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У дослідженні запропоновано комп’ютерний метод аналізу «живих» джерел інформації у 
журналістських текстах, описано його застосування та встановлена ефективність, створено 
комп’ютерну програму (мова Python). Для перевірки роботи комп’ютерної програми вивчено кон-
тент двох регіональних одеських сайтів – «Думская» та «Одесская жизнь». Порівняння роботи 
програми та обробки текстів вручну показало незначний відсоток помилок (7,8 % та 11 % відпо-
відно). За допомогою програми було окреслено провідні джерела інформації на сайтах «Думская» 
та «Одесская жизнь». Також було вивчено ситуації, в яких програма помилялася. Як правило, 
більшість із них виникала через недотримання журналістами професійних стандартів.
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NEWS SOURCES COMPUTER ANALYSIS OF REGIONAL ODESA MASS 
MEDIA
Computer method of human news sources is proposed in the research, it’s implementation is described, 

efficiency is evaluated. A computer program (Python language) is created. For the program testing 
content of two regional sites is studied: «Dumskaya» and «Odessa Life». The program and manual 
processing results comparison shown an insignificant percent of mistakes (7,8% and 11% respectively). 
With the help of the program the leading news sources of «Dumskaya» and «Odessa Life» sites were 
defined. The cases of the program mistakes were studied as well. As a rule, the majority of the cases can 
be explained with the professional standards violations by journalists. 

Key words: news sources, computer analysis, regional mass media.

Вступ. Як правило, джерела інформації у публікаціях українських ЗМІ обробля-
ються вручну [13, с. 102; 14, с. 94]. Так, наприклад, згідно з методологією Інсти-

туту демократії імені Пилипа Орлика, походження матеріалів визначають експерти, 
аналізуючи джерела інформації у журналістських текстах [9]. Однак, оскільки для 
посилання на так звані «живі» джерела журналісти використовують типові форму-
лювання на кшталт «сказав Прізвище» чи «за словами Прізвище», існує можливість 
формалізувати пошук таких даних і, відповідно, створити комп’ютерну програму, 
яка буде використовувати ці формулювання для пошуку. Це дослідження якраз і є 
спробою обґрунтування подібного алгоритму аналізу. 

Актуальність такої роботи полягає в тому, що автоматизація процедури аналізу 
джерел інформації дасть змогу опрацьовувати значні корпуси текстів у регіональ-
них ЗМІ, визначати провідних ньюзмейкерів, робити висновки щодо рівня збалан-
сованості висвітлення подій, замовчування певних тем та джерел і, навпаки, просу-
вання певних політиків, чиновників.

Новизна дослідження: у роботі пропонується новий алгоритм аналізу джерел ін-
формації (автоматичний, а не ручний), розробляється комп’ютерна програма, а та-
кож описується її робота й особливості обробки отриманих результатів.

Дослідження пов’язане із сучасними науковими та практичними завданнями, зо-
крема у сфері політичних комунікацій, професійних стандартів журналістики, ви-
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явлення маніпуляцій у ЗМІ. Так, у низці досліджень, проведених ще в доцифрову 
добу, було доведено, що навіть в демократичних країнах існує «ієрархія доступу» 
[16, c. 10] або ж «інформаційна гегемонія» [6], за якої еліти краще представлені в 
новинах. Автоматизована обробка журналістських текстів із виявленням джерел 
інформації дасть змогу звернути увагу на те, чи змінюється ця ситуація (диспропор-
ційна презентація політиків, лідерів думок, громадянських активістів) у цифрові 
часи. Окрім цього, згідно з «індексною теорією» [17], опозиційним голосам приділя-
ється мало уваги, особливо під час кризових ситуацій (війна, катастрофа тощо). Ці-
каво, що й у цифрову епоху, коли у всіх, хто має смартфон, є можливість долучатися 
до суспільного діалогу, ця проблема наявності альтернативних голосів у ЗМІ зали-
шається актуальною. Так, через тиск дедлайнів, фінансові проблеми, журналісти 
все частіше працюють з офісу [4], сповідуючи так звану «екранну культуру» [21], за 
якої кількість безпосередніх контактів людини зменшується, натомість світ пізна-
ється опосередковано – через екран. При цьому розквітає явище «пресрелізму», що 
призводить до того, що голоси суспільства не репрезентовані, а представники влади 
різних рівнів домінують як у друкованих, так і онлайн-масмедіа [12]. Інколи гово-
рять навіть про «кризу журналістики» [19], нездатність ЗМІ виконувати свої сус-
пільні функції за цифрових часів. 

