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ПРАНК ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

Розвиток мультимедійних технологій, їх доступність для масового користувача спричинили вибух аматорської 

журналістики. Технологічний прорив збігся у часі із кризою довіри до традиційних засобів масової інформації. Медіа 

у боротьбі за симпатії читача звертаються до розважального формату. У статті розглядається пранк як 

медіафеномен. Розпочавшись як жарт у вигляді телефонного розіграшу, пранк розширив межі застосування із 

побутової комунікації в сферу PR-комунікації, продукуючи інформаційні приводи для обговорення несподіваної реакції 

об’єкта розіграшу. Об’єктами пранкінгу, як правило, є  відомі медіаперсони – діячі розважальної індустрії, політики, 

журналісти. У статті здійснюється огляд проявів пранку в медіапросторі, їх суспільний резонанс. Досліджуються 

мета і функції  пранкінгу з огляду на об’єкт розіграшу і медіапродовження комунікативної ситуації. Результатом 

дослідження є висновок про потенційні широкі можливості використання пранку як комунікативної технології у 

сфері стратегічних комунікацій.   
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Розвиток технологій, доступність для масо-

вого споживача електронних пристроїв призве-

ла до ущільнення інформаційного потоку і 

вивела масову комунікацію на новий щабель. У 

доцифрову епоху засоби масової інформації 

виготовляли інформацію на професійній 

основі, спиралися на так звані журналістські 

стандарти (перевірка правдивості інформації за 

кількома джерелами, дотримання етичних, 

правових, мовних та естетичних норм). З роз-

витком Інтернету доступність мультимедійних 

технологій, мережевої комунікації та питома 

людська жага до творчості спричинили вибух 

аматорської журналістики. Технологічний про-

рив збігся у часі із кризою довіри до тради-

ційних засобів масової інформації, які у бороть-

бі за читача все більше тяжіють до 

інфотейнменту.  

Альтернативу інформаційній журналістиці – 

журналістиці факту – почала складати 

журналістика думки. Читач у пошуках якісної 

(чи доступної) аналітики звертається до 

блогосфери, яка пропонує йому не тільки 

зрозумілий контент, а й майданчик для 

висловлення своєї думки. Таким чином 

виникає нова категорія лідерів думок – блогери 

– медіаперсони, які, висловлюючи своє бачення 

подій і явищ, розтлумачують їх для людей 

менш активних і поінформованих. 

Глобальний характер мережевого спілкуван-

ня сприяв появі нових медіаформ (флеш-аніма-

ція, гіф-анімація, фотокомікси, фотожаби, де-

мотиватори), стимулював розвиток мережевого 

телебачення та радіомовлення. Останнє відбу-

вається як за рахунок використання мультиме-

дійних технологій «звичайними» медіа, так і 

завдяки створенню суто мережевих ресурсів, 

які не мають аналогів серед традиційних ЗМІ.  

Нові технічні можливості медіа породили 

нові формати подачі інформації – пости, стріми, 

онлайн-трансляції, лонгриди, реакції тощо. За 

формально-змістовими ознаками вони мало чим 

відрізняються від традиційних жанрів 

(наприклад, репліки чи аналітичної статті), що їх 

виділяє теорія журналістики. Нова термінологія 

виникає з огляду на загальну тенденцію 

англіцизації української мови і закріплюється в 

повсякденному дискурсі завдяки активним 

користувачам соціальних мереж.  

Одним із новітніх медіафеноменів є так зва-

на пранк-журналістика (від англ. prank — про-

каза, витівка; жарт). Цей формат комунікації 

постав із пранкінгу – телефонних розіграшів, 

покликаних викликати в об’єкта яскраву 

реакцію. Подібні розіграші створюються задля 

подальшої розміщення в мережі Інтернет, тому 

пранк уже можна кваліфікувати не просто як 

телефонне хуліганство, а цілий напрям у 

розважальній сфері й у сфері збору інформації. 
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Як медіафеномен  пранк ще не отримав 

наукового  осмислення, проте час від часу (головним 

чином, після резонансних розіграшів) стає темою 

для медіакритичних міркувань [3;9;10;11]. 

Метою цієї роботи є огляд медіапроявів 

пранк-журналістики в аспекті її використання 

як комунікативної технології. 

