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арламентська Асамб
лея Ради Європи в 
Резолюції Про етичні 
принципи журналісти

ки декларує, що журналістика не пови
нна змінювати правдиву й не упереджену 
інформацію або чесні думки, використо
вувати їх на користь ЗМІ, намагаючись 
створити чи сформувати громадську 
думку, оскільки законність журналіс
тики ґрунтується на ефективній повазі 
основоположного права громадян на ін
формацію як складовій поваги демокра
тичних цінностей. Тому журналістика, 
пов'язана із законними розслідуваннями, 
обмежується достовірністю й чесніс
тю інформації та думок і є несумісною з 
журналістськими кампаніями, що про
водяться на підставі заздалегідь випра- 
цюваних позицій і спеціальних інтересів. 
Журналіст зобов’язаний подавати інфор
мацію достовірно і об’єктивно. Він має 
право (яке визначене Законом) збирати 
й отримувати без перешкод необхідну 
інформацію. У згаданій Резолюції також 
зазначено, що в журналістській профе
сії мета не виправдовує засоби, тому ін
формацію слід одержувати правовими та 
етичними способами.

Однак, сьогодні дедалі частіше соціо
логи вказують на те, що ЗМІ перетворю
ються на важелі управління, навіть мані
пулювання громадською думкою. Жур
наліст сепарує інформацію, відкидаючи 
все, що не збігається з його світобачен
ням, уявленнями про потреби аудиторії, 
смаки, уподобання тощо. Свою роль у 
сприйнятті інформації журналістом чи 
редактором може відіграти зіпсутий або 
піднесений його настрій, озирання на 
позицію шефа, власника видання. І, без

умовно, «професійна хвороба» пошуку 
чогось сенсаційного. [1].

Проблема посилюється тим, що 
з’являється аудиторія, яка потребує та
кої інформації, виявляє до неї інтерес, 
сприймає і навіть вірить їй. Сьогодні, 
коли формується наше громадянське 
суспільство з врахуванням потреб кож
ного громадянина, одним з показників 
вияву демократизації можна вважати 
яскраве вираження відношення аудито
рії не стільки до об’єкта впливу, скільки 
до активного учасника загального ко
мунікативного простору. Для того, щоб 
контакт був дійсно активним, необхідно 
добре знати психологічні особливсті ау
диторії масової комунікації.

Науково обґрунтовувати питання ви
вчення реципієнтських (читацьких, гля- 
дацьких, слухацьких) аудиторій почали 
від праці М. Вебера «До соціології пре
си» (1910 р.), в якій автор методологічно 
окреслив необхідність вивчення преси 
в соціологічному аспекті, розкрив її орі
єнтацію на різні соціальні структури та 
вплив на формування людини як члена 
соціуму.

Це питання розглядалося залежно 
від цілей активної дії: більш зорієнтова
но на пропагандистський уплив, що мав 
на меті змінити громадську думку «так, 
як треба» (тоталітарний період), опо
середкований уплив -  посилення, а не 
зміна установок реципієнтів (50-ті роки 
XX ст.), як схильність людини відбира
ти ту інформацію, яка узгоджується з 
її цінностями (60-ті роки XX ст.), через 
модель, коли ЗМІ більше впливають на 
тему, яку обговорюють, ніж на конкрет
не відношення людини до цієї теми (70-х 
роки XX ст.), як цілеспрямований уплив
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та способи інтерпретації не тільки по
відомлень, що передаються, а й повсяк
денного практичного досвіду реципієн
тів (80-х роки XX ст.). Сьогодні набуває 
поширення модель формування громад
ської думки, що отримала назву «спіраль 
мовчання» (Е. Ноель-Нойман), яка спи
рається на схильність людей, думка яких 
збігається з позицією більшості, частіше 
обговорювати її на людях та відстоюва
ти свою точку зору, в той час як особи, 
думка яких не збігається з більшістю, 
переважно мовчать про неї. В результаті 
руху цього процесу по спіралі деякі теми 
та позиції потрапляють у центр уваги 
населення, а інші відкидаються на пери
ферію громадського інтересу. [4]. Поча
ток 90-х, характеризувався зростанням 
соціальної активності громадян, різким 
збільшенням кількості та підвищенням 
популярності друкованих засобів інфор
мації, розширенням аудиторій специфіч
них програм мас-медіа (трансляції за
сідань Верховної Ради СРСР та України, 
суспільно-політичні телерадіопрограми). 
Мас-медіа були тоді своєрідним нерво
вим згустком процесів, що їх переживала 
країна. [2]. XXI століття -  епоха інформа
ції та вільного доступу до неї, однак мо
жуть виникати проблеми з якісним від
бором потрібної інформації.

