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“Брехня вже півсвіту обійде, поки правда тільки взує черевики” 

         

Марк Твен 

   

“Викликає занепокоєння той факт, що нам не вистачає новин про те, що ми повинні 

робити обґрунтовані рішення як громадяни.”  

 

Волтер Кронкайт 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Вступ 

 

Мета цього документа – допомогти українському громадянському суспільству підвищити свої 

спроможності у сфері моніторингу українських засобів масової інформації (ЗМІ) та 

соціальних мереж на предмет висвітлення місцевих виборів виборів у 2020 році. Цей документ 

надасть відповідним організаціям, що займаються моніторингом ЗМІ, більш ефективні 

інструменти для оцінки питань, пов’язаних із висвітленням подій у ЗМІ.  

 

Цей документ призначений для використання громадськими організаціями, зокрема, коаліцією 

таких громадських організацій як Комісія з журналістської етики (КЖЕ), Платформа прав 

людини, Український інститут медіа та комунікації, StopFake, а також іншими неурядовими 

організаціями (НУО) й професійними медіа-компаніями, які співпрацюватимуть із Радою 

Європи напередодні місцевих виборів в Україні. Команда з п’ятнадцяти українських 

спеціалістів із моніторингу (моніторщиків) та аналітиків здійснить кількісний і якісний аналіз 

висвітлення у ЗМІ виборчого процесу за два місяці до виборів і підготує три звіти, у яких 

повідомить громадськість про рівень політичного розмаїття у висвітленні виборів 

українськими засобами масової інформації. Головна мета цього спостереження:  

 

● надати засобам масової інформації, учасникам виборчих перегонів, міжнародній 

спільноті та громадянам критерії для оцінювання справедливості висвітлення виборчого 

процесу;   

● підтримати громадянське суспільство в проведенні професійного спостереження за 

висвітленням виборів у ЗМІ та соціальних мережах, а також оцінити його відповідно до 

стандартів Ради Європи й інших міжнародних стандартів щодо висвітлення виборчого 

процесу;  

● зменшити негативний вплив дезінформації та пропаганди на виборчий процес; 

допомогти налагодити сталу й ефективну співпрацю та координацію між національними 

зацікавленими сторонами з метою запобігання й усунення порушень під час висвітлення 

виборів у засобах масової інформації; 

● зробити внесок у більш справедливе та неупереджене висвітлення виборів у ЗМІ. 

 

Результати проекту допоможуть відстоювати важливі зміни та поліпшення у сфері 

висвітлення подальших виборів у ЗМІ.  

 

Політичний контекст й нормативно-правова база для місцевих виборів у 2020 році. 

 

Політичний контекст  

 

Дві національні виборчі кампанії 2019-го року - парламентська та президентська - призвели до 

майже повного перезавантаження вищого політичного керівного складу країни. Україна 

отримала нового Президента, якісно нову Верховну Раду України та Кабінет Міністрів 

України, нових очільників ключових державних органів, установ та організацій. У лексиконі 

політологів з’явився термін «електоральний Майдан», яким в т.ч. підкреслювали  протестний 
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по відношенню до політичних еліт характер голосування виборців. Поряд з цим, більшість 

опитаних в кінці 2019-го року експертів зійшлись на тому, що перемога Володимира 

Зеленського на президентських виборах і партії «Слуга народу» - на парламентських є 

свідченням радикальних змін, а не «електоральним Майданом»1. Незалежно від цих та інших 

спорів, які з'явилися під час виборів 2019 року і продовжуються у 2020-му році, залишається 

фактом - вперше в історії України одна політична партія отримала підтримку 43,16% 

виборців2, а кандидат в Президенти отримав 73,22% під час другого туру3. Політична партія 

«Слуга Народу» з 254 депутатами самостійно сформувала парламентську більшість.  

 

Протягом року електоральні уподобання українського виборця змінювались. Рейтинги «партії 

влади» та Президента Володимира Зеленського зменшувались, а їх головних політичних 

опонентів дещо зростали. Не зважаючи на це, напередодні кампанії місцевих виборів 2020 

політична партія «Слуга Народу» залишається лідером в соціологічних опитуваннях зі 

значним відривом від інших партій. Динаміку зміни симпатій можна побачити в результатах 

загальнонаціонального дослідження «Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?», 

проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру 

Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької та Луганської областей4.  

 
1
 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-

majdanom.html 
2
 https://cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html 

3
 https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html 

4
 https://dif.org.ua/article/ukraini-29-de-mi-zaraz-ta-kudi-

pryamuemo?fbclid=IwAR2uELcTZrBF5DSBSgLP7Dv6sQst4QxOi5Bf_Qotb_x6bsOSq3m6axEhdYQ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html
https://dif.org.ua/article/ukraini-29-de-mi-zaraz-ta-kudi-pryamuemo?fbclid=IwAR2uELcTZrBF5DSBSgLP7Dv6sQst4QxOi5Bf_Qotb_x6bsOSq3m6axEhdYQ
https://dif.org.ua/article/ukraini-29-de-mi-zaraz-ta-kudi-pryamuemo?fbclid=IwAR2uELcTZrBF5DSBSgLP7Dv6sQst4QxOi5Bf_Qotb_x6bsOSq3m6axEhdYQ
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Як зазначають дослідники, у голосуванні за партії є чіткі регіональні та вікові відмінності. 

Так, «Слуга народу» значно більше голосів здобуває серед молодших респондентів – 6 із 10 її 

виборців молодше 40 років. 7 із 10 виборців «ОПзЖ» старші 50 років, а майже половина – 

старші 60 років. Половина зі всіх виборців «ОПзЖ» проживає у Східному регіоні. «ЄС», 

натомість, має кардинально іншу картину – практично всі виборці цієї партії проживають на 

Заході та у Центрі країни, а на Сході та Півдні живе менше 14% усіх тих, хто збирається 

голосувати за «ЄС». Відповідно, регіональні особливості, а також рівень мобілізації різних 

вікових груп виборців матимуть суттєвий вплив на результати голосування під час місцевих 

виборах і на те, які саме партії формуватимуть ради в тій чи іншій області. І, результати 

соціологічних опитувань на рівні області, обласних центрів суттєво інші, ніж 

загальнонаціональні. Більше того, в різних районах однієї області можуть бути різні 

електоральні уподобання. Наприклад, результати опитування5 у серпні 2020 року щодо 

настрою виборців у столиці показали наступний результат: найбільшу підтримку виборців на 

них отримали б партія «УДАР Віталія Кличка» (за неї готові проголосувати 17% усіх 

опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію 

голосуватиме). 

 

За партію «Слуга народу» готові проголосувати відповідно 13% і 15%, за партію «Опозицiйна 

платформа — За життя» — відповідно 10% і 11,5%, за партію «Європейська солідарність» — 

відповідно 9% і 11%, за партію «Перемога Пальчевського» — відповідно 6% і 7%,  за ВО 

 
5
 http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-

kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-serpen-2020r 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-serpen-2020r
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-serpen-2020r
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«Батьківщина» — відповідно 5% і 5,5%, за партію «Сила і честь» — відповідно 5% і 5,5%, за 

партію «Голос» — відповідно 4% і 4%, за «Партію Шарія» — відповідно 3% і 3,5%,  за ВО 

«Свобода» — відповідно 3% і 3%, за Партію «Єдність» — відповідно 2% і 3%, за Громадський 

рух «Рідна країна» — відповідно 2% і 2%, за партію «Свої» — відповідно 1% і 1,5%, за Партію 

«Національний корпус» — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил, що були 

представлені в опитувальнику — менше 1% респондентів. Аналогічно унікальні і не схожі на 

інші співвідношення відсотків очікуються в Дніпрі та Львові, Краматорську та Одесі. Одна з 

головних задач партій під час місцевих виборів полягає в залученні в ряди своїх кандидатів 

авторитетних, впізнаваних та відомих людей саме на місцевому рівні. Яких добре знає і яким 

довіряє місцева громада.   

 

Матиме вплив на результати розстановки сил в новообраних радах і нова виборча система, яку 

пропонує Виборчий кодекс України6. Її особливістю, зокрема, є високий рівень «партизації» 

процесу. Адже, можливість самовисування передбачено тільки для сільських, селищних та 

міських голів, а також у громадах з кількістю виборців менше 10 000. У всіх інших випадках 

реалізувати своє право бути обраним можна тільки через партійні організації. Також, 

важливою новелою з одного боку і організаційним викликом для виборчих комісій з іншого - є  

відкриті виборчі списки, які фактично вперше застосовуватимуться в Україні. А це і нові 

виборчі бюлетені, і спосіб волевиявлення - за партію і за кандидата, який найбільше імпонує, і 

нова система підрахунку, розподілу голосів виборців та встановлення підсумків голосування 

по тому чи іншому типу місцевих виборів. Без якісної підготовки всіх членів всіх рівнів 

виборчих комісій та широкої просвіти виборців щодо особливостей голосування під час 

місцевих виборів-2020 існує висока ймовірність, що вибори не відбудуться в тих чи інших 

громадах. 

 

Не виключено, що місцеві вибори-2020 відбуватимуться у контексті триваючих кримінальних  

проваджень, у яких фігурують представники опозиційних партій та особи, які обіймали вищі 

державні посади протягом 2014-2019 років, та кримінальних проваджень щодо злочинів, 

вчинених під час Революції Гідності.  

 

Окупація Автономної Республіки Крим, військові дії на Сході України і, фактично, триваюча 

гібридна війна проти України (в т.ч. в інформаційному полі) та використання цих тем 

продовжуватиме впливати на електоральні настрої і під час голосування на місцевих виборах 

у 2020-му році. При цьому, на даний час, на законодавчому рівні так і не врегульовано 

питання застосування спеціальних механізмів та/або інструментів боротьби з пропагандою, 

поширенням навмисно створеної недостовірної інформації та іншими маніпуляціями в 

інформаційній сфері. Виборче законодавство також не регулює такі питання.  

 

Не меншим форс-мажором для місцевих виборів, ніж можлива активізація бойових дій на 

Сході та військова загроза з боку окупованого Криму, може стати зростання кількості хворих 

на COVID-19. Неконтрольоване та різке поширення хвороби може суттєво вплинути, як на 

можливість проведення виборів взагалі так і на їх результати в тих чи інших регіонах.        

 

 

 
6
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
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В цілому, суспільно-політична ситуація та рейтинги політичних сил дуже різні, залежно від 

регіону, переваги тих чи інших вікових груп, рівня їх мобілізації тощо. Головними факторами, 

які можуть негативно вплинути на проведення та результати виборів є воєнні дії, пандемія, 

зростання впливу нових медіатехнологій, соціальних мереж, а також інформаційні провокації. 

Останнє покладає на ЗМІ та журналістів додатковий тягар відповідальності і ставить перед 

неурядовими організаціями серйозні виклики щодо виявлення і запобігання таким явищам.  

 

Регіональний медіаландшафт є не менш строкатим, ніж політична ситуація в регіонах. Велика 

кількість місцевих медіа мають непрозору структуру власності, дуже різні політичні 

преференції, низький поріг дотримання професійних стандартів та етики, про що свідчать 

низка моніторингів, які проводять у міжвиборчий період Інститут масової інформації, 

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, ГО «Детектор медіа» та інші громадські організації.  

 

Нормативно-правова база  

 

Міжнародні договори з прав людини, декларації та судова практика запровадили низку 

стандартів, за якими можна визначити середовище, у якому ЗМІ працюють під час виборів. 

Існує кілька основоположних принципів, які посилюють право на пошук, отримання й 

поширення інформації, якщо їх просувати та поважати.7  

 

Існує три основі принципи, що регулюють висвітлення виборів у засобах масової інформації.  

 

● Права виборців: виборці мають право знати про політичні альтернативи й 

програми кандидатів, щоб мати змогу зробити усвідомлений та поінформований 

вибір.  

 

● Права кандидатів: кандидати й партії мають право повідомляти про свої 

програми та погляди. Для цього вони мають право на безперешкодний і 

недискримінаційний доступ до ЗМІ з метою інформування виборців про свою 

політику та погляди на питання, що становлять суспільний інтерес.  

