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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Соціологія засобів масової інформації”
розглядає різні аспекти комунікативних процесів у суспільстві.
Її вивчення передбачає попереднє ознайомлення з базовою тео-
ретичною дисципліною “комунікативного блоку” — “Соціоло-
гія комунікацій”.

Висвітлюються історія розвитку соціальних комунікацій та
еволюція засобів комунікації, сутність і соціокультурні функції
засобів масової комунікації, а також основні підходи до їх вив-
чення, що склалися в межах теоретичної соціології.

Найважливішим завданням курсу “Соціологія засобів масо-
вої інформації” є ознайомлення слухачів з емпіричною тради-
цією вивчення мас-медіа і набуття навичок планування та реа-
лізації прикладних соціологічних досліджень масової комуні-
кації.

Для контролю та самоконтролю якості засвоєння матеріалу
курсу запропоновано варіанти контрольних робіт, а також пе-
релік контрольних питань. Теми контрольних робіт за варіанта-
ми студент визначає за власним вибором.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
№  
пор. Назва теми 

1 Об’єкт, предмет і методи соціології засобів масової інформації 
2 Комунікативні та інформаційні процеси в суспільстві: історія і 

сучасність 
3 Масова комунікація: соціальна природа, засоби, функції 
4 Комунікативний процес 
5 Соціологічне вивчення ланок комунікативного процесу: комунікатор 
6 Соціологічне вивчення ланок комунікативного процесу: аналіз змісту 

масової комунікації 
7 Соціологічне вивчення ланок комунікативного процесу: дослідження 

аудиторії 
8 Соціологічне вивчення ланок комунікативного процесу: ефекти  

мас-медіа 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчения дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Тема 1. Об’єкт, предмет і методи соціології засобів масової
інформації

Структура та завдання курсу. Соціологія засобів масової
інформації як спеціальна галузь соціології. Об’єкт, предмет і
методи соціології засобів масової інформації. Базові категорії
дисципліни: комунікація, інформація, інтеракція, спілкування.
Специфіка соціологічного аналізу засобів масової інформації.
Методи соціологічного дослідження засобів масової інформації:
опитувальні техніки (анкетування, інтерв’ю), спостереження,
контент-аналіз, критичний аналіз дискурсу.

Література [3; 9; 24; 25; 33; 38–43; 45; 52; 53]

Тема 2. Комунікативні та інформаційні процеси в
суспільстві: історія та сучасність

Комунікативні та інформаційні процеси: визначення, схожість
і відмінність. Історія розвитку соціальних комунікацій та ево-
люція засобів комунікації. Комунікація у стародавніх, тради-
ційних і сучасних суспільствах. Міфологічно-фольклорна, вер-
бальна і аудіовізуальна стадії розвитку засобів комунікації. Кон-
цепція еволюції комунікативних технологій Г. Маклюена. Су-
часний етап еволюції змісту і засобів комунікації. Глобалізація.
Природні та штучні комунікативні системи.

Література [3–5; 7; 8; 10; 17; 21; 22; 25; 27–29; 32]

Тема 3. Масова комунікація: соціальна природа, засоби,
функції

Рівні комунікації. Порівняльний аналіз масової і міжособис-
тісної комунікації. Когнітивний та інтерактивний рівні комуні-
кації.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


5

Соціальна природа та історична обумовленість масової кому-
нікації. Сутність масової комунікації. Поняття масового сус-
пільства і масової культури в Критичній теорії (франкфуртська
школа). Форми і характеристики масової культури. Концепція
інформаційного суспільства (Р. Белл, О. Тоффлер).

Інформаційні, нормативні, ідентифікуючі, культуротворчі
функції масової комунікації. Масова комунікація як соціальний
інститут. Взаємодія ЗМІ з іншими інституційними системами
суспільства.

Засоби масової комунікації: визначення, види, еволюція. “Га-
рячі” і “холодні” ЗМІ. Електронні засоби масової комунікації.
Віртуалізація соціальних відносин. Симулякри та гіперреальність
(Ж. Бодрияр). Глобальна мережа: соціальні та культурні
функції.

