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Вступ

Останні десятиріччя характеризуються гострими дискусіями про 
природу та функції мас-медіа, характер та глибину їхнього впливу на 
суспільство та окремі соціальні групи. При цьому настанови побуто-
вого дискурсу суттєво відрізняються від наукового. Зокрема, вчені 
не дотримуються типових уявлень про всесилля масової комунікації, 
які артикулюють політики, частина бізнесменів та більшість журна-
лістів. Гарячі суперечки виникають і навколо відповідальності жур-
наліста за результати своєї праці. Тут традиційно стикаються кілька 
основних точок зору. Розбіжності в поглядах, звичайно, диктуються 
різними методологічними підходами та настановами при вивченні 
масовокомунікаційного процесу. Однак ці відмінності виникають 
також через слабку розробленість основних дефініцій. Традиційно 
розмитим є зміст терміна «інформація», її класифікація та форми іс-
нування. По-різному розуміється сутність процесу комунікації та її 
цілей. 

Проблеми масової комунікації широко розглядалися у працях 
вітчизняних та закордонних вчених. Це насамперед спроби розроби-
ти загальну методологію процесу масової комунікації Г. Лассвелла, 
Г. МакЛюена, Ю. Хабермаса, В. Шрамма, О. Алексєєва, Н. Костенко, 
Г. Почепцова, В. Різуна та багатьох інших. Дослідники виходили з 
різних уявлень про сутність масової комунікації, процес сприйнят-
тя інформації людиною, закономірності формування громадської 
думки. Однак слід відзначити, що більшість учених, які займалися 
цими важливими, досі не вирішеними питаннями, були соціологами, 
філософами, психологами, а не журналістами. Звичайно, вони на-
магалися знайти розв’язання цих проблем, базуючись на уявленнях 
своїх наук. Так трапилося, що журналістику розглядали, і це продов-
жується і в наш час, як суто практичну сферу, досліджувати котру 
мають представники інших наук.
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Мас-медіа охоплюють фактично все суспільство і певним 

чином впливають на нього. У наш час мас-медіа відіграють роль 
інструмента формування громадської думки, через те, що роблять 
можливим дискурс у масштабах всього соціуму. Існує нагальна по-
треба вивчати різні шляхи оптимізації їхньої роботи. Це неможли-
во без дослідження теоретичних механізмів функціонування медіа, 
здійснення впливу на аудиторію. 

Наш посібник є результатом роботи останніх років і спробою 
систематизувати знання, накопичені наукою у сфері дослідження 
масовокомунікаційних процесів. Особливу подяку висловлюємо На-
талці Лігачовій, без чиїх ідей та допомоги робота могла б і не здій-
снитися.
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Методологія вивчення 
масової комунікації

Спочатку слід з'ясувати значення терміну «методологія». Незважа-
ючи на те, що цей термін вживається вже досить давно, остаточно 
його зміст ще не визначений. Більшість західних дослідників вкла-
дають у це поняття винятково утилітарний зміст. Так, у «Словнику 
з соціальних досліджень», виданому за редакцією З. Лазарсфельда 
та М. Розенберга, методологія «означає, що конкретні дослідження 
ретельно аналізуються з боку використаної ними техніки, зроблених 
передбачень і форм їх організації. У цьому значенні методологічний 
аналіз створює основу для майбутнього розвитку філософії соціаль-
них наук» [251, 4]. Подібних поглядів дотримуються Г. Беккер та А. 
Босков: «Методологію можна визначити як принципи організації та 
дослідження, норми, за допомогою яких обираються та оформлю-
ються процедура і техніка» [12, 218]. Цей підхід правильно відзна-
чила Г. М. Андрєєва: «Для сучасних соціологів-емпіриків є харак-
терним зведення методології до методики, до простої сукупності 
технічних прийомів» [3, 21]. Такі тенденції стали проявлятися і у 
віт чизняних дослідників. Так, у «Соціологічному довіднику» за ме-
тодологію дослідження приймалася «стратегія наукового пошуку, 
яка спирається на усвідомлення завдань, методу чи методів його про-
ведення, програмних настанов, ціннісних характеристик, нормативів 
і регуляторів теорії предметної галузі, що вивчається... Методологія 
включає методи, методику і техніку дослідження» [154, 198]. Для до-
слідників радянської доби більш притаманним було твердження про 
ширше розуміння методології пізнання. Г. М. Андрєєва вважала, що 
«методологія взагалі і є філософським методом осмислення дійснос-
ті» [3, 21], «застосування методів світогляду до процесу пізнання» 
[4, 181], В. А. Ядов писав, що «методологією називають систему 
принципів наукового аналізу дослідження» [187, 24], Д. Ф. Козлов 
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і В. К. Ліпінський дали ще коротше визначення: «Методологія — 
це філософське вчення про метод» [69, 28]. Як бачимо, всі ці визна-
чення мають суперечливий характер, хоча у них є і дещо спільне. У 
нашій роботі ми будемо розуміти під методологією наукову теорію, 
яка слугує основою для проведення конкретного дослідження. При 
цьому маються на увазі не якісь вузькі положення, а теорії середньо-
го рівня, які презентують достатньо узагальнені погляди на об'єкт 
дослідження в цілому, зв'язки у цьому об'єкті та закономірності його 
функціонування. 

