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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження полягає в тому, що система 

преси Донецької області періоду незалежності України (1991–2012 рр.) як 

інформаційне джерело про цілісне суспільно-політичне, поліетнічне та 

соціокультурне життя регіону не виступала в якості об’єкта окремого 

наукового дослідження. Особливої актуальності набуває досліджувана тема в 

сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в країні загалом та на 

Донбасі зокрема. В 20132016 рр. відбулися незворотні процеси в 

інформаційному просторі Донецької області: через кризу в політичній, 

економічній та соціальній сфері масово почали закриватися редакції газет та 

журналів, окремі друковані ЗМІ переїхали до інших регіонів, наклади 

існуючих видань значно зменшилися, знищено редакційні архіви з 

одиничними примірниками номерів. Тому проблема збереження цілісного 

уявлення про особливості функціонування преси Донецької області періоду 

незалежності України, її типологію та жанрове розмаїття в історії українського 

журналістикознавства є вельми важливою та актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в межах комплексної теми кафедри соціальних 

комунікацій Маріупольського державного університету «ЗМК та новітні 

соціально-комунікаційні технології: моніторинг, діагностика, проектування» 

(державний реєстраційний номер 0112 U 005931). 

Метою дослідження є визначення структурно-типологічних, жанрово-

тематичних та функціональних особливостей преси Донецької області 

19912012 рр. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання 

наступних завдань: 

1) дати загальну характеристику стану вивчення історії преси 

Донецької області в журналістикознавчих дослідженнях з часів незалежності 

до 2012 р. з урахуванням студіювання періодики Сходу України;  

2) описати пресу Донецької області  досліджуваного періоду в 

динаміці розвитку (типологія, жанрова палітра, тематичні домінанти, 

особливості функціонування);  

3) виявити пріоритети читацької аудиторії в дискурсі соціальних 

комунікацій; 

4) розглянути в інших виданнях різножанрові журналістські твори, 

присвячені висвітленню історії та діяльності друкованих ЗМІ Донецької 

області; укласти відповідний покажчик;  

5) проаналізувати рівень взаємодії спеціалізованих організацій та 

установ з журналістами Донецької області, визначити її вплив на формування 

та розвиток інформаційного простору області; 

6) визначити основні засоби інтеграції місцевих та обласних 

друкованих ЗМІ в загальноукраїнський та світовий інформаційний простір. 

Об'єктом дослідження стали друковані ЗМІ Донецької області, що 

видавалися в період 19912012 рр. Вважаємо за потрібне розглядати 

періодичні та продовжувані видання, адже складні економічні умови  
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існування друкованих ЗМІ в перші роки незалежності України (ціна паперу, 

зменшення кількості читачів та ін.) значно впливали на періодичність виходу. 

Згідно з ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види», до періодичних та 

продовжуваних видань належать різні види газет, журналів, бюлетенів та 

календарів. Альманахи, каталоги, довідники зараховуються до неперіодичних 

видань, але аналізуються в тексті дисертації, тому що їх внесено до переліку 

друкованих періодичних видань, які зареєстровані та виходять у Донецькій 

області. Окрім цього, визначення терміну «преса» включає як періодичні, так 

і неперіодичні типи видань. Більше уваги приділяється передплачуваним 

друкованим виданням, які є найбільш стабільним сегментом в системі 

друкованих видань області, адже існують певні розбіжності між кількістю 

зареєстрованих в області видань та часткою видань, які потрапляють до 

каталогу передплати. Це зумовлено декількома чинниками: 1) деякі 

зареєстровані видання розповсюджуються тільки вроздріб або видаються без 

певної регулярності; 2) існують безкоштовні видання; 3) велика кількість 

видань тільки зареєстрована, але не видається.  

Предмет дослідження − структурно-типологічні, жанрово-тематичні та 

функціональні особливості друкованих ЗМІ Донецької області, їх інтеграція в 

загальноукраїнський та світовий інформаційний простір. 

Територіальними межами дослідження обрано Донецьку область. 

Хронологічні межі 19912012 рр. обрано для аналізу, як період незалежності 

Української держави, від її виокремлення до сучасності (2012 рік обрано 

граничним в межах дослідження як такий, що передував значним суспільно-

політичним змінам для історії України, які в тому числі позначилися на 

структурно-типологічних характеристиках інформаційного простору 

Донецької області).  

Методи дослідження. В роботі використано такі загальнонаукові 

методи, як аналіз, синтез та узагальнення. Різні етапи роботи потребували 

використання таких методів: описовий (в Розділі 1 для здійснення опису 

історіографії дослідження, теоретичних засад типології періодичних 

друкованих видань та наукових основ жанрової дефініції журналістських 

матеріалів); порівняльно-історичний (в Розділі 2 для характеристики 

періодичних друкованих видань Донецької області 19912012 рр. в історичній 

ретроспективі); метод моніторингу (в Розділі 2 для визначення типологічних 

характеристик друкованих періодичних видань Донецької області 19912012 

рр., кількісних і тематичних характеристик передплачуваних видань обласної 

та міськрайонної сфери розповсюдження);  метод контент-аналізу (в Розділі 3 

для аналізу матеріалів  у журналі «Журналіст України», що висвітлюють 

діяльність друкованих ЗМІ Донецької області); анкетування (в Розділі 3 для 

визначення читацьких пріоритетів аудиторії періодичних друкованих видань 

Донецької області). 

Теоретико-методологічна і джерельна база дослідження. Теоретична 

частина наукової роботи базується на наукових працях, що торкаються питань 

функціонування преси на території сучасної Донецької області в попередні 
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роки (О. Школьна, В. Владимиров, Н. Сидоренко) та на сучасному етапі 

загалом (С. Гурьєва) або в окремих аспектах (І. Скленар, Т. Давидченко та ін.). 

Залучено наукові праці, присвячені загальним питанням функціонування 

регіональної преси в межах країни (В. Бебик, О. Гриценко, С. Костилєва,          

В. Кулик та ін.) та світу (М. Карась, Ю. Соломонов та ін.). Теоретичною 

основою дослідження типологічних характеристик друкованих видань області 

стали дослідження зарубіжних   (О. Акопов, Є. Ахмадулін, В. Ворошилов,        

О. Западов, Я. Засурський, М. Шкондін, Л. Реснянська та ін.) та українських 

журналістикознавців (С. Гурьєва, Ю. Фінклер, Т. Хітрова, О. Школьна,               

В. Шевченко та ін.). Зважаючи на те, що однією з типологічних характеристик 

друкованого видання багато дослідників вважають його жанрове наповнення 

та враховуючи зацікавленість науковців проблемами жанрології та високу 

ступінь дискутивності зазначеного питання, у дисертації аналіз жанрової 

структури видань ґрунтується на розвідках науковців попередніх часів та 

сучасних українських і зарубіжних авторів: В. Пельт, В. Здоровега,                        

Л. Кройчик, М. Кім, О. Тертичний, С. Гуревич, М. Василенко, Л. Шибаєва та 

ін. Для виконання практичних завдань дослідження залучено каталоги, 

збірники, в яких містилася інформація про видання Донецької області, 

моніторингові дослідження Академії Української Преси та GfK Ukraine, 

публікації про діяльність друкованих видань області в пресі. Емпіричною 

базою дослідження слугували періодичні друковані видання, що виходили 

друком на території Донецької області в 19912012 рр. 

Наукова новизна полягає в тому, що у дослідженні вперше:  

 системно проаналізовано друковані видання (пресу) Донецької області 

періоду незалежності України (19912012 рр.);  

 запропоновано доповнити типологічні характеристики періодичних 

видань критерієм «наявність / відсутність передплати» (передплачуване / 

непередплачуване видання);  

 наочно продемонстровано вплив специфіки великого промислового 

регіону на особливості розвитку друкованих ЗМІ (зокрема їх типологію, 

тематику, проблематику, особливості функціонування) на прикладі Донецької 

області; 

 доведено, що контент  регіональної преси Донецької області 

19912012 рр. відображає стан, трансформаційні зміни та тенденції розвитку  

суспільного життя регіону; 

 укладено перелік передплачуваних друкованих видань Донецької 

області 20002012 рр. із зазначенням відомостей про змістовне наповнення, 

формат, обсяг видання та прослідковано динаміку змін за роками; 

 структуровано загальносвітові й загальноукраїнські тенденції та 

регіональні фактори, під впливом яких формувалася та розвивалася преса 

Донецької області в досліджуваний період.  