Література [3; 9; 24; 25; 32; 33; 38–43; 45; 52; 53]

Тема 4. Комунікативний процес

Структурні моделі комунікації. Формула Лассуела. Недоліки
лінійної моделі комунікації Лассуела. Циркулярна модель ко-
мунікативного процесу Осгуда-Шрамма. Основні елементи ко-
мунікативного процесу: джерело, кодування і декодування, по-
відомлення, канал, одержувач, зворотний зв’язок.

Комунікативні бар’єри. Класифікація бар’єрів комунікації:
бар’єри середовища комунікації, технічні, психофізичні та со-
ціокультурні бар’єри.

Література [3; 9; 24; 25; 33; 38–43; 45; 52; 53]

Тема 5. Соціологічне вивчення ланок комунікативного
процесу: комунікатор

Місце досліджень комунікатора в соціології засобів масової
інформації. Зміст поняття “комунікатор”. Характеристики ко-
мунікатора як чинник ефективності впливу на аудиторію. Пре-
стиж і довіра до комунікатора. Ставлення до інформаційного
каналу. Шарлотський проект і проблема довіри до ЗМІ.
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Складові іміджу джерела інформації та способи його оцінки.
Особливості інформаційної інфраструктури в Україні.

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24;
28; 34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]

Тема 6. Соціологічне вивчення ланок комунікативного
процесу: аналіз змісту масової комунікації

Різні техніки аналізу текстів/документів як засіб аналізу змісту
повідомлень мас-медіа. Якісні та кількісні методи вивчення до-
кументів: порівняльний аналіз. Передумови виникнення форма-
лізованих методів аналізу текстів. Критерії доцільності вибору
контент-аналізу для вивчення повідомлень масової комунікації.
Текст як об’єкт вивчення в контент-аналізі.

Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допомо-
гою контент-аналізу. Структура і динаміка значущого змісту медіа
як предмет контент-аналізу. Визначення об’єкта в контент-аналізі
текстів. Специфіка формування вибірки повідомлень у контен-
аналізі. Етапи побудови вибірки. Визначення категорій аналізу.
Вимоги до категоріальної моделі контент-аналізу. Одиниці ра-
хунку і одиниці аналізу. Процедурна частина проекту: організа-
ція, контроль надійності, підготовка даних до аналізу. Пробле-
ма надійності результатів контент-аналізу. Аналіз отриманих
даних та інтерпретація результатів.

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24;
28; 34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]

Тема 7. Соціологічне вивчення ланок комунікативного
процесу: дослідження аудиторії

Поняття аудиторії СМК. Реальна і потенційна аудиторії.
Опитні техніки в дослідженнях аудиторії ЗМІ. Традиційні зав-
дання емпіричних соціологічних досліджень аудиторії. Специфіка
вивчення аудиторії преси, радіо і телебачення.

Якісні та кількісні методи вивчення аудиторії засобів масової
інформації. Проблема вибору дослідницької стратегії. Елект-
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ронні методи вивчення телевізійної аудиторії: переваги і недо-
ліки.

Етапи планування і реалізації дослідницького проекту з вив-
чення аудиторії ЗМІ. Вимоги до вибірки; адекватність різних
типів вибірок при вивченні аудиторії засобів масової інформації.
Аналіз отриманих даних і інтерпретація результатів.

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24;
28; 34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]

Тема 8. Соціологічне вивчення ланок комунікативного
процесу: ефекти мас-медіа

Періодизація і типологія досліджень ефектів масової кому-
нікації. Парадигма “тотальної дії” мас-медіа як перший етап дос-
лідження їх ефективності. Теорії “чарівної кулі” та “підшкірних
ін’єкцій” (20–30-ті роки XX ст.). Дослідження масової комуні-
кації в 40–70-х роках XX ст.: парадигма “обмежених ефектів”.
Концепція “селективної експозиції” (К. Ховленд). Двоступене-
ва модель комунікації (П. Лазарсфельд, Е. Кац).

Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комунікації.
Встановлення пунктів “повістки дня” (М. Маккомбс, Д. Шоу).
Концепція “спіралі мовчання” Е. Ноель-Нойман). Підхід “ко-
рисності і задоволення потреб” (Дж. Бламлер, Е. Кац). Теорії
інформаційного дефіциту. Модель “залежності” (З. Болл-Ро-
кич, М. де Флюер).