Виділяють ще поняття методу як шляху наукового пізнання. 
В основному, під ним розуміють «розроблений у науці спосіб піз-
нання дійсності» [67, 21] або «шлях пізнання, який прокладається 
на основі сукупності раніше отриманих знань (принципів)» [123, 4]. 
«Філософська енциклопедія» визначала метод як «форму практич-
ного і теоретичного освоєння дійсності, яка виходить із закономір-
ностей руху об'єкта, що вивчається» [163, 409]. Автори «Словника-
довідника з соціології» вважають, що соціологічний метод — це 
«збірне поняття, що характеризує онтологічні і методологічні уста-
новки соціолога, які реалізуються в процесі соціологічного дослі-
дження і ведуть до розширення і поглиблення сфери соціологічного 
знання» [41, 267].

На їхню думку, соціологічний метод складається з кількох 
елементів: «сфери застосування; процедури вживання методу; ін-
струментарію (якщо він є); критеріїв оцінки правильності вживання 
методу і достовірності отриманих результатів» [41, 270]. Є ще де-
кілька підходів до визначення поняття «метод». Науковим методом 
вважають «деяку внутрішню закономірність руху людського мис-
лення, яке узяте як суб'єктивне віддзеркалення об'єктивного світу і 
свідомо? планомірно використовується як знаряддя пояснення і змі-
ни світу» [125, 498], «своєрідний аналог законів існування, який ви-
ражає діалектико-суперечливі відносини суб'єкта і об'єкта в процесі 
суспільно-історичної практики. Подібно до знарядь праці, метод є, з 
одного боку, продуктом, з другого, засобом активної цілевідповідної 
(цілеспрямованої) людської діяльності» [102: 22]. Існує також по-
гляд на метод, як на «певний шлях, спосіб, прийняття розв’язання 
будь-якого завдання теоретичного, практичного, пізнавального, пе-
дагогічного, побутового характеру» [2, 227]. Або як на «регулятивні 
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норми або правила, відповідно до яких можна автоматично діяти» 
[141, 466].

М. В. Мостепаненко розглядає взаємозв'язок між методом і 
методологією: «Метод — шлях пізнання, який спирається на деяку 
сукупність отриманих раніше загальних знань (принципів)... Мето-
дологія — вчення про методи і принципи пізнання. Оскільки метод 
пов'язаний з попередніми знаннями, методологія, звичайно, розді-
ляється на дві частини: вчення про вихідні основи (принципи) піз-
нання і вчення про способи і прийоми дослідження, яке спирається 
на ці основи» [115, 18].

Деякі учені, наприклад, Р. Декарт, метод визначають як сис-
тему дотримання певних правил: «Під методом... я розумію точні і 
прості правила, суворе дотримання яких завжди перешкоджає при-
йняттю брехливого за достеменне і без надмірної витрати розумових 
сил, але поступово і безперервно збільшуючи знання, сприяє тому, 
що розум досягає дійсного пізнання всього, що йому доступно» [44, 
89]. Близьке до цього визначення з «Практикуму з прикладної соціо-
логії»: «Метод — це спосіб дій, який склався у практичній діяльнос-
ті» [135, 4]. Там вчені розрізняють такі групи методів: прикладних 
соціологічних досліджень; соціальної орієнтації; соціального проек-
тування; навчання. У методі виділяється три групи елементів: норма-
тивна, інструментальна і процедурна. Засобом орієнтації в методі є 
норми. Зміст методу — це його процедури [135, 5-8].

Близький до цього і такий погляд: «Метод... — це сукупність 
принципів, яких потрібно дотримуватися для здобуття нового зна-
ння про існуючу дійсність» [104, 8]. Виділяють такі основні методи 
збору первинних даних: опитування, спостереження, дослідження 
змісту документів, експеримент [33, 15-19; 122, 17-19; 143]. Розви-
ток методу не є самоціллю. Він слугує розв’язанню наукових завдань 
і саме при цьому відбувається процес його вдосконалення [106, 5]. Є 
різні міркування і про роль методу, включаючи іронічні. Наприклад, 
Дж. Бернал писав, що «вивчення наукового методу відбувається зна-
чно повільніше, ніж розвиток самої науки. Учені спочатку знаходять 
щось, а потім вже — зазвичай безрезультатно — міркують про спо-
соби, якими це було відкрито» [16, 21].

В. Г. Гречихін так побудував ряд «метод—методика—
техніка—процедура»: «Метод... — це спосіб побудови і обґрунту-



9Методологія вивчення масової комунікації
вання системи знання. Методика соціологічного дослідження — це 
сума окремих прийомів, яка дає змогу застосувати той чи інший ме-
тод до даної специфічної предметної області з метою накопичення 
і систематизації емпіричного матеріалу. Техніка соціологічного до-
слідження — це сукупність спеціальних прийомів, мета яких — най-
більш раціональне використання того чи іншого методу... Процедура 
соціологічного дослідження — це послідовність усіх пізнавальних і 
організаційних дій, спосіб організації дослідження» [42, 31].