 

● Право ЗМІ: засоби масової інформації вільні інформувати громадськість про 

виборчі кампанії та висловлювати власні погляди щодо питань, які становлять 

суспільний інтерес. Вони також висвітлюють усі відповідні питання, пов’язані з 

виборами, і відіграють активну роль в інформуванні виборців, пропонуючи їм 

широкий спектр поглядів, серед яких погляди журналістів і політичних 

аналітиків, які вільні критикувати політиків за їхні програми чи роботу. З іншого 

боку, вони зобов’язані надавати виборцям правдиву, зважену та неупереджену 

інформацію. 

 

Основним законодавчим актом, який регулює проведення місцевих виборів є Виборчий кодекс 

України (від 19 грудня 2019 року № 396-IX). Зокрема, книга четверта ВК України – «місцеві 

 
7
 Узагальнено на веб-порталі ACE Electoral Knowledge Network. «Міжнародне право про ЗМІ та вибори», 

3-тя редакція, 2012 р. Доступно за посиланням: http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mea01. Станом на: 

21 листопада 2017 року. 

http://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mea01
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вибори». З прийняттям цього нормативно-правового акту можна сказати, що завершився 

багаторічний етап уніфікації виборчого законодавства. Проте, процес його вдосконалення 

триватиме й надалі, оскільки до змісту ВК України було висловлено багато зауважень з боку 

експертів, політичних сил та громадських організацій. Вже двічі до нього вносились зміни, а в 

кінці серпня, на початку вересня 2020-го року зміни може бути внесено втретє8. Такі зміни, в 

т.ч. виборчої системи, напередодні старту виборчої кампанії свідчать про відсутність гарантій 

стабільності виборчого законодавства і через це піддавались критиці з боку експертів та 

громадських організацій9. Неоднозначну реакцію в суспільстві викликала і значно більша в 

порівнянні з попередньою кампанією «партизація» місцевих виборів. ВК передбачає 

можливість самовисування тільки для громад, які налічують 10 000 виборців та менше. Для 

всіх інших, на всіх рівнях виборів - тільки партії мають право висувати кандидатів. Не 

передбачив ВК і традиційних гарантій ЗМІ на отримання інформації про вибори і право 

журналістів бути присутніми на заходах, пов'язаних з виборами. Право на відповідь виписане 

в термінах спростування10, що може нівелювати реалізацію цього права під час кампанії 

місцевих виборів 2020. Важливими позитивними новелами можна назвати впровадження 

гендерних квот, недотримання яких є підставою для відмови в реєстрації списку кандидатів та 

надання можливостей внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах. В 

частині інформування такими новелами є норми щодо забезпечення доступності інформації 

про вибори для людей з вадами зору та слуху та обов’язове зазначення інформації про 

замовника соціологічного опитування при будь-якому поширенні його результатів.  

 

Крім ВК України, законодавство яке регулює виборчий процес складається з багатьох інших 

законів та підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, це Конституція України, Закон 

України «Про державний реєстр виборців», Закон України «Про Центральну виборчу 

комісію», Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про рекламу», 

постанови Центральної виборчої комісії тощо. В інформаційній сфері, крім спеціальних норм 

відповідних розділів виборчих законів також діють загальні положення Законів України «Про 

інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації».      

 

В цілому, зазначене законодавство, за умови його належного застосування, є достатнім для 

проведення демократичного виборчого процесу. Втім частина, яка стосується інформаційно-

агітаційної складової виборчого процесу, не дивлячись на прийняття нового Виборчого 

кодексу, потребує удосконалення для забезпечення повної відповідності міжнародним 

зобов’язанням та міжнародним стандартам. Наразі, вона передбачає структуру, яку вперше 

було впроваджено у виборчому законодавстві України ще у 2009 році (на рівні проектів 

нормативно-правових актів у 2007 році), а саме – розподіл регулювання відповідно до 

 
8
 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих 

виборчих процедур http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69659  
9
 https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-

priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva 
10

 ч.5 ст.57 Виборчого кодексу України. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69659
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
https://www.oporaua.org/statement/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20178-zaiava-opori-shchodo-priiniatikh-zmin-do-viborchogo-zakonodavstva
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предмету на дві частини – «Інформаційне забезпечення виборів» та «Передвиборна агітація» 

(Розділи VII та VIIІ відповідно). 

 

Природньо, що воно успадкувало «фундамент» тих років, і лише в окремих частинах містить 

спроби відповідати сучасним умовам. За останні 9 років адміністративна та судова практика 

застосування вказала на певні недоліки, які на сьогодні потребують нових системних підходів 

у регулюванні. 

 

Все ще лишається присутнім дуалізм дефініцій «політична реклама» та «передвиборна 

агітація», що вводить плутанину у розмежування норм, які регулюють агітацію під час виборів 

(законодавство про вибори та про рекламу). Ці норми також не враховують істотних змін 

суспільно-політичного контексту, які відбулися в Україні після 2014-го року: триваючі воєнні 

дії і гібридна війна з потужною інформаційною складовою (маніпуляції, провокації, 

дезінформація), окупація частини території тощо. Дискусійними і контраверсійними 

питаннями на сьогодні є обмеження / заборона агітації в засобах масової інформації та за 

допомогою засобів зовнішньої реклами (зменшення вартості виборчих кампаній), 

розмежування агітації та інформування, чіткість «правил гри» для ЗМІ та відповідальність за 

їх порушення. У контексті відповідальності слід зазначити, що склади адміністративних 

правопорушень у сфері агітації в Кодексі України про адміністративні правопорушення 

передбачають не суттєві санкції. Регулятор з недосконалими повноваженнями в сфері виборів 

є тільки для телерадіоорганізацій. Практично повністю поза спеціальним виборчим 

регулюванням залишається Інтернет, діяльність онлайн-видань та соціальних мереж. 

Розмежування агітації та інформування на законодавчому рівні відбувалось шляхом 

деталізації всіх можливих проявів агітації. При занадто широкому визначенні «агітація» і 

відсутності визначення «інформування» це створює досить складну конструкцію для 

правозастосування. У сукупності це створює передумови для самоцензури, зловживань з боку 

ЗМІ і кандидатів, низького рівня дотримання стандартів висвітлення виборчого процесу.     

 

Головними завданням виборчого законодавства в частині інформування та агітації є 

встановлення справедливого балансу інтересів кандидатів (партій), засобів масової інформації, 

виборців та надання кожному виборцю можливості зробити поінформований і усвідомлений 

вибір. Проте, вищенаведені обставини, а також результати моніторингових досліджень 

висвітлення виборчих процесів 2019-го року11 свідчать, що до їх досягнення необхідно ще 

багато роботи та зусиль.  

 

Однакове ставлення й доступ 

 

Виборчий кодекс України (надалі – ВК) передбачає, що при висвітленні виборчої кампанії 

ЗМІ мають забезпечити рівні умови для кандидатів і політичних партій.12    

 

Неупереджене й об’єктивне висвітлення 

 

 
11

 Звіти з моніторингу висвітлення виборчого процесу 2019-го року http://www.cje.org.ua/ua/elections 
12

 ч.4 ст.47 та ч.2 ст.49 Виборчого кодексу України. 

http://www.cje.org.ua/ua/elections
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Також, ВК передбачає, що «виборцям, у тому числі з порушеннями зору та слуху, 

забезпечується можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, 

потрібної для здійснення усвідомленого вільного вибору».13 Про обов’язок ЗМІ 

дотримуватись достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її 

неупередженого подання під час висвітлення виборчого процесу йдеться в двох статтях ВК14. 

Передбачено, що «ЗМІ та інформагентства зобов’язані поширювати інформацію про вибори 

відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації» та «повинні намагатися 

отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи 

перевагу першоджерелам».15 Крім того, засоби масової інформації повинні «збалансовано 

висвітлювати коментарі всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій, пов'язаних із 

виборами» та «самостійно визначати кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню 

фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом. Заборонено виокремлювати у своєму 

ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї»16. 

 

У ВК зазначено, що передвиборна агітація, в тому числі, здійснюється шляхом проведення 

публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій щодо положень 

передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів, партій (організацій партій) - 

суб’єктів виборчого процесу та шляхом оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних 

(електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, 

відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень та в інших формах, що не 

суперечать Конституції України та законам України17. 

 

Суспільні засоби масової інформації мають зобов’язання служити всім людям, оскільки вони 

фінансуються за рахунок платників податків. Закон України «Про суспільне телебачення і 

радіомовлення України» передбачає, що суспільні засоби масової інформації забезпечують 

збалансований і прозорий доступ суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) 

дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів18. У статті 4 цього закону зазначено, що 

 
13

 ч.1 ст.47 Виборчого кодексу України. 
14

 ч.4 ст.47 та ч.2 ст.49 Виборчого кодексу України. 
15

 ч.2 ст.49 Виборчого кодексу України.  
16

 ч.2 ст.49 Виборчого кодексу України. 
17

 ч.1 ст.51 Виборчого кодексу України. 
18

 Закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» передбачає, що діяльність НСТУ 

провадиться на принципах: 

1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні 

та за кордоном; 

2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення 

сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства; 

3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними; 

4) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок; 

5) вільного вираження поглядів, думок і переконань; 

6) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб; 

7) участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики; 

8) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою; 

9) прозорості та відкритості діяльності.  
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основними завданнями Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі – НСТУ) є: 1) 

об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в 

Україні та за кордоном. 

 

Регулювання засобів масової інформації під час виборів 

 

Найважливіший аспект будь-якого регулювання засобів масової інформації під час виборів – 

пошук правильного балансу між повагою до редакційної незалежності та потребою в 

наявності певних правил, що гарантуватимуть справедливість ЗМІ. Під час виборів важливо, 

щоб орган, який відповідає за нагляд за висвітленням виборів у засобах масової інформації 

був незалежним, і йому довіряли. Цей орган повинен мати досвід, достатні ресурси, знання, 

навички та повноваження наглядати за дотриманням правил. Він повинен терміново реагувати 

на скарги кандидатів або в разі виявлення порушення (незалежно від того, чи надійшла 

скарга), а також належно розслідувати порушення, про які йдеться. Отже, він повинен 

застосувати ефективні засоби захисту, якщо порушення таки відбувається.19  

 

Має бути зрозуміло, який орган розглядає скарги від кандидатів і політичних партій щодо 

несправедливого чи незаконного висвітлення. Як зазначено вище, ці процедури повинні бути 

вчасними, чіткими й доступними, надаючи скаржникам оперативні й ефективні засоби 

захисту. Важливо, що санкції, накладені регуляторним органом, мають бути пропорційними 

серйозності правопорушення, вчиненого засобом масової інформації.  

 

Виборчий кодекс, після останніх змін, передбачає, що нагляд за дотриманням вимог Кодексу в 

частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному 

забезпеченні виборів, а також при проведенні передвиборної агітації, здійснює Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) 

засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової 

інформації та інформаційних агентств)20. 

 

Проте, зазначена норма немає для реалізації відповідних механізмів. Що призводить до 

ситуації, коли Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – НРТР) – 

має ресурси й повноваження згідно Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

здійснювати нагляд за аудіовізуальними медіа. Однак, через недоліки законодавчого 

 
19

  Кодекс Венеційської комісії щодо належної практики у виборчих справах у розділі 3.6 («Ефективна 

система оскарження») зазначає: Процедура оскарження має бути максимально короткою. При 

цьому слід уникати двох пасток: по-перше, процедура оскарження не має гальмувати виборчий 

процес, а по-друге, зважаючи на те, що рішення зі скарг не можуть бути підставою для 

перенесення дати виборів, їх варто ухвалювати не після, а до виборів. Рішення за результатами 

виборів також мають ухвалювати досить оперативно, а надто за обставин напруженої 

політичної ситуації. Це означає, що терміни подачі заяв про оскарження мають бути справді 

короткі, і що орган з розгляду скарг має ухвалювати свої рішення якомога швидше. Водночас 

терміни подачі скарг мають бути достатніми для того, щоб мати змогу подати заяву, 

гарантувати здійснення права на захист та ухвалити зважене рішення. Цілком доречними 

видаються терміни в три-п'ять днів (як для подачі заяви про оскарження, так і для ухвалення 

рішення).  
20

 ч.4 ст.49 Виборчого кодексу України. 
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регулювання, немає можливості ефективно застосовувати штрафні санкції за порушення з 

боку ЗМІ саме норм виборчого законодавства під час інформування або агітації. А, для преси 

ця норма з ВК - взагалі єдина, де згадується, що хтось за ними здійснює нагляд. Відповідно, 

без інших норм в законодавстві, які передбачали б процедури та підстави притягнення до 

відповідальності порушників - згадка про нагляд для преси лишається суто декларативною.  

