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Громадянські медіа: досвід Німеччини та 

Українські перспективи

Іващук А. А., к. соц. ком., 

доцент, завідувачка кафедри 

реклами і зв’язків з громадські-
стю Факультету міжнародних 
відносин Національного авіацій-

ного університету

У статті досліджується досвід Німеччини у кон-
тексті сучасного розвитку громадянських медіа і ана-
лізуються перспективи України у популяризації такого 
виду засобів масової комунікації. Охарактеризовано 
недоліки і переваги цього явища, а також запропоно-
вана  тематика контенту для українського громадян-
ського медіа.

 Ключові слова: громадянська журналістика, 
громадська  журналістика, комунікація, цільова ауди-
торія, громада. 

ZIVILMEDIEN: DEUTSCHLANDSEREFAHRUNG 
UND UKRAINISCHE PERSPEKTIVEN

Der Artikel untersucht die Erfahrungen Deutsch-
lands im Kontext der modernen Entwicklung der zivilen 
Medien und analysiert die Perspektiven der Ukraine bei 
der Popularisierung dieser Art von Medien. Die Nachteile 
und Vorteile dieses Phänomens werden beschrieben, und 
das Thema des Inhalts für ukrainische zivile Medien wird 
vorgeschlagen.
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Schlüsselwörter: Bürgerjournalismus, öffentlicher 
Journalismus, Kommunikation, Zielgruppe, Community

Громадянські медіа, як ефективний майданчик 
для висвітлення важливих для суспільства проблем та 
досягнень регіону, селища, району тощо, є цікавими та 
дієвими в сучасних реаліях. Адже в часи гострої кри-
зи довіри до традиційних  засобів масової інформації, 
такий вид медіа зможе вирішити проблему нестачі до-
стовірної, актуальної, об’єктивної, а також локальної 
інформації, якої потребує суспільство. 

Метою дослідження є, проаналізувавши німець-
кий досвід функціонування громадянських ЗМІ, ок-
реслити перспективи функціонування таких медій в 
українському інформаційному просторі.

Перед нами постає декілька завдань: 
-  проаналізувати дефініції громадянське і громад-
ське медіа;

-  окреслити передумови виникнення та особли-
вості функціонування німецьких громадянських 
ЗМІ;

 –  проаналізувати український інформаційний ри-
нок, щодо можливості створення регіональних 
громадянських медій;

 –  запропонувати актуальні тематичні блоки для 
української громадянської медіапллатформи;

-   окреслити перспективи розвитку громадянських 
медій в Україні.           
Перспективи розвитку громадянської журналіс-

тики досліджували  чимало  вітчизняних і зарубіжних 
науковців, таких як:  О. Гресько [1],  Ю. Залізняк [2],  
Г. Почепцов [3],    В. Різун [4], В. Романюк  [5],  Ребекка 
Блуд [6], Джей Розен [7] та інші. Проте на сьогодні все 
ще дуже поширеною є деяка плутанина в дефініціях: 
громадська і громадянська журналістка. Громадська 
журналістика –   орієнтована на місцеву, чітко визна-
чену цільову аудиторію,  висвітлюються  події профе-
сійними журналістами,  зазвичай акцентує свою увагу 
на проблемах міських районів, селищ, та регіонів.
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 Як зазначає дослідник Ю. Залізняк: «ці теми в 
громадських медіях переважають над подіями масш-
табу великого міського центру, держави чи світу, які 
висвітлюються з точки зору можливого впливу на міс-
цеву аудиторію. Таким чином, громадська журналіс-
тика, відображає ті факти та тенденції, до яких зазви-
чай не «опускаються» центральні медіа» [2]. 

  Громадянська журналістика, яку іноді назива-
ють публічною,  вуличною або журналістикою участі, 
базується на ролі громадян, які виконують функції 
професійних журналістів: збирають, опрацьовують, 
передають інформацію; пишуть новини, беруть ін-
терв’ю, знімають та монтують сюжети. Така журналіс-
тика ще відома, як citizen journalism.

На відміну від громадської журналістики, де 
працюють  професійні, належним чином підготовлені 
журналісти, громадянська журналістика спирається на 
аматорів-журналістів, які можуть запропонувати влас-
не бачення  реалій і керуються своєю активною пози-
цією, зважаючи на аргументи,  що традиційні медіа не 
висвітлюють усі важливі для  аудиторії новини [8]. 

