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                                  ВСТУП 

Сьогодні український інтернет-простір настільки строкатий, що є цікавим для 

постійного дослідження і вивчення. На площині інтернет-майданчика відбувається 

аналіз багатьох суспільних явищ, серед яких — соціальна комунікація між 

представництвом Церкви та суспільством. Зважаючи на виклики сьогодення, дедалі 

популярнішими темами для обговорення стають проблеми біоетичного спектру, серед 

яких аборти, штучне запліднення, евтаназія, самогубство. 

Тому темою нашого дослідження є соціальна комунікація Церкви у системі 

нових медій з акцентом на біоетичному аспекті. Обрана для дослідження тема є 

актуальною через порушення журналістами визначного кола проблем біоетичного 

спектру. Окрім того, розглядаємо, за яким принципом і наскільки смислово мас-медіа 

заглиблюються у площину цих питань. У першому розділі нашого дослідження ми 

аналізуємо документи тільки Католицької і Православної Церкви, щоб представити 

суголосність або різноголосність українського інтернет-простору із офіційними 

документами Церков.  

     Тема пошуків ставить за мету  ширше - представити і дослідити новомедійний 

діалог у рамках церковно-суспільної комунікації, вужче - дослідити діалог через 

вибрані інтернет-ресурси, які є і світськими, і водночас представляють позиції певних 

Церков. 

Новизна нашої роботи полягає у моделюванні запропонованого діалогу не лише 

на площину мережевого простору, але й на соціальні відносини, показавши важливість 

обговорення біоетичних проблем на формування соціальної комунікації Церква-

суспільство.



 Методи, що їх будемо використовувати залежать від етапів нашого дослідження.  

Для висвітлення передумов становлення і розвитку питань біоетики через офіційні 

документи Церкви ми керувалися емпіричним методом — описовим та теоретичним — 

аналізом, з метою окреслення позицій що до вирішення цих питань через мас-медіа — 

методом узагальнення, абстрагування і синтезу; для віднайдення суголосних топосів у 

текстах журналістів і церковних позиціях  — компаративним методом.  

Структура роботи – дослідження у двох розділах. Перший розділ передбачає 

дослідження основних документів Католицької та Православної Церкви, які стосуються 

біоетичних проблем. У другому розділі – використаємо емпіричні напрацювання, ввівши 

їх у практичну сферу, тобто аналізуючи конкретно веб-ресурси світського і суто 

християнського спрямування. 

  Об'єктом нашого дослідження є український мережевий медіапростір, в основі 

якого знаходитимемо як світські ресурси, які пишуть про релігію: «Дзеркало тижня», 

«Українська правда», «Український тиждень», «День» Спеціалізовані сайти – РІСУ, 

«Дивенсвіт», «Релігія в Україні», «Католицький Оглядач», «Католицький Медіа-Центр». 

Предмет дослідження — особливості представлення проблем біоетики через візію 

українського "екуменічного" інтернет-простору.  

Обрана для дослідження тема передбачає виконання таких завдань: 

- Історіографічно відстежити тяглість діалогу на основі порушення проблем біоетики 

(аналізуватимемо документи Церков на основі ключових питань біоетики: аборти, 

штучне запліднення, евтаназія і самогубство). Тобто поділимо у смисловому 

значенні роботу на дві частини, аналізуючи, яка "ціна ненародженого життя" і 

"ціна відібраного життя".  



- Відстежити і дослідити "екуменічне" обговорення проблем 

на основі спеціалізованих релігійних сайтів - РІСУ, "Релігія в Україні", 

"Католицьки Оглядач", "Дивенсвіт". 

- Дослідити запропоновані проблеми на основі вибраних світських сайтів, 

порівнявши із висвітленням проблематики через суто християнські інтернет-

ресурси. 

- Проаналізувати наскільки журналістське осмислення цих проблем відповідає 

стандартам професійної етики. 

Обрана тема потребує досліджень, адже потрібно постійно переосмислювати 

офіційні документи  Церкви, диспонуючи їх у сучасному контексті, особливо проблеми 

біоетичного спектру, які є постійно актуальними для людства. Для того, щоб 

претендувати на пріоритетність завтрашнього, треба бути ознайомленим із 

проблематичністю вчорашнього. У цьому, на нашу думку, полягають важливість і 

практичність запропонованого дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