В журналістській практиці схожі дії мають 

назву журналістської провокації, яка розгляда-

ється як спосіб збору суспільно значущої 

інформації в межах методу соціального експе-

рименту. За висловом В. Таловова, експери-

мент – це спостереження, що супроводжується 

втручанням спостерігача в досліджувані проце-

си і явища, в певних умовах – штучний виклик, 

свідоме провокування»[ цит. за 2] Таким 

чином, експеримент пов'язаний зі створенням 

штучного імпульсу, покликаного виявити ті чи 

інші сторони об'єкта, що досліджується [2]. 

Навмисно створена ситуація дозволяє 

журналісту побачити в найбільш яскравому 

світлі те, що при звичайному спостереженні 

було б розтягнуто в часі і не проявилося 

настільки концентровано і наочно [6]. 

Зважаючи на мету експерименту – змоделю-

вати ситуацію, максимально наближену до 

життєвих реалій, щоб дізнатися можливі 

наслідки (а відтак і способи вирішення її), 

реакція учасників провокації є суспільно 

значущою інформацією, яка підтверджує чи 

заперечує озвучені перед початком експери-

менту твердження, які стали інформаційним 

приводом для провокації.  

У світовій журналістській практиці пранк як 

метод збору інформації розглядається крізь 

призму журналістських стандартів, а відтак 

визнається неетичним, оскільки вводить 

співбесідника в оману[11].  

Теоретичного осмислення як феномен 

масового комунікації пранк ще не здобув. 

Поодинокі медіакритичні спроби розглядають 

пранк у журналістиці з точки зору 

відповідності цієї діяльності журналістській 

етиці: чи працюють журналістські стандарти у 

блоговій журналістиці і онлайн-журналістиці, 

чи діє принцип «мета виправдовує засоби» [11].  

Термін «пранк-журналістика» використовують 

російські пранкери Володимир Кузнєцов та 

Олексій Столяров, відомі за псевдонімами 

Вован і Лексус, на означення своїх телефонних 

розіграшів відомих політиків. [4]. За їх словами, 

«як тільки стали з’являтися якісь політичні теми, 

ми подумали, чому б не не реалізувати своє 

вміння телефонувати і переконувати людей 

щось зробити,  чому б це не застосувати для 

доброї справи» [5].  

Своїми розіграшами Вован і Лексус мають 

на меті «вивести нечесних людей на чисту 

воду, які так чи інакше можуть шкодити 

нашому суспільству» [4]. 

Політичні пранки почалися з дзвінків діячам 

ліберального т.зв. «білострічкового» руху у 

2012 році та Б. Березовського, опозиційного до 

Кремля олігарха. 

Проте об’єктами пранку Кузнєцова і Столя-

рова є політики здебільшого поза межами Росії, 

зокрема багато представників українського 

істеблішменту (П. Порошенко, А. Парубій, 

А. Яценюк, В. Гройсман, І. Коломойський, 

О. Ляшко). Пранкери пояснюють це тим, що в 

Україні політичне життя «веселіше», а в Росії 

політики «занудні» [4]. Інша версія, озвучена 

ними в інтерв’ю Дмитру Пучкову, звучить так: 

«Коли на нашій любимій Україні відбулися 

події і коли захотілося впливати на ті процеси, 

тому що крім нас ніхто не міг впливати ні на що 

в цій країні» [5]. 

Через таку вибірковість пранкерів підозрю-

ють у підконтрольності ФСБ, на користь цієї 

версії говорить і коло «жертв» (зазвичай 

критиків Кремля)  і їх технічна доступність 

[4;10]. Самі ж пранкери заперечують свій 

зв'язок і пояснюють свій вибір актуальними 

інформаційними приводами і особистою 

зацікавленістю в розіграші обраних осіб.  

Технічно результат пранку це аудіозапис 

розмови пранкера з «жертвою», на якому слу-

хач чує голос, схожий на голос політика, та за-

яву самого пранкера, що це саме той політик, 

інших доказів автентичності запису немає. ЗМІ, 

повідомляючи новину про розіграш, фактично 

переказують чутку з посиланням на авторів 

чутки. Політики, як правило, не коментують 

пранків, оскільки перебувають у комунікатив-

но слабкій позиції людини, яка виправдовуєть-

ся чи яку викрили, тож, не маючи інформацій-

ного продовження, широкого розголосу такі 

епізоди не набувають.  