 

Так само, в Україні, станом на серпень 2020-го року відсутнє будь-яке спеціальне 

регулювання діяльності онлайн-видань, платформ спільного доступу до відео та до інформації 

(соцмереж), у тому числі, під час виборів. Відсутнє в законодавстві визначення «онлайн-

видань» та не визначено їх правовий статус. Для них діють тільки загальні норми щодо 

поширення інформації, а в контексті виборів - загальні норми щодо необхідності оплати 

агітації з виборчих фондів. Відповідно, для онлайн-видань та соціальних мереж, як і для 

преси, відсутній орган, який би був уповноважений розглядати спірні ситуації під час виборів 

і, у випадку порушень, застосовувати санкції. 

 

Центральна виборча комісія згідно чинного станом на серпень 2020 р. законодавства немає 

регуляторних повноважень у сфері діяльності ЗМІ під час виборчого процесу. 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

 

Статус 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наглядає за дотриманням 

законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснює регуляторні повноваження, 

передбачені цими законами.21 

 

Права та обов’язки 

 

Наглядові повноваження НРТР визначені статтею 13 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» та передбачають моніторинг дотримання 

ліцензіатами практик трансляції, передбачених законодавством під час виборчих кампаній і 

референдумів. Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», представник Національної ради зобов'язаний 

здійснювати нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку 

мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів, інформування Центральної 

виборчої комісії (ЦВК), відповідних територіальних виборчих комісій, Національної ради про 

виявлені порушення.  

 

Стаття 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» визначає повноваження НРТР і зобов’язує її оприлюднювати звіт дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог до процедури трансляції під час виборів і референдумів, як 

передбачено законодавством про вибори й референдуми. Крім того, стаття 21 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» передбачає, що НРТР 

застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і радіомовлення.  

 
21

  Статті 1 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»  
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Роль під час виборчого процесу 

 

Стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що 

уповноважені посадові особи НРТР, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі мають складати протоколи про адміністративні правопорушення 

(стаття 212-9 – в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час 

підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів 

з використанням електронних засобів масової інформації). Статті 70 та 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» розширюють можливості НРТР здійснювати нагляд за 

дотриманням і виконанням виборчого законодавства телерадіомовними компаніями та 

постачальниками послуг програмного забезпечення. НРТР стверджує, що її можливості 

контролювати поведінку телерадіокомпаній під час виборів обмежується видачою 

попереджень.22  

 

Центральна виборча комісія 

 
Центральна виборча комісія (ЦВК) – головний орган, що відповідає за проведення виборів. 

Виборчий кодекс передбачає, що ЦВК не пізніш як на другий день виборчого процесу 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального 

інформаційного забезпечення відповідних виборів та забезпечує її актуальність.23 

 

У статті 21 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» визначено обсяг її 

спеціальних повноважень, які стосуються організації та проведення місцевих виборів. Щодо 

діяльності ЗМІ, агітації або інформовування норми в ній відсутні.  

 

II. МОНІТОРИНГ ЗМІ – СТРУКТУРА ТА ЗАСОБИ  

 

Моніторинг ЗМІ під час виборів 

 

За останні роки глобальний медійний контекст суттєво змінився, особливо зважаючи на 

поширення інтернет-ЗМІ та швидке зростання ролі соціальних мереж, зокрема під час 

виборчих кампаній. Це технологічне й соціальне зміщення змінює вплив засобів масової 

інформації на весь демократичний процес прийняття рішень, особливо у виборчий період. У 

той же час, багато проблем є і з традиційними ЗМІ та їх роллю під час виборів. У спільній 

Заяві щодо ЗМІ та виборів Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, а також Спеціальний 

доповідач ООН з питань свободи переконань і вираження поглядів, Спеціальний доповідач 

Африканської комісії з прав людини і народів (АКПЛН) з питань свободи вираження поглядів 

і доступу до інформації зазначили, що в багатьох країнах діяльність чинного уряду 

висвітлюють непропорційно й надмірно позитивно, зокрема через його контроль над 

державними та приватними ЗМІ чи його тісний зв’язок із засобами масової інформації. Крім 

того, вони висловили занепокоєння щодо загроз вільному та відкритому інформаційному 

 
22

  Докладнішу інформацію див. в остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ щодо дострокових виборів 

Президента України у 2014 році: https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/120549?download=true 
23

  ч.2 ст.48 Виборчого кодексу України. 

https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/120549?download=true
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висвітленню під час виборів, проявом яких, зокрема є погрози, фізичні напади і неналежне 

юридичне обмеження свободи вираження поглядів. Вони також підкреслили важливу роль, 

яку державні засоби масової інформації, у тому числі суспільні телерадіокомпанії, відіграють 

у багатьох країнах під час виборів, коли висвітлюють вибори з дотриманням зобов’язання 

щодо збалансованості та неупередженості в новинах, оглядах поточного стану справ та в 

інших типах передач.24 

 

Крім того, в останній редакції збірника висновків і звітів Венеціанської комісії, що стосуються 

ролі засобів масової інформації під час виборів, написано, що «крім звітування про роботу 

діючого уряду, ЗМІ можуть навчати виборців, як здійснювати свої права, звітувати про хід 

кампанії, надавати кандидатам платформу для дебатів і донесення їхніх повідомлень до 

електорату, а також стежити за підрахунком голосів і звітувати про результати громадськості. 

Кандидати повинні мати право відповідати на заяви чи репортажі в засобах масової 

інформації, які були неточними чи образливими, а також мати змогу користуватися цим 

правом під час виборчої кампанії».25 

 

Роль засобів масової інформації в наданні політичним кандидатам доступу до можливості 

донести свої повідомлення, а також у поданні новин про політичні партії, політичних лідерів 

чи справи політичної ваги, дуже важлива для чесності виборчого процесу, оскільки сьогодні 

більшість виборців отримують важливу інформацію про політику через різні види засобів 

масової інформації.26 Процес вільних і чесних виборів вимагає, щоб засоби масової інформації 

об'єктивно ставилися до всіх кандидатів та намагалися надавати вчасні, правильні та 

неупереджені репортажі про всі основі політичні та виборчі події.27 

 

Рада Європи розглядала питання засобів масової інформації та виборів в різних документах, 

що встановлюють стандарти, зокрема в Рекомендації № R(99)15 Комітету міністрів державам-

членам щодо заходів, пов’язаних із висвітленням виборчих кампаній у засобах масової 

інформації;  Рекомендації CM/Rec (2007)15 Комітету міністрів державам-членам щодо 

заходів, пов’язаних із висвітленням виборчих кампаній у засобах масової інформації; і 

практичні рекомендації, як-от Кодекс належної практики у виборчих справах, розроблений 

Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією) або 

Рекомендацій щодо медіа-аналізу під час місій спостереження за виборами, виданих спільно 

Венеційською комісією та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини 

(ОБСЄ/БДІПЛ). 

 
24

  Спеціальний доповідач ООН з питань свободи переконань і вираження поглядів, Представник 

ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач ОАД з питань свободи вираження поглядів, 

а також Спеціальний доповідач АКПЛН (Африканської комісії з прав людини і народів) з питань 

свободи вираження поглядів і доступу до інформації, «Спільна заява щодо ЗМІ та виборів», 15 

травня 2009 року,  http://www.osce.org/fom/37188?download=true. 
25

  Збірник висновків і звітів Венеціанської комісії на тему ролі ЗМІ під час виборів, Страсбург, 4 

липня 2018 року, доступний за посиланням: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2018)006-e 
26

  Норріс, Роберт і Мерло, Патрік. «Моніторинг ЗМІ для просування демократичних виборів» (Media 

Monitoring to Promote Democratic Elections), 2002 р., с. 11, доступно за посиланням: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/1420_elect_media_02_1-31_0.pdf  
27

  Кужель Расто, ОБСЄ Косово, Репортажі та поведінка ЗМІ під час виборчого процесу, 2017 р. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e3c6b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d4a3d
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)031-e
http://www.osce.org/fom/37188?download=true
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2018)006-e
https://www.ndi.org/sites/default/files/1420_elect_media_02_1-31_0.pdf
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Сьогодні телерадіомовні й онлайн-ЗМІ є основними інструментами, що здійснюють вплив і 

формують політичні та соціальні реалії, а загальнонаціональні засоби масової інформації 

відіграють ключову роль у всіх типах виборів, оскільки є основним джерелом інформації. 

Регіональні та місцеві засоби масової інформації також відіграють важливу роль як у 

парламентських, так і місцевих виборах.28 

 

Під час виборів засоби масової інформації повинні повідомляти про різні стадії виборчого 

процесу, починаючи з реєстрації кандидатів і виборців та закінчуючи звітуванням про 

остаточні результати. Різні типи засобів масової інформації мають різні зобов’язання, коли 

йдеться про висвітлення виборів. Однак у цілому міжнародні норми та стандарти 

передбачають, що засоби масової інформації надають учасникам виборчих перегонів рівний 

доступ, щоб вони могли передати своє повідомлення виборцям і надати електорату достатньо 

інформації, на основі якої можливо зробити добре поінформований вибір в день виборів.29  

 

Медіа-регулятори та інші відповідні органи зобов’язані наглядати за тим, як засоби масової 

інформації висвітлюють кандидатів і на основі своїх аналізів виявляти маніпуляції чи 

упередження. Систематичний нагляд за ЗМІ допомагає регуляторним органам виявляти 

порушення та вживати оперативних заходів щодо їх виправлення. Під час виборів результати 

такого аналізу демонструють, як ЗМІ поводяться та інформують громадськість і кандидатів 

про важливі питання. Якщо виявлено недоліки, потрібно вжити заходів для виправлення, щоб 

поліпшити інформаційне висвітлення чи захистити права та свободи ЗМІ.30 

 

Під час виборів моніторити ЗМІ можуть науковці, спостерігачі за виборами, неурядові 

організації, дослідники ринку, регулятори ЗМІ та власне засоби масової інформації. Різні 

суб'єкти можуть здійснювати моніторинг, щоб дослідити власний профіль (якщо це 

виконують самі ЗМІ) та дізнатися, як ЗМІ висвітлюють важливі питання, і чи таке висвітлення 

є законним, етичним й справедливим. 

 

Значення соціальних мереж під час виборчих кампаній 

 

Як джерела інформації соціальні медіа все більше відіграють для громадян роль, яка раніше 

належала винятково традиційним та онлайн-медіа. Це - практично немодерований спосіб 

спілкування політиків зі своїми прихильниками. А це означає, що соціальні мережі  оминають 

традиційні фільтри та контроль ЗМІ, які покликані допомогти громадянам краще зрозуміти 

політичний процес під час виборів та зробити усвідомлений вибір.  

 

Питання реклами у соціальних мережах в Україні регулюється лише власниками й 

адміністраціями цих мереж. Україна не має впливу на це, і багато хто зловживає такими 

можливостями, що робить наслідки непередбачуваними. Відтак, видається важливим 

відстежувати, наскільки етично та відповідально основні гравці виборчого процесу 

комунікують із потенційними виборцями і як платформи регулюють цей процес. Таке 

 
28

  Там само. 
29

  Там само. 
30

  Кужель Расто, ОБСЄ Косово, Репортажі та поведінка ЗМІ під час виборчого процесу, 2017 р. 
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спостереження підвищить обізнаність громадян про фактори, які впливають на їхні рішення і 

вибір, і дасть змогу більш усвідомлено підійти до інформації, яку вони отримують із 

соціальних медіа, та критично оцінити надійність цієї інформації. 

