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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Наполегливі спроби України 

вступити до Євросоюзу потребують вивчення досвіду європейських країн щодо 
формування національних медіасистем. Осібне місце в цьому контексті належить 
Німеччині, а саме такому її сегменту ЗМІ, як альтернативна преса. Антитетичний 
медійний дискурс, який продукує вищезазначений вид періодики, свідчить про 
високий ступінь розвитку німецького інформаційного простору, є індикатором 
демократичних засад її діяльності. 

Вивчення досвіду Німеччини в контексті розвитку альтернативних 
періодичних видань є важливим для української науки, оскільки він є унікальним на 
мас-медійному європейському просторі. По-перше, альтернативні друковані ЗМІ 
становлять більше чверті загальної кількості традиційних німецьких видань. По-
друге, медіаринок альтернативної преси ФРН є найпотужнішим в Європі. Станом на 
2011–2012 рр. у Швейцарії нараховувалося 82 альтернативних видання, в Австрії – 
84, у Німеччині – 451. По-третє, німецькі альтернативні видання свідчать, що на 
сучасному етапі функціонування альтернативна комунікація не втратила 
актуальності. Нарешті, окремі німецькі альтернативні видання демонструють уміння 
конкурувати з провідними мейнстримними друкованими ЗМІ.  

Альтернативна преса як особливий різновид мас-медійної діяльності, 
незважаючи на значну соціокомунікаційну роль, досі не стала об’єктом наукових 
студій українських медіадослідників. Окремих аспектів еволюції, особливостей 
функціонування, типології альтернативної преси торкалися такі зарубіжні вчені, як 
В. Бейвель, У. Бекес Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Й. Дорер, Т. Еберт, 
Е. Йессе Б. Кесмаєр, Г. Кеттлер, Г. Ладштетер, П. Локк, К. Нітц, Ф. Нойман, 
К. Ойрих, Х. Пюрер, М. Сандавал, В. Флігер, Б. Хюттнер, К. Штамм, О. Ярен та 
інші. Роботи цих учених поглиблюють науковий дискурс з питань альтернативної 
преси, засвідчують значущість цього типу ЗМІ, проте не утворюють системного 
дослідження. Така ситуація стимулює її комплексне теоретичне осмислення, 
вивчення особливостей виникнення, еволюції та сучасного стану, що є важливим 
для українського медійного досвіду. Україна може використовувати зарубіжні 
моделі як теоретико-практичну базу, адаптуючи її до процесів формування власних 
інформаційних потреб. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
безпосередньо пов’язане з комплексною програмою науково-дослідних робіт 
Сумського державного університету, зокрема науковим напрямом досліджень 
кафедри журналістики та філології у межах теми  № 0115U001713 «Особливості 
формування національного інформаційного простору України: від радянської 
системи ЗМІ до демократичної моделі».  

Мета дослідження – з’ясувати особливості виникнення, функціонування, 
визначальні ознаки редакційної політики та місце альтернативної преси  в 
медіасистемі Німеччини.  

Реалізація зазначеної мети передбачала розв’язання таких завдань: 
- здійснення систематизованого огляду теоретико-методологічних праць, 

присвячених вивченню альтернативної преси та медіасистеми ФРН; 
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- виявлення соціально-політичних факторів, що вплинули на появу нового для 
німецького медіадискурсу сегмента друкованої періодики; 

- аналіз зародження та особливостей функціонування перших альтернативних 
друкованих медіа; 

- визначення соціокомунікаційних параметрів альтернативної преси; 
- окреслення типологічної структури альтернативних друкованих видань; 
- визначення проблемно-тематичного діапазону альтернативної періодики; 
- опис альтернативних друкованих видань, зокрема системних характеристик 

та редакційної політики. 
Об’єкт дослідження – альтернативна преса як самодостатній сегмент 

національної медіасистеми Німеччини. 
Предмет дослідження – генезис, типологія, особливості функціонування, 

соціокомунікаційні параметри та редакційна політика альтернативних друкованих 
видань Німеччини. 

Джерельною базою дослідження стали видання, що увійшли в довідник Б. 
Хютнера «Альтернативні медіа. 2011–2012. Друковані медіа, вільне радіо, архів та 
видавництва ФРН, Австрії, Швейцарії», а також онлайн-архіви альтернативних 
медіа. Загалом це 451 альтернативне друковане видання. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець 50-х років ХХ – друге 
десятиліття ХХІ століть. Нижня межа репрезентативного періоду зумовлена тим, що 
саме в цей час з’являються перші видання, які генерують альтернативний 
медіадискурс. Верхня межа – актуальністю обраного нами часового періоду.     

Методи дослідження. Мета й завдання роботи об’єктивували застосування як 
загально-, так і конкретнонаукових методів та підходів.  

Теоретико-методологічною основою дослідження став системний метод, 
який дозволив виявити особливості альтернативних друкованих видань як складної 
структурної одиниці. Також були використані такі загальнонаукові методи, як 
аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, класифікація.  

У процесі дослідження було використано комплекс конкретнонаукових підхо-
дів. Метод аналізу наукової літератури дозволив визначити рівень теоретичного 
вивчення альтернативної преси та медіасистеми Німеччини. За допомогою терміно-
логічного підходу було сформулюване поняття «альтернативна преса». Історико-
системний метод дозволив охарактеризувати етапи розвитку повоєнної мас-
медійної системи Німеччини в цілому, альтернативної періодики зокрема, та суспі-
льно-політичні чинники, які вплинули на її становлення. Простежити трансформа-
ційні процеси, які відбувалися в системі альтернативної преси, вдалося за допомо-
гою порівняльно-історичного (компаративного) методу.  Метод контент-аналізу  
був використаний при дослідженні проблемно-тематичного діапазону альтернатив-
ної періодики. Систематизувати альтернативну періодику й виділити окремі її групи 
вдалося за допомогою типологічного методу. Побачити, у яких кількісних співвід-
ношеннях репрезентовані на мас-медійному ринку альтернативної друкованої пері-
одики виділені нами типи газет та журналів, дозволив статистичний метод. За до-
помогою методу якісного аналізу на основі отриманих статистичних даних було 
описано загальні тенденції розвитку альтернативної періодики. Ідеографічний ме-
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тод був застосований для дослідження системних характеристик альтернативних 
видань. З’ясувати рівень представленості альтернативних видань в онлайн-просторі 
вдалося за допомогою методу моніторингу.  