Тому вивчати способи використання джерел інформації у журналістських текстах 
сьогодні – надзвичайно важливо. Звісно, актуальним лишається й пошук оптималь-
ного алгоритму, який би допоміг досліднику вивчити це питання швидко й ефек-
тивно. Тим не менш, у науковій літературі, де пропонуються методи комп’ютерного 
аналізу, під поняттям «джерело новини» чи «джерело інформації» розуміється по-
відомлення певного ЗМІ (телебачення, інформаційне агентство тощо) [10, с. 89; 11, 
с. 58; 7, с. 27] або допис у соціальній мережі [8], IP-адреса [2]. Часом досліджують-
ся лінки на джерела [20] (технічно це легко зробити через аналіз html-коду). Тоб-
то йдеться не про джерела інформації у тексті, а про текст як джерело інформації. 
Джерела новин можуть виділятися й за допомогою процедури анотування текстів 
– як, наприклад, у дослідженні Н. Шаховської та колег [15]). І у такому випадку, 
окрім основних елементів тексту, може виділятися джерело інформації, але все ж 
комп’ютерний алгоритм тут також не є розробленим у достатній мірі.

Тож оскільки методу комп’ютерного аналізу для дослідження «живих» джерел у 
журналістських текстах, принаймні в українському науковому дискурсі, ще не було 
запропоновано, зробимо таку спробу. Але все ж наголосимо на тому, що окреслене 
питання розв’яжемо лише частково. У цьому дослідженні йтиметься не про всі дже-
рела інформації у певному тексті, а лише про «живі».

Відразу окреслимо певні обмеження, які виникають під час комп’ютерного ана-
лізу журналістських текстів. Кожен ЗМІ може використовувати свої правила для 
посилань на джерела, а також загалом – для викладу матеріалу. Тож, з одного боку, 
маємо професійні стандарти (а з-поміж них стандарт достовірності, що вимагає чіт-
кого посилання на джерело), які мають бути спільними для всіх, а з іншого – уні-
кальний стиль ЗМІ, а також – кожного журналіста, який пише текст. Тому, звісно, 
повинны розуміти, що комп’ютерна програма не дасть 100%-го результату. І для 
кожного ЗМІ треба коригувати регулярні вислови, що допомагають шукати потрібні 
фрагменти тексту. 

Якщо говорити про загальнонаціональні масмедіа, наприклад, «Укрінформ» чи 
«Українську правду», то розв’язання поставленого нами завдання цілком можливе, 
оскільки тексти там створюються за певним шаблоном. У деяких випадках, як-от 
для «Української правди», ситуація спрощується через те, що з середини 2019 року 
видання перейшло на новий формат текстів і тепер у більшості випадків вказує на 
походження інформації окремим підрозділом у тексті (наприклад, «Джерело: фей-
сбук-сторінка Дмитра Кулеби»). Деякі світові видання взагалі можуть використо-
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вувати для посилання на джерела окремий html-тег, тож за таких умов можливо 
встановити джерела інформації для кожного тексту (за умови, якщо посилання ко-
ректне).

Однак у регіональних ЗМІ ситуація не настільки проста. Деякі з них, наприклад, 
змішують у стрічці новин як новини, так і матеріали інших жанрів, де посилання на 
джерела не настільки формалізоване. Деякі мають «власні» професійні стандарти 
посилань на джерела. Тому для цього дослідження візьмемо саме масмедіа такого 
типу. 

Мета – здійснити комп’ютерний аналіз джерел інформації у ЗМІ одеського регі-
ону за квітень 2020 року та інтерпретувати отримані дані з точки зору дотримання 
професійного стандарту балансу думок.

Завдання дослідження: розробити комп’ютерну програму для аналізу «живих» 
джерел у ЗМІ; описати процедуру аналізу отриманих результатів, визначити ви-
падки неправильної ідентифікації джерел і на основі цього виміряти ефективність 
роботи програми на матеріалі регіональних ЗМІ; опрацювати результати роботи 
програми, визначити перелік найбільш уживаних джерел інформації та виявити 
збалансованість чи незбалансованість подання інформації. 