 

Для моніторингу було обрано соціальну мережу Facebook. Станом на початок 2020 року нею 

користувалися 14 млн. українців (дослідження компанії PlusOne).19,5 млн. - загальна 

унікальна аудиторія, доступна через рекламні інструменти Facebook. Користувачі 

українського Facebook продовжують активно реагувати на рекламу: у січні 2020 року 

середньостатистичний користувач Facebook клікнув на неї 21 раз. Упродовж останніх 

чотирьох місяців 2019 року на 1,5 млн зросла аудиторія, яку можна охопити рекламою. Про 

популярність Facebook також дані опитування компанії Research & Branding Group. На 

початку 2020 року найпопулярнішими соціальними мережами в Україні є Facebook (58% від 

усіх респондентів), YouTube (41%), Instagram (28%) і telegram (14%). Мережа Facebook – один 

із найважливіших каналів комунікацій в Україні. Це стосується як бізнесу, так і політичного 

сегменту.  

 

Моніторинг цієї мережі під час президентських та парламентських виборів 2019 року в 

Україні показав, що вперше в Україні соціальні мережі почали задавати тон виборчої кампанії. 

Це сталося під час кампанії другого туру президентських виборів і було наслідком стратегії 

чинного президента Володимира Зеленського не з’являтися у медіа (винятком стала участь у 

ток-шоу телеканалу «1+1»), а комунікувати з виборцями за допомогою коротких відео. 

Певний час увага глядача була прикута до соцмереж, а роль медіа звелася до висвітлення того, 

що там відбувається. Згодом увага аудиторії кілька разів перетікала на телебачення, зокрема 

під час ток-шоу за участі кандидатів, де вони робили гучні заяви. Медіа при цьому 

здебільшого грали роль ретрансляторів, не маючи змоги поставити запитання. Обидва 

кандидати активно використовували на офіційних сторінках негативно забарвлену лексику 

щодо опонентів. Це посилило поляризацію між прихильниками кандидатів як серед лідерів 

думок, так і серед аудиторії соцмереж. Обидва кандидати та їхні прихильники стали об’єктами 

критики за «поширення ненависті». 

 

Не можна ігнорувати факту існування великої кількості пабліків та закритих груп на 

підтримку обох кандидатів, що активно поширювали дезінформацію та «чорний піар» проти 

їхніх суперників. Їхні прямі зв’язки з кандидатами не було доведено, але їхня активна робота 

сприяла поляризації аудиторії та нагнітанню емоційності кампанії. 

 

Під час парламентських виборів поляризація аудиторії соцмереж посилилася, однак цього разу 

по лінії «Європа – Росія». Партії та їхні лідери не пропонували на своїх Facebook-сторінках 

цілісних концепцій розвитку країни і здебільшого уникали ідеологічних меседжів. Жодна з 

партій-учасниць перегонів не займалася комплексною просвітою виборців щодо того, як 

зробити поінформований вибір. Понад половина партій та їхніх лідерів використовували 

лексику, що провокує ворожнечу, й намагалися дискредитувати політичних опонентів. Окремі 

політичні гравці активно поширювали тези, що перегукуються з наративами зовнішньої 

пропаганди. 

 

У зростанні впливу соціальних медіа на вибори Україна не унікальна. Активне використання 

соціальних мереж, які задають тон як під час виборчих кампаній, так і у міжвиборчий період, - 

https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020)_UA.pdf
http://rb.com.ua/blog/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii/
https://www.rbc.ua/ukr/news/sostavlen-reyting-populyarnosti-sotsialnyh-1555070035.html
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загальносвітовий тренд. Часто соціальні медіа є ключовими для топових політиків, які 

визначають порядок денний тієї чи іншої країни. Наприклад, таким інструментом є твіттер для 

президента США Дональда Трампа. Його твіти, особливо розміщені на початку дня, часто 

можуть змінити увесь новинний цикл дня. Від нього залежить прийняття рішення, про що 

цього дня говоритимуть у новинах, а отже – як у новинах будуть висвітлювати політику.  

 

За три роки після скандалу з компанією Cambridge Analytica, коли компанія незаконно 

використала особисті дані виборців - користувачів Facebook для впливу на їхню думку, вибори 

в усьому світі не є безпечнішими від прихованих інформаційних операцій, що проводяться 

політичними кандидатами та їх палкими прихильниками. Freedom House дослідив 30 країн, які 

провели вибори за останній рік, і виявив докази втручання в Інтернет у 24 із них. Зокрема, 

популістські лідери та ультраправі групи стали вправними у створенні вірусної дезінформації 

та використанні мереж, які її поширюють. Координуючись із окремими ЗМІ та бізнес-

магнатами, вони підносять теорії змови, радикальні погляди та меми з маргінесу Інтернету до 

політичного мейнстриму. Деякими мережами керують державні чи партійні чиновники, тоді 

як інші є напівавтономними, надаючи підтримку своїм кандидатам і отримуючи натомість 

заохочення та схвалення. 

 

 

Моніторинг ЗМІ, які здійснюють організації громадянського суспільства 

 

Гарний процес прийняття рішень залежить від людей, які володіють надійними та точними 

фактами в значущому контексті. Зважаючи на нещодавній глобальний розвиток у ЗМІ, люди 

перенасичені кількістю інформації, але часто скептично ставляться до її якості. Усе менше 

журналістів і медіа-споживачів відокремлюють важливу інформацію від неправдивої та 

перекрученої інформації, а ще менше видаються готовими добиватися правди.31  

 

Моніторинг ЗМІ – ефективний інструмент притягнути до відповідальності тих, хто має бути 

контролером. Головна ціль моніторингу засобів масової інформації, який здійснюють 

неурядові організації, полягає в наданні відгуку для аудиторії ЗМІ та ініціюванні дискусії про 

якість репортажів у ЗМІ та важливість звітування за результатами спостереження та 

журналістських розслідувань. В останні роки відбулися різкі зміни в способі, у який під час 

виборів працюють ЗМІ й інші джерела інформації, і часто основною ціллю є не якість 

інформації, яка необхідна людям для прийняття усвідомлених рішень під час заповнення 

бюлетеня. Тому моніторинг ЗМІ громадянами для спостереження на предмет дотримання цих 

стандартів – важлива частина процесу спостереження за виборами, яка повинна сприяти 

загальній медіаграмотності й обізнаності. Крім того, звіти про результати моніторингу ЗМІ 

надають засобам масової інформації, політичним суперникам і громадянам критерії для 

оцінювання справедливості всього виборчого процесу. Основне запитання, які громадяни 

повинні задати, здійснюючи моніторинг за ЗМІ, – чи інформація, що доступна у ЗМІ, є 

достатньою для того, щоб виборці змогли зробити усвідомлений і добре поінформований 

вибір під час заповнення бюлетенів.  

 

 
31

  Моніторинг ЗМІ, www.memo98.sk, оцінювання здійснено 10 серпня 2018 року. 

http://www.memo98.sk/
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Процес моніторингу складається із етапів запису, визначення часу й кодування, аналізу та 

звітування.  

 

На рисунку 1 показано проведення кількісного та якісного аналізу інформаційного висвітлення 

в Україні 
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На рисунку 2 показано різні етапи й складові проекту з моніторингу за ЗМІ 

 

 

Проект плану моніторингу ЗМІ 

 

Кожний проект моніторингу за ЗМІ складається з кількох важливих етапів: 

 

✔ Розробка чіткої цілі проекту 

✔ Визначення типу моніторингу 

✔ Створення вибірки й аналіз 

✔ Прийняття рішення, яких суб’єктів моніторити 

✔ Прийняття рішення, які програми моніторити 

✔ Визначення кількісного аналізу та конкретних змінних 

✔ Визначення якісного аналізу 

✔ Занесення даних і аналіз 

✔ Тлумачення даних 

 

  

Цілі 
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Крім того, також важливо враховувати кілька інших деталей, як-от розробку часових меж 

проекту та рішення щодо кількості моніторів/аналітиків. 

 

Розробка чіткої цілі проекту 

 

Важливо розробити чітку ціль проекту та знати ключові завдання, мету здійснення 

моніторингу ЗМІ під час виборів. Крім основних цілей, зазначених у вступі, є також кілька 

додаткових цілей. 

 

Цілі 

 

✔ Надавати виборцям точну інформацію про те, чи засоби масової інформації дають 

їм справедливу та збалансовану картину передвиборчої кампанії, а також 

сповіщати їм про потребу ставити під сумнів свої джерела інформації перед 

виборами. 

✔ Підвищити обізнаність громадськості та заохотити журналістів, редакторів і 

власників засобів масової інформації дотримуватися стандартів збалансованого 

звітування у своїх телерадіомовни, друкованих та онлайн ЗМІ, звертаючи увагу на 

конкретні важливі політичні питання.  

✔ Підвищити медіаграмотність громадян, їхню обізнаність щодо факторів, які 

впливають на їхні рішення і вибір, вміння критично підійти до інформації, яку вони 

отримують із соціальних мереж.  

✔ Мотивувати громадян, щоб вони дізналися, як розглядати та приймати інформацію. 

Для багатьох громадян це може бути унікальною можливістю краще зрозуміти 

фактичну роль ЗМІ в демократичному та вільному суспільстві.  

✔ Документувати та підвищувати обізнаність громадськості про всі випадки 

адміністративних обмежень, залякування чи утисків засобів масової інформації з 

боку державної адміністрації чи політичної партії. 

 

Тип моніторингу 

 

Важливо визначити тип моніторингу, який здійснюватиметься залежно від типу виборів, а 

також інших важливих факторів (фінансові та людські ресурси, період моніторингу, кількість 

звітів тощо).   

Створення вибірки й аналіз 

 

Можливі критерії для вибору ЗМІ, щодо яких здійснюватиметься моніторинг  

 

● Рейтинги 

● Регіон 

● Вплив 

● Інші доступні джерела інформації 

 

Телебачення 
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Хоча в цілому можливо моніторити всі 24 години трансляцій, з метою аналізу висвітлення 

виборів у ЗМІ достатньо зосередитися на окремих сегментах висвітлення. Коли мова йде про 

телерадіомовні ЗМІ, зусилля слід, насамперед, спрямовувати на всі програми, що 

транслюються в прайм-тайм, коли зазвичай трансляції дивиться чи слухає найбільша 

аудиторія (наприклад, шість годин вечірнього ефіру з 18:00 до 00:00). Без сумніву, важливі 

політичні програми чи спеціальні програми про вибори можна записати й проаналізувати, 

якщо вони виходять в ефір в інший час.32 

 

Онлайн-ЗМІ  

 

Для онлайн-ЗМІ також важливо зосередитись на окремих сегментах висвітлення, наприклад, 

на стрічці новин чи окремих рубриках. У цьому моніторингу увага буде зосереджена на 

стрічках новин сайтів.  

 

Зважаючи на специфіку місцевих виборів, у цьому конкретному моніторингу було прийнято 

рішення зосередитись на онлайн-ЗМІ та соціальних мережах, зокрема найпопулярнішій в 

Україні мережі Facebook.  

 

Зважаючи на складний геополітичний контекст та можливість зовнішніх упливів на медіаполе 

України, було обрано 12 саме прикордонних областей:  

▪ Вінницька (межує з Молдовою),  

▪ Волинська (межує з Білоруссю),  

▪ Житомирська (межує з Білоруссю),  

▪ Закарпатська (межує з чотирма країнами ЄС – Угорщиною, Словаччиною, Польщею, 

Румунією),  

▪ Київська (є стратегічною, оскільки тут знаходиться столиця Київ, а також межує з 

Білоруссю),  

▪ Львівська (межує з Польщею),   

▪ Рівненська (межує з Білоруссю),  

▪ Сумська (межує з Росією),  

▪ Чернівецька (межує з Молдовою),  

▪ Чернігівська  (межує з Білоруссю і Росією) 

▪ підконтрольні частини Донецької та Луганської (межують з Росією).  