Є. П. Прохоров виділив два методи — вивчення і виклад. Ме-
тод вивчення, з його точки зору, — «це система прийомів пізнання 
явищ дійсності, при вживанні яких публіцист приходить до розумін-
ня явищ, які розглядає, в сутнісних межах і властивостях, розкри-
ває його природу, закономірні межі його функціонування і розвитку, 
зв'язки і відносини з іншими явищами... Метод викладу — це система 
прийомів представлення аудиторії матеріалу, який отриманий в ході 
пізнання» [138, 9]. Інший дослідник журналістики, Г. В. Лазутіна ви-
значала метод як «систему науково обґрунтованих дій, спрямованих 
на розв’язання певних завдань» [80, 41].

Окремо потрібно сказати про методику і техніку досліджень. 
Вони не є «автономною сферою наукової діяльності» [35, 6], і їх 
вибір залежить від мети, глибини розробки, ресурсів дослідження. 
Методику зазвичай визначають, як сукупність прийомів [77, 11; 72; 
59, 13-14] або ще точніше «сукупність прийомів і засобів, за допо-
могою яких здійснюється певна робота, в т.ч. процес пізнання» [103, 
75]. У словниках вказується, що методика — це «засіб адаптації за-
гальних теоретичних і методологічних принципів соціологічного 
дослідження до унікальних особливостей конкретної дослідницької 
ситуації...» [99, 163]. Або як «застосування методу до конкретного 
питання дослідження» [67, 21]. Завдання методики — «розробка дея-
кого алгоритму дослідницької діяльності в конкретних умовах, з пев-
ним об'єктом, з використанням обумовленої системи засобів і тому 
подібне» [52, 15-16]. Вона повинна відповідати набору правил: «1. 
Результат, досягнутий при аналізі, може бути відтворений іншим до-
слідником. 2. Всі вихідні дані, припущення і оцінки представляють-
ся в наочній формі і доступні для перевірки. 3. Правила мають бути 
досить надійні і з великою достовірністю забезпечувати отримання 
результату. 4. Правила мають бути економними, здатними давати 



Основні теорії масової комунікації і журналістики 10
результат із найменшими витратами засобів і часу» [47, 132]. Бол-
гарський дослідник Н. Стефанов розділяє методику і техніку таким 
чином: «Якщо методика представляє систему правил, які регулюють 
порядок, тобто черговість і послідовність здійснення відповідних 
операцій і вживання того чи іншого технічного прийому, то техніка 
— це сукупність самих прийомів, за допомогою яких проводиться 
дослідження» [157, 148]. А Дж. Маккіні писав, що «техніка відрізня-
ється від процедури як спеціальна операція встановлення фактів або 
маніпулювання ними, яка виділена з основної процедури» [12, 219].

Виділяють ще поняття техніки як «сукупності операцій зі 
встановлення фактів і маніпуляції ними», процедури як «загальної 
форми або системи дій при дослідженні» [3, 15], виміру як «проце-
дури приписування чисел значенню ознаки» [126, 9]. Якщо говорити 
про загальні наукові принципи збору інформації, то до них звичайно 
належать: «а) правильне розуміння специфіки соціальної інформа-
ції, б) науковий підхід до джерел інформації, в) системний характер 
збору, г) вираження соціальній інформації в показниках і індикато-
рах» [105, 130].

Ми розглянемо основні теорії масової комунікації. Ще раз під-
креслимо, що маються на увазі саме теорії середнього рівня, а не 
«робоче позначення набору емпіричних знань і експериментальних 
даних та гіпотез, які у більшості випадків не перевірені і не створю-
ють систему» [140, 287], як визначив теорію масової комунікації Я. 
Пруха. [140, 287], або «набір ідей, різних за статусом і походженням, 
які можуть пояснити або інтерпретувати будь-яке явище» [272, 4; за 
9, 7]. Приступаючи до аналізу різноманітних теорій масової комуні-
кації, потрібно відразу погодитися із зауваженням Ю. А. Сорокіна: 
«Основні поняття теорії масової комунікації залишаються погано 
визначеними і багатозначними» [152, 49].

Якщо говорити про методологію як про складну систему тео-
рій, то потрібно розділити два види теорій. Це, по-перше, когнітивні 
або метатеорії про ті або інші аспекти пізнавального процесу в науці. 
Ці теорії складають гносеологічний напрям у методології конкретної 
науки. По-друге, теорії про об'єкти, які не входять у процес людсько-
го пізнання. Це онтологічний напрям у методології.