удосконалено: 

 шляхи виявлення пріоритетів читацької аудиторії регіональної преси в 

дискурсі соціальних комунікацій за розробленою дисертанткою анкетою; 
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 розуміння актуальних для регіону засобів інтеграції місцевих та 

обласних друкованих ЗМІ в загальноукраїнський та світовий інформаційний 

простір. 

набуло подальшого розвитку: 

 дослідження діяльності мас-медіа на територіальному рівні залежно 

від соціальних характеристик аудиторії. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому 

впорядковано інформацію про передплачувані видання Донецької області 

20002012 рр. та створено алфавітні покажчики з основними відомостями про 

друковані видання. Також аналіз сучасного стану ринку періодики в області 

засвідчив певні вільні тематичні та аудиторні ніші, які наразі затребувані 

читачами та можуть бути використані як існуючими газетами та журналами, 

так і спонукати до створення нових видань.  У науковій роботі запропоновано 

анкету для визначення читацьких пріоритетів аудиторії періодичних 

друкованих видань, яка може бути використана редакціями друкованих ЗМІ. 

Результати роботи можуть стати основою для підготовки спецкурсу для 

студентів спеціальності «Журналістика», а також стануть в нагоді при 

викладанні курсу «Історія української журналістики».   

Особистий внесок здобувача полягає у систематизації відомостей 

щодо друкованих видань Донецької області за тривалий хронологічний період 

(зокрема передплачуваних), визначенні їх типологічних особливостей та 

жанрово-тематичних пріоритетів і пропозиції щодо засобів інтеграції місцевих 

та обласних друкованих ЗМІ в загальноукраїнський та світовий 

інформаційний простір. Дисертація, автореферат та опубліковані наукові 

статті і тези доповідей матеріалів конференцій, у яких викладено основні 

положення наукової роботи, виконано самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Про результати дослідження 

доповідалося на 28 конференціях:  

1) Міжнародних: «Світові стандарти журналістики» (Черкаси, 2010), 

«Мариністика в художній літературі» (Бердянськ, 2010), «Типологічні 

характеристики українського медійного контенту» (Київ, 2011), «Наука та 

освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» 

(Маріуполь, 2011), «Мова  література  культура в контексті національних 

взаємозв'язків» (Бердянськ, 2011), «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(Запоріжжя, 2012), «Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного 

контенту» (Київ, 2012), «Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та 

перспективи розвитку» (Луганськ, 2012), «Корпоративна соціальна 

відповідальність: діалог влади, бізнесу, громадськості» (Донецьк, 2013), 

«Сучасний етап євразійської інтеграції: бізнес-комунікації, економічні 

рішення, геополітичний фактор» (Санкт-Петербург, 2013), «Медіакартина 

світу: структура, семіотика, канали трансляції» (Бердянськ, 2013), «Система 

цінностей сучасного суспільства» (Новосибірськ, 2013); 

2) Всеукраїнських: «Проблема ґендеру в гуманітарних 

дослідженнях» (Маріуполь, 2010), «Проблеми типології в сучасному 
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мовознавстві» (Одеса, 2010),  «Масова комунікація: історія, сьогодення, 

перспективи» (Луцьк, 2011), «Українські ЗМК: сучасний стан та формування 

інформаційного суспільства» (Донецьк, 2012), «Соціальні комунікації в 

інформаційному суспільстві» (Івано-Франківськ, 2013), «Громадянське 

суспільство і ЗМК: пошуки партнерства» (Львів, 2013); 

3) Вузівських та міжвузівських: «Актуальні проблеми науки та 

освіти» (Маріуполь, 20092017), «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, 

право: історичний аспект» (Євпаторія, 2010). 

Обговорення основних її положень відбувалося на науково-методичних 

семінарах викладачів кафедри соціальних комунікацій Маріупольського 

державного університету.  

Публікації. Основні положення та результати роботи викладено в 

статтях та тезах у наукових збірниках і збірниках матеріалів конференцій. У 

межах теми дисертаційного дослідження опубліковано 8 статей у наукових 

фахових виданнях України, 2 статті в іноземних виданнях, 20 статей та тез в 

інших виданнях і матеріалах конференцій.   

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(152 найменування, викладених на 16 сторінках) та додатків (5 додатків, 

викладених на 205 сторінках). Загальний обсяг роботи 426 сторінок, з них 

основного тексту 199 сторінок.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено її теоретичне та 

практичне значення, розмежовано предмет та об'єкт дослідження, зазначено 

територіальні та часові межі, поставлено мету та сформовано відповідні 

завдання, проведено огляд теоретико-методологічної та джерельної бази, 

перелічені методи дослідження.  

У Розділі 1 «Преса Донецької області як предмет наукових студій» 

проаналізовано журналістикознавчі праці, присвячені пресі Донецької області 

19912012 рр., систематизовано та узагальнено інші джерела; розглянуто 

теоретичні засади типології періодичних друкованих видань, а також наукові 

основи жанрової ідентифікації журналістських текстів. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія та джерельна база дослідження» в 

декілька груп систематизовані матеріали про історію преси досліджуваної 

області: 1) дослідження преси Донецької області попередніх часів                        

(О. Школьна, В. Владимиров та ін.);  2) роботи про сучасний стан ринку 

періодики в країні (В. Бебик, С. Костилєва та ін.) та в області (С. Гурьєва та 

ін.), а також характеристика окремих типів видань України із залученням 

відомостей про видання Донецької області (Т. Давидченко, Ю. Колісник,            

І. Скленар та ін.); 3) роботи науковців з інших галузей науки, які аналізують 

пресу Донецької області в окремих аспектах (С. Сереброва, Е. Мамонтова,      

В. Брадов та ін.); 4) результати моніторингових досліджень преси Донецької 

області; 5) журналістські матеріали в друкованих ЗМІ про діяльність 

періодичних видань Донецької області; 6) книги та брошури, які видавалися 
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редакційними колективами, виходили до ювілею видання та містили відомості 

з історії газети чи журналу, узагальнювали їх досвід за роки існування. 

Наукові дослідження, присвячені пресі зазначеної території, починають 

з’являтися тільки в другій половині 90-х рр. ХХ ст. Найбільш вивченим є 

період 18381917 рр., коли сучасна територія Донецької області була 

частиною Катеринославської губернії (роботи О. Школьної, В. Владимирова, 

В. Георгієвської та ін.). Преса Донецької області часів СРСР, представлена 

обмеженою кількістю видань, не ставала об’єктом наукових зацікавлень 

сучасних  журналістикознавців. Початкові роки розбудови незалежної 

держави, які значно вплинули на формування якісно та кількісно нового 

інформаційного простору області, також здебільшого залишилися поза увагою 

науковців. Наступний період, представлений в журналістикознавчих наукових 

розробках,  це сучасна преса області (періодичні видання кінця ХХ  початку 

ХХІ ст.). Але це лише згадки про окремі видання, що виходять друком на 

території Донецької області, подекуди їх аналіз в контексті досліджуваної 

науковцем теми (Ю. Колісник «Преса національних меншин України як засіб 

їх самоствердження в умовах становлення української державності (1992–1999 

рр.)»). В роботах науковців з інших галузей науки преса Донецької області 

слугує переважно емпіричним матеріалом. 

У підрозділі 1.2. «Теоретичні засади типології періодичних друкованих 

видань» проаналізовано існуючі критерії типології ЗМІ, запропоновані 

українськими та зарубіжними вченими. Нами запропоновано розширити 

критерії типології ЗМІ та враховувати критерій «передплачувані / 

непередплачувані видання». Критерій щодо наявності / відсутності 

передплати пропонується розглядати як важливий чинник популярності 

видання.    

Спираючись на досвід провідних журналістикознавців та впорядковані 

й розширені критерії типології друкованих видань, враховуючи загальну мету 

дослідження та виходячи зі специфіки досліджуваної території, нами уточнено 

та доповнено перелік критеріїв, за якими надалі аналізувалися окремі 

друковані ЗМІ: вид видання, цільове призначення, цільова аудиторія (читацьке 

призначення), тематичне наповнення, жанрові пріоритети, сфера 

розповсюдження, місце розташування редакції, засновник, мова видання, 

тираж, обсяг, формат, періодичність, наявність / відсутність передплати 

(передплачуване / непередплачуване видання). 