Журналісти, видавці, редактори заці
кавилися дослідженням читацьких ауди
торій, зорієнтованих на ЗМІ, в середині 
XX ст. {Г. Грабович, М. Зубрицька, Т. Но- 
вальська, О. Семашко, Е Сивокінь та ін .)

Метою статті є теоретично обґрун
тувати відомості про реципієнтські ауди
торії, провести соціологічний аналіз про
блем аудиторії і вплив ЗМІ на них, а та
кож сформувати методичні рекомендації 
щодо навчання майбутніх журналістів та 
редакторів зорієнтовувати свою профе
сійну діяльність на аудиторію.

Виклад основного матеріалу варто по
чати з аналізу понятійних категорій соці
ально-психологічних та масово-комуні
каційних процесів.

Реципієнтська аудиторія -  це 
об'єднані спільним інтересом та спіль
ними соціальними уявленнями індивіди, 
часто з різними вподобаннями, але такі, 
що зібралися разом з якого-небудь пев
ного приводу і демонструють якісь сумісні

дії, що можуть відрізнятися. Вони готові 
до сприйняття такої комунікативної точ
ності, яку закладають ЗМІ.

Для вивчення цього питання сфор
мувався напрям наукового дослідження 
-  нитачезнавство -  галузь наукового 
знання, яка зорієнтована на вивчення чи
тача, читацьких аудиторій, процесів чи
тання, читацьких практик в історичному, 
психологічному, соціологічному, статис
тичному аспектах. [3]

«Живий» смисл інформації в тому, 
щоб бути повідомленою і сприйнятою. 
Комунікативна цінність журналістського 
тексту не в тому, щоб бути прочитаним, а 
в тому, щоб бути зрозумілим; журналіст 
прагне донести свою позицію, бажання 
натякнути про своє бачення проблеми, 
ідею створення матеріалу. Тобто, кому
нікативні позиції відбивають єдність між 
способом вираження та очікуваним про
дуктом сприймання. Читач (глядач, слу
хач), у свою чергу, через журналістський 
текст входить у контакт з реальною про
блемою, а тому рецептори перетворюють 
повідомлення в предмет, факти -  в реалії 
життя, рекомендації -  в ділові пропози
ції, а описану ситуацію -  в стан, коли по
трібно приймати рішення. Отже, комуні
кативний ефект журналістського тво
ру -  це плід умов комунікативного акту. 
Із них він виникає, з їх урахувань більш 
або менш свідомо сконструйований, 
моделює хід спілкування. Досягнення 
комунікативного ефекту залежить, без
умовно, від багатьох факторів, однак без 
контактно-організуючих чинників канал 
соціального зв'язку або переривається, 
або навіть не встановлюється. Власне 
комунікативна ефективність матеріалу 
підсилюється звичкою отримання порції 
задоволення від написаного. Психологіч
ні емоції й переживання читача книги на
багато інтенсивніші, ніж емоції в повсяк
денному житті.

При вивченні аудиторії досліджуєть
ся свідомість і поведінка людей у процесі 
споживання і виробництва інформації, 
вивчається також вибір аудиторією мате
ріалів і каналів інформації, оцінки, очіку
вання, уявлення про завдання органів ін
формації, про засоби їх існування тощо.

Практика засвідчує, що орієнтація 
на найбільшу аудиторію частіше озна
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чає орієнтацію на масові, невимогливі 
смаки споживачів -  спрощений гумор, 
банальні мелодрами та події. Але, з точ
ки зору психології мас, характеристики 
аудиторії не вичерпуються факторами 
поведінки, що проявляються ззовні: ви
бором того чи іншого джерела, того чи 
іншого матеріалу, тривалістю підписки 
на газету й користування телевізором. За 
зовнішньо однаковою поведінкою стоять 
різні потреби, інтереси, очікування. З ін
шого боку, одні й ті ж потреби, інтереси, 
очікування по-різному проявляються у 
поведінці аудиторії. Адже, аудиторія в 
розумінні психології мас -  це «велика со
ціальна група» -  іншими словами публі
ка у певних рамках; завжди збирається 
ради загальної і конкретної мети, тому 
вона більш керована, зокрема, більшою 
мірою дотримує норми, прийняті у об
раному типі організації видовищ. Це сти
хійний тип групи. Важливим чинником 
формування стихійних груп є громад
ська думка. У кожному суспільстві ідеї, 
переконання, соціальні уявлення різних 
великих організованих груп існують не 
ізольовано, а утворюють своєрідний 
сплав, що можна визначити як масову 
свідомість суспільства. Виразником цієї 
масової свідомості і є громадська думка.