Наслідок «політичних» розіграшів – крім 

ексклюзивної інформації і демонстрації «нео--

фіційного» обличчя політика – інформаційна 

хвиля в ЗМІ з представленням політика як 

скомпрометованої особи. По-перше, він 

довірливо розповідає службову інформацію 
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неперевіреному абоненту. По-друге, його 

служба безпеки не перевіряє абонента і надає 

йому доступ до першої особи. По-третє, 

інформація, висловлена в довірчій розмові, 

різниться від офіційної версії, тож людина виг-

лядає брехуном. Таким чином, його довірли-

вість, незахищеність і брехливість мають уда-

рити по позитивному образу, який склався (або 

складається) в аудиторії і дискредитувати його. 

Зважаючи на особливості роботи Володимира 

Кузнєцова та Олексія Столярова (перевага 

закордонних (зокрема, українських) об’єктів для 

пранку при залишенні поза увагою російських, 

технічний доступ до ліній спеціального зв’язку, 

вибірковість при опублікуванні контенту (монтаж 

розмови з П. Порошенком)), дозволяє говорити 

про них як про складову інформаційної війни. У 

цьому випадку функція пранку – не здобуття 

важкодоступної інформації, а скоріше поширення 

сенсаційних повідомлень, декларованих як 

результат автентичних інтерв’ю.  

Українські журналісти порівняно нечасто 

вдаються до пранкінгу. Як правило, вони 

роблять це у розважальних програмах. 

Наприклад, радіо-діджеї телефонують на 

замовлення знайомих визначеної особи їй, 

розказують якусь історію і за п’ять хвилин 

вітають з днем народження чи вручають якийсь 

приз. Майстром подібних акцій є Дмитро 

Чекалкін – шоу-мен, який монетизував свій дар 

розіграшу, створивши івент-компанію, яка 

займається телефонними розіграшами на 

професійній основі.  

Пранк на міжнародному рівні практикує 

Віталій Седюк, екс-журналіст каналу «1+1». 

Почавши з невинних провокацій (на кшталт 

подарувати світовій зірці Мадонні квіти, які 

вона не любить, аби вона викинула їх під стіл, 

супроводжуючи їх невдоволеним коментарем), 

журналіст влаштовував хуліганські розіграші 

голівудських зірок (Уілла Сміта, Бреда Пітта, 

Леонардо Ді Капріо, за що неодноразово 

затримувався поліцією. На сьогодні останнім 

пранком Седюка була поява на сцені без штанів 

під час виступу співачки Джамали на 

пісенному конкурсі Євробачення-2017. За 

словами пранкера, його мета – розважати 

людей і показувати різні емоції знаменитостей. 

Проте його «творчість», крім широкого 

розголосу, отримує здебільшого негативні 

відгуки від колег по цеху [8]. 

Рідше медійники вдаються до пранку як 

журналістської провокації, влаштовуючи 

соціальні експерименти, метою яких є 

переважно перевірка пересічних громадян «на 

людяність» – співчуття, взаємодопомогу, 

чесність. Журналісти створюють ситуацію 

морального вибору – людина, яка є учасником 

чи свідком події, має втрутитися чи залишитися 

осторонь, піддатися спокусі чи проігнорувати 

її. Яскравими експериментами в українському 

медіапросторі відзначаються автори програм 

«Абзац!», яка виходить на «Новому каналі», 

«Експерименти» на СТБ.  

Не можна обійти увагою той факт, що і самі 

медійники стають об’єктами пранку. Найчастіше 

пранкерським атакам піддаються радіостанції, в 

прямий ефір яких телефонують хулігани і або 

ставлять абсурдні питання, або просто лаються. 

Мета подібних дій – спровокувати ведучого на 

яскраву реакцію. Результат – засмічення ефіру 

інформаційним шумом. 

Часто інструментом «журналістського» 

пранку стають фейкові новини. Журналісти в 

гонитві за сенсацією дуже часто не перевіряють 

інформацію, підхоплюють гучну новину і 

поширюють її, викликаючи резонанс у 

суспільстві. Хрещеним батьком медіа 

містифікацій вважається художник Джоуї 

Скеггс, який своїми перформенсами вводив в 

оману американські ЗМІ. Мету своїх акцій 

Скеггс вбачав показати, як легко журналісти 

потрапляють на гачок сенсацій [7].  