Комплекс методів сприяв якнайглибшому осмисленню умов зародження, осо-
бливостей функціонування, структурно-функціональних параметрів альтернативної 
періодики Німеччини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є пе-
ршим у сучасній українські науці з соціальних комунікацій комплексним дослі-
дженням альтернативної німецької преси. Зокрема в роботі 

уперше: 
- уведено в науковий обіг 451 альтернативне видання Німеччини; 
- описано економічні моделі сучасних альтернативних медіа; 
- запропоновано типологічний аналіз альтернативної преси, що відрізняється 

від класифікаційних схем, використовуваних німецькими медіакомунікативістами; 
- визначено проблемно-тематичні пріоритети альтернативних друкованих ме-

діа Німеччини в історичній ретроспективі та на сучасному етапі; 
- з’ясовано тенденції функціонування антитетичних медіа на сучасному етапі; 
- описано вплив дигіталізації на альтернативну пресу та класифіковано форми 

презентації альтернативних видань у мережевій системі; 
- розглянуто соціокомунікаційну сутність українського самвидаву, який ре-

презентує ознаки альтернативної комунікації; 
удосконалено: 
- розуміння соціокомунікаційних параметрів альтернативної друкованої періо-

дики; 
- періодизацію альтернативної преси, що відбиває модифікаційні процеси в її 

змістовно-тематичному наповненні; 
набуло подальшого розвитку: 
- дефінітивне осмислення поняття «альтернативна преса»; 
- історіографічний погляд на німецьку медіасистему та соціально-політичні 

процеси, що вплинули на появу альтернативної друкованої періодики. 
Практичне значення одержаних результатів. Дисертація поглиблює 

розуміння особливостей медіасистеми Німеччини. Результати дослідження можуть 
бути використані в навчальному процесі – під час викладання таких дисциплін, як 
«Міжнародна журналістика і країнознавство», «Історія зарубіжної журналістики», 
«Європейські медіа (за вибором країни)», «Основи медіасистем», «Соціальні медіа». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, публікації, у яких викладено 
основні положення роботи, виконані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення роботи 
були обговорені на засіданнях кафедри журналістики та філології Сумського держа-
вного університету. Результати дослідження оприлюднені на 8 міжнародних (із них 
2 за кордоном):  «Свобода благодаря СМИ?» (Німеччина, м. Пасау, 3–5 жовтня 2014 
р.), «Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми» (м. Суми, 14–15 трав-
ня 2014 р.), «Журналістська освіта на Сумщині: професійні стандарти» (м. Суми, 
13–14 травня 2015 р.), «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільс-
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тва» (м. Суми, 21–22 квітня 2016 р.), «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та 
світі» (м. Запоріжжя, 3–4 березня 2016 р.),  «Современная журналистика: традиции, 
инноваторство, контекст» (м. Брест, 10–11 березня 2016 р.), «Журналістська освіта в 
Україні: світові професійні стандарти» (м. Суми, 8–9 червня 2016 р.; 11–12 травня 
2017 р.); та 3 всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Модернізація со-
ціо-гуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» 
(м. Житомир, 14–15 травня 2015 р.), «Прикладні та фундаментальні аспекти дослі-
джень в соціальних комунікаціях» (м. Івано-Франківськ, 20–22 травня 2015 р.), «Ак-
туальні проблеми сучасного мас-медійного простору» (м. Херсон, 12–13 вересня, 
2016 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження опубліковано в 10 
наукових працях, із яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, 2 публікації – за 
кордоном, 3 – матеріали конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, поділе-
них на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (264 позиції) та додатку 
А. Загальний обсяг роботи – 207 сторінок, з них основного тексту – 171 сторінка. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, окрес-
лено її зв’язок з науковими програмами, планами та темами,   сформульовано мету, 
завдання, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження, хронологічні межі та 
джерельну базу, розкрито наукову новизну, практичне значення, подано дані про 
особистий внесок, публікації здобувача, апробацію отриманих результатів, розкрито 
структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 
з’ясовується понятійно-категоріальний апарат роботи – погляди вчених на альтерна-
тивну пресу, стан наукового дослідження німецької медіасистеми загалом та альте-
рнативної періодики зокрема, окреслюються методологічні принципи роботи. 

У підрозділі 1.1. «Теоретико-емпірична інтерпретація концепції «альтернати-
вна преса» систематизовано наукові трактування дефініції «альтернативна преса». 

Підкреслено, що в соціокомунікаційному дискурсі й досі немає єдиного трак-
тування альтернативної преси. Зазначене поняття вчені часто розглядають у кон-
тексті більш загальних – «альтернативні медіа», «альтернативні засоби масової ін-
формації». У роботі ми користувалися термінами «альтернативні медіа», «альтерна-
тивні засоби масової інформації»  та «альтернативна преса» як синонімічними, при 
цьому враховуючи те, що медіа – це парадигма, яка має ширше трактування, а преса 
(періодика, періодичні видання) – вужче. Термінологічна суперечливість виявляєть-
ся також і в тому, що вищезазначені дефініції у науковій літературі співвідносяться 
з такими, як «інші медіа», «медіа рухів», «громадські медіа», «медіа общин», 
«контргегемоніальні медіа», «некомерційні медіа», «радикальні медіа», «андегра-
унд-преса»,  «неформальні друковані ЗМІ», «нетрадиційні друковані видання», «не-
залежна преса», «квазілегітимна преса», «непідцензурні медіа», «вільна преса» то-
що. У контексті розгляду радянського періоду на позначення цього медійного сег-
мента найчастіше використовується термін «самвидав».  
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Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження передусім стали погляди 
на альтернативну пресу німецьких та австрійських учених К. Вайхлера, Д. Даунінга, 
Й. Дорер, Б. Кесмаєра, Г. Кеттлера, М. Кнохе, Г. Ландштетера, П. Локка, К. Нітца,  
М. Сандавала, К. Ойриха, Г. Хоффакера, Б. Хюттнера, К. Фукса, М. Шибліського,   а 
також російських – Н. Бобкової, С. Марич, Л. Тимофєєвої. Розуміння ними атрибу-
тивних ознак альтернативних видань підкреслюють багатогранність вищезазначено-
го типу ЗМІ та засвідчують, що цьому медіаутворенню притаманні специфічні риси 
й характеристики. 

У підрозділі 1.2. «Національна медіасистема Німеччини: історіографічний 
аспект» зазначається, що розуміння атрибутивних ознак альтернативної періоди-
ки неможливе без осмислення медіаландшафту, в якому вона зародилася та функ-
ціонує. 

З’ясовано, що в українському науковому журналістикознавчому дискурсі ме-
дійна система Німеччини залишається малодослідженою. Українські вчені І. Білоус, 
О. Білоус, О. Бєляков, В. Буренко, О. Демченко, В. Мальцева, А. Попова,  
Б. Скуратівський акцентують увагу на окремих аспектах функціонування інформа-
ційного простору ФРН.  