Доцільно реципієнтські аудиторії 
розглядати з погляду їх видів: вікові, про
фесійні, за соціальними характеристика
ми членів групи.

О.Харитоненко [7] виокремила за 
певними критеріями диференціації такі 
типи аналізу реципієнтських аудиторій: 
за економічними (споживацькими) ха
рактеристиками (купівельна спромож
ність (тут можемо додати рівень забезпе
ченості та можливості доступу до нових 
засобів комунікації!), мотив придбання, 
споживацька активність); за соціальною 
характеристикою реципієнтів (соціальне 
походження, національність, рівень осві
ти, фах, географічне розселення, стать; 
вік); за можливостями сприймання 
(об'єкт оцінювання, рівень самостійності 
та керованості в сприйманні інформації 
та ін. ); за обраними форматами читан
ня ( рівень самостійності та керованості 
у виборі літератури, кількість та якість 
читання, мотив та ін.); за історичним ас
пектом.

Важливим об'єктом уваги в сучасних 
дослідженнях є поняття спеціалізованої 
і масової аудиторії. У даному випадку 
спеціалізована інформація відбирається 
з масивів масової комунікації, сприйнят
тя якої хоч і не передбачає спеціальної 
підготовки аудиторії, але розраховане на 
специфічну структуру інтересів.

Попри особисті вподобання і тя
жіння реципієнтів до певного кола тем 
і зацікавлених осіб, сучасні технології 
дають змогу здійснювати тиск на ауди
торію не жорстким ідеологічним при
мусом, а на рівні так званого «слабкого 
виливу». Наприклад, вся концепція су
часних паблік рілейшнз орієнтується на 
використання методик непрямого тиску 
на громадську думку. Найпоширеніши
ми в мас-медіа стають рекреативна та 
функція відтворення в аудиторії певного 
емоційно-психологічного настрою, які 
донедавна перебували на периферійних 
позиціях. [1]

Часто засоби комунікації стають аре
ною для справжніх інформаційних воєн 
з використанням дезінформації, зливу 
компроматів, із замовчуванням та пе 
рекручуванням фактів -  це технологія 
ідеологічного впливу в інтересах вла
ди та олігархів, які «курують» ці ЗМІ на 
громадську думку населення. Це такі 
технології як: інформаційна інтервенція 
-  це тенденційна інформація, коли роз
повсюджується через системи зв’язку 
суб'єктивні факти та суб’єктивна інфор
мація, що впливають на суспільну дум
ку і прийняття рішень в іншій державі; 
інформаційний тиск -  один із видів ін
формаційних загроз, що впливають на 
прийняття рішення; риЬііс геІаііопз -  це 
спеціальна система управління інформа
цією з метою_поширення інформаційної 
продукції через засоби масової комуніка
ції для спрямованого формування бажа
ної громадської думки.

Отже, як випливає з точки зору со
ціальної психології, досліджувати масові 
інформаційні процеси -  означає зрозумі
ти, які саме утворення в свідомості лю
дей підлягають змінам, як ці зміни впли
вають на стан свідомості великої групи, 
на їхню поведінку, на соціальну психіку. 
І тут масова комунікація виконує кілька 
значущих ролей:
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♦ регулятора динамічних процесів 
соціальної психіки;

♦ інтегратора масових настроїв;
♦ каналу циркуляції психоформую- 

чої інформації.
Журналістам та редакторам важливо 

знати, які види психологічних ефектів 
упливають на формування інформацій
ного клімату реципієнтської аудиторії і 
цим самим здатні підвищити ефектив
ність масової комунікації. Це такі ефекти 
(за Ю. Шерковіним) задоволеності, що 
виникають свідомо або несвідомо:

Утилітарний -  отримання задо
волення від інформації, яка допомагає 
розв’язати різні життєві, соціальні і по
бутові проблеми. Слухач (читач, глядач 
тощо) із задоволенням сприймає інфор
мацію, котра містить прогноз погоди, 
програми радіо і телебачення, рубрики 
типу "Зроби сам" та ін.;