У підрозділі 1.3. «Наукові основи жанрової ідентифікації 

журналістських текстів» проаналізовано класифікації журналістських 

жанрів провідних науковців, виділено в них спільні та відмінні риси, 

розглянуто сучасні погляди на проблему жанрової ідентифікації 

журналістських матеріалів.   

Різниця підходів до класифікації жанрів журналістики зумовлена, 

головним чином, пошуком єдиної логічної підстави поділу жанрів за різними 

типами. Спільним у класифікаціях В. Пельта, В. Здоровеги, М. Кіма,                    

О. Тертичного є виокремлення трьох груп журналістських жанрів ‒ 
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інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних. В. Здоровега в 

окрему групу виділяє сатиричні жанри. Докорінно відрізняється класифікація 

Є. Проніна, цінність якої дослідники вбачають у тому, що ним встановлено 

відповідності між жанрами, які мають різний обсяг, назву та цільову установку 

на рівень осмислення відображуваного явища соціальної практики. Специфіка 

жанрової типології Л. Кройчика насамперед у тому, що замість терміну 

«жанр» він використовує термін «текст». Дослідник виділяє п’ять груп 

журналістських текстів, як чистих (дослідницькі), так і гібридних (оперативно-

дослідницькі), що інші вважають певним недоліком його класифікації. 

Типологічна структура жанрів журналістики С. Гуревича складається як з 

традиційних елементів (художньо-публіцистичні жанри), так і нетрадиційних 

(виокремлює діалогічні, епістолярні жанри, сатиричні в межах художньо-

публіцистичних). Розгляд жанрових форм публікацій інших типів значно 

розширює і доповнює наведену класифікацію.  

Всі розглянуті класифікації, на нашу думку, так чи інакше нагадують 

традиційну класифікацію В. Пельта. Співвідноситься з нею навіть міжмедійна 

типологія журналістських форм (тобто журналістських жанрів) Курта 

Ройманна, створена з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та 

надбань технічного прогресу. 

У Розділі 2 «Типологічні характеристики друкованих періодичних 

видань Донецької області 19912012 рр.» надано загальну характеристику 

друкованого сегменту інформаційного простору області; визначено місце в 

ньому передплачуваних друкованих видань. 

Підрозділ 2.1. «Загальна характеристика друкованих ЗМІ області» 

присвячено аналізу загальної структури комплексу друкованих видань, 

здійснено опис їх типологічних особливостей та виокремлено основні 

тенденції розвитку за досліджуваний період. 

За видом видання друковані ЗМІ Донецької області поділяються на 

альманахи, бюлетені, газети, дайджести, довідники, журнали, календарі, 

каталоги, збірники. Більшість друкованих ЗМІ в області  це газети (більше 

тисячі найменувань). Їх цільове призначення відрізняється різноманітністю, 

пов’язаною з аудиторією, на яку розраховане видання, та тематикою, яка 

превалює в газеті (22 категорії). Найбільш чисельними є загально-політичні, 

інформаційно-рекламні та рекламні газети. Широко представлені виробничо-

практичні, дитячі, релігійні, економічні. Менше 10 назв містить група 

культурно-просвітницьких та літературно-художніх газет, газет для молоді. 

За охопленням території газети розподіляються на обласні, районні, 

міські та міськрайонні. Трапляються випадки, коли видання доступне лише 

мешканцям одного селища (інформаційна газета «Сім'я та школа» в с. Опитне 

Артемівського р-ну) або одного району великого промислового міста 

(загально-політична газета «Слово шахтаря» для Кіровського р-ну                        

м. Донецька). Деякі видання розраховані лише на працівників великого 

промислового підприємства, яке є його засновником (газета «Фрунзенец» для 

робітників металургійного заводу ім. Фрунзе в м. Костянтинівка), шахти 
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(газета «Шахтерские горизонты» в м. Кіровське розрахована на працівників 

шахти «Комсомолець Донбаса»).  

Серед газет за сферою розповсюдження чисельно найбільш представлені 

видання, що розповсюджуються на території всієї області. Редакції таких 

видань найчастіше були розташовані в обласному центрі  м. Донецьку. Друге 

місце посідають газети місцевого значення.  

Слід відзначити тенденцію до раціонального співвідношення кількості 

мешканців та видань, що розповсюджуються на території міста, а також до 

залежності від загальноекономічного статусу самого міста: міста з розвиненою 

інфраструктурою, з великою кількістю промислових підприємств та 

мешканців мають відповідно до цього велику кількість пропозицій для 

громадян в інформаційній сфері. Відповідною до цього є й тиражна політика 

видань: великі міста  великі наклади, маленькі міста  маленькі наклади; 

обласна сфера розповсюдження  великі наклади, міська або районна  менші 

за обсягом тиражі. 

В досліджуваний період відбувається поступовий перехід регіональних 

друкованих ЗМІ на державну мову, поодинокі газети чи журнали 

використовують в якості основної мову національної меншини або іноземну 

(найчастіше англійську) мову. 

Найпопулярнішим форматом регіональних газет Донецької області є 

формат А3, використовується з меншою частотністю формат А4, зовсім рідко 

трапляються видання формату А5. Часто газети формату А4 та А5 являють 

собою видання не газетного, а газетно-журнального типу, різниця між якими 

полягає в наявності скріплення у виданнях другого типу. Видання газетно-

журнального типу найчастіше бувають не щоденними, а щотижневими або 

щомісячними. Щоденні газети формату А3 мають невеликі обсяги в 4-8 полос, 

«товстушки»  1624 полоси. Щотижневі газети формату А3 мають більший 

обсяг (1654 полоси). Газети  формату А4А5  3264 полоси. 

Наступний за чисельністю вид видань в Донецькій області  це журнали, 

яких зареєстровано близько двохсот. Найбільш вживаними є щомісячники. За 

цільовим та читацьким призначенням зареєстровані 19 груп журналів. 

Найбільшими є групи інформаційно-рекламних та рекламних журналів, 

широко представлені інформаційні та загально-політичні. Чисельність 

спеціалізованих спортивних, медичних, релігійних журналів значно менша, а 

жіночі та навчальні журнали представлені одинично. Порівняно з газетами, 

менша кількість груп за цільовим та читацьким призначенням представлена 

серед журналів. Для них залишаються вільними окремі тематичні ніші та 

групи читачів. З’являються в області й глянсові журнали, надруковані на 

папері високої якості, з великою кількістю реклами та відповідним 

тематичним наповненням, пристосованим до регіонального рівня. Найчастіше 

період їх існування обмежується невеликим проміжком часу, адже їх вартість 

не сприяє встановленню великого читацького попиту на них (наприклад, 

«Брызги шампанского», «KODгорода», «Choice», «Бутик» та ін.). 
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В області зареєстровано 22 бюлетені. За цільовим призначенням вони 

розподіляються на інформаційно-рекламні (11), інформаційні (4), загально-

політичні (2), освітні (1), медичні (1), довідкові (1), економічні (1), рекламні 

(1). Їх засновниками виступають приватні особи, профспілкові та громадські 

організації, приватні підприємства, фірми, товариства, агентства, політичні 

партії, міські ради. Сферою розповсюдження здебільшого є вся територія 

Донецької області (14), два бюлетені розповсюджуються на території 

декількох міст («Діловий Красноармійськ»  м. Красноармійськ, м. Селидове, 

м. Родинське, м. Димитров, м. Новогродівка). 

В області представлено 5 календарів: «Перекидной календарь», 

«Заспіваймо, друзі», «Український святковий», «Іменинний», 

«Знаменательный Донбасс». Всі календарі двомовні, видаються в м. Донецьку 

раз на рік та розповсюджуються на території всієї області. Тираж кожного з 

них становить близько 5000 примірників, формат видань  А6. За цільовим 

призначенням вони поділяються на довідкові (1), інформаційні (3), рекламно-

інформаційні (1). 

В Донецькій області зареєстровано 5 альманахів, хоча на практиці їх 

існує більше. Наприклад, «Азовский морской альманах», який в назві містить 

визначення типу видання, зареєстрований як літературно-художній журнал.  