Значний корпус розвідок, у яких досліджено особливості інформаційного про-
стору Німеччини, належить російським, а також іншим представникам пострадянсь-
кого наукового простору. Загальна характеристика німецької медіасистеми репрезе-
нтована в працях К. Вільгельма, Г. Вороненкової, М. Вороненкова, А. Дедюхиної, А. 
Назарбетової, М. Павлова, С. Сумлєнного та інших. Окремі складники медіаструк-
тури ФРН досліджували М. Алєксєєва, В. Вершиніна, А. Гущина, К. Захарова, 
Н. Лейбіна, Г. Литвиненко, Ю. Мальцева,  О. Орєхова, М. Рибакова, Л. Санкова, 
А. Христенко, В. Фатиміна, К. Якушенко та інші. 

Цілком природно, що найбільше медіастудій належить німецьким ученим. 
Огляд медіаландшафту Німеччини в різних аспектах його функціонування репрезе-
нтовано в працях К. Бека, Й. Беллерса, С. Діркса, В. Мале, Х. Райтера, І. Сьюртс, К. 
Хюффеля, В. Шрага, К. Урбан та інших.  

Учені відзначають високий рівень свободи слова, мобільність, динамічність 
інформаційного ландшафту Німеччини. Визначено, що альтернативна преса як 
структурний елемент ЗМІ функціонувала в демократично стабільному медійному 
просторі.  

У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження» наголошується, що ви-
вченню умов зародження, особливостей функціонування, структурно-
функціональних параметрів альтернативної періодики Німеччини сприяв застосова-
ний в роботі комплекс загально- й конкретнонаукових (теоретичних, емпіричних) 
методів. 

У  другому розділі «Генезис та соціокомунікаційні параметри німецької 
альтернативної преси» простежено соціально-політичні передумови, що вплинули 
на вироблення та утвердження засадничих основ альтернативної преси; розглянуто 
перші альтернативні друковані медіа, які заклали фундамент антитетичного медіа-
дискурсу в Німеччині; виявлено та описано соціокомунікаційні параметри альтерна-
тивної преси. 
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У підрозділі 2.1. «Альтернативна преса в контексті соціально-політичних 
зрушень» розглянуто ті чинники, які визначили зародження такого виду друкованої 
періодики, як альтернативна преса. 

З’ясовано, що поява альтернативних друкованих ЗМІ була зумовлена негатив-
ними наслідками суспільно-політичних та економічних процесів, які відбувалися в 
Німеччині, починаючи з кінця 50-х років, та сягнули критичної точки в 70-х роках 
ХХ століття. Результатом невдоволення політикою влади стали так звані «студент-
ські рухи», що поступово переросли в більш загальні рухи протестів різних течій – 
«альтернативні рухи». Нові суспільно-політичні формації потребували вираження 
ідей на власних інформаційних платформах. Такі процеси зумовили створення аль-
тернативної преси. 

Підрозділ 2.2. «Зародження та особливості функціонування альтернативних 
друкованих медіа. Провідна альтернативна газета «Die Tageszeitung»: тенденції 
розвитку» присвячено характеристиці перших зразків альтернативних друкованих 
медіа, а також вивченню тенденцій розвитку антитетичної періодики. 

З’ясовано, що альтернативні друковані медіа почали з’являтися в Німеччині 
наприкінці 50-х років ХХ століття. До найстаріших видань належать, наприклад, 
журнал «Blätter für deutsche und internationale Politik» («Блетер фюр дойче унд інте-
рнаціонале політік») – 1956 рік, газета «Jedermensch» («Єдерменш») – 1958 рік, жу-
рнал «Das Argument» («Дас Аргумент») – 1959 рік. Ці поодинокі альтернативні ви-
дання ще не становили цілісної системи. 

Акцентовано, що альтернативний мас-медійний дискурс на початку протест-
них рухів репрезентували здебільшого листівки. До видань такого типу належали: 
«Ruhr-Volksblatt» («Рур-Фольксблатт»), «Klenks» («Кленкс»), «Dortmunder 
Volksblatt» («Дортмундер Фольксблатт»), «Wat töppt» («Ват тепт») та ін. Проду-
кування інформації як листівок було найефективнішим способом, оскільки не пот-
ребувало великих друкарських потужностей, роботи значного редакційного колек-
тиву, заощаджувало час виготовлення та швидкість розповсюдження. Деякі з листі-
вок припинили існування, інші ж трансформувалися в повноцінні друковані ЗМІ.  

Зазначено, що газета «Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), або «TAZ» 
(«ТАЦ»), якнайкраще репрезентує соціокомунікаційну сутність альтернативного 
мас-медійного дискурсу та відображає еволюційні етапи, які були характерні для 
альтернативної періодики загалом. Наголошено, що «TAZ» на сьогодні є одним із 
найрейтинговіших альтернативних видань – і не лише на мас-медійному ринку ан-
титетичних, а й мейнстримних медіа. Газета засвідчила, що альтернативні видання 
можуть конкурувати на медіаринку, це не маргінальна періодика.  

У пункті 2.3. «Альтернативна преса: соціокомунікаційні параметри» розгля-
нуто визначальні ознаки цього мас-медійного друкованого сегмента. 

Акцентовано, що альтернативна комунікація репрезентована не лише на мас-
медійному ринку Німеччини. Зразком альтернативних видань можна вважати сам-
видав, що був поширений у Радянській Україні. Доведено, що за соціокомунікацій-
ними параметрами, особливостями зародження альтернативна радянсько-українська 
та німецька преса, незважаючи на такі спільні ознаки, як неформальність та протес-
тність, не тотожні. 
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Зазначено, що фінансова модель побудови альтернативної періодики, яка  ре-
презентує трирівневу систему (нейтралізація капіталу, незалежність від реклами, 
відмова від державної допомоги), на сучасному етапі функціонування зазнала пев-
них змін, спостерігається процес нівеляції перших двох складників. Альтернативна 
преса або ж поступово комерціалізується, або ж стає глибоко нішевою. 

Підкреслено, що редакційні засади альтернативної періодики відрізняються 
від організації видавничого процесу традиційної преси. Редакційні колективи альте-
рнативних ЗМІ працюють за принципом відмови від розподілу роботи на фізичну й 
розумову та ієрархічного розподілу. Редакції альтернативних ЗМІ мають відкритий, 
прозорий характер. Проте альтернативні медіа, діяльність яких спрямована на поси-
лення фінансової спроможності, відходять від принципу ротації («Jungle World» 
(«Джангл Верлд»), «Junge Welt» («Юнге Вельт»). 