Значення методології полягає в тому, що вона дає загальний 
напрямок проведення конкретного дослідження, є його теоретичною 
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основою. Від методології багато в чому залежить успіх дослідження. 
Річ у тому, що помилкова методологія може спрямувати дослідження 
в хибному напрямку, і тоді жодна методика не допоможе стати на 
правильний шлях. Хоча тут, звичайно, не можна погодитися з тими, 
хто вважає методологію простою «сукупністю тих загальних прин-
ципів і методів, які використовуються в науковому дослідженні у 
тій чи іншій галузі науки, незалежно від того, наскільки точно вони 
сформульовані, і чи сформульовані взагалі» [37, 10]. Слід одразу ж 
підкреслити, що ми не зводитимемо методологію до якихось кон-
кретних методик, як це прийнято на Заході, а відводимо їй самостій-
ну і важливу роль.

Для правильного визначення поняття «методологія» велике 
значення має розмежування методології та теорії методології.

У цьому випадку відмінність дуже велика. Якщо метод — ана-
лог, тобто відбиття предмета, то теорія методу з'ясовує сутність і спе-
цифіку визначених методів, межі та можливості його застосування 
тощо. Для визначення предмету теорії методології соціології масової 
комунікації треба відповісти на три запитання: що це за теорії, які 
складають методологію соціології; яким чином організуються прин-
ципи методології; який шлях для найефективнішого практичного 
використання методології у процесі наукового дослідження. Іншими 
словами, тут кілька закономірностей. Закономірності, які визначають 
зміст методології, закономірності побудови методології як системи і 
закономірності практичного її використання. Так склалося, що те-
орія методології вирішує перш за все питання змісту методології. 
Взагалі, методологію можна поділити на загальну (яка займається 
загальними методами наукової роботи) та конкретну (яка розглядає 
особливості окремих наук) [76, 610]. Інші вчені пропонують поділ 
методології на загальну (для всіх суспільних наук), особливу (для 
різних типів наукових знань) і конкретну (для окремих наук) [157, 
139-162].

Російська вчена Н. Н. Богомолова виділяє медіацентровані та 
людиноцентровані теорії в масовій комунікації. При цьому в меді-
ацентрованих теоріях досліджуються переважно соціальні функції 
масової комунікації, а в людиноцентрованих — аудиторія, реципієн-
ти масової комунікації [18, 29; за 148, 16].
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Інша російська дослідниця В. П. Конецька спробувала виді-

лити основні проблеми масової комунікації: 1) обгрунтування її суті 
і функцій; 2) механізм зворотного зв'язку; 3) моделювання масової 
комунікації; 4) роль соціологічних домінант; 5) вплив масової кому-
нікації на соціальну нормативність мови; 6) специфіка основних ка-
налів масової комунікації [71, 217; за 174, 21].

У теорії масової комунікації часто використовується термін 
«парадигма». Під ним розуміється «комплекс теоретичних принципів, 
прийнятих як модель, зразок для класифікації досліджуваних засобів, 
форм і систем інформаційних зв'язків» [57, 159-160]. Цікаво порівняти 
його з визначенням теорії, як низки взаємозв'язаних тверджень, що да-
ють можливість систематизувати знання, пояснити і передбачати яви-
ща соціального життя і покоління нових дослідницьких гіпотез [213; 
за 144, 17] або як вищої, найрозвиненішої форми організації наукового 
знання, що дає цілісне уявлення про закономірності та зв'язки певної 
області дійсності [164, 676; за 9, 7]. Російська дослідниця Л. М. Зем-
лянова виділяє парадигми аутопойезису (інформація розглядається як 
процес самовиробництва в еко- і ноосферах, а комунікація як найваж-
ливіша стабілізуюча сила, яка, з одного боку, є невід'ємною частиною 
соціальної організації, а з другого, її створює), контролю (традиційна 
концепція, що передбачає маніпулятивне керування свідомістю з боку 
мас-медіа), відкритої системи (розглядаються атрибути аудіовізуаль-
них медіа, такі як інтерактивність, транзактивність, еволюційність, 
орієнтація на процеси розвитку електронної усності і сприйняття 
новаторських тенденцій), мережевої конвергенції (комунікаційні про-
цеси розглядаються як серії конвергаційних циклів інформаційних 
обмінів, учасники яких прагнуть до взаєморозуміння і згоди). Виді-
ляються також парадокси комунікацій і різноманітності. Перший по-
лягає в можливості некомунікабельності комунікацій. Тобто суспіль-
ство складається з безлічі самостійних систем зі своїми життєвими 
імпульсами і інформаційними зв'язками (у економіці — жадання зба-
гачення, в політиці — влади). Моральні узи при цьому зникають, а ко-
мунікації стають некомунікабельними. Другий парадокс представляє 
один із можливих результатів інформаційної революції. З розвитком 
інформаційної індустрії та збільшенням обсягу інформації її якісна 
різноманітність може знизитися. Також виділяється парадокс: глоба-
лізація створює локалізацію. Він полягає в тому, що надмірна глоба-
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лізація створює перешкоди до здобуття відомостей про безпосереднє 
місце проживання особи. Це спричиняє прагнення підпорядкувати 
медіа інтересам місцевих общин і культур. До цього парадоксу дода-
ється теорія відвертості і закритості, яка виникла в результаті впливу 
і оперує термінами інформатики. Закритими тут вважаються замкнені 
етнічні та релігійні співтовариства, для яких характерне насторожене 
(обережне) ставлення до медіа і нових інформаційних технологій. Від-
критими вважаються суспільні формації що активно сприймають нову 
інформацію, незважаючи на небезпеку інформаційних перевантажень 
і можливість виникнення кризових ситуацій [57: 160, 228-229].