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24;
28; 34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теми контрольних робіт обираються студентом за варіан-
том.

Варіант 1
1. Соціальна природа та історична обумовленість масової

інформації.
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2. Взаємодія ЗМІ з іншими інституційними системами сус-
пільства.

3. Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допо-
могою контент-аналізу.

Варіант 2
1. Соціологія засобів масової інформації як спеціальна га-

лузь соціології.
2. Форми і характеристики масової культури.
3. Ставлення аудиторії до інформаційного каналу. Шарлотсь-

кий проект і проблема довіри до ЗМІ.

Варіант 3
1. Комунікативні та інформаційні процеси: визначення,

схожість і відмінність.
2. Формула Лассуела. Недоліки лінійної моделі комунікації

Лассуела.
3. Адекватність різних типів вибірок при вивченні аудиторії

засобів масової інформації.

Варіант 4
1. Комунікація у стародавніх, традиційних і сучасних сус-

пільствах.
2. Інформаційні, нормативні, ідентифікуючі, культуротворчі

функції масової комунікації.
3. Дослідження масової комунікації в 40–70-х роках XX ст.:

парадигма “обмежених ефектів”.

Варіант 5
1. Сучасний етап еволюції змісту і засобів комунікації. Гло-

балізація.
2. “Гарячі” і “холодні” ЗМІ. Електронні засоби масової ко-

мунікації.
3. Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комуні-

кації.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Структура та завдання курсу “Соціологія засобів масової
інформації”.

2. Соціологія засобів масової інформації як спеціальна га-
лузь соціології.

3. Об’єкт, предмет і методи соціології засобів масової інфор-
мації.

4. Базові категорії дисципліни: комунікація, інформація, інтер-
акція, спілкування.

5. Специфіка соціологічного аналізу засобів масової кому-
нікації.

6. Методи соціологічного дослідження засобів масової ко-
мунікації: опитувальні техніки (анкетування, інтерв’ю),
спостереження, контент-аналіз, критичний аналіз дискурсу.

7. Аналіз дискурсу в дослідженні новин (Т. А. ван Дейк).
8. Комунікативні та інформаційні процеси: визначення,

схожість і відмінність.
9. Історія розвитку соціальних комунікацій та еволюція за-

собів комунікації.
10. Комунікація у стародавніх, традиційних і сучасних сус-

пільствах.
11. Міфологічно-фольклорна, вербальна і аудіовізуальна стадії

розвитку засобів комунікації.
12. Концепція еволюції комунікативних технологій Г. Мак-

люена.
13. Концепція “мозаїчної культури” А. Моля.
14. Сучасний етап еволюції змісту і засобів комунікації. Гло-

балізація.
15. Виміри та наслідки глобалізації.
16. Парадокси культурної глобалізації.
17. Теорія світової капіталістичної системи І. Уолерстайна.
18. З. Бауман: глобалізоване багатство, локалізована бідність.
19. Природні та штучні комунікативні системи.
20. Рівні комунікації. Порівняльний аналіз масової і міжосо-

бистісної комунікацій.
21. Когнітивний та інтерактивний рівні комунікації.
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22. Соціальна природа та історична обумовленість масової
комунікації.

23. Сутність масової комунікації.
24. Поняття масового суспільства і масової культури в Кри-

тичній теорії (франкфуртська школа).
25. Форми і характеристики масової культури.
26. Концепція інформаційного суспільства (Р. Белл, О. Тоф-

флер).
27. Інформаційні, нормативні, ідентифікуючі, культуротворчі

функції масової комунікації.
28. Масова комунікація як соціальний інститут.
29. Взаємодія ЗМІ з іншими інституційними системами сус-

пільства.
30. Засоби масової комунікації: визначення, види, еволюція.
31. “Гарячі” і “холодні” ЗМІ. Електронні засоби масової ко-

мунікації.
32. Віртуалізація соціальних відносин.
33. Симулякри та гіперреальність (Ж. Бодрияр).
34. Глобальна мережа: соціальні та культурні функції.
35. Структурні моделі комунікації.
36. Формула Лассуела.
37. Недоліки лінійної моделі комунікації Лассуела.
38. Циркулярна модель комунікативного процесу Осгуда-

Шрамма.
39. Основні елементи комунікативного процесу: джерело, ко-

дування і декодування, повідомлення, канал, одержувач,
зворотний зв’язок.