З’ясовано, що модель альтернативної комунікації – це синтез трьох типофор-
мувальних елементів: нівелювання поділу комунікатор-реципієнт, достовірність та 
правдивість інформації, зв’язок між процесом комунікації та діяльністю. Під елеме-
нтом «нівелювання  поділу комунікатор-реципієнт» розуміємо активну участь реци-
пієнтів як рівноправних партнерів і суб’єктів комунікації. Зазначено, що сучасна 
комунікативістика оперує такими дефініціями на означення вищезазначеної моделі 
комунікації: аматорська журналістика, дилетантська журналістика, непрофесійна 
журналістика, «спантеличена журналістика», громадянська журналістика, народна 
журналістика, любительська журналістика, суспільна журналістика, соціальна жур-
налістика, партиципарна журналістика, журналістика співучасті, відкрита журналіс-
тика, учасницька журналістика тощо. Визначено, що, окрім інтерактиву, альтерна-
тивні німецькі медіа використовують такі форми співпраці, як проведення найріз-
номанітніших соціальних акцій, відзначення свят разом зі своїми читачами. Спосте-
рігається практика взаємодопомоги, взаємопідтримки. Яскравим прикладом є діяль-
ність німецького інтернет-порталу linksnet (http://www.linksnet.de/de), який об’єднує 
більше ніж 50 найменувань альтернативних друкованих видань і відкриває доступ 
до їх контенту в інтернеті. Суттєвою ознакою детермінації альтернативного дискур-
су є соціально-політична модальність.  Зазначено, що альтернативна німецька преса 
не підтримує жодної партії, проте її контент чітко позначений орієнтацією на соці-
ал-демократичну   ідеологію, що сповідує Ліва партія, тому альтернативну пресу ча-
сто називають «преса Лівих» або «ліва преса». 

Матеріали, які надходять до альтернативних друкованих видань, розміщують-
ся зазвичай без редагування. Цей тип видань має здебільшого нестандартне, часто 
дуже просте оформлення, напротивагу естетично оформленим традиційним видан-
ням. Це використання червоного кольору, що сигналізує щодо провокаційних намі-
рів, або чорно-білої гами, що створює картину дилетантської періодики, відсутність 
фотографій, малюнків, різне кольорове та шрифтове подання в межах різних номе-
рів одного видання тощо. Водночас в системі альтернативної періодики з’являється 
все більше медіа, які активно звертають увагу на дизайн та якісне змістове напов-
нення. Здебільшого це ті видання, що виникли на початку ХХІ століття, або ж ті, що 
розраховані не на вузькі, а широкі аудиторні групи. 
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У третьому розділі «Особливості функціонування, проблемно-тематична 
та типологічна своєрідність альтернативної преси Німеччини» подано типоло-
гію альтернативної періодики; здійснено аналіз проблемно-тематичного діапазону 
альтернативних видань; відслідковано тенденції, які відбуваються в сучасних альте-
рнативних друкованих медіа; описано системні характеристики різних альтернатив-
них видань. 

У підрозділі 3.1. «Типологічна структура альтернативних друкованих ви-
дань» запропоновано типологічну модель альтернативної преси Німеччини. 

Зазначено, що виокремлення типологічних рис альтернативної німецької пре-
си ускладнюється тим, що вона репрезентує, по-перше, унікальний вид преси, по-
друге, належить до системи медіа, яка формувалася в інших соціально-політичних 
умовах, ніж українська друкована періодика. 

Аналіз альтернативної періодики дозволив виділити в цьому сегменті такі ти-
пи видань: за видом – газети, журнали; за періодичністю – щоденні, щотижневі, що-
місячні, двічі на місяць, 3–5 або більше разів на рік, піврічники, 1 раз на рік, вихо-
дять нерегулярно; за територією розповсюдження – загальнонаціональ-
ні/надрегіональні, регіональні (міські та видання окремих районів); за функціональ-
ним призначенням (проблемно-тематичною спрямованістю) – універсальні, спеціа-
лізовані (ті, які репрезентують сферу матеріального виробництва, та ті, які репрезен-
тують сферу нематеріального виробництва, – політичні, соціально марковані, куль-
турологічні, наукові); за цільовим призначенням (читацькою аудиторією) – для ши-
роких груп, окремих соціальних груп (членів громадських асоціацій, прихильників 
лівої політичної ідеології, фахівців певних галузей, наукової спільноти, специфічних 
(маргінальних) груп, прихильників андеграундного мистецтва, біженців, мігрантів, а 
також для чоловіків, жінок, молоді та дітей).  

У підрозділі 3.2. «Проблемно-тематичний діапазон альтернативної преси» 

подано аналіз концептуально-тематичних засад альтернативної німецької періодики. 
Дослідження проблемно-тематичних домінант альтернативних друкованих ви-

дань здійснено відповідно до суспільно-політичних зрушень, які відбувалися в німець-
кому суспільстві. Були виділені пріоритетні тематичні кластери, що характеризують 
окремі періоди розвитку німецького суспільства та альтернативного медіадискурсу. 

З’ясовано, що основна увага альтернативної преси 1973–1977 років (інкуба-
ційний період) приділялася протистоянню внутрішньополітичній діяльності влади. 
У цей час в Німеччині загострюється економічна криза. Альтернативні медіа акцен-
тують увагу на темах безробіття, страйків, розширення соціальних гарантій, про-
блемах реформ вищої школи, боротьби проти капіталізму, відстоювання прав жінок. 
Поширення набувають рухи, учасники яких ведуть боротьбу проти побудови атом-
них електростанцій, тому з’являються видання, у яких актуалізуються екологічні 
проблеми.   

Контент альтернативної преси періоду розквіту (1977–1980 роки) формували 
такі теми: діяльність профспілок, безробіття, страйки, звільнення, арешти, ситуація в 
окремих районах міст, соціальні заходи, організація самопомочі, міжнародні відно-
сини, становище жінок, молоді, життя емігрантів, субкультурних угрупувань, еколо-
гія, освіта, культура (музика, театр, кіно, вуличні розваги). Наголошено, що в цей 
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час проблемно-тематичне наповнення розширюється, оскільки змінюється соціаль-
но-політична ситуація в країні. 

З’ясовано, що альтернативні медіа із 1980 по 1983 роки (кризовий період) ак-
тивно відгукнулися на соціально-політичне життя в країні, інтенсивність якого зга-
сала. Вони здебільшого порушували теми розширення соціальних гарантій (бороть-
ба проти надмірного оподаткування, скорочення робочих місць, відміни стипендій 
тощо). Провідною стає антимілітаристська тема. 