Об’єкт дослідження – регіональні онлайн-ЗМІ (популярні сайти Одеси).
Предмет дослідження – формалізований (комп’ютерний) аналіз «живих» дже-

рел інформації у ЗМІ.
Для дослідження візьмемо два сайти Одеси: «Думская» із 2.85 млн переглядів за 

місяць (інтернет-видання) та «Одесская жизнь» (інтернет-видання та газета) із 234 
тис. переглядів. Таким чином, ми зіставимо в нашому аналізі найбільш популярне 
видання, на редакційну політику якого здійснює вплив власник, і найбільш попу-
лярне незалежне видання. Як відомо, перший сайт пов’язують з українським народ-
ним депутатом О. Гончаренком, другий сайт є не асоціюється ні з ким із політиків і 
належить підприємцю Г. Чабанову [1]. Обидва сайти мають стрічку новин, що періо-
дично оновлюється. У цій стрічцы представлені не тільки інформаційні, але й аналі-
тичні повідомлення. Штат видання складають власні кореспонденти. Тож подібний 
добір ЗМІ дасть змогу отримати релевантні дані, а також зіставити результати обох 
сайтів. 

Одеський регіон було взятий тому, що тут кількість регіональних ЗМІ – одна з 
найбільших в Україні (більше 100 новинних ресурсів). 

Для кожного з сайтів була сформована вибірка. Для завантаження матеріалів ви-
дання «Одесская жизнь» використовувався веб-архів, бо на момент написання стат-
ті було неможливо отримати тексти прямо з сайту. Таким чином, через веб-архів і 
було досягнуто потрібної мети: за квітень завантажено 52 тексти новин. Архів зберіг 
скріншоти сайту за кожен день, однак час збереження був різним: ніч, ранок, день і 
вечір. Тому бралися поперемінно нічні, ранкові та інші тексти. Із сайту «Думская» 
вдалося завантажити 1021 текст, і вже з цих текстів було сформовано вибірку (вра-
ховано кожен десятий текст) – усього 102 публікації (текстів у вибірці більше, тому 
що цей сайт розміщує більше новин, ніж попередній). 

Отже, обсяг вибірки: 52 тексти із сайту «Одесская жизнь» та 102 тексти із сайту 
«Думская».

Методи дослідження: контент-аналіз із застосуванням комп’ютерної програми. 
Елементами аналізу виступили живі джерела інформації у текстах. Окрім цього, ви-
користовувався аналіз текстів на дотримання професійних стандартів, зокрема ба-
лансу думок – для визначення пропорційності уваги до живих джерел різних типів 
(офіційні джерела, фахівці, громадянські активісти, пересічні громадяни тощо). А 
також компаративний аналіз – для порівняння текстів двох видань.

Кожен текст оброблявся комп’ютерною програмою, після цього – вручну. Для 
комп’ютерного аналізу розроблялися регулярні вислови (модуль re, мова програму-
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вання Python), які фіксували найбільш поширені формулювання для позначення 
живих джерел інформації. 

Результати й обговорення. Спочатку опишемо регулярні вислови, які використо-
вувалися для пошуку інформації.

1) Посилання після цитати.
Це найпоширеніший тип посилання, який, до того ж, знайти найлегше. Для 

цього програма шукає лапки, кому після лапок, тире та слово з великої літери на-
прикінці речення. Наприклад: «Зроблена вакцинація проти COVID19. Зробив це 
на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандуючого. Той же Oxford/
AstraZeneca (Covishield) з Індії, який був доставлений першим в Україну і прийня-
тий мільйонами людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень», 
– написав Зеленський.

2) Посилання в ліді.
За стандартами, у ліді має бути розміщено посилання на першоджерело чи джере-

ла. І, як правило, журналісти також використовують для цього стандартні вирази: 
«про це повідомив», «як повідомив» тощо. Тож знаходити такі посилання можна з 
допомогою прийменників та наступного дієслова. А потрібне прізвище джерела сто-
їть або перед крапкою, або перед комою, або перед прийменником в/у. 

3) Посилання в складнопідрядному реченні.
Ці посилання використовуються в тексті новини й містять дієслово з комуніка-

тивною інтенцією («сказав», «заявив» тощо) та сполучник «що». У таких формулю-
ваннях потрібне прізвище стоїть перед дієсловом. Наприклад: Раніше Іван Русєв по-
відомляв, що на кургані в Татарбунарському районі Одеської області розпустилися 
рідкі рослини.