 

При виборі місцевих онлайн-ЗМІ враховувався рейтинг bigmir.net (за регіонами), а також у 

випадках, коли сайти не були зареєстровані у вказаному рейтингу, аудиторія вивірялася за 

допомогою SimilarWeb.  

 

У 10-ти областях обрано по 3 сайти з найбільшою аудиторією; у підконтрольних частинах 

Донецької та Луганської областей обрано 3 сайти, які висвітлюють події усього названого 

регіону.  

 

 
32

  Показники моніторингу ЗМІ – описані Річардом Карвером (Oxford Brookes University/Oxford Media 

Research) і Марек Мрака (MEMO 98) у праці «Моніторинг молдовських телерадіокомпаній:  

Методи та засоби» (Monitoring Moldovan Broadcasters: Methods and Techniques). 
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Таким чином для моніторингу було відібрано 33 онлайн-ЗМІ:   

 

у Вінницькій області:  

▪ VLASNO (http://vlasno.info/) 

▪ Вінницький інформаційний портал «Вежа» (https://vezha.ua/) 

▪ Вінниця.info  (https://www.vinnitsa.info/) 

у Волинській області:  

▪ ВолиньPost (http://www.volynpost.com/) 

▪ Район.in.ua – мережа гіперлокальних інтернет-видань (https://rayon.in.ua/) 

▪ «Буг» (http://bug.org.ua/) 

у Житомирській області: 

▪ Житомир.info (https://www.zhitomir.info/) 

▪ Журнал Житомира (http://zhzh.com.ua/) 
▪ Рупор Житомира (http://ruporzt.com.ua/)  

у Закарпатській області:  

▪ Мукачево.net (http://www.mukachevo.net/) 
▪ Закарпаття.онлайн (https://zakarpattya.net.ua/) 

▪ Перший.com.ua (https://pershij.com.ua/)  

у Київській області:  

▪ ГОРДОН. Киев (https://gordonua.com/news/kiev.html) 

▪ Obozrevatel. Кияни (https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/) 
▪ НВ.Київ 

(https://nv.ua/ukr/kyiv.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=me

nu_sub_desktop)  

у Львівській області:  

▪ VARTA 1 (https://varta1.com.ua/) 

▪ «Твоє місто» (http://tvoemisto.tv/) 

▪ «Львівський портал» (https://portal.lviv.ua/) 

у Рівненьскій області:  

▪ сайт газети «Рівне вечірнє» (https://rivnepost.rv.ua/) 

▪ РадіоТРЕК (https://radiotrek.rv.ua/) 
▪ Rivne.media (https://rivne.media/ ) 

у Сумській області: 

▪ SumyTuday (http://sumy.today/) 
▪ The Sumy Post (https://sumypost.com/) 

▪ Данкор (http://www.dancor.sumy.ua/) 

у Чернівецькій області: 

▪ Інформаційне агентство «А.С.С.» (https://acc.cv.ua/)  
▪ Інформаційний портал газети «Молодий буковинець» (https://molbuk.ua/) 

▪ «Погляд» (https://pogliad.ua/) 

у Чернігівській області:  

▪ Gorod.cn.ua (https://www.gorod.cn.ua/) 

▪ ЧЕline (https://cheline.com.ua/) 

▪ 0462.ua (https://www.0462.ua/) 

у підконтрольних частинах Донецької та Луганської областей: 

▪ новинний портал ZI (https://zi.ua/ )  

http://vlasno.info/
https://vezha.ua/
https://www.vinnitsa.info/
http://www.volynpost.com/
https://rayon.in.ua/
http://bug.org.ua/
https://www.zhitomir.info/
http://zhzh.com.ua/
http://ruporzt.com.ua/
http://www.mukachevo.net/
https://zakarpattya.net.ua/
https://pershij.com.ua/
https://gordonua.com/news/kiev.html
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/
https://nv.ua/ukr/kyiv.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=menu_sub_desktop
https://nv.ua/ukr/kyiv.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=menu_sub_desktop
https://varta1.com.ua/
http://tvoemisto.tv/
https://portal.lviv.ua/
https://rivnepost.rv.ua/
https://radiotrek.rv.ua/
https://rivne.media/
http://sumy.today/
https://sumypost.com/
http://www.dancor.sumy.ua/
https://acc.cv.ua/
https://molbuk.ua/
https://pogliad.ua/
https://www.gorod.cn.ua/
https://cheline.com.ua/
https://www.0462.ua/
https://zi.ua/


 

25 

 

▪ «Донецкие новости» (https://dnews.dn.ua/) 

▪ Інформаційне агентство «Вчасно» (https://vchasnoua.com/) 

 

Cоціальні мережі 

 

Моніторингова команда зосередила увагу на офіційних каналах комунікації суб'єктів 

виборчого процесу. Вона оцінює роль соціальних медіа у виборах, зосередившись на 

Facebook-сторінках найбільш рейтингових в Україні партій (зокрема, парламентських та тих, 

які пройшли б у парламент, якби вибори відбулися зараз), лідерів цих партій, а також 

обласних осередків партій, які посідають лідерські позиції в регіонах, що моніторяться, та 

кандидатів у міські голови обласних центрів або міст, які тимчасово виконують цю функцію. 

У кожному регіоні відстежуються сторінки 5 найрейтинговіших партій та 3 найрейтинговіших 

кандидатів на посаду міського голови (у Києві - 6). Їхній список визначено на основі останніх 

опитувань громадської думки від авторитетних соціологічних компаній та експертних оцінок і 

консультацій, враховуючи відсутність релевантних соціологічних опитувань щодо деяких 

регіонів. У разі, коли відсоткова різниця між 5-м і 6-м місцем у рейтингу партії або відповідно 

3 і 4-м місцем кандидатів на посаду міського голови несуттєва (менша, ніж 1%), до 

моніторингу включаються обидві сторінки. 

 

У рамках моніторингу аналізується тематика постів кандидатів, особливості їхньої кампанії у 

Facebook, наявність чи відсутність мови ненависті та розпалювання ворожнечі. Також увагу 

приділено тому, як кандидати використовують рекламні пости, чи дають просвітницьку 

інформацію для виборців, чи є ознаки використання тролів або ботів. Моніторингова команда 

також виявлятиме появу можливих ознак зовнішнього інформаційного впливу у риториці 

кандидатів. 

 

Кількісні критерії: 

 

• збір основних даних (кількість підписників, вподобань), які б дали нам певні 

уявлення про їхню присутність / популярність в соціальних мережах; 

• в якому обсязі партії та кандидати використовують соціальні ЗМІ (стратегія 

кампанії); 

• наближення до виборців через інформаційні повідомлення;   

• створення певних хештегів для позначення виборів;  

• взаємодія з виборцями. 

 

Відстеження фактичних публікацій (якісні критерії):  

 

• підрахунок кількості публікацій протягом певного періоду;  

• зосередження уваги на тому, на що політичні партії чи політики посилаються у 

своїх публікаціях – перелік тем і кількість коментарів, які генерують публікації;  

• аналіз офіційних публікацій з точки зору стилю; 

• провокаційна риторика (мова ворожнечі); 

• дезінформація й пропаганда;  

• зосередження уваги і спростування фейкових новин;  

• зосередження уваги на платній політичній рекламі через соціальні мережі;  

https://dnews.dn.ua/
https://vchasnoua.com/
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• зосередження уваги на фінансуванні кампанії. 

 

Вибірка включає Facebook-сторінки: 

 

На всеукраїнському рівні: 

 

Парламентські партії: 

1. «Слуга народу» https://www.facebook.com/sluganarodu.official  

2. «Опозиційна платформа – За життя» 

https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife 

3. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official  

4. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/Batkivshchyna 

5. «Голос» https://www.facebook.com/GolosZmin 

 

Позапарламентські партії (прохідні у парламент, якби вибори до Верховної Ради 

відбулися зараз) 

1. «Радикальна партія Олега Ляшка» (не має сторінки) 

2.  «Сила і честь»  https://www.facebook.com/sylaichest.org 
3. «Українська стратегія Гройсмана» https://www.facebook.com/uastrategy 

4. «Партія Шарія»  https://www.facebook.com/sharij.official 
5. «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"»  https://www.facebook.com/svoboda.ua 

 

Лідери партій, що підлягають моніторингу: 

1. Олександр Корнієнко («Слуга народу») 

https://www.facebook.com/sashkokorniyenko 

2. Юрій Бойко («Опозиційна платформа – За життя») 

https://www.facebook.com/official.yuriy.boyko 

3. Петро Порошенко («Європейська солідарність») 

https://www.facebook.com/petroporoshenko 

4. Юлія Тимошенко («Всеукраїнське об'єднання ""Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина"») https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko 

5.  Ігор Смешко («Сила і честь»)  https://www.facebook.com/smeshkoigor/ 

6. Олег Ляшко («Радикальна партія Олега Ляшка») 

https://www.facebook.com/O.Liashko 

7. Олег Тягнибок («Всеукраїнське об'єднання "Свобода"») 

https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok 

8. Ольга Бондаренко («Партія Шарія») https://www.facebook.com/bondarenkoolyaa 

9. Кіра Рудик («Голос») https://www.facebook.com/kira.rudik 

10. Володимир Гройсман («Українська стратегія Гройсмана») 

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman 

 

На обласному рівні: 

https://www.facebook.com/sluganarodu.official
https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife
https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife
https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official
https://www.facebook.com/Batkivshchyna
https://www.facebook.com/Batkivshchyna
https://www.facebook.com/Batkivshchyna
https://www.facebook.com/GolosZmin
https://www.facebook.com/GolosZmin
https://www.facebook.com/sylaichest.org
https://www.facebook.com/uastrategy
https://www.facebook.com/sharij.official
https://www.facebook.com/svoboda.ua
https://www.facebook.com/sashkokorniyenko
https://www.facebook.com/sashkokorniyenko
https://www.facebook.com/official.yuriy.boyko
https://www.facebook.com/official.yuriy.boyko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko
https://www.facebook.com/smeshkoigor/
https://www.facebook.com/O.Liashko
https://www.facebook.com/O.Liashko
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok
https://www.facebook.com/bondarenkoolyaa
https://www.facebook.com/kira.rudik
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman


 

27 

 

ЗАКАРПАТТЯ 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1.  «Слуга народу» https://www.facebook.com/zeuzhgorod2019 

2. «Європейська солідарність» 

https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5

%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1

%96%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%

82%D1%8F-948726431882945 

3.  «Опозиційна платформа – За життя» https://www.facebook.com/zazhittya 

4. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/batkivschyna.zakarpattya 

5. Команда Андрія Балоги  https://www.facebook.com/KomandaA2020 

Кандидати на посаду міського голови Ужгорода: 

1. Щадей Віктор («Слуга народу») https://www.facebook.com/watch/Uzhhorod/ 

2. Андріїв Богдан (чинний міський голова) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006345558393 

3. Білак Олександр («Рідний дім») 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010337863897 

4. Ратушняк Сергій https://www.facebook.com/profile.php?id=100024762470761 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу» https://www.facebook.com/sluganarodu.chernivtsi/ 

2. «Єдина альтернатива»  https://www.facebook.com/yedyna.alternatyva/ 

3. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/batkivshchynachernivtsi  

4. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/BukovynaEUsolidarity/ 

5. «Опозиційна платформа – За життя»  

  https://www.facebook.com/PLATFORMA.CV.UA 

Кандидати на посаду міського голови Чернівців: 