Доведено, що відродження альтернативної преси, яке розпочалося з1983 року і 
тривало до кінця ХХ століття, мало два періоди: 1983–1990 роки та 1990 рік – кінець 
ХХ століття, що пояснюється державно-правовими змінами, які відбулися в Німеч-
чині, а саме об’єднанням Східної та Західної частин Німеччини в 1990 році. Темати-
ка альтернативної преси першого етапу розширилася. Актуальними стають теми, які 
стосуються міжнародних відносин, зокрема альтернативні медіа говорять про пору-
шення прав людини в НДР, країнах третього світу тощо. Наприкінці 80-х років 
ХХ століття гостроти набуває проблема роззброєння. Об’єднання в 1990 році ФРН 
та НДР, які мали різні економічні, культурні, соціальні системи, призвело до соціа-
льно-політичної та економічної кризи. Альтернативні медіа відреагували на ці ви-
клики – найбільш поширеними темами цього часу стають безробіття та соціальний 
захист. Уперше з’являється тема дискримінації за територіальною ознакою. Знову 
набуває актуальності тема антифашизму, продукування якої зумовлене поширенням 
неонацистських, праворадикальних рухів.  

Відлік періоду трансформації альтернативного мас-медійного дискурсу веде-
мо від початку ХХІ століття й до цього часу. Цей етап позначений економічними 
кризами 2001 та 2008 років, дигіталізацією ЗМІ, а також глобалізаційними процеса-
ми, які й вплинули на змістовно-тематичний контент альтернативної преси. Серед 
найбільш поширених на сучасному етапі є такі теми: соціальний захист (альтерна-
тивні медіа все частіше акцентують увагу на темах захисту біженців, мігрантів), 
профспілкова діяльність, захист інформації, внутрішня безпека, міжнародні відно-
сини, життя в країнах третього світу, андеграундні мистецькі рухи, життя специфіч-
них (із нетрадиційною сексуальною орієнтацією) груп, феміністичні рухи, екологія, 
інфраструктура. 

Отже, альтернативна преса охоплює практично всі суспільно важливі сфери 
життя країни. 

У підрозділі 3.3. «Сучасні тенденції в антитетичному мас-медійному дискур-
сі» акцентується увага на ролі цифрових технологій в еволюції альтернативних ви-
дань. 

З’ясовано, що німецькі альтернативні друковані ЗМІ почали переходити в ін-
тернет-простір одночасно з традиційними медіа – у середині 90-х років ХХ століття. 
Підкреслено, що альтернативна німецька преса майже уся репрезентована в онлайн-
просторі. Лише поодинокі альтернативні видання з фінансових причин не мають 
можливості підтримувати сайти. Друковані версії альтернативних видань представ-
лені широким спектром електронних варіантів – це видання-візитки, власне веб-
версії офлайнових зразків, змішані веб-версії, розширені веб-версії, а також цифрові 
альтернативні видання є частиною веб-ресурсів (сайтів організацій, порталів). 
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У підрозділі 3.4. «Альтернативні періодичні ЗМІ Німеччини:  системні хара-
ктеристики» розглянуто особливості функціонування, системні характеристики 
альтернативної друкованої періодики Німеччини на прикладі окремих ЗМІ. 

Огляд альтернативної періодики дозволив зробити висновок, що альтернатив-
ні періодичні друковані медіа становлять розгалужену медійну систему, якій прита-
манні специфічні організаційно-ідеологічні засади функціонування, редакційний 
досвід, комунікаційна практика, цільова аудиторія. 

 
ВИСНОВКИ 

Комплексний аналіз німецької альтернативної преси дає можливість говорити 
про неї як про самодостатній вид комунікації. 

Альтернативна преса – медіа, які продукують контент для суспільних форма-
цій, підтримують різні громадські ініціативи, мають маргінальні, протилежні до за-
гальноприйнятих у суспільстві погляди; редакційні колективи яких функціонують за 
принципом відмови від поділу праці на технічну й інтелектуальну та від кадрової 
ієрархії.  

У своєму розвитку альтернативна преса пройшла п’ять періодів: перший – 
1973–1977 роки (інкубаційний період), другий – 1977–1980 роки (період розквіту), 
третій – 1980–1983 роки (кризовий період), четвертий – 1983–кінець ХХ століття 
(період відродження), п’ятий – від початку ХХІ століття й до цього часу (період 
трансформації). 

 Підвалини медіаландшафту, який характеризує сучасний стан розвитку німе-
цьких ЗМІ, були закладені після Другої світової війни. Альтернативна преса виник-
ла в той час, коли в Німеччині вже була сформована медіасистема.  

Каталізатором формування альтернативної преси були студентські протестні 
рухи, що розпочалися наприкінці 60-х років ХХ століття й стали реакцією на соціа-
льно-політичну та економічну кризу, яка склалася в Німеччині. Невдоволення дія-
льністю влади поступово переросло в незадоволення діяльністю мас-медіа, у не-
сприйняття традиційних підходів інформування. Ідеї студентського повстання про-
довжилися в нових альтернативних рухах, що зумовили появу альтернативної преси, 
яка репрезентувала нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно висві-
тлювати події. 

Перші зразки альтернативних друкованих медіа з’явилися в інформаційному 
просторі Німеччини наприкінці 50-х років ХХ століття. Це були поодинокі видання, 
які не утворювали цілісного виду ЗМІ. Системні характеристики альтернативної 
преси детермінувалися лише в 70-х роках ХХ століття, що було зумовлене їх масо-
вим виходом на медіаринок. Це були видання, різні за цільовим призначенням, фор-
матом тощо, однак вони вже становили певну медійну цілісність, бо мали атрибути-
вні риси, за якими їх можна було легко ідентифікувати з-поміж інших різновидів 
періодики. 

Найбільш успішним альтернативним виданням Німеччини є загальнонаціона-
льна щоденна газета «Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), або «TAZ» («ТАЦ»). 
Зародившись унаслідок протестних студентських зрушень (засновниками видання 
були студенти Технічного університету Берліна), вона поступово стала найрейтин-
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говішою на медійному ринку й вийшла на загальнонаціональний рівень. Газета ус-
пішно конкурує з такими медіагігантами, як  «Die Welt» («Ді Вельт»), «Bild» 
(«Більд»), «Sueddeutsche Zeitung» («Зюддойче Цайтунг»), «Frankfurter Rundschau» 
(«Франкфуртер Рундшау»), «Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртер Альге-
майне Цайтунг»), «DIE ZEIT» («Ді Цайт»). Як і раніше, вона є незалежним колек-
тивним виданням. Проте вихід на загальнонаціональний рівень, бажання бути най-
рейтинговішим виданням вплинули на зміну редакційної  політики: «TAZ» («ТАЦ») 
розміщує велику кількість рекламного матеріалу, відмовилася від партиципаторного 
принципу, працює за вертикальною редакційною схемою. 