Взагалі, ледве не кожен дослідник комунікацій робить спроби 
скласти власні теорії розвитку і функціонування масової комунікації. 
Причина тут, мабуть, і в наукових амбіціях, і в слабкій дослідженості 
питання. Проте існує понад сотня теорій, які витримали перевірку 
часом і пояснюють функціонування різних складових процесу масо-
вої комунікації (американський вчений Андерсон лише при аналізі 
семи підручників із теорії комунікації нарахував 249 теорій [27]). 
Тобто єдиної теорії масової комунікації не існує, і найближчим ча-
сом навряд чи з'явиться комплекс наукових знань, що допоможуть 
досить повно пояснювати і давати змогу прогнозувати розвиток і 
функціонування такого складного процесу, як масова комунікація.

В цілому, у загальних рисах повторюється історія з розвитком 
соціології. Частина дослідників дотримуються у своїх теоретичних 
дослідженнях принципів і методів, характерних для точних наук. 
Безліч не лише теоретичних положень, а й термінів запозичуються 
з фізики, хімії, біології. Інша частина дослідників вважають, що ма-
сова комунікація як частина суспільної діяльності не дає можливос-
ті буквально слідувати за точними науками, і намагаються відкрити 
нові закономірності, спираючись на це.

При цьому з виникненням нових явищ в сфері медіа негайно 
з'являються теорії, які можуть їх пояснити. Найчастіше пізніше вони 
поступаються місцем іншим теоріям, які краще інтерпретують ті чи 
інші тенденції і явища.

Якщо дивитися на історію розвитку комунікації, то прийнято 
виділяти три революції. Перша пов'язана з появою і розвитком пи-
семності. Хоча частина вчених вважають, що вона відбулася близько 
40 тис. років тому і пов'язана з розвитком мови як основного засобу 
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спілкування людей. Друга — це за влучним висловом Г. М. МакЛюе-
на, революція Гутенберга. Тобто використання друкарського верста-
та для тиражування інформації. Третя — поява електронних медіа. 
При цьому, на думку структуралістів, перша революція створила 
письмові символи, друга — трансформувала їх у друкарські, а третя 
— в електронні. У Новому часі виділяють також модерністський і 
постмодерністський цикли розвитку медіа (в основному це харак-
терно для прибічників соціологічного напряму). Для модерніст-
ського етапу, що почався в кінці XIX ст., характерний доцентровий 
характер, що привів до створення загальнонаціональних медіа. По-
стмодерністський етап (з другої половини ХХ ст.) характеризується 
відцентровими силами, тобто під впливом глобалізації превалюють 
не національні, а загальнопланетарні інтереси. Конфлікт при цьому 
переходить від просторової до часової сфери (конфлікт поколінь). 
Також характерною для цього періоду є гомогенізація смаків [57: 
130-131, 162, 239].

Російський учений Г. П. Бакулев розуміє під теорією «перш за 
все засіб узагальнення..., набір взаємопов'язаних конструкцій (кон-
цепцій), визначень і гіпотез, що створюють впорядковану картину 
явищ через уточнення відносин між змінними» [9: 31]. При цьому 
він виділяв нормативні, суспільно наукові, функціональні та здоро-
вого глузду теорії.

Швейцарські вчені Г. Бонфаделлі та В. Геттеншвілер вважали, 
що в соціальних науках, на відміну від природничих, немає загаль-
новизнаних методологічних підходів. Вони виділили три основні на-
прями розвитку: 1) марксистська або історико-діалектична система 
орієнтується, на думку дослідників, на вузьке співвідношення теорія-
практика, що веде до відсутності нейтральності та об'єктивності со-
ціальної науки; 2) феноменологія і герменевтика особливу увагу при-
діляють принциповій різниці в предметі соціальної науки: особі й 
суспільству, що стосується медіа, то тут існують цікаві дослідження 
їх змісту як культурного продукту; 3) емпірично-аналітичний підхід 
до соціальних наук властивий передовсім американським дослідни-
кам і характеризується багато в чому загальними підходами до ви-
вчення природи і суспільства [23, 255-257]. В останньому випадку 
явно мався на увазі неопозитивізм. Дійсно, в соціології та інших со-
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ціальних науках уже на новому рівні продовжується дискусія між 
спадкоємцями феноменологічної та позитивної школи.