Подібну ідею проголошує італійський 

журналіст Томазо Дебенедетті. Він часто 

поширює фейкові інтерв’ю з видатними 

особистостями (Артур Міллер, Тоні Моррісон, 

Дерек Уолкотт) або повідомлення про смерть 

відомих осіб з тим (М. Горбачова, Ф. Кастро, 

Б. Асада), щоб ЗМІ передрукували їх. Останнім 

гучним пранком було повідомлення про смерть 

письменниці Світлани Алексієвич з фейкового 

акаунту у соціальній мережі. Коли новина 

розлетілася світом, Дебенедетті викрив обман і 

прокоментував це так: «Ця історія показує 

жахливий стан сучасних медіа. Джерело було 

недостовірним, акаунт був створений за 

хвилини до оголошення про смерть, а численні 

популярні ресурси повелись» [1] 

В Україні одним із подібних яскравих 

епізодів є провокація Анатолія Шарія, 

спрямована на журналістів «5 каналу». 

Анатолій Шарій – український журналіст, який 
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нині проживає за межами України, веде блог на 

YouTube, де коментує актуальні українські 

події, а також, за його висловом, «розвінчує 

українську пропаганду». Його «викриття» 

піддавалися критиці з боку українських 

інфоволонтерів – блогерів, які ведуть 

контрпропагандивну медіа діяльність в Україні. 

Проте випадок з протистоянням між Шарієм 

і «5 каналом» залишився поза увагою 

медіакритиків. Блогер влаштував пранк-

провокацію ведучому програми «За Чай. com» 

Роману Чайці, який неодноразово некоректно 

висловлювався на його адресу. Шарій, який 

закидає українським медіа упередженість і 

непрофесійність, розіграв Чайку, підкинувши 

йому неправдиву інформацію щодо себе. До 

акції був залучений посередник – Дмитро Шев-

ченко – який і був безпосереднім виконавцем 

пранку. Він «злив» сенсаційну конфіденційну 

інформацію журналісту: про місцеперебування  

Шарія, яке для широкого загалу є таємницею, 

оскільки той переховується від переслідування 

правоохоронних органів, його нелегальні 

оборудки, пов’язані з торгівлею людьми, 

фінансові зв’язки з кремлівськими кураторами. 

Для підтвердження правдивості даних джерело 

надало матеріальні докази – відео з людиною, 

схожою на Шарія, розписки про отримання 

грошей, документи про реєстрацію фірми з 

особистими даними журналіста.  

Ведучий, у свою чергу, прийняв на віру 

інформацію, яку можна було перевірити за 

відкритими джерелами, і презентував її у 

прямому ефірі (ефір від 29 травня 2017 р.), 

разом з гостем програми телеведучим Богда-

ном Буткевичем супроводжуючи їдкими ко-

ментарями, чим порушив ряд журналістських 

стандартів: перевірка інформації за кількома 

джерелами, баланс думок, розголошення осо-

бистої інформації, використання мови 

ненависті.  

Такі дії Романа Чайки дали інформаційний 

привід для висновків Анатолія Шарія про 

непрофесійність конкретного журналіста та 

всього «5 каналу» і заодно Президента України 

Петра Порошенка у сфері впливу якого 

перебуває канал, а на його прикладі/в його 

особі загалом української журналістики. На 

підтвердження того, що Чайка скористався 

фейковою інформацією, Шарій у своєму влозі 

продемонстрував, як він створював документи, 

як він знімався у відео та як можна було 

перевірити джерело, яке надало ексклюзив.  

Таким чином, пранк висвітив проблему 

халатного/зневажливого ставлення до 

журналістського обов’язку – перевіряти 

інформацію, особливо сенсаційну, яка 

потенційно матиме суспільний резонанс. Крім 

того, журналістська етика вимагає поважного 

ставлення журналіста до героя свого матеріалу, 

незалежно від особистої симпатії.  

Роман Чайка, коментуючи ситуацію, 

відзначав, що він усвідомлював ризики 

оприлюднення подібної інформації: «Я 

декілька місяців робив важливий вибір – або ж 

це провокація, або це суспільно значуща тема» 

. проте, попри зауваги редактора, що це 

«інформаційна «розтяжка» (вид міни-пастки – 

Авт.), журналіст вирішив її опублікувати. 