Ознаками альтернативної періодики, які відрізняють її від мейнстримних ЗМІ, 
є характер фінансування, цільова аудиторія, модель комунікації, редакційна політи-
ка, формально-змістовий аспект, соціально-політична модальність. 

Контент альтернативних медіа спрямований на особливу цільову аудиторію, 
яка отримала назву контргромадськість – це представники різних соціальних груп: 
ліберально та ліво налаштовані громадяни, виразники суспільних формацій, що від-
стоюють різні альтернативні ініціативи – сільськогосподарські, екологічні, антифа-
шистські, антимілітаристські, антиядерні, соціальні потреби безробітних, безхатчен-
ків, в’язнів, людей з обмеженими можливостями, біженців тощо, представники мар-
гінальних (лесбіянки, гомосексуалісти тощо) та субкультурних (фанати альтернати-
вної культури, музики, літератури тощо) угрупувань. Антитетичні ЗМІ обговорюють 
буденні проблеми своєї аудиторії, демонструють її культурні цінності, соціально-
політичні настрої. Це медіа, які відмовилися від комунікації в одному напрямку й 
надають можливість читачам самостійно створювати медіаконтент. Альтернативні 
видання незалежні від влади, політичних партій, медіавласників. 

Альтернативні німецькі медіа мають різний характер фінансування та фінан-
сові моделі співіснування. Найчисленнішими в системі альтернативної преси є ви-
дання-послідовники. Це медіа, які дотримуються редакційних засад, що були закла-
дені попередниками, – вони не прагнуть отримання надприбутків. Група «провідні 
альтернативні медіа» функціонує за принципами ринкових відносин. Модель «адво-
кат» передбачає, що кошти від продажу видань спрямовуються на захист соціально 
незахищених груп населення. Новою на медійному ринку є модель «акціонер». Від-
повідно до неї, ініціативна група, да якої входять і професійні журналісти, створює 
веб-видання та надає цю платформу контргромадськості для наповнення контентом.  

Спрямованість на нетрадиційну, немасову, ортодоксальну аудиторію, від-
мова від надприбутків зумовлюють те, що альтернативні друковані періодичні 
видання продукують вільний, оригінальний, автентичний, неформальний, переду-
сім критичний контент. Вони здебільшого відрізняються від традиційних ЗМІ і 
змістом, і формою. 

Аналогом німецьким альтернативним медіа в українському інформаційному 
просторі можна вважати самвидав. Водночас альтернативна німецька та радянсько-
українська періодика мають різні соціокомунікаційні параметри. Видання, які проду-
кували опозиційний контент у радянському інформаційному просторі, жорстко пере-
слідувалися, мали нелегальний статус, тому видавалися переважно на друкарських 
машинках, передавалися з рук у руки. Їхньою цільовою аудиторією, як і авторами, 
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були здебільшого представники літературних та культурно-мистецьких кіл націона-
льно свідомої української інтелігенції. Німецька альтернативна періодика зародилася 
в умовах демократичної системи, яка орієнтувалася на соціальну відповідальність ме-
діа. Альтернативні видання в Німеччині мають легальний статус, хоча влада не зав-
жди прихильно ставилася до такого виду медіа. Друкувалися вони на малих офсетних 
друкарських машинах, настільних редакційно-видавничих системах, для них були 
доступні й поліграфічні підприємства. Цільова аудиторія такої періодики – спочатку 
представники студентських, а потім – інших альтернативних рухів. Альтернативна 
преса Німеччини розповсюджується за передплатою, вроздріб, поширюється безкош-
товно як соціальна ініціатива певних громадських формацій  тощо.  

Альтернативна преса має особливу типологічну структуру. У системі альтер-
нативної періодики налічується 346 журналів та 105 газет. За періодичністю най-
меншу кількість становлять щоденні – 3, щотижневі – 4 та видання, що виходять 
двічі на місяць, – 13. Найбільшу – газети та журнали, які виходять щомісячно, – 81 
видання, 3–5 разів на рік – 193, піврічники – 40, раз на рік – 21 та нерегулярні – 96. 
Перевага останніх пояснюється тим, що альтернативні медіа функціонують поза ма-
совими редакційно-видавничими потоками. 

За територією розповсюдження найбільшу кількість становлять надрегіональ-
ні (розповсюджуються по кількох федеральних землях) медіа – 306. Майже удвічі 
менше представлені регіональні ЗМІ – 145, причому серед них 39 видань  належать 
до локально-регіональних (порушують проблеми, що стосуються окремих міст, міс-
течок, районів). 

За функціональним призначенням (проблемно-тематичною спрямованістю) 
виділено універсальні та спеціалізовані альтернативні медіа. До універсальних (сус-
пільно-політичних) належать 20 видань. Це здебільшого ЗМІ, що репрезентують мо-
дель «провідні альтернативні медіа». Найбільшу кількість становлять спеціалізовані 
видання – це 431 медіа. До видань цієї групи віднесено як власне спеціалізовані, так 
і видання, що перебувають на межі між універсальними та спеціалізованими (їхня 
основна характеристика – «про все для однодумців»). 18 спеціалізованих медіа на-
лежать до тематичної групи, яка розкриває сферу матеріального виробництва – сто-
суються сільського господарства, інфраструктури, 413 належать до тематичної гру-
пи, що пов’язана з нематеріальним виробництвом. Найбільшу кількість у тематичній 
групі «нематеріальне виробництво» становлять соціально марковані медіа – це 289 
видань, що ретранслюють та актуалізують соціальні проблеми окремих суспільних 
груп (до них, зокрема відносимо видання медичного спрямування, соціально-
правові, соціально-педагогічні, екологічні тощо). Політичні альтернативні видання 
становлять 34 одиниці, наукові видання – 29 одиниць, культурологічні (літературні, 
музичні, культурно-мистецькі) – 61 одиницю. Політичні видання не належать до 
партійних, оскільки не фінансуються партіями, є незалежними. Редакційні колекти-
ви таких медіа подають контент крізь призму принципів демократичного соціалізму. 
Прикметно, що наукові альтернативні видання – це не академічно структуровані ме-
діа. Вони розкривають питання, які хвилюють контргромадськість крізь призму со-
ціально-гуманітарної наукової сфери (історії, археології, психології, політології, со-
ціології, філософії тощо). 
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За цільовим призначенням найменшу групу становлять видання, що спрямо-
вують контент на широке коло читачів, – 20 одиниць. Найбільшу частину станов-
лять альтернативні друковані видання, що розраховані на окремі групи реципієнтів, 
– відповідно 431 одиниця. У межах останньої групи виокремлено такі підгрупи – 
членів громадських асоціацій (основною цільовою групою є члени профспілок або ж 
представники тих формацій, які відстоюють антиатомну, антифашистську, антира-
систську позиції, виступають за захист навколишнього середовища, займаються пи-
таннями покращення інфраструктури, сільськогосподарського виробництва тощо) – 
177 видань, прихильників лівої політичної ідеології – 34 видання, фахівців певних 
галузей (фахівців-практиків) – 13, наукової спільноти – 29, специфічних (маргіналь-
них) груп – 53, прихильників андеграундного мистецтва – 61, біженців, мігрантів – 
16, для чоловіків, жінок, молоді та дітей – 40. 

