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СПОСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ
В УКРАЇНСЬКОМУ ЦИФРОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ
У статті визначаються два способи репрезентації політичних акторів у дис
курсі: із штучною увагою до актора (із розміщенням «джинси») та зі звичайною.
Для першого характерні регулярні згадки про актора, їхня кількість - незначна. Для
другого із відсутністю гарячих інфоприводів незначна кількість згадок розташову
ється сконцентровано. Якщо гарячі інфоприводи присутні, то наявні сплески уваги.
Ключові слова: цифровий політичний дискурс, політичні актори, президентські
вибори, Україна, матеріали із ознаками замовності
П ост ан овк а проблеми. В українському медійному просторі увага до того

або іншого політичного актора може бути створеною штучно - через механізм
поширення так званої «джинси» або ж матеріалів із ознаками замовності.
Відповідно для ефективної оцінки процесів, що відбуваються у політичному
дискурсі, необхідно мати механізм розпізнавання таких текстів. Тим більше,
якщо ми говоримо про цифровий дискурс, в якому процеси створення та по
ширення текстів дещо різняться від традиційних. В Україні проблемою до
слідження «джинси» в політичних текстах, як правило, займаються профе
сійні медійні громадські організації: «Детектор Медіа», «ІМІ», «ІДПО» та ін.
Тим не менш їхні способи визначення джинси (див. методологію ІДПО [1] та
ІМІ [2]) передбачають експертну оцінку: зокрема, декілька експертів мають
дійти згоди щодо відповідності певного матеріалу певним параметрам і тоді
цей текст маркується відповідним чином. Проте за часів перенасичення ін
формаційного ринку України, де, приміром, тільки в одному з регіонів може
нараховуватися більше сотні онлайн-медіа [3], важливо поєднувати якісні
методи з виявлення неякісного контенту із формальними. Саме тому в цьому
дослідженні пропонуємо розглянути один із способів формального аналізу,
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за допомогою якого можливо відстежувати і виявляти деякі типи матеpіалів
із ознаками замовності.
А н а л із ост ан н іх дослідж ень і публікацій. «Джинса» не є виключно р о б лемою ураїнського цифpового політичного дискуpсу. Пpиміpом, К. Цецюpа
та Д. Кpакенбеpг pозповідають пpо те, що подібні тексти є в медіа р ак ти ч н о
кожної р а їн и . Пов’язують вони це із відсутністю пpозоpості в селекції новин
[4, p. 32]. У раїнські дослідники наголошують, що в цього явища є «еконо
мічна та етична р р о д а » [5, с. 21]. А це - частина більш глобальної р о б л е ми, пpо яку почали говоpити ще у 80-х pp. ХХ ст. - р и з а об’єктивності
у жуpналістиці [6]. А за часів цифpових технологій ця р о б л е м а ще більше
посилилася. Напpиклад, Б. Джосефі вважає, що ЗМІ могли бути незалежними,
потужними інституціями («четвеpтою владою», «стоpожовим псом д е м о р атії») за відповідних умов на pинку: коли пpибутки від pеклами зpостали (а заpаз - р ак ти ч н о всі ЗМІ їх втpачають), а в т р а т и зменшувалися [7, p. 21]. Д о
те, що колишня комеpційна модель жуpналістики сьогодні не р а ц ю є і потpібно шукати іншу, зазначає і В. Пікаpд [8]. Р. К. Нільсен також додає, що
майбутнє жуpналістики в її тpадиційній pолі (із виконанням усіх суспільних
функцій) знаходиться під питанням, адже існує дуже багато контенту, який
п ош рю ється іншими каналами (соцмеpежі, месенджеpи та ін.) [9], р и цьо
му багато нежуpналістських текстів «м ім ірую ть під жуpналістські тексти»
[10]. Також зpостає кількість повідомлень, які політичні актоpи (суб’єкти та
інститути) п ош рю ю ть напpяму, без посеpедництва ЗМІ [11]. Саме тому су
часну медіасистему називають гібpидною [12]. У деяких дослідженнях д о 
водиться зв’язок між зниженням фінансування ЗМІ, цифpовізацією та зни
женням якості жуpналістики [13], за якої ЗМІ стають більш залежними від
можновладців, офіціозу, знижується pізноманіття д ж р е л інфоpмації [14], р и
цьому незалежність ЗМІ ставиться під питання, а самі ЗМІ поступово від
мовляються від pолі посеpедників у політичній комунікації [15; 16] або
ж «гейткіпеpів» [17]. Також, згідно із Pew Research Center, фахівці якого р о водили дослідження у 38 р а їн а х світу, більше половини pеспондентів вва
жають, що ЗМІ не дуже добpе висвітлюють pізні позиції в суспільному діа
лозі, р и цьому 75% зазначили, що для жуpналістів непpийнятно залежати
від якоїсь політичної сили [18]. Д о б л е м и незалежності ЗМІ, недосконалості
стаpої, комеpційної моделі існування ЗМІ, оpганізаційні та технологічні фактоpи пpивели до появи цілого коpпусу досліджень, пов’язаних із поняттям
« р и з а жуpналістики» [19-23], яка є актуальною і для р а ї н із потужними
системами ЗМІ (США, Велика Бpитанія) [24]. Д и цьому, хоча за цифpових
часів внесок «гpомадянської» або ж «аматоpської» жуpналістики може бути
значним [25], усе ж є суттєва pізниця між подібним інфоpмуванням та р а д и ційними ЗМІ [26, p. 1069], тож ромадянська жуpналістика не зможе в р іш и 193
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ти цієї кризи. Криза журналістики, звісно, пов’язана і з кризою демократії
[27].
Не можна сказати, що і на законодавчому рівні проблема незалежності ЗМІ
може бути однозначно вирішена. Приміром, в Україні є низка законів, які регу
люють поширення подібного контенту. Згідно із законом про роздержавлення
українських ЗМІ (Закон України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації»), зі складу власників/співвласників масмедіа мають вийти представники органів влади. А відповідно до так званого
закону про прозорість медіавласності (Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масо
вої інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення
і радіомовлення»), ЗМІ мають повідомляти аудиторію про свого власника. Однак
говорити про те, що обидві реформи спрацювали, ще зарано. Згідно із моніторингами професійних медійних громадських організацій, проблема «джинси»
лишається актуальною. Приміром, у регіональних реформованих ЗМІ у травні
2020 р. знайдено 5,6% джинси, 14,5% «офіціозу», 6,9% неналежно маркованих
матеріалів [28]. Тобто приблизно чверть контенту написана із порушенням стан
дарту редакційної незалежності. У загальноукраїнських онлайн-медіа ситуація
різниться залежно від ЗМІ. При цьому за 2-6 березня 2020 р. у 18 популярних
медіа було знайдено 286 таких публікацій [29]. Також за спостереженнями
експертів, кількість «джинси» у ЗМІ зростає в часи передвиборчої кампанії
(деінде - удвічі).
М ет а статті - запропонувати формальний метод виявлення матеріалів із
ознаками замовності в популярних ЗМІ та протестувати його. Для досягнен
ня мети ставимо такі за вд а н н я : розробити програму (мовою Python) для
аналізу текстів політичних новин; укласти рейтинг згадуваності політичних
акторів та відстежити динаміку згадуваності; зіставити отримані дані та ви
значити й описати способи репрезентації політичних акторів. Періодом для
дослідження стали січень-лютий 2019 р. (початок президентської передви
борчої кампанії). Порівнювалися матеріали популярної газети «Сегодня»
(інтернет-версія), яка входить до медіахолдингу українського олігарха Р. Ах
метова [30], та незалежного видання «Українська правда».
В и к л а д осн овн ого м ат еріалу. Для аналізу текстів була створена проста
програма, що використовує модулі requests (для збирання текстів із сайту) та
re (регулярні вирази). Виходячи із отриманих даних, можемо визначити два
способи репрезентації політичних акторів в українському цифровому полі
тичному дискурсі: із спеціально створеною увагою до актора («джинса») та
зі звичайною. Для того, щоб обрати політичних акторів для аналізу, загальна
кількість згадувань у ЗМІ зіставлялася із передвиборчими рейтингами (див.
рис. 1).
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Рис. 1. Порівняння передвиборчого рейтингу (КМІС - лютий 2019 р.) та згадувань