40. Комунікативні бар’єри.
41. Класифікація бар’єрів комунікації: бар’єри середовища

комунікації, технічні, психофізичні та соціокультурні ба-
р’єри.

42. Місце досліджень комунікатора в соціології засобів масо-
вої інформації.

43. Зміст поняття “комунікатор”.
44. Характеристики комунікатора як чинника ефективності

впливу на аудиторію. Престиж і довіра до комунікатора.
45. Ставлення аудиторії до інформаційного каналу.
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46. Шарлотський проект і проблема довіри до ЗМІ.
47. Складові іміджу джерела інформації та способи його оцін-

ки .
48. Особливості інформаційної інфраструктури в Україні.
49. Різні техніки аналізу текстів/документів як засіб аналізу

змісту повідомлень мас-медіа.
50. Якісні та кількісні методи вивчення документів: порівняль-

ний аналіз.
51. Передумови виникнення формалізованих методів аналізу

текстів.
52. Критерії доцільності вибору контент-аналізу для вивчен-

ня повідомлень масової комунікації.
53. Текст як об’єкт вивчення в контент-аналізі.
54. Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допо-

могою контент-аналізу.
55. Структура і динаміка значущого змісту медіа як предмет

контент-аналізу.
56. Визначення об’єкта в контент-аналізі текстів.
57. Специфіка формування вибірки повідомлень в контент-

аналізі.
58. Етапи побудови вибірки в контент-аналізі.
59. Визначення категорій аналізу.
60. Вимоги до категоріальної моделі контент-аналізу.
61. Одиниці рахунку і одиниці аналізу.
62. Процедурна частина проекту: організація, контроль надій-

ності, підготовка даних до аналізу.
63. Проблема надійності результатів контент-аналізу.
64. Аналіз отриманих даних та інтерпретація результатів у

контент-аналізі.
65. Поняття аудиторії СМК. Реальна і потенційна аудиторії.
66. Опитні техніки в дослідженнях аудиторії ЗМІ.
67. Традиційні завдання емпіричних соціологічних досліджень

аудиторії.
68. Специфіка вивчення аудиторії преси.
69. Специфіка вивчення аудиторії радіо.
70. Специфіка вивчення аудиторії телебачення.
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71. Якісні та кількісні методи вивчення аудиторії засобів ма-
сової інформації.

72. Проблема вибору дослідницької стратегії: якісне-кількісне.
73. Якісні методі дослідження аудиторії ЗМІ.
74. Електронні методи вивчення телевізійної аудиторії: пере-

ваги і недоліки.
75. Етапи планування і реалізації дослідницького проекту з

вивчення аудиторії ЗМІ.
76. Вимоги до вибірки кількісного дослідження аудиторії ЗМІ.
77. Адекватність різних типів вибірок при вивченні аудиторії

засобів масової інформації.
78. Аналіз отриманих даних і інтерпретація результатів в ем-

піричних соціологічних досліджень аудиторії.
79. Періодизація і типологія досліджень ефектів масової ко-

мунікації.
80. Парадигма “тотальної дії” мас-медіа як перший етап дос-

лідження їх ефективності.
81. Теорії “чарівної кулі” та “підшкірних ін’єкцій” (20–30-ті

роки XX ст. ).
82. Дослідження масової комунікації в 40–70-х роках XX ст.:

парадигма “обмежених ефектів”.
83. Концепція “селективної експозиції” (К. Ховленд).
84. Двоступенева модель комунікації (П. Лазарсфельд, Е. Кац).
85. Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комуні-

кації.
86. Встановлення пунктів “повістки дня” (М. Маккомбс,

Д. Шоу).
87. Концепція “спіралі мовчання” (Е. Ноель-Нойман).
88. Підхід “корисності і задоволення потреб” (Дж. Бламлер,

Е. Кац).
89. Теорії інформаційного дефіциту.
90. Модель “залежності” (З. Болл-Рокич, М. де Флюер).
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