Необхідно погодитися з тією думкою, що власне комунікацій-
ні теорії виникли як реакція на виклики часу. «Її (теорії комунікації) 
виникнення було пов'язане з необхідністю рефлексії з приводу влас-
ної діяльності представниками засобів масової комунікації в умовах 
«інформаційного вибуху», що зумовило переважання в цій сфері 
знання журналістів і лінгвістів, а також вибір як теоретичне обґрун-
тування загальнонаукових принципів інформаційного підходу» [28, 
348]. Звичайно, не варто перебільшувати значення чисто гуманітар-
ного підходу до теорії комунікації. Вона була і залишається пород-
женням кібернетичного підходу до дослідження суспільних явищ. 
Не випадково багато моделей масової комунікації явно ведуть своє 
походження від дослідження ліній зв'язку.

Були в історії теорії комунікацій спроби створення єдиної 
теорії. Ф. І. Шарков писав, що «перший об'єднувальний підхід до 
розгляду теорії комунікації базується на класичній позитивістській 
методології суб'єктно-об'єктних диспозицій. Він представлений 
концепціями структурного функціоналізму (Г. Спенсер, Т. Парсонс, 
Р. Мертон); системного підходу (Ч. Дарвін, К. Маркс, Н. Луман, віт-
чизн.- Афанасьєв В. Г. , Гвішиані Д. М.); інформаційного суспільства 
(Д. Белл, Н. Луман, М. МакЛюен, Д. Масунда, М. Понятовський, 
П. Серван-Шрайбер, А. Тоффлер, А. Турен, Ю. Хабермас, М. Хорк-
хаймер); технологічного детермінізму (Т. Веблен, Д. Белл; вітчизн. 
— Кравченко С. А., Тітаренко Л. Г.); комп'ютерної футурології 
(А. Тоффлер, Е. Шумахер, С. Мендловіц, Р. Фолк, Г. Гендерсон; ві-
тчизн. — Араб-огли Е. А., Бестужев-Лада І. В.) та інші. Онтологія 
соціальних комунікацій у цьому підході ґрунтується на системних 
зв'язках і функціях. Комунікативні технології ставлять завдання 
сконструювати бажані образ певного суб'єкта і соціальні зв'язки в 
системі. В управлінському аспекті такий підхід можна порівняти з 
принципом класичної кібернетики, який передбачає суворий контр-
оль за поведінкою системи, при якому виключаються всі непотрібні 
взаємозв'язки» [173, 167]. Звичайно, подібне об'єднання хибує на 
еклектичність (як, утім, і саме визначення теорії комунікації: «сис-
тема основних ідей в комунікативістиці, що дає цілісне уявлення 
про ті чи інші закономірності або істотні взаємозв'язки» [173, 215]). 
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Необхідно погодитись із думкою, що «жодній «теорії комунікації» 
шляхом додавання знань, накопичених у різних наукових дисциплі-
нах, виростити не можна. «Теорія комунікації» не може складатися з 
розділів, запозичених із антропології, мистецтвознавства, педагогіки 
і так далі. Щоб пізнати суть і структуру універсуму соціальної кому-
нікації в цілому, потрібне не додавання, а узагальнення знання, здо-
бутого антропологією, мистецтвознавством, педагогікою, історією і 
так далі. Таке узагальнення, тобто здобуття нового знання шляхом 
критичного аналізу, зіставлення, оцінки, систематизації конкретних 
фактів і концепцій, властиве не теорії, а метатеорії, або узагальню-
вальній теорії» [149].

Вдало визначив стан теорії комунікацій К. Розенгрен: «сфе-
ра комунікації виглядає так, ніби розділена на кілька ізольованих 
жаб'ячих ставків. Між ними не чутно дружнього квакання, дуже мало 
продуктивного спілкування, мало випадків успішного перехресного 
запліднення» [293; за 27]. Таким чином, на сьогоднішній день ще не-
має достатніх передумов для створення цілісної теорії комунікації.

Теорія комунікації відіграє видатну роль у сучасному житті. 
Вона дає можливість пояснити процеси масової комунікації, яка на-
була особливого значення в процесі глобалізації (власне, глобаліза-
ція не могла б здійснюватися без масової комунікації).

Під питанням залишається назва і предмет самої науки про 
комунікації. На думку Д. П. Гаври, вона повинна включати: загаль-
ну теорію комунікації, міжособистісну і ділову комунікації, теорію 
масової комунікації, теорію організаційної комунікації, комунікацій-
ний менеджмент, історію комунікацій, методи комунікаційних до-
сліджень, теорію крос-культурних комунікацій, теорію вербальної і 
візуальної комунікації, політичну економію і економію комунікацій, 
комунікативні дослідження, міжнародні та глобальні комунікації, те-
орію віртуальних комунікацій і так далі. М. А. Василик пропонує 
називати науку про комунікації комунікологією (хоча сам термін 
з'явився ще на початку 1980 рр. в книзі Е. Уїтмора «Медіаамерика. 
Форма, зміст і вплив масових комунікацій» [за 150, 94]), визначити 
її як науку про місце і роль комунікацій у суспільстві, про комуні-
каційні системи, структури і процеси, закономірності їх розвитку і 
функціонування. Центральними проблемами цієї науки, на думку 
російського вченого, мають бути пояснення комунікативної при-
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роди соціальної реальності; визначення механізму комунікативних 
зв'язків, комунікативної взаємодії в різних комунікативних системах, 
структурах і процесах; з'ясування суті «комунікативних систем», ме-
ханізму і закономірностей їх самоорганізації, впорядкування й ево-
люції; проблема структуризації комунікативних систем у суспіль-
стві; визначення місця і ролі комунікації в суспільстві; визначення і 
характеристика основних етапів розвитку комунікацій; концептуаль-
ні підходи, основні теорії та моделі комунікацій; форми, рівні і види 
комунікацій та інше [27].