5 зареєстрованих каталогів носять рекламно-інформаційний характер та 

розповсюджуються на території всієї області. Тематичні напрями підбору 

інформації для каталогів різноманітні та відбиваються в їх назвах: «Донбасс-

Информ», «Мамин Мир», «Лучшие решения для вашего дома под ключ». 

В області зареєстровано 3 довідники: «Четвертая власть. СМИ и реклама 

в Донецкой области», «Горловка от А до Я», «Деловой справочник 

"Навигатор"». Два довідники розповсюджуються на території всієї області, 

один  в м. Горлівка. Засновані вони приватними особами (2) та товариством 

з обмеженою відповідальністю (1). 

Частка видань, зареєстрованих в якості дайджестів, не виключає 

можливості того, що на практиці їх (зареєстрованих як газети чи журнали) не 

існує більше. Адже багато друкованих ЗМІ (наприклад, газета «7Я» в                   

м. Маріуполі) на 90100 % складаються саме з передруків з інших видань 

(найчастіше з мережі Інтернет). 

В Донецькій області зареєстровано 13 збірників: 2 інформаційних («Все, 

что надо», «Фармация»), 2 довідкових («Славянск», «Деловой Донецк»), 1 

рекламний («Твой город»), 6 рекламно-інформаційних («Маріуполь і 

Приазов'є», «Образование. Обучение», «Бизнес – Мариуполь», «Золотые 

страницы Украины. Донецк и Донецкая область», «Візітка +», «Вигата»), 2 

наукових («Збірник наукових праць Донецького державного університету 

управління», «Вісник МЕГІ»). Засновниками наукових збірників виступають 

вищі навчальні заклади, інших  приватні особи та бізнес-структури. 10 з них 

розповсюджуються на території всієї області, 2  в м. Маріуполі, 1  в                   

м. Слов'янську. Друкуються вони форматом А3 (2), А4 (7), А5 (4). 

Періодичність виходу коливається від двох разів на тиждень до одного разу на 
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рік (переважають щорічні збірники, яких нараховується 6). Переважно це 

двомовні видання, подекуди багатомовні (залучають англійську). 

У пункті 2.1.1. «Преса національних меншин» зосереджено увагу на 

друкованих виданнях національних меншин Донецької області.  

Найбільш потужною та чисельною діаспорою в Донецькій області є 

грецька діаспора. Вона видає три газети: «Камбана», «Хронос», «Эллины 

Украины». Існує в Донецькій області два видання для представників польської 

діаспори. З 2000 р. видається інформаційна газета «Polacy Donbasu», 

засновником якої виступає Товариство Польської культури Донбасу. В 2007 р. 

громадська організація «Польсько-українське культурне товариство» 

започаткувало в м. Маріуполь видання інформаційної щомісячної газети 

«Zrodlo».  

Чотирма виданнями представлена єврейська діаспора в Донецькій 

області. Загальнополітична газета «Алеф» створена в жовтні 1990 р. за 

підтримки однойменного Донецького культурно-просвітницького центру. У 

м. Слов'янськ у 19951998 рр. виходила культурно-просвітницька газета 

Єврейської громади м. Слов'янська «Менора». «Барух га-Шем» – 

інформаційний листок Донецької обласної єврейської громади. І 

найпотужніше видання – газета «Наша жизнь в диаспоре и дома», перший 

номер якої вийшов у 1999 р. 

Інформаційна газета «Армянский вестник – Наири» – видання Донецької 

обласної громади вірмен, виходить з 2002 р. Газета має на меті висвітлення 

життя та діяльності вірменської діаспори в Донецькій області, ознайомлення 

співвітчизників, що мешкають за межами батьківщини, з політичними, 

економічними та культурними подіями у Вірменії. 

Громада азербайджанців Донецької області має власну газету та журнал. 

Інформаційно-довідкова газета «Конгресс Азербайджана» видається з 2009 р. 

та висвітлює діяльність азербайджанської громади в регіоні, події в 

Азербайджані, торкається питання україно-азербайджанських відносин. В 

листопаді 2007 р. вийшов журнал «Содружество», засновником якого також 

виступила Донецька обласна громадська організація «Конгрес 

Азербайджанців». Це довідкове, науково-популярне щомісячне видання, в 

якому розповідається про видатних людей Азербайджану та України.  

У пункті 2.1.2. «Релігійні видання» визначено типологічні особливості 

та динаміку розвитку релігійної преси Донецької області 19912012 рр. 

В області 39 релігійних друкованих видань. Вони почали виходити в з 

1993 р., коли християнським товариством «Нове Життя» було створено в           

м. Слов'янськ релігійну газету «Вестник Пришествия», що безкоштовно 

розповсюджувалася на теренах всієї області. Засновниками видань релігійного 

спрямування виступають общини, організації, церковна еліта, фізичні особи 

(«Православный вестник», «Стезя праведних», «Гость», «Преображение»), 

підприємства або відкриті акціонерні товариства (газета «Ясинівський 

коксохімік» започаткована ВАТ ТОВ «Ясинівський коксохімічний завод»). За 

цільовим призначення з 39 видань 33 є суто релігійними, інші 6 позиціонують 
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себе як інформаційні. Серед них є художньо-публіцистичне («Рассвет»), 

виробничо-практичне та наукове («Ясинівський коксохімік»), філософсько-

правове («Праведність і мир») видання. Загалом релігійна преса розрахована 

на доросле населення. Але зустрічаються і видання для дітей. Так, 

мусульманська газета «Минарет» має додаток для дітей  журнал 

«Светлячок». З квітня 2003 р. виходить дитячий православний журнал 

«Радость моя», започаткований Донецькою Єпархією Української 

православної Церкви. Дитячий журнал «Шишкин Лес» виходить з січня      

2006 р. Його було створено за мотивами телепрограми «Шишкин Лес» та 

«Доброе слово» (ТК «Глас»).  

Таким чином, за часи незалежності України в Донецькій області 

започатковується видання релігійної преси, кількість подібних видань 

поступово збільшується. Видання, започатковані релігійними організаціями, 

товариствами, єпархіями, церквами, окрім спільних тем та рубрик мають 

спільну мету: сприяти утвердженню гуманізму, толерантності, духовності, 

культури. 

Пункт 2.1.3. «Спеціалізовані морські видання» присвячено детальному 

аналізу газети «Азовский моряк» (м. Маріуполь) в історичному та жанрово-

тематичному аспектах. Розташування м. Маріуполя на узбережжі Азовського 

моря зробило його єдиним містом області, де видавалися морські газети та 

журнали. Існування в місті Азовського морського пароплавства сприяло 

розвитку ЗМІ для моряків. За різних часів в місті видавався літературно-

художній журнал «Азовский морской альманах», журнал для дозвілля 

«Моряна» та ін. Але найбільш тривалим було існування газети «Азовский 

моряк». Газета видавалася з 1929 р. (з перервою під час війни), а в 2008 р. 

припинила своє існування. Це було щотижневе інформаційне видання, 

розраховане на широку читацьку аудиторію, яку переважно складали 

працівники АМП та їхні родини. Цим пояснюється тематична спрямованість 

газети, в якій переважають матеріали морської тематики: висвітлення 

діяльності АМП, розповіді про маріупольських моряків та ін. «Азовский 

моряк», морська газета з майже 80-річною історією, поступово втрачала тираж 

через кризову ситуацію в галузі. Треба сподіватися, що зниклі через кризову 

ситуацію маріупольські морські видання з часом відродяться, адже серед них 

цікаві газети, журнали, альманахи з багаторічною історією (газета «Азовский 

моряк», «Азовский морской альманах», журнал «Моряна»).  

У пункті 2.1.4. «Культурно-просвітницькі видання» зосереджено 

основну увагу на виданні «Орифламма», що відрізняється найбільшою 

поширеністю, стабільністю, постійним розвитком та вдосконаленням. Серед 

широкого спектру видань Донецької області всього 6 культурно-

просвітницьких (0,5 % від загальної кількості зареєстрованих видань): 

«Орифламма», «Приложение к вестнику «Орифламма», «Вадим Писарев», 

«Менора», «Хронос», «Казачий вестник».  