1. Каспрук Олексій https://www.facebook.com/profile.php?id=100002045975561 

2. Михайлішин Віталій  https://www.facebook.com/vitalijmihaylishin 

3. Другановський Віталій («Слуга народу») 

https://www.facebook.com/druganovskyi.vitaliy 

ЛЬВІВСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/ESLviv 

2. «Самопоміч»  https://www.facebook.com/SamopomichLviv 

3. «Голос» https://www.facebook.com/goloslviv  

https://www.facebook.com/zeuzhgorod2019
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-948726431882945
https://www.facebook.com/zazhittya
https://www.facebook.com/batkivschyna.zakarpattya
https://www.facebook.com/batkivschyna.zakarpattya
https://www.facebook.com/KomandaA2020
https://www.facebook.com/watch/Uzhhorod/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006345558393
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006345558393
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010337863897
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010337863897
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024762470761
https://www.facebook.com/sluganarodu.chernivtsi/
https://www.facebook.com/yedyna.alternatyva/
https://www.facebook.com/BukovynaEUsolidarity/
https://www.facebook.com/PLATFORMA.CV.UA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002045975561
https://www.facebook.com/vitalijmihaylishin
https://www.facebook.com/druganovskyi.vitaliy
https://www.facebook.com/druganovskyi.vitaliy
https://www.facebook.com/ESLviv
https://www.facebook.com/SamopomichLviv
https://www.facebook.com/goloslviv
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4. «Слуга народу» - https://www.facebook.com/zelviv.2020/  

5. «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"»  

https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%

86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-

%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

241284992982514 

Кандидати на посаду міського голови Львова: 

1. Садовий Андрій («Самопоміч») https://www.facebook.com/andriy.sadovyi 

2. Кошулинський Руслан («Всеукраїнське об'єднання "Свобода"») 

https://www.facebook.com/ruslan.koshulynskyy 

3. Синютка Олег («Європейська Солідарність») 

https://www.facebook.com/oleg.synyutka 

ВОЛИНСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «За майбутнє» https://www.facebook.com/ForFutureVolyn 

2. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zevolyn.2020 

3. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/Batkivshchynavolun 

4. «Європейська солідарність»  https://www.facebook.com/volyn.solidarnist 

5. «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"»   https://www.facebook.com/SvobodaVolyn 

Кандидати на посаду міського голови Луцька: 

1. Ігор Поліщук («За майбутнє») 

https://www.facebook.com/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA-

1600783620035610 

2. Бондарук Роман («Слуга народу») 

  https://www.facebook.com/bondarukromanofficial  

3. Алла Надточій (рух «Свідомі») https://www.facebook.com/nadtochiialla 

РІВНЕНСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу»  https://www.facebook.com/sluga.narodu.rivnenska.oblast 

2. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/Solydarnist 

3. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/Batkivshchyna.Rivne 

4. «Сила і честь» https://www.facebook.com/sich.rv 

5. «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"»   https://www.facebook.com/svoboda.rivne 

  

https://www.facebook.com/zelviv.2020/
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%92%D0%9E-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-241284992982514
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
https://www.facebook.com/ruslan.koshulynskyy
https://www.facebook.com/ruslan.koshulynskyy
https://www.facebook.com/oleg.synyutka
https://www.facebook.com/oleg.synyutka
https://www.facebook.com/ForFutureVolyn
https://www.facebook.com/zevolyn.2020
https://www.facebook.com/Batkivshchynavolun
https://www.facebook.com/Batkivshchynavolun
https://www.facebook.com/volyn.solidarnist
https://www.facebook.com/SvobodaVolyn
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA-1600783620035610
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA-1600783620035610
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA-1600783620035610
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA-1600783620035610
https://www.facebook.com/bondarukromanofficial
https://www.facebook.com/nadtochiialla
https://www.facebook.com/sluga.narodu.rivnenska.oblast
https://www.facebook.com/Solydarnist
https://www.facebook.com/Batkivshchyna.Rivne
https://www.facebook.com/Batkivshchyna.Rivne
https://www.facebook.com/sich.rv
https://www.facebook.com/svoboda.rivne
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Кандидати на посаду міського голови Рівного: 

1. Віктор Шакирзян (партія «Рівне разом»)  

https://www.facebook.com/viktor.shakyrzan 

2. Святослав Євтушенко (НРУ) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000977391358   

3. Галина Кульчинська («Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"») 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100043553707087  

4. Віталій Коваль («Слуга народу») https://www.facebook.com/koval8 

  

ЧЕРНІГІВСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zecomandachernigiv/ 

2. «Рідний дім» https://www.facebook.com/ppridnyidim/ 

3. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"»  https://www.facebook.com/bat.cn.ua 

4. Радикальна партія https://www.facebook.com/CheRPL 

5. «Опозиційна платформа – За життя»  https://www.facebook.com/zagittyaChernigiv/ 

6. «Європейська солідарність» 

  https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B

5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1

%96%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%

89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375 

Кандидати на посаду міського голови Чернігова: 

1. Атрошенко Владислав («Рідний дім»)  

 https://www.facebook.com/vladatroshenko  

2. Антошин Вадим («Опозиційна платформа – За життя») 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007207295311 

3. Власенко Юрій («Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"») 

 https://www.facebook.com/yuriy.vlasenko.5 

4. Тарасовець Юрій («Слуга народу»)  https://www.facebook.com/YuriiTarasovets/   

СУМСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу»  https://www.facebook.com/sluganarodu.sumy.official 

2. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/batkivschyna.sumy.obl 

3. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/solidarnist.sumy 

4. «Опозиційна платформа – За життя» 

https://www.facebook.com/OppositionPlatformSumy 

5. «Наш Край»  https://www.facebook.com/nashkray.sumshchyna  

https://www.facebook.com/viktor.shakyrzan
https://www.facebook.com/viktor.shakyrzan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000977391358
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000977391358
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043553707087
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043553707087
https://www.facebook.com/koval8
https://www.facebook.com/zecomandachernigiv/
https://www.facebook.com/ppridnyidim/
https://www.facebook.com/bat.cn.ua
https://www.facebook.com/CheRPL
https://www.facebook.com/zagittyaChernigiv/
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-965769937147375
https://www.facebook.com/vladatroshenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007207295311
https://www.facebook.com/yuriy.vlasenko.5
https://www.facebook.com/YuriiTarasovets/
https://www.facebook.com/sluganarodu.sumy.official
https://www.facebook.com/batkivschyna.sumy.obl
https://www.facebook.com/batkivschyna.sumy.obl
https://www.facebook.com/solidarnist.sumy
https://www.facebook.com/OppositionPlatformSumy
https://www.facebook.com/OppositionPlatformSumy
https://www.facebook.com/nashkray.sumshchyna
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Кандидати на посаду міського голови Сум: 

1. Лисенко Олександр («"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"») 

https://www.facebook.com/LisenkoOleksandr 

2. Рябуха Тетяна («Слуга народу»)  https://www.facebook.com/zeRiabykha 

3. Акперов Вадим («Європейська солідарність») 

https://www.facebook.com/vadim.akperov 

4. Чмирь Юрій https://www.facebook.com/Chmyryuriy 

  

ЖИТОМИРСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zezhytomyr 

2. «Європейська солідарність»   https://www.facebook.com/eszitomir 

3. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» 

https://www.facebook.com/batkivshchyna.zt 

4. «Опозиційна платформа – За життя» 

  https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLifeZHYT  

5. «Всеукраїнське об'єднання "Свобода"»    https://www.facebook.com/svobodazh 

  

Кандидати на посаду міського голови Житомира: 

1. Сухомлин Сергій («ПроПозиція») https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey 

2. Леонченко Наталія («Опозиційна платформа – За життя» 

)   https://www.facebook.com/profile.php?id=100009844789167 

3. Віктор Євдокімов («Слуга народу») 
https://www.facebook.com/evdokimovviktor.sn/  

  

КИЇВСЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Слуга народу» 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-

%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-

%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-

%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%

97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-

107019637646144  

2. «Європейська солідарність» https://www.facebook.com/solidarity.kyivska 

3. УДАР https://www.facebook.com/UDAR.ua 

4. «Опозиційна платформа – За життя» 

https://www.facebook.com/LisenkoOleksandr
https://www.facebook.com/LisenkoOleksandr
https://www.facebook.com/zeRiabykha
https://www.facebook.com/vadim.akperov
https://www.facebook.com/vadim.akperov
https://www.facebook.com/zezhytomyr
https://www.facebook.com/eszitomir
https://www.facebook.com/batkivshchyna.zt
https://www.facebook.com/batkivshchyna.zt
https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLifeZHYT
https://www.facebook.com/svobodazh
https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009844789167
https://www.facebook.com/viktor.evdokimov.12
https://www.facebook.com/viktor.evdokimov.12
https://www.facebook.com/evdokimovviktor.sn/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-107019637646144
https://www.facebook.com/solidarity.kyivska
https://www.facebook.com/UDAR.ua
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  https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLifeKYIVSHYNA 

5. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» https://www.facebook.com/ba.kyivobl 

Кандидати на посаду міського голови Києва: 

1. Кличко Віталій (УДАР) https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko 

2. Притула Сергій («Голос») https://www.facebook.com/serhiyprytula 

3. Верещук Ірина («Слуга народу») https://www.facebook.com/vereschuk.iryna 

4. Пальчевський Андрій (самовисування) https://www.facebook.com/a.palchevskyi 

5. Гончаренко Олексій («Європейська солідарність») 

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko  

6. Попов Олександр («Опозиційна платформа – За життя») 

https://www.facebook.com/popovolexander/ 

ВІННИЦЬКА 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Українська стратегія Гройсмана»  https://www.facebook.com/ukr.strategy 

2. «Європейська солідарність»  https://www.facebook.com/esvinnytsiaoblast 

3. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zecomandavinnitsa 

4. «Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"» https://www.facebook.com/ba.vn.ua 

5. «Опозиційна платформа – За життя»   https://www.facebook.com/zagittya.vinnytsia 

  

Кандидати на посаду міського голови Вінниці: 

1. Моргунов Сергій («Українська стратегія Гройсмана») 

https://www.facebook.com/SAMorgunov 

2. Борзов Сергій («Слуга народу») https://www.facebook.com/borzov.s.s 

3. Сергій Кудлаєнко (самовисуванець) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002250223319 

ДОНЕЦЬКА (підконтрольні Україні території) 

Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Опозиційна платформа – За життя»  https://www.facebook.com/zagittya.donobl 

2. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zedonechchina.2019/ 

3. Опозиційний блок (немає сторінки) 

4. «Партія Шарія» https://www.facebook.com/sharij.donetsk/ 

5. «Європейська солідарність»  https://www.facebook.com/SolydarnistDon 

Кандидати на посаду міського голови Краматорська: 

1. Олександр Гончаренко (самовисуванець) 

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko 

2. Андрій Панков (самовисуванець)  https://www.facebook.com/pankov.kram   

ЛУГАНСЬКА (підконтрольні Україні території) 

https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLifeKYIVSHYNA
https://www.facebook.com/ba.kyivobl
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko
https://www.facebook.com/serhiyprytula
https://www.facebook.com/vereschuk.iryna
https://www.facebook.com/a.palchevskyi
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko
https://www.facebook.com/popovolexander/
https://www.facebook.com/popovolexander/
https://www.facebook.com/ukr.strategy
https://www.facebook.com/esvinnytsiaoblast
https://www.facebook.com/zecomandavinnitsa
https://www.facebook.com/ba.vn.ua
https://www.facebook.com/zagittya.vinnytsia
https://www.facebook.com/SAMorgunov
https://www.facebook.com/SAMorgunov
https://www.facebook.com/borzov.s.s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002250223319
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002250223319
https://www.facebook.com/zagittya.donobl
https://www.facebook.com/zedonechchina.2019/
https://www.facebook.com/sharij.donetsk/
https://www.facebook.com/SolydarnistDon
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
https://www.facebook.com/pankov.kram
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Політичні партії – лідери перегонів: 

1. «Опозиційна платформа – За життя»  https://www.facebook.com/ZaZhittya.Lg 

2. «Слуга народу» https://www.facebook.com/zeluganshina.2019/ 

3. Опозиційний блок (немає сторінки) 

4. «Партія Шарія»  https://www.facebook.com/Sharij.Luhansk 

5. «Європейська 

солідарність»   https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D

0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1

%96%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0

%B0-1121038944754303 

 

Центральна виборча комісія 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та 

Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. За 

повідомленням, висновки ЦВК ґрунтуються на даних Донецької та Луганської військово-

цивільних адміністрацій, до яких орган звернувся по них раніше. ЦВК заявила, якщо до 

початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до комісії надійдуть нові висновки 

Донецької і Луганської військово-цивільної адміністрації, то вона може змінити своє рішення 

щодо проведення виборів. 