Контент альтернативної преси характеризується широким колом тематич-
них інваріантів, що трансформуються відповідно до суспільно-політичних змін у 
країні. Альтернативна преса актуалізує соціально значущі проблеми. На сучасно-
му етапі читачів альтернативної періодики найбільше хвилюють соціальна та 
правова тематика, проблеми внутрішньої безпеки. Цікавлять німецьке суспільство 
й теми, що стосуються маргінальних груп – лесбіянок, гомосексуалів, бі- та тран-
ссексуалів, інтерсексуалів, в’язнів,  безхатченків та ін. До популярних також на-
лежать теми, що окреслюють екологічні проблеми  та проблеми сільського госпо-
дарства, міжнародну тематику. Порушують альтернативні медіа й теми антимілі-
таризму, антифашизму, освітніх процесів тощо. Останнім часом актуальності на-
бувають видання, в яких продукована тематика, що стосується міграційних про-
цесів, антирасизму. 

Із початком ери електронних медіа альтернативні друковані видання почина-
ють розвиватися у веб-форматі. Однією з найбільш поширених груп альтернативних 
електронних медіа є видання-візитки (сайти-візитки), мета яких полягає в просуван-
ні офлайн-версії в інтернет-просторі. Тип сайту, що репрезентує такі медіа, нале-
жить до простого різновиду (його особливістю є нескладна навігація, дизайн). До-
сить поширеними є власне веб-версії, основна особливість яких полягає в тому, що 
вони розміщують на сайтах витримки або публікації з поточного випуску, архіви 
видань. Веб-дизайн таких медіа простий: містить рубрикацію, де розкривається ін-
формація про медіа, особливості його передплати або отримання, пожертвування; 
має невеликий обсяг сторінок, нескладну навігацію. Змішані електронні видання ко-
нтамінують як власне веб-версію (або витримки із публікацій), так і, наприклад, 
PDF-варіанти. Розширені (модифіковані) веб-версії офлайнових видань продукують 
ширший, на відміну від друкованої версії, контент. Такі видання найбільш складні 
за дизайном, структурою. Прикметна ознака значної частини альтернативних елект-
ронних видань – наявність міні-краудфандингових платформ. В електронних мага-
зинах, розміщених на сайтах, пропонуються друковані чи електронні версії видань, 
різноманітна продукція (книги, мистецькі твори тощо). Отриманий прибуток спря-
мовується на благодійність або ж розвиток медіа. Електронні видання, створені на 
основі альтернативної друкованої періодики, використовують і мультимедійні  тех-
нології, проте обмежено, оскільки переважна частина їх не має професійних редак-
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ційних колективів. Здебільшого крос-медійним інструментарієм послуговуються 
розширені веб-версії провідних друкованих альтернативних видань. 

Альтернативна преса має унікальні редакційний досвід та системні характери-
стики. Вона продукує різні комунікаційні програми, практики. Альтернативні ви-
дання мають помірковану редакційну позицію, водночас є й такі, що дотримуються 
інтервенціоністської філософії; акцентують увагу не лише на внутрішніх соціально-
політичних проблемах, а й подають інформацію про зовнішньополітичне життя; 
спрямовані як на широкі аудиторні групи (провідні альтернативні видання), так і 
локальні (наприклад, видання для представників профспілкового руху), і сублокаль-
ні формації (наприклад, для психічнохворих людей). Альтернативні газети та жур-
нали надають майданчики авторам з інших країн, співпрацюють не лише із німець-
кими, а й із закордонними альтернативними медіа. 

Альтернативні друковані медіа не втрачають актуальності, залишаються затре-
буваними в німецькому суспільстві, проте вже не ототожнюються з глибоко опози-
ційною медіаструктурою, а мисляться як іманентна частина мас-медійного дискурсу. 

Формування ринку альтернативних медіа ще не завершене. Відтак проблема 
дослідження особливостей функціонування альтернативних видань належить, на 
нашу думку, до перспективних напрямів соціальнокомунікаційних досліджень, пот-
ребує науково-теоретичного осмислення. 
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АНОТАЦІЯ 
Бондаренко Ю. С. Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості 

функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа). – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних кому-
нікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. 

Дисертацію присвячено вивченню одного з унікальних та самодостатніх меді-
аутворень сучасної періодики Німеччини – альтернативної преси, яка репрезентує 
нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно висвітлювати події, чого 
не подавали традиційні ЗМІ. 

У процесі дослідження було встановлено, що альтернативна періодика, сфор-
мувавшись як окремий сегмент друкованих ЗМІ в 70-х роках ХХ століття внаслідок 
активізації студентських і громадських рухів, є своєрідним барометром сталості де-
мократичних засад у  ФРН, відображенням зрілості німецького суспільства. 

Визначальними рисами альтернативної періодики, які відрізняють її від мейн-
стримних ЗМІ, є характер фінансування, цільова аудиторія, модель комунікації, ре-
дакційна політика, формально-змістовий аспект, соціально-політична модальність. 

Контент альтернативної преси характеризується широким колом тематичних 
інваріантів, що трансформуються відповідно до суспільно-політичних змін у країні. 
Альтернативна преса актуалізує соціально значущі проблеми. На сучасному етапі – 
це соціально-правова тематика, внутрішня безпека, міграційні процеси, антирасизм 
та проблеми маргінальних суспільних груп. 

Альтернативні медіа, які відмовилися від комунікації в одному напряму, на-
дають можливість читачам самостійно створювати медіаконтент, спрямований на 
особливу цільову аудиторію – контргромадськість –  представників різних соціаль-
них груп та субкультурних угрупувань.  