Вісник «Орифламма» зареєстровано 18 серпня 1993 р., у вересні вийшов 

перший номер. Побачили світ 30 номерів, хоча видання планувалося як 
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щомісячне. Вісник багато ілюстрований, на його сторінках розміщуються 

картини М. К. Реріха та інших художників, фотографії, що дозволяє унаочнити 

тексти публікацій. Широко представлені графічні малюнки, які несуть в собі 

символічний зміст, важливий для прихильників Реріховського Руху (Прапор 

миру). Вісник «Орифламма» посідає особливе місце серед друкованих видань 

області. На його сторінках відсутні актуальні політичні, економічні новини. 

Натомість висвітлюються теми, які не втрачають своєї актуальності ніколи: 

гармонія, мир, родина, материнство та ін. 

У пункті 2.1.5. «Спортивні видання» надано загальну характеристику 

спеціалізованих спортивних видань Донецької області.  

Спортивні видання, започатковані різними організаціями, клубами, 

федераціями, окрім спільних використовуваних жанрів, тем та рубрик, мають 

спільну мету: пропагують здоровий спосіб життя, підвищують престиж 

українського спорту. Спортивні видання в області зазвичай мають невеликий 

тираж та не розповсюджуються за передплатою (за поодинокими винятками), 

а виключно вроздріб. Кожне з них має свою специфічну тематику: одні 

поглиблено займаються інформуванням читача в одній галузі спорту 

(«Шахтар» – футбол, «Ринг» – бокс), інші намагаються охопити всі  українські 

спортивні новини («Спорт-арена»). Характерною особливістю сучасного 

етапу розвитку спортивної преси в області є її пристосування до нових умов 

існування: створення сайтів спортивних видань, розміщення інформації про 

видання на сайті тієї чи іншої спортивної організації, клубу, федерації та ін. 

У пункті 2.1.6. «Альманахова журналістика (на прикладі альманахів      

м. Маріуполя)» здійснено комплексне дослідження маріупольських альманахів 

19912012 рр.: проаналізовано кількість виходу маріупольських альманахів у 

світ за роками; схарактеризовано їх жанрово-тематичне наповнення; здійснено 

розподіл на групи в залежності від особливостей наповнення.  

З 1991 р. в Маріуполі було здійснено видання 8 різних альманахів. Їх 

спільною рисою можна вважати те, що вони найчастіше були приурочені до 

певної дати, ювілею (до 125-річчя АМП – «Азовский морской альманах»;    

220-, 225-, 230-річчя Маріуполя – «Маріуполь», «Прибой», «Территория 

детства»; 50-річчя ВАТ «Азовмаш» – «Симфония труда и слова») та 

створювалися за активною участю літературних товариств міста («Созвездие 

Лиры», «Азовье», «Моряна», «Парнас»). Авторами в них виступали видатні 

діячі міста  й країни, члени Спілки письменників України (А. Білоус, Г. Мороз, 

С. Алимов, Л. Кір'яков, М. Новосьолов та ін.). Місцеві журналісти, члени 

НСЖУ також внесли великий творчий доробок в альманахи (Н. Харакоз,          

С. Гольдберг, С. Кутняков, С. Бережна, А. Василенко та ін.). Жанрово-

тематичне наповнення альманахів відзначається різнобарвністю, що робить їх 

не одноманітними, а виразними, орієнтованими на будь-які суспільні групи та 

їх широкі інтереси. 

У підрозділі 2.2. «Передплачувані друковані видання 20002012 років» 

здійснено аналіз таких видань, що внесені до каталогу передплати, за видом 

видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження та ін.   
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За період 20002012 рр. до каталогу було внесено 287 найменувань газет 

обласної сфери розповсюдження. Серед них увесь зазначений період до 

каталогу вносилися лише 30 найменувань видань. Це свідчить про 

нестабільність ринку друкованих регіональних видань та про неможливість 

втриматися на цьому ринку через велику кількість пропозицій для невеликої 

кількості читачів. Ситуація з журналами в Донецькій області теж не є 

стабільною. За досліджувані роки до каталогу потрапило 85 найменувань, 

серед яких лише 3 проіснували увесь зазначений період.  

Згідно з тематичним покажчиком видань обласної сфери 

розповсюдження, газети і журнали розподілялися в ці роки за 34 тематичними 

категоріями (лише 12 категорій мали постійне наповнення). В різні роки 

можна спостерігати «бум» на видання певного тематичного спрямування, що 

зумовлено прагненням видавців зайняти вільну нішу в інформаційному 

просторі області. Значно меншим тематичним розмаїттям відрізняються 

видання міськрайонної сфери розповсюдження (наявні 14 тематичних 

категорій, постійне наповнення мали дві). За 12 років серед видань 

міськрайонної сфери розповсюдження зазначений лише один журнал – 

«Галактика молодых» (щомісячний пізнавально-розважальний журнал для 

молоді, 2002 р., Костянтинівський р-н). За кількістю друкованих видань 

міськрайонної сфери розповсюдження в 20002012 рр. загалом перше місце 

посідає Маріуполь, Володарський і Першотравневий р-ни – 31 видання. 

Натомість більшість обласних видань було зосереджено в м. Донецьк (газети 

«Донбасс», «Донецкие новости» та ін.). 

В пресі Донецької області за досліджувані роки можна зазначити, по-

перше, тематичне розмаїття, по-друге, наявність значної для області кількості 

видань для дітей та молоді, а також літературно-художніх видань, по-третє, 

стійкий читацький інтерес до видань, які мають майже вікову історію. 

У Розділі 3 «Засоби інтеграції місцевих та обласних друкованих ЗМІ 

в загальноукраїнський та світовий інформаційний простір» 
проаналізовано діяльність спеціалізованих організацій та установ зі співпраці 

з журналістами в Донецькій області; надано характеристику стану поширення 

інформації про друковані ЗМІ області через висвітлення їх діяльності на 

сторінках всеукраїнського часопису «Журналіст України» (20052011 рр.); 

визначено читацькі пріоритети аудиторії періодичних друкованих видань 

Донецької області.  

У підрозділі 3.1. «Діяльність спеціалізованих організацій та установ зі 

співпраці з журналістами в Донецькій області» розглянуто діяльність 

журналістських спілок та організацій, створених для надання допомоги 

журналістам. Висвітлено діяльність установ, об’єднань та організацій 

Донецької області, що сприяють журналістській діяльності, регулюють 

правові та етичні норми журналіста, допомагають йому у разі професійних 

конфліктів, створюють сприятливі умови для підвищення професійного рівня 

працівників ЗМІ (НСЖУ, Донецька обласна спілка журналістів НСЖУ, 

Маріупольська міська організація НСЖУ, Управління інформаційної політики 
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та з питань преси  Донецької облдержадміністрації, Донецька медіа-

профспілка, медіа-адвокатура, ІРРП та ін.). Співпраця з організаціями, 

фондами дозволяє запроваджувати та підтримувати проекти, спрямовані на 

збереження історії журналістики регіону. Так, у червні 2008 р. в Донецькій 

області було створено Музей фотожурналістики та фототехніки, який став 

місцем збереження історії обласної фотожурналістики та своєрідним центром 

для фотожурналістів всього регіону.        

У підрозділі 3.2. «Друковані засоби масової інформації Донецької 

області на сторінках всеукраїнського часопису «Журналіст України» 

(20052011 роки)» проаналізовано публікації на сторінках журналу 

«Журналіст України», присвячені діяльності друкованих ЗМІ Донецької 

області, виокремлено та систематизовано їх за тематикою та проблематикою, 

жанрами, рубриками, персоналіями, яким присвячено публікації, або які є їх 

авторами), визначено основні тенденції у висвітленні діяльності друкованих 

ЗМІ зазначеного регіону. Для аналізу обрано номери журналу з 2005 р., що 

зумовлено вагомими змінами в структурі та контенті видання.  

За розглянутий період вийшло 82 номери журналу, в яких надруковано 

близько 250 публікацій, пов'язаних з діяльністю друкованих ЗМІ Донецької 

області. Усі їх можна розподілити на декілька груп: 1) матеріали про історію 

та досвід роботи видань; 2) матеріали про актуальні проблеми сучасної 

журналістики, до яких в якості ілюстрації додається інформація про ЗМІ 

Донецької області чи коментар від представника регіонального видання; 3) 

матеріали про результати конкурсів, переможцями чи лауреатами яких стали 

представники Донецької області; присудження премій та почесних звань 

журналістам області; 4) матеріали про видатних журналістів області; 5) 

творчий доробок журналістів та публіцистів Донецької області; 6) публікації 

про судові процеси між владними структурами чи їх окремими 

представниками та ЗМІ області; 7) матеріали полемічного характеру, коли 

існують різні погляди на одну проблему; 8) матеріали про видання 

журналістами Донецької області книг, збірників та ін.; 9) матеріали про життя 

журналістської спільноти області, семінари, зльоти та фестивалі, перебіг чи 

підсумки яких висвітлюються часописом. 