4) Посилання з дієсловами, що містять комунікативну інтенцію.
Це дієслова (наприклад, «назвав», «вимагає», «пропонує») без сполучника. Роз-

пізнати таке джерело можна, уклавши список подібних дієслів. У такому випадку 
програма також шукатиме прізвище перед дієсловом. Наприклад: Президент Укра-
їни Володимир Зеленський запропонував холдингу DP World з Об’єднаних араб-
ських еміратів інвестувати в розвиток українських портів

Рисунок 1 – Комп’ютерна програма для аналізу «живих» джерел інформації у текстах 
регіональних ЗМІ
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5) Вислови «за словами», «за даними», «за інформацією».
Ці вислови також часто використовують журналісти, відтак знайти потрібне 

прізвище можна з використанням цього виразу та останньої власної назви перед ко-
мою. Наприклад: За словами директора департаменту дорожнього господарства 
Андрія Сандула, оновлення та ремонту потребують не тільки одеські дороги.

На основі окреслених регулярних висловів було укладено комп’ютерну програму 
(рис. 1).

 
Тепер опишемо процедуру отримання результатів. Спочатку було проведено авто-

матизований збір даних, після цього тексти ЗМІ оброблялися вручну. Після порів-
няння результатів для сайтів «Думская» та «Одесская жизнь» було отримано такі 
результати (табл. 1):

Таблиця 1. Ефективність роботи програми

Сайт «Живі» джерела виявлені 
правильно

«Живі» джерела виявлені 
неправильно або частково 
неправильно

Думская 94 (92,2%) 8 (7,8%)

Одесская жизнь 46(88%) 6 (11%)

Отже, на підставі порівняння автоматизованого та ручного збору даних можемо 
зазначити, що результати комп’ютерного аналізу не дають змоги визначення усіх 
джерел новин, Але все ж похибка – незначна. Таким чином, головних героїв новин, 
яких цитують журналісти, виявити можливо.

Розглянемо випадки неправильного визначення джерел: 
1) розміщення не новинних жанрів у стрічці (замальовок, нарисів, колонок, ко-

ментарів тощо). Згідно з журналістськими стандартами, новинний і не новинний 
контент має бути чітко розмежований (див. «Редакційні настанови «Бі-Бі-Сі» [18]). 
Обидва видання все ж не дотримуються цих рекомендацій, тому, звісно, тут регу-
лярні вислови не працюють. 

Наприклад, в одному з текстів видання «Одесская жизнь» розповідається про ві-
зит журналістів на базар за черешнею. У тексті не названо прізвищ джерел інформа-
ції, тільки зазначено їхній статус («продавчиня», «покупець» тощо). Також немає 
вислову «кореспондент видання», який би могла зафіксувати програма. Зазначено 
тільки «відправились ми», «вивчаємо тему», «перше, що я побачила». 

2) немає збігу зі словником дієслів, що висловлюють комунікативну інтенцію. 
Знову ж таки, згідно із журналістськими стандартами, у новинних жанрах журна-
лісти повинна використовуватися обмежена кількість дієслів на позначення заяв або 
інших коментарів джерел. Найбільш нейтральними вважаються «казати», «говори-
ти» [5]. Однак все ж українські журналісти не завжди дотримуються цього правила 
й використовують інші дієслова, тому до комп’ютерної програми було додано ще й 
такі: «повідомити», «написати», «назвати», «просити», «вимагати», «коментува-
ти», «висловити», «пропонувати». Тим не менш, інколи журналісти аналізованих 
видань використовували й інші дієслова. Наприклад: «згадує», «сподівається». Тоб-
то такі дієслова, які в одних випадках можуть виражати комунікативну інтенцію, а 
в інших – ні. Тому їх не було додано до словника, відтак – і джерела цитати не було 
ідентифіковано.

3) подвійні посилання – інколи журналісти посилалися відразу на два джерела, 
приписуючи їм одну й ту ж саму цитату. Це також може розглядатися як порушення 
професійних стандартів, оскільки одна цитата має стосуватися одного конкретного 
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джерела. У таких випадках програма або знаходила останнє згадане джерело, або не 
знаходила нічого. 

Тепер розглянемо, як саме можна використовувати подібний аналіз. Ось як ви-
глядає результат роботи програми (рис. 2).

У першому тексті маємо два джерела: мера 
міста Ізмаїл Абрамченка та лідера ромської 
громади – Колдорара. Програма також зна-
йшла іменник «правоохоронець». Воно сто-
сувалося головного поліцейського району 
Кучугури. Програма не зафіксувала перше 
згадування через дієслово «обурився», якого 
немає у словнику, бо воно не є нейтральним 
і не обов’язково виражає комунікаційну ін-
тенцію («Кучугура обурився тим, що»). Про-
те знайшла слово «правоохоронець», бо воно 
було написане з великої літери, а після нього 
йшло дієслово «заявив».