У системі альтернативної періодики визначено надрегіональні, регіональні та 
локально-регіональні ЗМІ, загалом 346 журналів та 105 газет: щоденних, щотижне-
вих, щомісячних, які виходять двічі на місяць, раз на рік, 3-5 разів на рік, піврічни-
ків, нерегулярних видань. З’ясовано, що за функціональним призначенням (пробле-
мно-тематичною спрямованістю) існують універсальні та спеціалізовані альтернати-
вні ЗМІ.  

Альтернативні друковані видання посідають чільне місце в інформаційному 
просторі Німеччини й успішно конкурують з провідними традиційними ЗМІ. Осно-
вна мета альтернативних медіа – захист прав та представлення інтересів цільової 
аудиторії. Найбільш успішним альтернативним виданням Німеччини є загальнона-
ціональна щоденна газета «Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), або «TAZ» 
(«ТАЦ»). 

Із початком інформаційної ери альтернативні друковані видання динамічно 
розвиваються у веб-форматі. Сучасна альтернативна преса вже не ототожнюється з 
глибоко опозиційною медіаструктурою, а мислиться як іманентна частина мас-
медійного дискурсу. 
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Ключові слова: інформаційний простір, національна медіасистема, альтер-
нативна комунікація, альтернативна преса, соціокомунікаційні параметри, контр-
громадськість, контент, проблемно-тематичний діапазон, типологія, редакційна 
політика. 

 
АННОТАЦИЯ 

Бондаренко Ю. С. Альтернативная пресса современной Германии (особе-
ности функционирования, редакционная политика, место в национальной сис-
теме медиа).  – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2017. 

Диссертация посвящена изучению одного из уникальных и самодостаточных 
медиаобразований современной периодики Германии – альтернативной прессы, ко-
торая презентует новою модель коммуникации, призванную объективно освещать 
более широкий спектр событий, чем традиционные СМИ. 

В процессе исследования установлено, что альтернативная периодика, офор-
мившаяся как отдельный сегмент печатных СМИ в 70-х годах ХХ столетия в ре-
зультате активизации студенческих и общественных движений, стала своеобразным 
барометром устойчивости принципов демократии в ФРГ, выражением зрелости 
немецкого общества. К характерным чертам альтернативной периодики, которые 
отличают её от мейнстримных СМИ, следует отнести особенности финансирования, 
целевую аудиторию, модель коммуникации, редакционную политику, формально-
содержательный аспект, социально-политическую модальность.    

Контенту альтернативной прессы присущ широкий круг тематических инва-
риантов, трансформирующихся в соответствии с общественно-политическими из-
менениями в стране. Именно такая пресса актуализирует социально значащие про-
блемы. На современном этапе – это социально-правовая тематика, внутренняя без-
опасность, миграционные процессы, антирасизм и проблемы маргинальных обще-
ственных групп.   

Альтернативные медиа отказались от коммуникации в одном направлении и 
предоставляют читателям возможность самостоятельно создавать медиаконтент, 
влияющий на особенную целевую аудиторию – контробщественность – представи-
телей разных социальных групп и субкультурных группировок.  

В системе альтернативной периодики определены надрегиональные, регио-
нальные и локально-региональные СМИ, в общем 346 журналов и 105 газет: еже-
дневных, еженедельных, ежемесячных и таких, что выходят дважды в месяц, раз в 
год, 3–5 раз в год, полугодичных и нерегулярных. По функциональному назначению 
(проблемно-тематической направленности) существуют универсальные и специали-
зированные издания.  

Доказано, что альтернативные печатные издания занимают заметное место в 
информационном пространстве Германии, успешно конкурируя с ведущими тради-
ционными СМИ.  ЗМІ. Основная цель альтернативных медиа – защита прав и отста-
ивание интересов целевой аудитории. Наиболее успешным из таких изданий Герма-
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нии является общенациональная ежедневная газета «Die Tageszeitung» («Ді Та-
гесцайтунг»), або «TAZ» («ТАЦ»). 

С началом информационной эры альтернативные печатные издания динамич-
но развиваются в web-формате. Современная альтернативная пресса уже не считает-
ся глубоко оппозиционной медиаструктурой, а мыслится как имманентная часть 
масс-медийного дискурса.  

Ключевые слова: информационное пространство, национальная  медиасис-
тема, альтернативная коммуникация, альтернативная пресса, социокоммуникацион-
ные параметры, контробщественность, контент, проблемно-тематический диапазон, 
типология, редакционная политика. 

 
SUMMARY 

Bondarenko Yu. S. Alternative Press of Modern Germany (functioning peculi-
arities, editorial policy, place in the national media system). – Manuscript 

Thesis for a Candidate Degree in Social Communication: specialty 27.00.04 – The 
Theory and History of Journalism. – National University of Lviv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, Lviv, 2017. 

One of the unique and self-sufficient media formations of modern German periodi-
cals – the alternative press, which represents a new model of communication and is aimed 
to show broadly and objectively the events that are not presented by traditional media, is 
investigated in this research. 

It was found out, that alternative periodicals, formed as a separate segment of print 
media in the 70s of the twentieth century as a result of the intensification of student and 
social movements, is a peculiar barometer of the sustainability of democratic principles in 
Germany, a reflection of the maturity of German society. 

The defining features of the alternative periodicals that distinguish it from main-
stream media are the nature of funding, the target audience, the model of communication, 
the editorial policy, the formal-content aspect, and the socio-political modality. 

The content of the alternative press is characterized by a wide range of thematic in-
variants that are transformed in line with socio-political changes in the country. The alter-
native press brings up socially significant issues. It reveals at the present stage social and 
legal issues, internal security, migration processes, anti-racism and the problems of mar-
ginal social groups. 

The alternative media have abandoned communication in one direction and allow 
readers to create a media content independently aimed at a special target audience – a 
counter-publicity – representatives of various social groups and subcultural groups. 

Overregional, regional and local-regional mass media, 346 journals and 105 news-
papers totally: daily, weekly, monthly, which are published twice a month, once a year, 3-
5 times a year, once in half a year, irregular editions are determined in the system of alter-
native periodicals. By functional purpose (problem-thematic orientation) universal and 
specialized alternative media are represented. 

Alternative print media occupy a prominent place in the information space of Ger-
many and compete successfully with the leading traditional media. The main purpose of 
alternative media is to protect the rights and to represent the interests of the target audi-
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ence. The most successful alternative edition of Germany is the nationwide daily newspa-
per «Die Tageszeitung» or «TAZ». 

The alternative print media are dynamically developing in web format with the be-
ginning of the information era. The modern alternative press is no longer identified with a 
deeply oppositional media structure and is conceived as an immanent part of mass-media 
discourse. 

Key words: information space, national media system, alternative communication, 
alternative press, socio-communication parameters, counter-publicity, content, problem-
thematic range, typology, editorial policy. 
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