Витоки теорії масової комунікації спробував простежити 
В. М. Березін. На його думку, вона визрівала у філософії Аристоте-
ля, Д. Локка, Т. Гоббса, соціології та психології Г. Тарда, Г. Лебона, 
Л. С. Виготського, Т. Адорно, Г. Лассвелла, Г. Маркузе, М. Хорк-
хаймера, П. Лазарсфельда, Р. Мертона, Ю. Хабермаса, С. Московічи, 
А. Менегетті, теорії інформації і кібернетики Н. Вінера, К. Шеннона, 
С. Біра, культурології та естетики сприйняття М. Бахтіна, А. Моля, 
Ю. Лотмана, теорії журналістики. Особливо підкреслював дослід-
ник роль філософії Т. Гоббса, який розглядав пізнання і мислення 
здебільшого як процес комунікації. Т. Гоббс виділяв «мітки», тобто 
об'єкти, які є матеріальними формами реалізації духовного (напри-
клад, слово). Також Т. Гоббс увів поняття «знаку», який робить ін-
формацію доступною і корисною не лише для певного індивіда, а й 
усього суспільства. В. М. Березін виділяє два історико-концептуальні 
підходи до поняття теорії масової комунікації. Перший походить від 
вивчення спілкування первісних людей через обумовлений виробни-
чими потребами розвиток комунікаційних засобів. Другий обумов-
лений вивченням феномену нагромадження комунікації. Особлива 
увага тут приділяється поняттю «публіка» [14, 18-22].

Також досліджувалася і роль Г. Тарда, одного з перших соціо-
логів, який досліджував комунікаційні процеси (на звання першого 
претендує і німецький соціолог М. Вебер, який у 1910 р. висунув 
цілісну програму вивчення преси). Він пояснював походження сус-
пільства розвитком соціально-комунікаційної діяльності у формі на-
слідування. Тобто спочатку новатори здійснюють відкриття, а потім 
інші люди переймають від новаторів і затверджують нові знаряддя, 
відносини, соціальні інститути. У соціальній психології багато для 
дослідження комунікаційних процесів зробили засновники символь-
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ного інтеракціонізму Дж. Мід і Г. Блумер, які вивчали взаємодію за 
допомогою символів, тобто вербальними і невербальними діями, що 
мають певний смисл. Завдяки символьній інтеракції люди обміню-
валися знаннями, духовними цінностями, зразками поведінки, здій-
снювали функції управління. Комунікаційну діяльність досліджував 
і П. А. Сорокін, який вважав, що «Взаємодія людей за своєю приро-
дою є, перш за все, взаємодія психічна, — обмін відчуттями, ідеями, 
вольовими імпульсами» [151, 16; за 149].

Американські учені виділяють чотири рамкові теорії комуні-
кації та дві базові моделі переконання. Теорії комунікації включають 
структурний функціоналізм (структура суспільства забезпечує його 
стабільність, форми передачі інформації залежать від суспільства і 
сприяють його рівновазі); теорія еволюції (суспільні зміни обумов-
лені законами природи і масова комунікація розвивається, відповіда-
ючи на потребу в ній аудиторії завдяки розвитку технологій); сус-
пільний конфлікт (суспільство розвивається завдяки боротьбі між 
групами з конкуруючими цілями, мас-медіа є активними учасника-
ми цієї боротьби); теорія інструменталізму (мас-медіа створюють 
картинку дійсності, базуючись на обмеженій кількості джерел, тому 
суспільство і особа створюють власні картинки дійсності). Моделями 
переконання є соціокультурна парадигма (інтерпретація соціальних і 
культурних змінних, які дають особі можливість уявляти реальність) 
і психодинамічна модель (передбачає, що ефективне повідомлення 
приводить до адекватних дій особи) [121, 250-251].