Абсолютно очевидно, що непрофесійне похо-
дження громадянської журналістики не може не міс-
тити певних недоліків. Адже така журналістика не 
може бути у повній мірі якісною і об’єктивною, не 
ґрунтується на необхідних знаннях та не регулюється 
етичним кодексом журналіста та спеціальними Зако-
нами. Проте, безперечно, громадянська журналістика 
має і ряд переваг.

Дослідження феномену громадянської журна-
лістики неможливе без досліджень світового досвіду. 
Проаналізуємо досвід Німеччини у формуванні грома-
дянських медій. Спочатку німецькі громадянські медіа 
були лише платформою, яка надавала кожному можли-
вість висловити свою думку через самостійно створені 
теле-радіо програми у кабельних мережах.  На сьогод-
ні ситуація суттєво змінилася: громадянські ЗМІ посі-
ли важливе місце в інформаційному просторі країни. 
На сьогодні налічується близько 140 громадянських 
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станцій, різних за каналами комунікації, потужністю 
та можливостями. Такі медіа мають різні моделі фінан-
сування, різної форми власності та структури. На тлі 
світової кризи комерційних засобів масової комуніка-
ції, громадянські медіа набули великого значення для 
комунікації суспільства з владою, висвітлення проблем 
та вузьких тем, які стосуються певного регіону. 

Такі ЗМІ виконують ще і функцію навчання, 
адже це чудові майданчики для усіх бажаючих спро-
бувати себе в професії кореспондента, продюсера, ре-
дактора, медіа-дизайнера тощо. Також вони є чудовою 
платформою для студентів-журналістів, які можуть на 
практиці застосовувати теоретичні знання, або пра-
цювати практично в рамках роботи над дипломним 
дослідженням. 

У 2017 році було створено «Федеральну спілку 
громадянських ЗМІ», що стало  важливим кроком у 
подальшому  розвитку громадянської журналістики в 
Німеччині.  

На сьогодні в Україні, як і в усьому світі, стрімко 
набирає обертів розвиток інформаційно-комунікацій-
них технологій. Уже сьогодні ми можемо бачити вплив 
блогерів, лідерів думок, активних представників гро-
мади на суспільну думку. Точиться дискусія щодо того, 
чи можна вважати журналістом кожного, хто публічно 
оприлюднює інформацію, яка є важливою для суспіль-
ства за допомогою каналів комунікації. Громадськість 
все більше впливає на політичні, економічні та соціаль-
ні процеси, бажаючи не тільки брати активну  участь 
у обговоренні важливих питань, а й ініціювати теми, 
які мають суспільну вагу для конкретної аудиторії: чи 
то питання культури, політики, благоустрою території, 
соціальні аспекти тощо.

Місія громадянської журналістики полягає в на-
данні актуальної, достовірної, незалежної, правдивої 
та різнобічної інформації самими громадянами, які не 
мають журналістської освіти, але мають право брати 
участь у журналістській діяльності як представники 
демократичного суспільства. Попри аматорський під-
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хід і відсутність традиційного алгоритму обробки да-
них громадянська журналістика миттєво оприлюднює 
й поширює інформацію в мережі Інтернет в інтересах 
громадян або громад [1].

В Україні, незважаючи на велику кількість заре-
єстрованих ЗМІ,  розвиток і популяризація громадян-
ських медіа є дуже актуальною. Адже попри велику 
кількість інформаційних ресурсів, українське суспіль-
ство потребує якісного, оперативного ресурсу, який би 
викликав довіру, адже громадянські ЗМІ – незалежні, 
в них не може бути власників, редакційних настанов 
або завдань.  Історія становлення та розвитку в Німеч-
чині громадянської журналістики переконує, що та-
кий шлях є реальним і в Україні.

 Безумовно, на  українському інформаційному 
просторі з’являлися громадянські медіа. Прикладом, 
коли громадська позиція втілюється в медійний про-
ект в Україні, став харківський проект «Накипіло». 
Перші відеоматеріали були зняті під час подій Майда-
ну в Харкові. Головна ідея проекту – доносити думки 
людей з багатьох сторін і швидко реагувати на різні 
події. За час існування  «Накипіло» створила близько 
400 відео, здебільшого про події в Харкові, області, 
збройний конфлікт на Донбасі. Ініціатори проекту від-
значають велику роль довіри активістів, громадських 
організацій, які хочуть співпрацювати та розвивати 
медіа.