політиків у газеті «Сегодня»

Звісно, не можна стверджувати, що увага до кандидатів у ЗМІ має бути
пропорційною до передвиборчих рейтингів, але ж згідно з українським за
конодавством журналісти мають приділяти однакову кількість уваги всім
кандидатам. При цьому, звісно, мас-медіа найбільше має писати про тих
кандидатів, які лідирую ть у передвиборчій гонитві. Я к ми пам ’ятаємо,
у 2019 р. перед першим туром було три лідери: П. Порошенко, Ю. Тимошенко
і В. Зеленський. Проте в «Сегодня» згадували лише про Порошенка, велика
кількість згадувань, звісно, пов’язана із тим, що він був першою особою
в державі, відповідно про нього писали найчастіше. Тим не менш щодо
Тимошенко і Зеленського можна говорити про деяке замовчування. Щодо
Зеленського в «Сегодня» було лише шість публікацій за два місяці, частина із
них - пов’язана тільки із його новорічною заявою про те, що він висуватиме
свою кандидатуру. Інша картина з О. Ляшком та О. Вілкулом. Про них згадок
набагато більше, ніж про лідерів кампанії. При цьому про Гриценка, який мав
такий самий рейтинг, як і Ляшко, згадок не було взагалі. Згадки про Бойка
були виключно негативні (як пам’ятаємо Опозиційний блок розпався у лис
топаді 2018 р.). Для того, аби проаналізувати згадки про Ляшка та Вілкула,
була визначена щоденна динаміка в газеті «Сегодня». Вона ж порівнювалась
із ситуацією в «Українській правді» (див. рис. 2, 3).
195