Займалися проблемами методології масової комунікації і ра-
дянські учені. Так, Ю. П. Буданцев критикував позиції західних ко-
лег, перш за все Г. М. МакЛюена за техніцизм і недооцінку живих, 
природних засобів комунікації. Як методологію вивчення масової 
комунікації він висунув системний, конкретно-історичний підхід. 
Його основним положенням є те, що виникнення і розвиток засо-
бів масової комунікації синхронне розвитку суспільства, причому 
визначальним є саме суспільний розвиток. Масову комунікацію 
Ю. П. Буданцев розумів як широкий простір спілкування за допомо-
гою природних засобів (їх він поділяв залежно від типу суспільно-
політичної формації), а на останньому етапі й технічних засобів. 
Розвиток масової комунікації невіддільний від розкуття людських 
«сутнісних сил» [24; 14, 22-23].
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Відомий український учений Г. Г. Почепцов умовно поділив 

науки, які займаються комунікацією, на п'ять підходів: традиційний, 
загальнотеоретичний, прикладний, філологічний, а також психоло-
гічний і соціологічний підходи. До традиційного напряму належать 
науки, які давно розробляють тему комунікацій. Це герменевтика, 
яка займається розумінням тексту, його правильною інтерпретацією; 
гомілетика, що об'єднує теологію і комунікацію; риторика як мис-
тецтво впливу за допомогою мовлення, філософія і логіка; теорія 
аргументації. Загальнотеоретичний підхід представлений теорією 
комунікації, об'єднувальної концепції, що базуються на розгляді за-
гальних питань комунікації; теорією масової комунікації; семіоти-
кою, яка займається знаковим аспектом комунікації. Прикладний 
підхід втілює психоаналіз, який за допомогою комунікації дає мож-
ливість з'ясувати підсвідоме; теорія перфомансу; ділова комуніка-
ція; теорія інформації (математична); теорія комунікативних обмінів 
(Г. Г. Почепцов запропонував цю назву, щоб об'єднати розгляд різ-
них типів обміну інформацією). Філологічний підхід представляє 
лінгвістика, що вивчає форми, в які оформлюється комунікація; 
семантика, що вивчає значення мовних одиниць; соціолінгвіс тика, 
котра дослід жує співвідношення соціальних і мовних структур; 
психолінгвіс тика, що займається пошуками еквівалентів комуніка-
ційних процесів у психіці; паралінгвістика, що вивчає процеси, які 
супроводжують комунікацію, і прагматика [132, 31-40].

С. В. Борисньов запропонував свою типологію теорії масової 
комунікації. На його думку, її вивчення проводилося в трьох аспек-
тах: теоретичному, прагматичному і експериментально-прикладному. 
Теорії поділені на три групи. До першої, в якій комунікація розумі-
ється як політичний контроль, вираження концентрації політичної 
влади, належать дві підгрупи. Теорії першої підгрупи розглядають 
матеріально-економічні чинники. До них належать теорія масового 
суспільства, або теорія масового відвернення, з її положенням про 
взаємодію авторитарних і владних інститутів суспільства, і мас-
медіа, інтегрованих у ці структури; політико-економічна теорія 
Г. Мердока і П. Голдінга з марксистськими положеннями про еконо-
мічні й політичні чинники, що впливають на медіа; критична теорія 
М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Т. Адорно, що котра репрезентує нео-
марксистський підхід. Друга підгрупа, в якій домінує ідеологічний 
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підхід, представлена теоріями гегемонії мас-медіа Н. Пулантзаса і 
Л. Альтюссера і радянською соціологічною школою в галузі масової 
комунікації. У другій групі теорій зібрані концепції, побудовані на 
базі структурного функціоналізму. Медіа тут розглядаються як само-
контролююча і самоорганізуюча підсистема, яка функціонує за пев-
ними правилами. У третій групі представлений соціокультурний під-
хід. Це пізня Франкфуртська школа з Т. Адорно і Г. Енценсбергером, 
Бірмінгемська школа (С. Холл), теоретичні погляди Г. МакЛюена і 
А. Моля. В окрему групу виділені теорії інформаційного суспільства 
Д. Белла й інших, а також соціопсихологія (А. У. Хараш), яка займа-
лася проблемою зворотного зв'язку) [22, 23-28].

Взагалі, теорія масової комунікації розумілася як складова 
частина гносеології, а її напрями — суміжними і взаємнопроник-
ними з соціологією, культурологією, журналістикою, історією, фі-
лософією, психологією, лінгвістикою, кібернетикою, інформатикою. 
Сама теорія активно використовувала науковий апарат і методологію 
цих наук. В. М. Березін відзначав три «камені спотикання» на шляху 
становлення теорії масової комунікації в Росії. Це 1) питання, звідки 
вести теорію мас-медіа: від первісності (екстраполяція) чи книгодру-
кування (інтраполяція). 2) Суперечки тривають довкола питання, що 
є спільним, а що особливим — комунікація чи інформація. 3) Акту-
альним залишається питання, чи повинна теорія масової комунікації 
увібрати в себе теорію журналістики [14, 35-36]. Як ще одну ілю-
страцію до останнього положення, можна навести погляд білорусь-
кого дослідника Є. І. Дмітрієва, який штучно розмежовує соціологію 
масової комунікації та соціологію журналістики і вважає їх «абсо-
лютно самостійними теоріями середнього рівня» [46, 10]. Мабуть, ці 
проблеми пов'язані з довгим розривом між дослідженнями в СРСР 
і на Заході в галузі гуманітарних наук. На жаль, в СРСР цей процес 
був повністю ідеологізований, що перешкодило прагматичним до-
слідженням, які проводилися на Заході.
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