Загальна тенденція у висвітленні діяльності друкованих ЗМІ Донецької 

області  це виклад позитивного досвіду діяльності редакційних колективів. 

Подібні матеріали на сторінках всеукраїнського часопису про пресу Донецької 

області не тільки сприяють розширенню меж популяризації регіональних, 

районних та міських видань Донецької області, а й формують їх позитивний 

імідж в очах представників журналістської спільноти інших регіонів країни. 

У підрозділі 3.3. «Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької 

області: визначення читацьких пріоритетів» викладено результати 

анкетування / опитування серед читачів періодики досліджуваної території. 

Для аналізу читацьких пріоритетів аудиторії періодичних друкованих видань 

області нами було розроблено анкету з 15 питань, відповіді на які дозволили 

виділити провідні видання області, тематичні пріоритети читачів, ступінь 
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зацікавленості послугою передплати та новинами різної за охопленням 

території, обізнаність у впровадженні нових інформаційних технологій в 

роботу редакцій. Анкету було проведено з 3500 респондентами, які мешкають 

в різних містах та районах Донецької області. Розподіл за районами 

здійснювався у відповідності до того, як розподіляються видання 

міськрайонної сфери розповсюдження в каталогах передплачуваних видань. 

Під час опитування були рівнозначно охоплені вікові та статеві категорії. 

Обізнаність читачів в широкому колі періодичних друкованих видань 

виявилася доволі обмеженою. Відомі ті  видання, що виходять на території 

міста чи району, де мешкає сам читач. Найбільш знаними виданнями 

виявилися газети з багаторічною історією, які розповсюджуються вроздріб і за 

передплатою, та є найбільш тиражними газетами в своєму місті (районі).  

Фактори, які зумовлюють вибір видання для отримання за передплатою 

(найбільш частотні відповіді): 1) бути в курсі місцевих подій; 2) мати 

можливість брати участь в конкурсах від редакції; 3) передплачувати 

дешевше; 4) економити час. Вроздріб читачі частіше купують всеукраїнські 

видання. Регіональні видання купують вроздріб з наступних причин: 1) 

купують суботній чи недільний випуск через наявність в ньому телепрограми 

на наступний тиждень; 2) купують газету, якщо в ній є матеріал, що стосується 

читача особисто. 

Більшість респондентів (64 %) надають перевагу російськомовним 

виданням (старше 55 років), 8 %  україномовним (студентська молодь), для 

28% респондентів (3554 роки) мова видання не має принципового значення. 

Залежно від віку та статі відмічаються певні пріоритети у виборі тематики 

(спортом більше цікавляться чоловіки; висвітленням подій в соціальній сфері 

більше цікавляться читачі старше 55 років та ін.). Серед цікавих читачам тем, 

запропонованих ними в якості власного варіанту, лідерами є теми освіти та 

медицини. Найбільший інтерес у мешканців Донецької області викликають 

новини місцевого та регіонального значення (при цьому місцеві вважаються 

важливішими за регіональні).  

Обізнаність читачів про наявність в мережі Інтернет сайтів місцевих та 

регіональних газет і журналів є невеликою. Перевага надається іншим 

ресурсам, які висвітлюють новини міста (06236.com.ua  м. Авдіївка, 

6264.com.ua  м. Краматорськ та ін.).  

Додатки А, Б, В містять інформацію про передплачувані друковані 

видання Донецької області 20002012 років (обласні газети, журнали та 

місцеві видання) у вигляді алфавітного покажчика (з анотацією). 

Додаток Г «Висвітлення діяльності друкованих засобів масової 

інформації Донецької області на сторінках спеціалізованого всеукраїнського 

часопису «Журналіст України» (20052011 роки): анотований покажчик» 

містить перелік матеріалів про друковані ЗМІ області в журналі «Журналіст 

України» за період 20052011 рр. в хронологічному порядку. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі описано, проаналізовано та систематизовано 

наукову літературу  з проблем функціонування та розвитку регіональної преси 

України. На основі аналізу наукових досліджень типології преси, преси 

Донецької області попередніх хронологічних періодів, історичних, 

типологічних та жанрово-тематичних аспектів функціонування друкованих 

ЗМІ в роботах дослідників суміжних галузей знань узагальнено, 

систематизовано та доповнено критерії визначення структурно-типологічних 

особливостей преси Донецької області 19912012 рр., а саме: вид видання, 

цільове призначення, цільова аудиторія (читацьке призначення), тематичне 

наповнення, жанрові пріоритети, сфера розповсюдження, місце розташування 

редакції, засновник, мова видання, тираж, обсяг, формат, періодичність, 

наявність / відсутність передплати (передплачуване / непередплачуване 

видання). 

2. Розгляд  преси Донецької області  19912012 рр. ґрунтувався на 

комплексному аналізі  1450 видань  (зареєстрованих в Донецькій області на 

01.01.2012 р.). В ході дослідження доведено, що в інформаційному просторі 

регіону представлені усі типи видань (газети  71 %, журнали  13 %, 

альманахи  0,4 % та ін.). За визначеними критеріями проаналізовано пресу 

національних меншин, релігійні, «морські», культурно-просвітницькі, 

спортивні видання, альманахи. Вибір видань для здійснення їх детального 

аналізу зумовлений тим, що саме вони найбільше відображають стан, 

трансформаційні зміни та тенденції розвитку  суспільного життя регіону. 

Тематична спрямованість є різноманітною, але переважають видання 

інформаційного (20 %), інформаційно-рекламного (18 %) та громадсько-

політичного (17 %) змісту. Спеціалізовані вузькотематичні видання 

представлені невеликою кількістю (4 екологічні газети, 2 гумористичні, 6 

економічних журналів).  

Охоплення вікових та гендерних категорій у пресі досліджуваного 

періоду можна вважати задовільним. Залишаються вікові категорії, для яких 

ще не існувало відповідних видань (наприклад, для всієї студентської молоді 

області, хоча 7 молодіжних видань були присутні). В окремих тематичних 

категоріях видань має місце перенасичення пропозицією (інформаційні, 

інформаційно-рекламні, загально-політичні), інші тематичні групи 

залишаються недостатньо наповненими (молодіжні, екологічні).  

Серед тенденцій розвитку  жанрової системи  регіональної преси можна 

відзначити важливу рису: активне використання художньо-публіцистичні 

жанрів. Так, популярними жанрами в «морських» виданнях є подорожні 

нариси. В газеті «Приазовский рабочий» багато років існувала постійна 

рубрика «В гостях у…» з матеріалами про мешканців м. Маріуполя, що 

представляли собою поєднання жанрів портретного нарису, репортажу та 

елементів інтерв’ю. В цілому використання жанрів відповідає 

загальнонаціональним тенденціям (тяжіння до інформаційних матеріалів 
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невеликого обсягу, взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів, жанрові 

трансформації). 

В якості важливого критерію для характеристики регіональних видань 

нами запропоновано критерій «передплачуване / непередплачуване видання» 

та обґрунтовано доцільність його використання для визначення структурно-

типологічних особливостей регіональної преси. Окремо розглянуто 

передплачувані видання Донецької області, які виступають найбільш 

стабільним та популярним сегментом ринку преси. Констатуємо розбіжність 

між кількістю зареєстрованих видань та таких, що підлягають передплаті. Так, 

в 2012 р. з 1450 зареєстрованих в області друкованих ЗМІ в каталозі 

передплати наявні 150 видань обласної сфери розповсюдження (10,3 %) та 81 

видання міськрайонної сфери розповсюдження (5,6 %). Реальний 

медіаландшафт області протягом досліджуваного періоду доцільно 

відтворювати саме за тими виданнями, що були включені до каталогів 

передплати.   

Нами укладено перелік передплачуваних друкованих видань Донецької 

області 20002012 рр. (Додатки А, Б, В) із зазначенням відомостей про 

змістовне наповнення, формат, обсяг видання та динаміку змін за роками. 