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 3 (46) 2020

Рис. 2. Згадки про Вілкула в газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»

Рис. 3. Згадки про Ляшка в газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»

У випадку із Ляшком та Вілкулом на сайті «Сегодня» бачимо значне пере
важання згадок порівняно з «Українською правдою». До того ж у випадку із
Вілкулом - це очевидніше у січні (його згадують кожні два-три дні). І, звісно,
виглядає дивним, що одне видання знаходить інформаційні приводи про цьо
го політичного актора так часто, а інше - нічого не висвітлює. Те саме стосу
ється Ляшка, тільки згадування тут менш інтенсивні: якщо «Українська
правда» за два місяці згадала його всього шість разів, то «Сегодня» - 13. При
цьому щодо Ляшка також бачимо регулярність згадок, проте період деінде
більший, ніж у Вілкула: 5-6 днів. Тож, якщо говорити про висвітлення Ляш
ка та Вілкула на сайті «Сегодня», говоримо про спеціально створювану,
штучну увагу до них. Ознаками є незначна кількість згадувань із частою пе
ріодичністю та незбіжність згадок із незалежним ЗМІ. Для того, аби порівня
ти висвітлення політичних акторів, візьмемо до уваги тих політиків, які не
балотувалися в президенти: Л. Денісову, У Супрун та засудженого за держав
ну зраду В. Януковича (див. рис. 4, 5, 6).
196

Політологія

i

i

t

i

1
i

i

■ сегодня

i

1
i

1 1

S S S S
-в- -в- -в- -©І ' Ш С О О
o O O O » —
1

II I

1

1
28.фев

i

26.фев

i

24.фев

x

22.фєв

г стска:
гі «І іЛ ^
О О О О

1

S
к к к к о :
ж ж
тско:
і сс -вТ І Н п І ї Л Г ' С І г і ї А и І Г ' З І г і г д т
O r —
І г - Н* —
Ir—
I t—
I C' J C' J <NOv J < N f O
i

20.фєв

t

13.фєв

i

Іб.фєв

i

14.фев

1
i

12.фев

9
о
7
со
с
.>
чЛ
3J
п
11
п

■ українська правда

Рис. 4. Згадки про Супрун у газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»
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Рис. 5. Згадки про Януковича в газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»

У випадках Супрун та Януковича бачимо регулярні згадки (один-два
рази на день), однак проміжок між ними більший, ніж у Ляшка та В ілку
ла. Також, на відміну від попередніх політиків, щодо Супрун та Янукови
ча є, по-перш е, сплески уваги, а також концентрація згадок поряд із
днями, коли про них писали найбільш е. ц е вваж аєм о звичайною , не
штучно створеною увагою до політиків. Також якщ о говорити про Денісову, ми не бачимо сплесків уваги, проте, по-перш е, є значні періоди
«тиші», коли про неї не пишуть взагалі, а у період з 9 по 16 січня згадуваність сконцентрована. Проте подібний аналіз має також і свої обмежен
ня. Його застосування можна назвати проблематичним щодо перших осіб
держави (див. рис. 7).
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Рис. 6. Згадки про Денісову в газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»

Рис. 7. Згадки про Порошенка в газеті «Сегодня»,

на сайті «Українська правда»