Престижний -  задоволення від ін
формації, яка безпосередньо чи опосе
редковано підтримує цінності і цілі тієї 
соціальної групи, до якої належить чи 
зараховує себе реципієнт. Очікування 
задоволення такого роду служить спону
кальним мотивом для людей залишатися 
членом цієї спільності;

Посилення позиції -  задоволення від 
інформації, що підтримує реципієнта в 
думці про якесь спірне питання. Полемі
ка на сторінках газет викликає поляриза
цію оцінок і думок щодо певної проблеми 
і люди шукають інформацію у підтримку 
своєї точки зору. Знайшовши таку інфор
мацію, індивід дістає задоволення;

Емоційний ~ задоволення від отри
маної емоційної розрядки. У ході отри
мання інформації людина компенсує 
емоційну нестачу, яка постійно виникає у 
сучасних умовах і психіці індивіда. Неза
доволення потреби у знятті особистішо
го напруження служить однією з причин 
таких соціальних захворювань, як нарко
манія, пияцтво тощо

Естетичного збагачення -  людина 
дістає естетичне задоволення від сприй
мання прекрасного (милується художнім 
витвором, збагачується духовно тощо);

Комфорту -  виникнення психічного 
комфорту, який досягається сприйман
ням і розумінням гумору, добре побудо
ваних сюжетних ліній художнього твору

або музичної програми та ін.;
Задоволення пізнавального інтересу 

-  цей ефект виникає як необхідний ре
зультат пізнавальної діяльності людини, 
як наслідок її бажання бути поінформо
ваною про події у світі. Відоме має до
повнюватися новими деталями, позаяк 
замість задоволення інформація викличе 
роздратування у людини і посилить на
пруження. [5]

Оскільки реципієнтські аудиторії на
лежать до різних соціальних, культурних, 
національних, релігійних, професійних 
груп, то, зрозуміло, існують певні соці
ально-культурні бар'єри розуміння ін
формації\ пов’язані зі змістовними і фор
мальними характеристиками самого по
відомлення (фонетичними, стилістични
ми, семантичними), а також логікою його 
побудови: фонетичний -  пов’язаний з 
особливостями мови того, хто говорить, 
і виникає тоді, коли учасники комуніка
тивного процесу розмовляють різни
ми мовами й діалектами, мають суттєві 
дефекти мови та дикції, перекручену 
граматичну побудову висловлювань; 
стилістичний -  виникає в разі невідпо
відності стилю мови комунікатора й си
туації спілкування або стилю мови й ак
туального психологічного стану реципі
єнта; семантичний -  має місце тоді, коли 
партнери користуються одними й тими 
ж знаками для позначення абсолютно 
різних мовлень. Це проблема жаргонів і 
сленгів, обмеженого лексикону в одного 
з співрозмовників; логічний -  основна 
проблема, яка закладена в нерозумінні, 
пов’язана з особливостями мислення 
реципієнта, адже судження можуть бути 
плутаними або суперечливими.

Подолання таких бар’єрів можливе, 
якщо журналісти (редактори, видавці, 
спеціалісти піару та ін.) будуть володіти, 
окрім професійних знань і вмінь, сис
темою комунікативної лінгвістики. На 
думку В, Стехіної, теорія мовленнєвого 
впливу є складовою частиною неорито- 
рики як науки про соціальну комунікацію> 
яка досліджує ефективність спілкування 
в аспекті його цілеспрямованості та мо
тивації, мовленнєвий вплив, аргумента
цію, комунікативну взаємодію, конфлік- 
тологію. У сучасному суспільстві зростає 
роль масової комунікації, пропаганди,
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реклами, отже, неоритормки як засобу 
вдосконалення навичок ефективного ді
лового і медіаспілкування, [6], У сучасно
му суспільстві неориторика потрібна для 
вдосконалення навичок ефективних між- 
особистісного й ділового спілкування, 
масової комунікації, політичного впливу, 
пропаганди з завданням соціально-пси
хологічного впливу, реклами, педагогіки 
та виховання, менеджменту тощо [6].

Вважаємо за доцільне розширювати 
змістові блоки профільних дисциплін 
з журналістики та видавничої справи і 
редагування темами ґрунтовнішого до
слідження реципіентських аудиторій, 
комунікативних впливів, ефективності 
мас-медійних повідомлень, які є регуля
торами та елементами формування наці
онального інформаційного простору.
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