3. В дисертації здійснено аналіз пріоритетів читацької аудиторії станом 

на 2012 р. Для цього розроблено анкету, яку проведено з 3500 респондентами 

в містах та районах області. Міста для анкетування визначено у відповідності 

до розподілу передплачуваних видань в каталогах передплати Донецької 

області. Отримані результати засвідчили популярність певних видань в 

окремих містах та районах («Приазовский рабочий» в Маріуполі, «Донецкие 

новости» в Донецьку та ін.), а також відсутність видання, яке б було 

популярним у межах усієї області. Обізнаність читачів в широкому колі 

періодичних друкованих видань виявилася досить низькою. Обмежувалася 

вона виданнями, що виходять на території міста чи району, де мешкає сам 

читач: м. Маріуполь – «Приазовский рабочий», «Мариупольское время», 

«Ильичевец»; м. Горлівка – «Кочегарка», «Вечерняя Горловка».      

Питання, запропоновані респондентам в анкеті, дозволили визначити 

пріоритетну тематику публікацій. Відмічаємо залежність від вікових та 

ґендерних особливостей. Так, спортом цікавляться більше чоловіки, ніж 

жінки. Висвітленням подій в соціальній сфері більше цікавляться читачі 

вікової групи 55 і старше, ніж інші. Новини культурного життя залишаються 

поза увагою аудиторії. Політичними новинами цікавляться представники всіх 

вікових категорій, а економіці надають перевагу люди у віці 3554 років. 

Серед тем, запропонованих читачами як власні варіанти, переважають теми 

освіти та медицини. Найбільший інтерес викликають новини місцевого та 

регіонального значення (місцеві видання вважаються важливішими за 

регіональні). Новини світового та всеукраїнського значення респонденти 

бажають дізнаватися зі ЗМІ, близьких до джерела інформації, журналістів 

всеукраїнських видань вважають більш обізнаними в сфері 

загальнонаціональних подій.   
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Порівняння результатів досліджень читацького попиту аудиторії 

друкованих видань в Донецькій області (дослідження на замовлення U-Media 

Project Internews Network in Ukraine «Регіональні ЗМІ в Україні: 20052008» 

компанії «GfK Ukraine»; аналіз читацьких уподобань у дослідженні                     

А. Садекова, В. Брадова «Управление предприятиями печатных СМИ: 

маркетинговый подход», 2007 р.) та результатів анкетування, проведеного 

автором, засвідчило стійкість наступних характеристик в еволюції вподобань 

читацької аудиторії:  збільшення кількості читачів, які оформлюють 

передплату на видання; збільшення задоволеності читачів вичерпністю та 

важливістю інформації особисто для читача, зменшення задоволеності ціною, 

яка зростає; найбільший інтерес представляють новини місцевого значення; 

молодь більше користується альтернативними джерелами інформації. 

Відмічені й зміни у пріоритетах читацької аудиторії: задоволення читачів від 

наявності регіональної преси у продажу змінилося на їх задоволення від 

можливості оформлення передплати на регіональні видання та регулярність 

виходу примірників; в якості позитивних тенденцій читачі відмічали наявність 

зворотного зв’язку з редакцією.  

4. Розгляд журналістських матеріалів, присвячених висвітленню історії 

та діяльності друкованих ЗМІ Донецької області, здійснено на матеріалі 

всеукраїнського часопису «Журналіст України». Розміщення матеріалів в 

часописі дозволяє регіональним та місцевим виданням залучатися до співпраці 

та взаємодії з українською журналістською спільнотою, розширяти межі 

популяризації видань, розв'язувати проблеми, ділитися власним досвідом та 

запроваджувати в своїй діяльності досвід інших редакційних колективів, 

сприяти формуванню позитивного іміджу друкованих періодичних видань 

області. Проведений моніторинг засвідчив, що до такої співпраці з 

усеукраїнським часописом більшість видань області не залучається. На його 

сторінках  найчастіше можна побачити публікації про газети «Приазовский 

рабочий», «Донбасс», «Донеччина», зрідка про газети «Трибуна», 

«Кочегарка», «Ильичевец», «Привет, ребята!», «Горняк». Значна кількість 

матеріалів присвячена журналістам області (С. Гольдберг, О. Бриж,                           

М. Токарський) та визначним для обласної журналістики подіям (перемога 

регіональних журналістів у професійних конкурсах, видання книжок 

журналістами або про журналістів, ювілеї газет). 

За результатами моніторингу часопису «Журналіст України»          

20052011 рр. укладено анотований покажчик матеріалів, присвячених 

висвітленню діяльності друкованих ЗМІ Донецької області (Додаток Г до 

роботи). Кожне джерело супроводжує анотація. Джерела згруповані за 

хронологічним принципом.  

5. Аналіз діяльності організацій та установ зі сприяння журналістській 

діяльності в Донецькій області свідчить про широкий спектр їх діяльності для 

забезпечення співпраці з регіональними виданнями (тренінги, семінари, 

підвищення кваліфікації працівників регіональних ЗМІ, залучення до 

обговорення актуальних проблем та світових тенденцій діяльності друкованих 
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ЗМІ, надання консультативної та юридичної допомоги, впровадження нових 

методів та сучасних технологій в роботу редакцій). Вплив діяльності таких 

організацій та установ на розвиток інформаційного простору області можна 

назвати позитивним. Але небагато друкованих ЗМІ залучаються до такої 

співпраці, хоча вона має стати актуальним завданням видання, яке бажає 

залишатися конкурентоспроможним на медійному ринку.  

6. В цілому преса Донецької області формується та розвивається як під 

впливом загальносвітових та загальноукраїнських тенденцій, так і суто 

регіональних факторів. 

Загальносвітові та загальноукраїнські тенденції:  

1) в перші роки незалежності друковані медіа зазнають радикальних змін, 

але в них залишаються й деякі риси радянських видань, що називають 

«пострадянськістю»: загальний вигляд, особливості верстки та структури, 

жанрово-тематичне наповнення та ін.; 

2) збільшення кількості нових газет та журналів: значне розширення 

сегменту розважальних видань (у 2000 р. в м. Маріуполь з’являється 

щотижневик «7Я»), уфологічних газет та журналів (газети «666» 1994 р., 

«Тайны Вселенной»  2001 р.) та ін.; 

3) урізноманітнення тематичного наповнення друкованих ЗМІ: теми сексу, 

злочину та ін. стають популярними;  

4) поява видань, заснованих приватними особами, громадськими та 

комерційними організаціями, державними структурами, установами, 

великими промисловими підприємствами, що роблять ЗМІ рупором власних 

інтересів; 

5) зменшення накладів; 

6) тенденція до спрощеного стилю в подачі матеріалів, збільшення обсягу 

реклами та ілюстрацій  таблоїдизація, інфотеймент; 

7) інтеграція традиційних ЗМІ з Інтернетом: поява електронних ресурсів у 

регіональних видань відбувається з помітним запізненням порівняно із 

загальнонаціональними; першими створюють такі ресурси газети з 

найбільшими в містах області накладами; структура та якість ресурсу 

залежить від потужності видання та його фінансових можливостей 

(корпоративні газети, засновниками яких виступають промислові 

підприємства, шахти, заводи, створюють потужні ресурси з розгалуженою 

структурою та ширшим від друкованого видання змістом: газета «Ильичевец-

город» http://www.ilich.in.ua/index.php; друковані ЗМІ товариств, об’єднань, 

організацій розміщують газети в PDF-форматі або WinDjView на ресурсі 

засновника: «Орифламма» http://www.roerich.com/5.htm).  