Тексти № 2, 3, 14, 20 написані з посилан-
ням на власного кореспондента. У другому 
тексті згадано місцевого жителя Миколу, 
який прокоментував ситуацію. У третьому – 
посилання на водія трамваю Мачулку. У тек-
сті № 14, окрім власного кореспондента, було 
згадано артиста Делієва, однак його прізвище 
не було зафіксовано, оскільки в першій згадці 
не було дієслова з комунікативним наміром, 
а в другому випадку був ужитий займенник: 
«Артист Георгій Делієв все-таки вийшов ра-
зом із друзями та колегами до Дюка. За його 
словами, «ніхто нікого не кликав…». Текст № 
20 – на спортивну тематику, окрім кореспон-
дента, ніяких джерел інформації не містив.

Тексти № 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 23 не 
містили «живих» джерел. У них журналісти 
посилалися на пресслужбу, міські департа-
менти, документи тощо. Також було знайде-
но й недостовірні посилання: «Розповідають 
організатори» (без зазначення того, хто саме 
розповідає). Або ж нечітке посилання на дже-
рело: «Пояснив «Думській» один з депутатів 
міськради, який проголосував за це рішення». 
У цьому випадку не зрозуміло, на яких умовах 
цей депутат коментував рішення й чому його 
прізвище не назване. Один із текстів (№19) 
був коментарем, у ньому також не містилося 
посилань на «живі» джерела.

Тексти № 6, 11, 12, 16, 21, 22, 24 містили 
цитати Президента Зеленського, головноко-
мандувача ЗСУ Хомчака, одесита Геннадія, 
директора зоопарку Белякова, директорки 

Рисунок 2 – Вивід результатів програми
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КП Позднякової, волонтерки Ножевнікової та на той час головного санлікаря Укра-
їни Ляшка. 

Текст № 7 містить посилання на головне управління Нацполіції, неживе джере-
ло, тому воно не враховувалося. Так само із текстом № 18, де цитують документ МЗС 
України (у вислові «Про це повідомляє пресцентр МЗС України»), програма зчитала 
останню власну назву.

Зазначимо, що у видачі результатів роботи програми можуть траплятися не тіль-
ки прізвища, але й іменники та займенники, написані з великої літери. У майбут-
ньому цю проблему можнарозв’язати, розробивши список стоп-слів. Однак у деяких 
випадках потрапляння займенників/іменників у видачу може свідчити про ситуа-
цію, яку ми мали з текстами № 1 та № 20. Джерело інформації є, але воно вжито в 
попередньому реченні, і формулювання не збігається із загальновживаним.

Після звірки результатів можна отримати перелік найбільш уживаних джерел 
інформації. Виведемо його за допомогою хмари слів (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Найбільш уживані «живі» джерела видання «Думская»
 
Бачимо, що найбільше видання «Думская» посилається на власного кореспон-

дента (це спостереження відповідають попереднім дослідженням [12]). Подальший 
аналіз показує, що місцевий сайт Одеси сконцентрований більше на загальноукра-
їнській тематиці, ніж на регіональній. Частково це, звісно, може пояснюватися си-
туацією з коронавірусом, оскільки у фокусі уваги, окрім Шмигаля та Зеленського, 
на той час міністр охорони здоров’я та головний санітарний лікар. Із місцевих полі-
тиків на першому плані очільник міста Труханов та голова державної архітектурно-
будівельного контролю Авдєєв. 

До десятки лідерів також входить чиновниця міськради Буйневич, директор зо-
опарку Беляков та нардеп Гончаренко, якого називають [1] власником сайту. Такий 
розподіл може свідчити про незбалансовану увагу видання до місцевих проблем. 
Основна увага звертається на чиновників міськради, але щодо активістів, експертів 
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вона низька. Цю незбалансованість може посилювати й висвітлення всеукраїнських 
подій; перевага столичних джерел інформації може свідчити про поступове витіс-
нення з порядку денного видання місцевих новин. До того ж аналіз всеукраїнських 
новин на сайті вказує на наявність матеріалів з ознаками політичної замовності (по-
дії часом трактуються через призму партії «Європейська солідарність», оскільки 
нардеп Гончаренко є її членом). 

