаписів з музичних радіофондів в умовах цифровізації.
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Introduction. Since the focus is currently on the problems of translating (rewriting) music 
recordings to new media and digitization, the article examines the problems of restoration 
of music phonograms stored in the archives of radio companies. It is emphasized that sound 
recordings of radio programs are an integral part of the national archival fund and the library 
and information fund of documents at the same time. Attention was focused on the coverage of 
information-archival and technological aspects related to the peculiarities of the restoration 
of retrospective (repository) music content in the context of digital transformation of society. 
A holistic historical and informational analysis was conducted in the scientific context of the 
synergy of two systems – sound recording and radio broadcasting. 

Methodological support of the study was based on the use of general scientific and special 
methods. Taking into account the experience of «BBC Radio 1» to create a unique collection 
of recordings and areas of use of music collections as objects of archival storage, revealed 
features of recording music sessions in recording studios of radio stations – recording 
instrumental accompaniment, recording vocals from the microphone (with cyclic dubbing), 
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phonogram processing and compilation, the final stage of phonogram processing, mastering 
as a closed link in the chain of control and evaluation of the quality of recorded music. The 
principles of restoration works with music recordings on a magnetic tape stored in radio 
collections are clarified. Conservation and prevention measures with sound documents on 
disk media are determined separately. 

Formulation of the purpose of the article. The subject of the publication is the features of 
technological methods of restoration, restoration and digitization of stock music phonograms 
of radio companies. Hence, the purpose of the publication is to solve the scientific problem of 
analyzing the existing knowledge and practical skills in digitizing analog sound recordings, 
as well as to finalize scientific provisions for the preservation of digital collections of music 
collections of radio companies.

The main methods of restoration, restoration and digitization of stock music phonograms 
of radio broadcasting subjects are revealed. Find out which software products perform 
digitization tasks. It is noted that digital media and drives are prone to aging and have a 
limited shelf life. The conclusions emphasize the transformation of the specifics of the 
organization of storage of music recordings. 

The author concludes that the basis for the protection and storage of music collections of 
radio archives is the organization of a system of backup and duplication of data. Since radio 
broadcasting is a unique segment of audio culture (where the musical component occupies 
one of the leading positions), there are features of the formation of stock music recordings 
on the radio with the specifics of storage. The basis of protection against failures of storage 
devices is the organization of a system of backup and duplication of data. Music radio funds 
are intensively replenished with a digital component and can be divided into «studio» and 
«live».

A number of specialized software products have been developed for digitization of analog 
audio data, with the help of which digitization tasks can be performed. In recent years, the 
supply of such programs has grown significantly.

Digital technologies have led to a change in the culture of music consumption (there 
has been a change in the ideology of authorship for music products) and the emergence of 
digital recording technologies using artificial intelligence, digital workstations, etc. In this 
regard, the specifics of the organization of storage of music archival sound recordings were 
transformed, in particular in the sound stores of radio companies, which acquired specific 
properties of the service grade (reprint of archival music that was specially recorded for 
radio, etc.). 

Results of the research. A large number of radio stations have archives, which store not 
only the «master tapes» of successful recordings of past years, but also musical materials that 
have never been published. Reprinting such records and searching for unpublished materials 
is an interesting research area for many collectors. Some of the archival music of most of 
the world’s powerful radio stations is already available online and available for download in 
digital form. BBC Radio 1 now has far fewer centralized pre-recording sessions than it did in 
the 1960s and 1970s. On the weekends, the emphasis on dance pop music became apparent. 
In recent years, the corporation’s management has realized the value of its phonogram 
archive, in the collection of which you can find recordings of radio broadcasts since 1898, 
and selectively authorized the commercial production of music radio sessions.

Кey words: Archive, Sound Director, Music, Digitization, Radio Company, Restoration, 
Sound Recording Studio, Repositories.
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