Регіональні фактори: 

1) насиченість регіону крупними промисловими підприємствами підвищує 

частку виробничо-практичних та корпоративних видань, які виходять в містах 

розташування заводів, шахт («Новый азовсталец»  Маріуполь, «Дзержинский 

шахтер»  Дзержинськ  та ін.); ці ж міста стають видавничими центрами 

області; 

http://www.ilich.in.ua/index.php
http://www.roerich.com/5.htm
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2) в сільській місцевості більшої популярності набувають видання, 

спрямовані на висвітлення стану справ в аграрній галузі та сільському 

господарстві, сфера їх розповсюдження обмежується невеликими містами та 

сільськими районами («Заря Приазовья», «Сельская новь»  та ін.); 

3) наявність морського порту в області зумовлює вихід спеціалізованих 

«морських» видань (газета «Азовский моряк», альманах «Моряна» та ін.); 

4) поліконфесійність  та поліетнічність (більше 130 національностей) 

відбивається на зростанні кількості релігійних видань та видань національних 

меншин; в області в досліджуваний період видавалися друковані ЗМІ греків 

(«Хронос», «Эллины Украины»), поляків («Zrodlo», «Polacy Donbasu»), євреїв 

(«Алеф», «Менора»), азербайджан («Конгресс Азербайджана», 

«Содружество»), вірмен («Армянский вестник – Наири»);  

5) підвищення уваги до спортивного життя регіону з боку влади та бізнесу 

зумовило створення спортивних видань (журнали «Донецкий Спорт», «Мой 

Шахтер», газети «Спорт и бизнес», «Донбасс футбольний», «Ринг», 

«Ильичевец – Спорт», «Чемпион», «eXtreme Donbassa», «Спорт Донбасса»); 

6) поява екологічних видань зумовлена зростом уваги до проблем екології 

з боку влади, бізнесу та громадськості (газети «Довкілля», «Наш край»); 

7) більшою популярністю користуються передплачувані видання, але 

серед них небагато вузькотематичних спеціалізованих, переважають 

інформаційно-рекламні та загально-політичні; 

8) за сферою розповсюдження превалюють обласні видання, міські 

поступаються їм кількістю (хоча часто видання, зареєстровані в якості 

обласних, на практиці залишаються міськими чи міськрайонними);  

9) тематика та проблематика матеріалів представлена інформаційними 

повідомленнями, розважальними матеріалами; найпопулярніший формат 

газет  А3, А2; журналів  А4, газетно-журнальних видань  А4, А5. 

10) в області представлені всі види періодичних друкованих видань: 

альманахи (зареєстровано 5), бюлетені (22), газети (1031), дайджести (2), 

довідники (3), журнали (182), календарі (5), каталоги (5); популярністю 

користуються газети та журнали; найбільші тиражі мають 2-3 видання в межах 

одного міста, журнали поступаються накладами газетам; так, в 2010 р. серед 

1268 зареєстрованих в області друкованих засобів масової інформації місцевої 

сфери розповсюдження 143 мали редакцію в Маріуполі, але реально виходило 

37 видань (5 журналів та 32 газети);   

11) кількісні показники видів видань за цільовим та читацьким 

призначенням розподіляються нерівнозначно: переважають інформаційні (295 

з числа зареєстрованих газет та журналів), інформаційно-рекламні (263), 

громадсько-політичні (253) видання, натомість спеціалізовані, 

вузькотематичні видання представлені досить невеликою кількістю.  

Розвиток друкованих періодичних видань Донецької області в період 

19912012 рр. відбувається у відповідності до специфіки досліджуваної 

території, віддзеркалюючи стан, трансформаційні зміни та тенденції розвитку  

суспільного життя регіону. Поява та розвиток окремих груп видань зумовлені 
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підвищенням інтересу до певних сфер суспільного життя, окресленням 

актуальних проблем сучасності. Формування сегменту періодичних 

друкованих видань відбувається відповідно до тенденцій розвитку 

багатовекторного суспільного життя досліджуваного регіону та є співзвучним 

актуальним запитам громадськості. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Вялкова І. О. Преса Донецької області періоду незалежності України 

(19912012 рр.): проблематика, типологія. – Кваліфікаційна  наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія 

журналістики. – Львівський національний університет імені Івана Франка, – 

Львів, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу преси Донецької області 

періоду незалежності України (19912012 рр.). В роботі детально 

проаналізовано пресу національних меншин, релігійні, спеціалізовані морські, 

культурно-просвітницькі та спортивні видання, а також альманахову 

журналістику; визначено місце передплачуваних видань у друкованому 

сегменті інформаційного простору. Наслідування загальносвітовим та 

загальноукраїнським тенденціям в розвитку друкованих видань досліджуваної 

території органічно поєднується з суто регіональними факторами, які й стають 

визначальними в процесі формування сегменту друкованих періодичних 

видань в інформаційному просторі області. Розвиток друкованих ЗМІ в період 

19912012 рр. відбувається у відповідності до специфіки досліджуваної 

території, віддзеркалюючи стан, трансформаційні зміни та тенденції розвитку  

суспільного життя регіону. Поява та розвиток окремих груп видань зумовлені 

підвищенням інтересу до певних сфер суспільного життя, окресленням 

актуальних проблем сучасності. Формування сегменту періодичних 

друкованих видань відбувається відповідно до тенденцій розвитку 

багатовекторного суспільного життя досліджуваного регіону та є співзвучним 

актуальним запитам громадськості. 

Ключові слова: преса, проблематика, типологія, газета, журнал, 

видання, регіональна преса, Донецька область. 
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Диссертация посвящена комплексному анализу прессы Донецкой 

области периода независимости Украины (19912012 гг.). В работе подробно 

проанализирована пресса национальных меньшинств, религиозные, 

специализированные морские, культурно-просветительские и спортивные 

издания, а также альманаховая журналистика; определено место подписных 

изданий в печатном сегменте информационного пространства. Общемировые 

и всеукраинские тенденции в развитии печатных изданий исследуемой 

территории органично сочетается с чисто региональными факторами, которые 

и становятся определяющими в процессе формирования сегмента печатных 

периодических изданий в информационном пространстве области. Развитие 

печатных СМИ в период 19912012 гг. происходит в соответствии со 

спецификой исследуемой территории, отражая состояние, 

трансформационные изменения и тенденции развития общественной жизни 

региона. Появление и развитие отдельных групп изданий обусловлено 

повышением интереса к некоторым областям общественной жизни, 

определением актуальных проблем современности. Формирование сегмента 

периодических печатных изданий осуществляется в соответствии с 

тенденциями развития многовекторной общественной жизни исследуемого 

региона и созвучно актуальным запросам общественности. 

Ключевые слова: пресса, проблематика, типология, газета, журнал, 

издание, региональная пресса, Донецкая область. 

  

SUMMARY 

 

Vyalkova I. Press the Donetsk region of Ukraine's independence period 

(19912012 years): problems, typology.  Manuscript of the qualifying scientific 

work. 

Thesis for a Candidate of Sciences in Social Communications (PhD), specialty 

27.00.04  Theory and History of Journalism.  Lviv National Ivan Franko 

University,  Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex analysis of the press of the Donetsk 

region during the period of independence of Ukraine (19912012). The imitation of 

global and national tendencies in the development of printed editions of the studied 

territory is organically combined with purely regional factors, which become crucial 

in the process of forming a segment of printed periodicals in the information space 

of the region. Development of print media in the period of 19912012. takes place 

in accordance with the specifics of the study area, reflecting the state, 

transformational changes and trends in the development of the social life of the 

region. The emergence and development of individual groups of editions is 

conditioned by increased interest in certain spheres of public life, outlining the 

topical problems of our time. The formation of the segment of periodicals is in 

accordance with the development trends of multi-vector social life in the region 

under study and is in line with current public demands. 
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The first section of the «Press of the Donetsk region as a subject of scientific 

studies» analyzed journalistic works devoted to the press of Donetsk region in 1991-

2012, systematized and summarized other sources; the theoretical principles of the 

typology of periodical printed publications as well as the scientific foundations of 

genre identification of journalistic texts are considered. 

The second section «Typological characteristics of printed periodicals of the 

Donetsk region of 19912012» provided a general description of the printed 

information space of the region (separately analyzed by the press of national 

minorities, religious, specialized "marine", cultural-educational and sports 

publications, and almanac journalism); the place of prepaid printed publications in 

it is determined. 

In the third section «Tools for the integration of local and regional print media 

into the national and world information space», the activities of specialized 

organizations and institutions for cooperation with journalists in the Donetsk region 

were analyzed; The characteristics of the state of dissemination of information about 

printed mass media of the oblast through the coverage of their activities on the pages 

of the all-Ukrainian magazine «Journalist of Ukraine» (20052011) were given; the 

readership priorities of the periodical printed editions of the Donetsk region are 

determined. 

Keywords: press, problems, typology, newspaper, magazine, edition, 

regional press, Donetsk region.   
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