Отже, журналіст вирішив ризикнути замість 

перевірити інформацію, а результатом такого 

нехтування стало небезпідставне звинувачення 

у низькому професіоналізмі і пляма на 

репутації його і його колег, а це у свою чергу 

знижує довіру до ЗМІ.  

Розглянувши найпоширеніші види пранку, 

представлені в медіапросторі, можемо зробити 

висновок про розмаїття форм цього виду 

комунікації в засобах масової інформації.  

Традиційно в легких формах розіграш 

використовується в розважальних програмах. 

Його наслідком є гарний настрій споживачів 

медіа та додатковий інформаційний привід для 

«зірок» – об’єктів розіграшу.  

Соціальна журналістика використовує 

пранк для з’ясування ціннісних орієнтирів 

суспільства («перевірка на людяність»), 

створюючи для громадян ситуації морального 

вибору. Наслідком/продуктом соціальних 

розіграшів є узагальнюючі висновки 

журналіста про моральні цінності спільноти в 

межах якої проводився експеримент. 

У політичному дискурсі розіграші політиків 

утверджуються в ролі інструмента/технології 

паблік рилейшнз. Результатом політичного 

пранкінгу є розголошення ексклюзивної 

інформації, яка створює інформаційні приводи 

для політичних опонентів і формує ставлення 

щодо тієї чи іншої медіаперсони.  

Крім того, традиційно подразником для 

пранкерів залишаються медіа. Журналісти че-

рез нехтування журналістськими стандартами 

часто потрапляють на гачок сенсацій і, поши-
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рюючи неправдиву інформацію, стають об’єк-

том насмішок. Комунікативним наслідком цих 

ситуацій є формування скептичного ставлення 

до медіаповідомлень, а відтак підвищення рів-

ня медіаграмотності споживачів інформації. З 

іншого боку, журналістські провали знижують 

рівень довіри до ЗМІ як соціального інституту.  

У будь-якому разі можемо констатувати, що 

пранк, маючи давні корені, утверджується в 

медіапросторі як комунікативна технологія, яка 

дозволяє збирати ексклюзивну інформацію, не 

доступну для пізнання традиційними 

методами. 
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Калашник Н.Б., Новаков М.А.  

ПРАНК КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Развитие мультимедийных технологий, их доступность для массового пользователя вызвали взрыв любительской 

журналистики. Технологический прорыв совпал по времени с кризисом доверия к традиционным СМИ. Медиа в борьбе за 

симпатии читателя обращаются к развлекательному формату. В статье рассматривается пранк как медиафеномен. 

Начавшись как шутка в виде телефонного розыгрыша, пранк расширил границы применения из бытовой коммуникации в 

сферу PR-коммуникации, продуцируя информационные поводы для обсуждения неожиданной реакции объекта розыгрыша. 

Объектами пранкинга, как правило, становятся известные медиаперсоны – деятели развлекательной индустрии, 

политики, журналисты. В статье осуществляется обзор проявлений пранка в медиапространстве, их общественный 

резонанс. Исследуются цель и функции пранкинга с учётом объекта розыгрыша и медиапродолжения коммуникативной 

ситуации. Результатом исследования является вывод о потенциальных широких возможностях использования пранка как 

коммуникативной технологии в сфере стратегических коммуникаций.  

Ключевые слова: пранк, провокация, журналистский эксперимент, шутка, инфотейнмент, коммуникативная технология, 

коммуникация, медиа, журналистика. 
 

Kalashnyk N., Novakov M.  

PRANK AS COMMUNICATIVE TECHNOLOGY  

Development of multimedia technologies, their availability for a mass user have entailed explosion of amateur journalism. A 

technological breach gathered with the crisis of trust to the traditional mass media. Willing to get the reader’s sympathy, media use 

the entertaining format. In the article prank is examined as a media phenomenon. Started as a telephone joke, prank has extended the 

limits of application from domestic communication into the sphere of PR-communication, provoking informative causes for discussion 

of unexpected reaction of a person who had been pranked. The objects of pranking usually are well-known media persons - figures of 

entertaining industry, politics, journalism. In the article the review of varieties of prank in media space is given, also their public 

resonance is shown. The goal and functions of pranking are investigated taking into account the object of pranking and media 

reverberation of communicative situation. The research shows the potential possibilities of using pranking as a communicative 

technology in strategic communications. 

Keywords: prank, provocation, journalistic experiment, joke, infotainment, communicative technology, communication, media, journalism. 
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