На сайті «Одесская жизнь» фіксуємо більш збалансовану увагу. Так, на першому 
місці фахівець Рябов (астроном, в якого беруть дані щодо «космічної погоди»), на 
другому – віцемер Жеман, на третьому – екоактивіст Русєв. Також до топ-десятки 
популярних «живих» джерел входять: Президент Зеленський та міністр культури 
Ткаченко, власний кореспондент, очільник міста Труханов, активіст Балінський, 
директор зоопарку Беляков та очільниця міського департаменту освіти Буйневич. 
Тобто тут, на відміну від попереднього сайту, представлені різні категорії «живих» 
джерел.

Отже, за допомогою програми вдалося зробити висновок щодо збалансованості 
подання інформації, вирізнити сайт, на редакційну політику якого здійснює вплив 
власник, та незалежне видання. 

Висновки та перспективи. Встановлено, що через використовувані журналіс-
тами типові формулювання для позначення джерел інформації можливо розроби-
ти регулярні вислови для пошуку посилання на ці джерела. Для перевірки роботи 
програми було вивчено контент двох регіональних одеських сайтів – «Думская» та 
«Одесская жизнь». Порівняння роботи програми та обробки текстів вручну показа-
ло незначний відсоток помилок (7,8 % та 11% відповідно). За допомогою програми 
було окреслено головні джерела інформації на сайті «Думская»: повідомлення влас-
ного кореспондента, посилання на Зеленського, Шмигаля, Степанова та Ляшка. 
Та головні джерела інформації на сайті «Одесская жизнь», де більш збалансовано 

Рисунок 4 – Найбільш уживані «живі» джерела видання «Одесская жизнь»
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представлені місцеві чиновники та активісти. Також було вивчено ситуації, в яких 
програма помилялася. Як правило, більшість неточностей виникало через недотри-
мання журналістами тих або інших професійних стандартів: розміщення в стрічці 
новин не новинних форматів, недостовірні посилання тощо. 

У подальшому видається можливим використання запропонованої програми для 
вивчення контенту (новин) інших ЗМІ. А також – доопрацювання програми для по-
шуку інших типів джерел. Недоліками програми є те, що її потрібно переналашто-
вувати для кожного нового сайту. Адже хоч формулювання для позначення джерел 
і є здебільшого універсальними, кожне масмедіа може мати свої стилістичні осо-
бливості. Також програма не розпізнає прізвища, інші власні назви та просто слова, 
написані з великої літери, тож під час обробки результатів потрібно відфільтровува-
ти це. Однак усе ж і цю проблему можна розв’язати, розробивши додатково список 
стоп-слів для таких випадків.
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Introduction. As a rule, news sources are identified in journalistic texts manually. 
However as far as journalists use typical wordings for news sources references, it’s possible 
to create regular expressions and to design a computer program for automatic identification 
of the data. 

Relevance of the study. The program is important for news sources usage study in the 
digital reality, in particularly of ‘access hierarchy’ and ‘information hegemony’ defining. 
It may be additionally significant for some practical tasks achieving: news monitoring, 
professional standards compliance analysis. Research objective is to observe news sources 
exploiting in the regional mass media with computer analysis, define leading people sources 
and evaluate balance of the news.

Methodology. Two local news sites were chosen for the analysis: Dymskaya and Odesa 
Life. At first a sample of texts was formed and regular expressions for the program were 
tested. References to the quotes, ‘communicative’ verbs and other expressions were coded. 
Content analysis was used, news sources were difened as elements of the analysis. 

Results. The program and manual processing results comparison shown an insignificant 
percent of mistakes (7,8% and 11% respectively). The reasons of the program’s mistakes 
were: incorrect identification of the news sources in analytics, blogs and columns, included 
in news feeds; larger vocabulary of the communicative verbs vocabulary; double references. 
In some cases the program shown pronouns and nouns (not just surnames). The latter problem 
may be solved with the list of spot words implementing. With the help of the program the 
leading news sources of Dumskaya site were defined: own correspondent, the president of 
Ukraine, the prime minister and other officials. All-Ukrainian news sources prevailed, while 
local authorities, activists, experts were not so popular. In the case of Odesa Life there was 
more balanced approach: local authorities and activists were represented.

Conclusions. Thus, it’s quite possible to design the automatic approach to news sources 
study. The computer program was proposed and tested for this aim. In the majority of cases 
the program’s mistakes may be explained with the professional standards violation by the 
journalists (lack of accuracy in the references, analytics and columns placement in the news 
feeds etc). The limitations of the program: the need of resetting for every new site, because of 
some stylistic peculiarities and editorial policy. The analysis has shown the level of balance in 
the regional mass media: the texts form independent media outlet were more balanced. 

Key words: news sources, computer analysis, regional mass media.
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