 

Відтак у Донецькій області перші вибори не можуть відбутися в 10 сільських, селищних, 

міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та 

Покровського районів. У Луганській області йдеться про вісім громад Сєвєродонецького і 

Щастинського районів. 

 

 

Одиниця аналізу 

 

Використовуючи кількісний моніторинг, потрібно вибрати одиницю аналізу. Це стосується 

різних блоків ефірного часу, який моніторять, вимірюють, і якому призначають різні коди. 

Одиницю аналізу визначають відповідно до типу моніторингу. Наприклад, для реклами 

одиницею аналізу є кожне оголошення. Під час моніторингу висвітлення виборів у засобах 

масової інформації − це фактичний час і простір, виділені кожному суб'єкту, щодо якого 

здійснюють моніторинг (у вигляді згадки чи безпосереднього висвітлення).  

 

Одиниця змісту 

 

Одиницю аналізу відстежують у зв’язку з одиницею змісту залежно від предмету 

моніторингу. Одиниця контексту для реклами – це водночас і година, і день (або 24 години), 

оскільки існують юридичні зобов’язання щодо частки реклами, яку дозволяється транслювати 

в межах кожної години впродовж дня. Для новин одиницею контексту може бути вся 

програма новин – оскільки важливо визначити порядок, у якому подаються різні події (адже 

деяких політиків/політичні партії можуть завжди висвітлювати на початку програми, а інших 

– завжди в кінці, а також див. позиціювання елементів новин у межах кількісного аналізу). 

Крім того, одиницею контексту можуть також бути програми новин за тривалий період (два 

https://www.facebook.com/ZaZhittya.Lg
https://www.facebook.com/zeluganshina.2019/
https://www.facebook.com/Sharij.Luhansk
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
https://www.facebook.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1121038944754303
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тижні) – це допомагає визначити, чи історію подають збалансовано впродовж певного періоду 

(наприклад, чи повідомляють про неї тривалий час).  

Прийняття рішень щодо того, яких суб’єктів моніторити 

 

З метою моніторингу рівня політичного розмаїття під час висвітлення подій, що стосуються 

виборів, важливо передбачити інформацію щодо таких суб'єктів: Президент, уряд, місцеві 

органи влади, зареєстровані кандидати, парламентські партії, відповідні непарламентські 

партії, Центральна виборча комісія та інші. 

 

На рисунку 3 показано, для яких суб’єктів моніторингу передбачено аналіз політичного 

розмаїття інформаційного висвітлення 

 

Детальнішу інформацію про суб’єктів моніторингу можна знайти в рекомендаціях для 

моніторингу, доступних у додатку. 

 

Кількісний аналіз  

 

Під час кількісного аналізу увага зосереджена на кількості часу чи площі, виділеного певним 

політичним суб’єктам, а також на тоні, у якому цих суб’єктів висвітлено – позитивно, 

нейтрально чи негативно. Під час моніторингу увага також надається тематичній і 

географічній структурі новин, оцінюванню тематичного й географічного розмаїття шляхом 

вимірювання фактичного часу чи площі, виділеного на різні теми й зосередженого на 

географічних зонах, де транслюються новини. Крім того, моніторинг зосереджується на 

визначенні найпопулярніших новин на момент його проведення.   

 

Це поведінка ЗМІ, а не суб’єктів моніторингу, яку буде оцінено. Позитивні та негативні 

рейтинги стосуються того, чи глядачеві/читачеві було запропоновано позитивне або негативне 

враження від суб’єкта чи теми. Окрім оцінювання часу та площі, згадок про суб’єктів, 

монітори будуть давати інформацію щодо того, як суб’єкта зображає кожен засіб масової 
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інформації. Тому щоб визначити, у якому світлі зображали суб’єкта (позитивному, 

негативному чи нейтральному), додається оцінка. Важливо, щоб монітори врахували фактичне 

оцінювання суб’єкта моніторингу, а також контекст новини чи події. 

 

  
На рисунках 3 та 4 показано аналітиків, які здійснюють передвиборчий моніторинг  

під час загальних виборів у Палестині у 2006 році  

Тривалість висвітлення  

 

Для моніторингу телерадіомовних ЗМІ (телебачення та радіо) особи, що здійснюють 

моніторинг, використовують секундоміри (або застосовують будь-яку комп’ютерну програму 

для вимірювання часу), щоб виміряти фактичний «час прямої появи» попередньо вибраних 

суб’єктів. Вони також окремо записують як «згадку» кожний випадок, коли суб’єкта згадують 

непрямо (наприклад, ведучим новин або ще кимось). Наприклад, коли суб’єкт A говорить про 

суб’єкта Б, важливо записати час, виділений суб’єкту А для промови (безпосередній час), а 

також час, виділений суб’єкту Б (опосередкований час). Оцінювання даних ґрунтується на 

загальному часі (безпосередньому й опосередкованому), виділеному різним суб’єктам 

моніторингу в період, що відстежується.  

 

По відношенню до інтернет-ЗМІ монітори вимірюють простір, виділений відповідним 

суб’єктам – у пікселях за допомогою Page Ruler (доповнення в Google Chrome). Непрямі 

згадки в онлайн-ЗМІ записують як «замітки».  
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На рисунку 7 показано аналітиків, які аналізують вплив Російської пропаганди 

Тон висвітлення 

 

Кількісний аналіз також оцінює, чи є інформація про вибраних суб’єктів моніторингу 

позитивною, негативною чи нейтральною за своїм змістом. Позитивні та негативні рейтинги 

стосуються того, чи глядачеві запропоновано позитивне чи негативне враження про суб’єкт 

або тему. Ці дані записують для всіх новин і представляють графічно, щоб проілюструвати 

відмінність між засобами масової інформації та відмінності з часом. 
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На рисунку 8 показано географічну вибірку результатів моніторингу ЗМІ.  

 

Позитивні та негативні оцінки стосуються того, чи глядачеві запропоновано позитивне чи 

негативне враження про суб’єкт або тему. 

 

Прикладом позитивної оцінки вибраного суб’єкта є: суб’єкт А − дуже популярний член 

парламенту; людям подобається суб’єкт А; він/вона − поважний політик. Приклад 

негативної оцінки: суб’єкт Б − програє в політиці; він/вона не є чесним політиком. 

Якщо немає позитивної чи негативної оцінки, повідомлення вважається нейтральним. 

Наприклад, коли в репортажі сказано:  суб’єкт В є кандидатом на майбутніх виборах.   
 

Щоб оцінити тон, монітор враховує контекст, у якому повідомляється інформація (це 

передбачає загальні відомості про історію, спосіб її повідомлення журналістом чи 

ведучим новин, інтонацію його/її голосу, фонову музику, малюнки, задоволений чи 

розлючений натовп, людей, що аплодують або викрикують принизливі слова тощо). 

Другий аспект, який слід розглянути під час оцінювання тону − це контент – чи є 

інформація, що повідомляється,  позитивною, нейтральною чи негативною стосовно 

суб’єкта моніторингу? Наприклад, факт про те, що суб’єкт А провів перемовини, за 

результатами яких країна одержить фінансову допомогу, або факт про те, що рівень безробіття 

в країні буде зменшено через новий закон, запропонований суб’єктом А (народним 

депутатом), сприймається більшістю суспільства позитивно. З іншого боку, за своєю суттю 

негативною історією може бути така: суб’єкт Б є міністром, який на своєму автомобілі 
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Важливо пам’ятати, що оцінюється поведінка засобів масової інформації, а не суб’єктів 

моніторингу. 
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травмував пішохода, оскільки не дотримувався обмеження швидкості. Той факт, що: суб’єкт 

В брав участь у засіданні парламенту, є нейтральним. 

 

 

Поєднання тону Зміст 

Позитивний Нейтральний Негативний 

Контекст Позитивний +   

Нейтральний  0  

Негативний   - 

На рисунку 9 показано таблицю визначення тону висвітлення 
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На рисунках 10, 11, 12 і 13 показано приклади позитивного висвітлення під час місцевих 

виборів у Грузії у 2010 році  

 

Таким чином, враховується, як подається новина (контекст) і фактичний зміст новини - чи 

подає вона суб’єкта моніторингу в позитивному, негативному чи нейтральному світлі. Якщо 

зміст і контекст позитивні, остаточна оцінка буде позитивною, а коли вони обидва негативні, 

такою ж буде й оцінка.  

 

Визначити загальний тон дещо складніше, якщо між змістом і контекстом є 

відмінність. Наприклад, контекст новини нейтральний − репортаж на основі факту 

того, що суб’єкта А затримано у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою. Зміст 

негативний, оскільки сам факт затримання особи є негативним. У такій ситуації особи, що 

здійснюють моніторинг, мають визначити вирішальний чинник (зміст або контекст).  

 

Для порівняння: репортаж у ЗМІ про те, що чинний президент зустрівся з президентом іншої 

країни та підписав угоди, завдяки яким упродовж наступних трьох років держава отримає 

значні фінансові інвестиції. Контексті історії знову є нейтральним. Зміст інформації 

позитивний для президента, оскільки інформація про досягнення, прогрес, поліпшення, успіх 

завжди є позитивною. У цій ситуації особам, що здійснюють моніторинг, знову потрібно 

визначити остаточну оцінку – у першому прикладі загальна оцінка, найімовірніше, буде 

негативною, а в другому – позитивною.  

 

Важливо, щоб монітори думали про те, як стаття чи телерадіопередача впливають на 

середньостатистичних виборців, і не розглядати, як вони впливають на прихильників 

конкретної партії – вони повинні спиратися на здоровий глузд. 

 

Засоби масової інформації не повинні боятися показувати реальність, якою вона є, і 

представляти емоції людей, позитивні чи критичні/негативні погляди. Нейтральність не має 

розглядатися як кінцева мета, оскільки люди не зацікавлені в перегляді поверхневих і 

стерильних новин. У такий спосіб ЗМІ повинні показати всі грані історії за допомогою часу 

порівняння та способу представлення, щоб уникнути переваг і упередження.33 

 

Саме існування позитивних і негативних оцінок, які приписуються суб’єктам моніторингу, ще 

не означають упередження за умови, що відповідні засоби масової інформації однаково 

ставляться до всіх суб’єктів моніторингу. Однак, якщо існує видима довготривала тенденція 

завжди повідомляти про деяких суб’єктів у позитивному світлі та критикувати інших, це може 

означати упередження. Наприклад, на рисунку 2 партія 1 отримала надмірно позитивне та 

нейтральне висвітлення, тоді як партію 4 висвітлювали лише в негативному світлі.  

 

 

 
33

  Кужель Расто та Годарський Іван, «Остаточний описовий звіт, Рада Європи, Грузія 2012 р., 

доступно за посиланням: https://rm.coe.int/168048ba65 

Важливо пам'ятати, що немає очікувань щодо нейтральності новин. 

https://rm.coe.int/168048ba65
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Висновки 

 

Узагальнюючи можемо сказати, що тон висвітлення позитивний, якщо спосіб подачі 

повідомлення та характер повідомлення позитивні, так само якщо обидва чинники 

негативні – тон негативний. Нейтральний тон – це результат того, що обидва чинники є 

нейтральні. Якщо спосіб подачі повідомлення та його контекст не збігаються, особи, що 

здійснюють моніторинг, мають визначити тон відповідно до переважного чинника (тож це 

має бути зміст або контекст).  

 

Саме тому, щоб визначити, у якому світлі зображали суб’єкта (позитивному, негативному чи 

нейтральному), додається оцінка. Ось опис п’ятирівневої шкали оцінювання: Оцінки 1 і 2 

означають, що певний суб’єкт моніторингу був представлений у дуже позитивному (1) чи 

позитивному (2) світлі відповідно; в обох випадках висвітлення новин є сприятливим. Оцінка 

3 – це «нейтральна оцінка», коли висвітлення ґрунтується винятково на фактах, без 

позитивних чи негативних підтекстів. Оцінки 4 та 5 позначають, що суб’єкта висвітлено в 

негативному чи дуже негативному світлі. Таке висвітлення має негативні підтексти, 

звинувачення чи однобічну критику суб’єкта, зображеного в репортажі. Завжди важливо 

враховувати фактичне оцінювання суб’єкта моніторингу, а також контекст новини чи події.   