Дуже цікавим є дослідження  В. Романюк про 
стан громадянських медіа в Україні. Основним кри-
терієм вибірки для дослідження стали медіа, організо-
вані громадською ініціативною групою, для яких жур-
налістика не є основною професією, фінансуються за 
допомогою внесків чи грантів або на волонтерських 
засадах та має свій веб-сайт. Було проаналізовано 180 
ресурсів, що підпадали під ці характеристики. Резуль-
тати дещо здивували дослідників. «У нас було стійке 
переконання, що ми маємо вчити людей інструментів: 
як знімати, писати, редагувати, показати різні мож-
ливості і технології. Але 22% опитуваних людей, на-
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писали, що хотіли би дізнатись як монетизувати кон-
тент та знайти ґрантове фінансування, як просувати у 
соціальних мережах (17%), як формувати стратегії та 
утримувати увагу аудиторії (10%).  А отримати знання 
інструментарію та технологій, вміння писати тексти 
хотіли лише 10% і 9% респондентів», говорить Вікторія 
Романюк [5].

Також цікавим джерелом для дослідження є   гро-
мадянська телевізійна студія «Толока». Будь хто може 
прийти  і провести   ефір, попрацювати у ролі жур-
наліста, взяти участь у дискусії. Ця студія була реалі-
зована завдяки Громадському бюджету міста Києва. 
Має свою сторінку у Facebook (https://www.facebook.
com/pg/Tolokastudio/about/?ref=page_internal), свій 
сайт та YouTube-канал (https://www.youtube.com/c/
tolokaobolon). Аналізуючи контент цього громадян-
ського медіа, можна побачити, що воно є достатньо 
популярним: сторінка Facebook налічує більше 10 000 
підписників, а відео на YouTube, приблизно 1500-2000 
переглядів, що свідчіть про затребуваність таких медіа 
на українському інформаційному просторі.  

Проаналізувавши контент українських грома-
дянських медіа та дослідивши активність аудиторії, 
щодо висвітлення різних тем, можна запропонувати 
наступний тематичний розподіл, який  може  бути  ба-
зовим для таких медій: політика (30%), новини регі-
ону/району/селища (20%), соціальна тематика (17%), 
громадська діяльність (10%), культура (8%), розва-
жальний контент (8%), медіаграмотність (8%).

Зважаючи на те, що в будь-якій демократичній 
країні громадянська журналістика є важливою скла-
довою  суспільних змін, є своєрідним контролем влад-
них структур, містком комунікації суспільства з вла-
дою, можливістю привернути  увагу владних структур 
до локальних проблем громади, отримувати відповіді 
на соціальні запити, перспективи розвитку такої жур-
налістики в Україні високі. Залишається відкритим 
питання щодо фінансування таких медій, проте, зва-
жаючи на досвід українських  громадянських медіа, 
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бачимо, що джерела фінансування можуть бути різни-
ми:  грантові проекти, участь в громадських бюдже-
тах, краудфандинг тощо.

Отже, очевидно, що  модель розвитку громадян-
ських медіа в Україні буде відрізнятися від німецької 
моделі, з огляду на різні політичні, економічні та соці-
альні чинники, проте роль таких медіа у формуванні 
демократичного суспільства не можна недооцінити. 
Завдяки таким медіа, суспільство має змогу става-
ти громадянсько активним і відповідальним, забез-
печує  контроль над владою, має змогу виносити на 
обговорення події, які актуальні саме для конкретної 
громади,   отримувати відповіді на соціальні запити. 
Сьогодні всі комерційні засоби масової інформації пе-
ренасичені рекламними повідомленнями і залежать 
від реклами, тому це не може не впливати на контент. 
Громадянські медіа  можуть формувати свою ефірну 
сітку відповідно до потреб цільової аудиторії, також 
враховуючи пізнавальну і виховну функції ЗМІ. 
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BÜRGERMEDIEN: DEUTSCHE ERFAHRUNG UND 
MODELLIERUNG VON KINDERORIENTIERTEN 
MEDIEN AUF REGIONALER EBENE

Die Thesen widerspiegeln deutsche Erfahrung von 
Bürgermedien sowie Besonderheiten deren Finanzierung 
und Entwicklung am Beispiel von OK-TV Ludwigshafen. 
Das Modell von kinderorientierten Bürgermedien wird 
angeboten. Die Rolle von Bürgermedien in Bezug auf 
Erhöhung der bürgerlichen Medienkompetenz wird be-
stimmt.
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Існування громадянських медіа в країні є однією 
з ознак громадянського суспільства. Задля вивчення 