Оскільки увага ЗМІ до президента - найбільша, про нього згадують щодня,
то, звісно, ми не можемо брати до уваги періодичність/регулярність згадок.
Це саме стосується і сплесків уваги. У принципі, чим нерівномірніша увага
до політика, тим більш ймовірна звичайна, не штучно створена увага до ньо
го. Тим не менш за таким масивом текстів може виявитися й кілька таких, що
мають ознаки замовності (приміром, щодо «Сегодня» можемо сказати про
лояльне ставлення до Порошенка). Імовірно, шукати подібні тексти варто в ті
періоди, коли бачимо «розходження» уваги двох видань. Приміром, маємо 22
і 24 січня, коли в газеті 10 та 13 згадок, а на сайті 3 та 5. Тож, тут потрібно
заміряти додаткові параметри, щоб точно виокремити подібну увагу.
В и сновки. Отже, в цьому дослідженні було запропоновано формальний
метод виявлення матеріалів із ознаками замовності в популярних ЗМІ, для
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чого була розроблена комп’ютерна програма find_mentions_in_headlines.py.
На основі отриманих даних запропоновано виокремлювати два способи ре
презентації політичних акторів в українському цифровому політичному дис
курсі: із спеціально створеною, штучною увагою та зі звичайною увагою. Для
першого способу характерні постійні, регулярні згадки про політичного ак
тора, при цьому кількість згадок на день - незначна: одна-дві. У такому ви
падку можемо говорити про наявність на сайті матеріалів із ознаками замовності щодо певного політика. Проте, звісно, тут важливо враховувати й інші
дані: приміром, зіставлення кількості згадок про політичного актора та рей
тингів. Або ж порівнювати висвітлення діяльності політика в різних ЗМІ. Для
другого способу є декілька варіантів. Перший - із відсутністю гарячих інфор
маційних приводів (судових засідань, скандалів, резонансних заяв, нападів
та ін.): у такому випадку також кількість згадок на день - незначна (одна-дві),
проте є значні періоди «тиші», коли про політичного актора не згадують уза
галі, а згадки, як правило, одиничні або ж розташовуються сконцентровано довкола якогось інформаційного приводу. Другий - із гарячими інформацій
ними приводами. У такому випадку поряд із одиничними нерегулярними
згадками бачимо сплески уваги, а також більш концентроване розташування
згадок (поряд із певним інформаційним приводом). Проте цей аналіз має й свої
обмеження, приміром, із його допомогою важко визначити спеціально ство
рювану увагу щодо перших осіб держави (згадок про них дуже багато). Саме
тому важливо запропонувати й додаткові способи виявлення подібного спо
собу репрезентації політичних акторів.
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В статье определяются два способа репрезентации политических акторов
в дискурсе: с искусственным вниманием к актору (с размещением «джинсы») и с
обычным. Для первого характерны регулярные упоминания про актора, их количе
ство - незначительное. Для второго с отсутствием гарячих инфоповодов незна
чительное количество упоминаний размещается концентрированно. Если горячие
инфоповоды присутствуют, то фиксируются всплески внимания.
Ключевые слова: цифровой политический дискурс, политические акторы, пре
зидентские выборы, Украина, материалы с признаками заказных.
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POLITICAL ACTORS IN UKRAINIAN DIGITAL DISCOURSE: WAYS
OF REPRESENTING
Problem setting. In Ukrainian media sphere, the attention towards a political actor
may be constructed specially, with the help o f the so called «jeansa» (covered political
advertisement) dissemination. To understand processes within a political discourse o f the
country, the mechanism o f the texts identification should be designed.
R ecent research and publications analysis. Several professional NGOs has been
monitoring Ukrainian mass media to detect «jeansa» (IDPO (2019), IMI (2019). However,
in the times o f journalism crisis the problem o f media independence and transparency
remains a crucial one. Thus, commercial model o f journalism should be changed and the
reality o f «hybrid media system» (Chadwick) should be taken into account.
Paper objective is to test a form al method o f the «jeansa» materials detection and to
define the ways ofpolitical actors representing. Period o f research is January-February
2019 (the beginning og the presidential pre-election campaign). Materials o f the popular
newspaper Segodnya and independent media «Ukrajins’ka Pravda» were compared. For
the defining o f the non-transparence placement materials a computer program (Python
language) was designed.
Paper main body. According to the data received, the two ways o f political actors
representing in Ukrainian digital discourse are defined: with specially created, made
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attention towards an actor («jeansa») and with an ordinary one. Cases o f Ukrainian
politicians (presidential candidates, officials) are taken into account.
Conclusions o f the research. For the first way constant, regular mentions ofa political
actor (one-two p e r day) are typical. In that case the existence o f non-transparence
placement materials o f a news site may be stated. However, fo r the complete picture it is
recommended to consider other data: number o f mentions and polls results comparison,
coverage o f a political actor activity in different mass media analysis. For the second way
several options were found. The fir s t one - without breaking news occasions (court
hearings, resonant statements, scandals, insults etc); in that case small number o f mentions
per day (one-two) is also discovered, however, there are significant silent periods, when
there are no mentions at all. However, there is a concentrated placement o f the mentions,
near the certain news occasion. The second one with single irregular mentions there are
splashes o f attention and more concentrated placement o f mentions (near the occasion as
well). However, the analysis has some limitations, fo r instance, it is problematic to define
the specially created attention towards the high-ranked officials (presidents).
Keywords: digital political discourse, political actors, presidential elections, Ukraine,
«jeansa».