 

Щоб усунути будь-яку суб’єктивність якісного аналізу, координатор має здійснювати часті 

перевірки щодо того, як окремі особи, що здійснюють моніторинг, аналізують ЗМІ. Якщо 

існує розбіжність поглядів через оцінювання певного репортажу, уся команда цих осіб (чи її 

лідер) оцінює новину, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо її «тону». Урешті, 

випадків, коли в оцінюванні тону будуть розбіжності, може бути мало, однак ці розбіжності, 

які відбивають лише кілька секунд репортажу, є статистично неважливими для періоду 

моніторингу, що триває не менше двох тижнів. 

 

Показник моніторингу ЗМІ 

 

Показники в моніторингу ЗМІ (як і у всіх соціальних дослідженнях) мають відповідати двом 

важливим критеріям. Вони мають бути надійними 34та валідними35. 

 

 
34

  Надійність означає, що кваліфікована особа, що здійснює моніторинг, має сама послідовно 

визначати показники. Таким чином призначення кожного коду завжди даватиме той самий 

результат, незалежно від того, хто здійснює моніторинг. Найперше, цього можна досягнути, 

вибравши показники, які можна об’єктивно перевірити – вони не є результатом суб’єктивних 

поглядів чи переваг із боку монітора. Часові показники є явно об’єктивними, як і попередньо 

визначені списки кодів, які визначають теми чи різні типи людей, які з’являються в репортажі. 

Послідовність досягається шляхом систематичного та ретельного навчання й практики. 
35

  Валідність означає, що вибрані показники дійсно показують, те що й повинні. Показники слід 

вибирати для досягнення чіткої цілі, а не тлумачити їх як такі, що показують більше, ніж насправді. 

Наприклад, підрахунок кількості разів, коли жінок цитують як джерела, не обов’язково вказує на те, 

що засоби масової  інформації гендерно упереджені. Якщо жіночі погляди представлені 

недостатньо, для цього є кілька пояснень. Це може бути упередженістю ЗМІ, однак може й означати 

те, що державні установи, політичні партії та компанії не обирають жінок своїми представниками. 
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Поширеними показниками, що зазвичай використовуються в методиці моніторингу, яка тут 

описана, є джерела інформації в трансляціях, охоплені теми та безперечно виділений для 

різних тем і мовців час. Якщо ми хочемо провести більш комплексну оцінку, потрібно додати 

інші показники. Статистичний аналіз цих показників не надто складний. Дані моніторингу, 

зібрані під час вправи на моніторинг, є описовими, а не логічно обґрунтованими. Це означає, 

що аналіз стосується лише фактичних трансляцій, які відстежувалися, і не має на меті 

передбачити характеристики інших трансляцій, які не моніторилися (такими методами, як 

регресійний аналіз)36.  

 

Основні аналітичні методи, що використовуються під час моніторингу ЗМІ – узагальнення 

(агрегація) та складання перехресних таблиць. Агрегація полягає просто в додаванні (і 

порівнянні) таких даних як кількість прямого і непрямого мовлення про політиків чи інших 

суб’єктів моніторингу. Перехресні таблиці чи перехресні змінні, які легко визначити навіть за 

допомогою базового програмного забезпечення для створення таблиць, порівнюють розподіл 

частоти змінної з іншою змінною з метою визначення рівня їх зв’язку. Наприклад, це може 

вказувати на те, що певного політика цитували більше, ніж іншого. Більш комплексний аналіз 

може показати зв’язок між темами репортажів у ЗМІ та джерелами, що використані. 

Можливості перехресних змінних дуже широкі.37 

 

 
36

  Регресійний аналіз – це спосіб математичного сортування змінних, які дійсно мають вплив. Він 

відповідає на такі запитання: Які чинники найважливіші? Які можна ігнорувати? Як ці чинники 

взаємодіють один з одним? І, можливо, найважливіше те, наскільки ми впевнені щодо всіх цих 

чинників? 
37

  Показники моніторингу ЗМІ – описані Річардом Карвером (Oxford Brookes University/Oxford Media 

Research) і Мареком Мрака (MEMO 98) у праці «Моніторинг молдовських телерадіокомпаній:  

Методи та засоби» (Monitoring Moldovan Broadcasters: Methods and Techniques). 
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Рисунки 14, 15 і 16 Моніторщики здійснюють кількісний і якісний медіа-аналіз телебачення в 

Чорногорії  

 

Якісний аналіз 

 

Якісний моніторинг ЗМІ використовують для оцінки роботи ЗМІ відповідно до таких заходів, 

як етичні чи професійні стандарти, які не можна легко виміряти кількісно. Зокрема, ці 

стандарти передбачають баланс, точність, вчасність, вибір питань, уникнення певної 

інформації, перевагу посадовців, позиціювання подій, провокаційну лексику тощо. Потім ці 

дані повідомляють окремо та інтегрують до коментарів та висновків в описових звітах. 

Наприклад, хоча кількісний аналіз може визначити, чи транслювалася політична реклама в 

дозволених законом межах (з точки зору її тривалості чи визначених сегментом мовлення 

меж), він не може показати, чи конкретна реклама містила провокаційну чи ворожу лексику. 

 

На відміну від кількісного моніторингу, який виконують за низкою чітких критеріїв, якісний 

моніторинг більш суб’єктивний, оскільки залежить від думки окремої особи, що здійснює 

моніторинг. Однак у той же час навіть якісний моніторинг ґрунтується на правових і етичних 

стандартах, тож це не просто вираження того, що цій особі подобається чи не подобається. 

Таким чином можливо провести якісний моніторинг послідовно та науково. 

 

Наприклад, корисно провести якісний моніторинг, коли потрібно оцінити загальну якість 

висвітлення в засобах масової інформації. У такому разі увага надаватиметься змісту новин і 

важливим аспектам інформації, що повідомляють ЗМІ, як-от на якості та розмаїтті. 
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Оцінюватиметься загальна якість висвітлення кожним телеканалом чи онлайн-ЗМІ на основі 

загальної цінності інформації.   

 

Інші відповідні питання, які потрібно передбачити у якісному аналізі: 

● Чи відсутня важлива інформація? ЗМІ часто уникають проблеми способу висвітлення 

політично делікатних історій, просто не повідомляючи про них узагалі. Уникнення 

інформації є одним із найефективніших способів маніпуляції. 

● Вибір питань – чи вибір новини підтримує програму однієї чи іншої партії, навіть 

якщо явного упередження немає? 

● Подібний стиль висвітлення. Чи заходи кампаній різних кандидатів висвітлюються 

однаково? Наприклад, шляхом актуального репортажу чи прямої цитати 

повідомляють про всіх із них чи лише про деяких? 

● Чинник посадовця – чи діяльність посадовців, які також є кандидатами, 

висвітлюється належним чином – чи ці дві ролі сплутано на користь посадовця? 

● Позиціювання сюжетів/новин – чи сюжети/новини про опозицію розміщують разом з 

іншими негативними новинами (наприклад, випадки політичного насильства за 

кордоном) з метою справити негативне враження? 

● Пріоритетність – чи про деяких кандидатів завжди повідомляють перед іншими в 

порядку розміщення в бюлетенях? 

● Провокаційна лексика – чи повідомляють про провокаційну лексику або фактичні 

інциденти насильства в точний, обґрунтований чи збалансований спосіб, цитуючи всіх 

сторін? Або чи самі репортажі ЗМІ є провокаційними та незбалансованими та 

становлять загрозу подальшого насильства? 

● Маніпуляційне використання відео, зображень і звуку – кути камери, відстань від 

камери до кандидатів, світло, якість звуку, використання відеокадрів, що не 

відповідають змісту новини чи надають їй негативного або позитивного тону. 

 

Ключовим компонентом розробленої тут методики моніторингу є якісний підхід до 

моніторингу змісту повідомлень ЗМІ.  

Внесення даних і аналіз 

 

Моніторщики заповнюють відповідну форму для кожного дня висвітлення (див. додаток щодо 

форм теле-, онлайн- і друкованих ЗМІ). Цю форму має переглянути особа, що вноситиме дані 

до спеціальної програми для моніторингу (базу даних).  

 

Описані вище методи можна використовувати разом з розповсюдженим програмним 

забезпеченням для створення таблиць чи баз даних (як-от Microsoft Excel або Access). За 

потреби здійснюється більш глибокий аналіз за допомогою спеціалізованого статистичного 

пакета. Остання фаза роботи з цими даними – обробка даних. Комп’ютерна обробка та 

зберігання даних мають кілька переваг. 

⮚ Можливість зберегти дані на комп’ютері. 

⮚ Гнучкість і легкість операцій із даними (як-от вибір конкретних дат і оцінка) 

⮚ Можливості графіки та її безпосереднє застосування в презентаціях  

Оскільки форми моніторингу складаються з відносно невеликої кількості різних типів даних, і 

ці дані можна легко впорядкувати відповідно до певних критеріїв, для обробки результатів 
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моніторингу прийнятною є програма Microsoft Excel (разом з усім пакетом програм Microsoft 

Office). Дані, отримані під час моніторингу, є такими: суб’єкт/зв'язок, тривалість 

(безпосередня, непряма та загальна), оцінка, початок сюжету, кінець сюжету, тема та її час.  

 

Для цього проекту особи, що здійснюють моніторинг, використовуватимуть форму, створену 

в Microsoft Excel. Вона складається з 5 різних аркушів: 

 

● Коди 

● Теми 

● Політика 

● Вплив ЗМІ 

● Пояснення впливу ЗМІ 

 

На аркуші «Коди» вони можуть знайти різні коди (абревіатури), що використовуються для 

тем, сенсаційних новин, впливів ЗМІ (у верхній частині аркуша) та суб’єктів, а також імена (у 

нижній частині). 
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День Місяць Рік № звіту Тема Сенсаційна новина Час (хвилини) Час (секунди) Додаткові коментарі 

         

 

На аркуші «Теми» вводять інформацію, що стосується тем, які вони відстежують, у передачі 

та/чи статті. Вони заповнюють дані щодо дня, місяця, року (коли транслювали передачу чи 

опублікували статтю, а не день, коли вони проводять моніторинг), № репортажу (стосується 

лише телерадіомовних ЗМІ), теми, сенсаційні новини, загальний час усього сюжету (у 

хвилинах і секундах; для онлайн-ЗМІ є розділ «ПРОСТІР», який можна підрахувати в 

пікселях, кількості символів чи слів) і додаткові коментарі.  

 

На аркуші «Політика» моніторщики зазначають дату, місяць, рік, ім’я та прізвище суб’єкта, Г 

(години), Х (хвилини) і С (секунди) (для онлайн-ЗМІ є розділ «ПРОСТІР», який можна 

обчислити в пікселях, кількості символів чи слів), тон (тон висвітлення суб’єкта), Безп./Непр. 

(безпосередній чи непрямий час – залежно від того, чи суб’єкт говорив сам чи про нього 

говорили – стосується лише телерадіомовних ЗМІ).   

 

 
 

 
Дата № звіту Вплив ЗМІ або інше маніпулювання Опис маніпулювання (інші коментарі) 

    

 

На аркуші «Медіа ефекти» заносять дані про всі порушення професійних стандартів (вплив 

ЗМІ), заповнюючи дату, № репортажу (кількість сюжетів новин), вплив ЗМІ та інші 

маніпуляції чи їх опис (інші коментарі). 

   

На аркуші «Медіа ефекти – пояснення» моніторщики можуть знайти пояснення всіх впливів 

ЗМІ й маніпуляцій. 

 

Медіаефекти Що означає 

 

 
ТОЧНІСТЬ 

 

Точність − один із найважливіших якісних критеріїв журналістської роботи. 

Журналістський матеріал має містити лише факти, що відповідають дійсності. Повага до 

права спільноти на повну та об’єктивну інформацію щодо фактів та подій − головний 

обов’язок журналіста. Журналісти та редактори мають уживати заходів для перевірки 

достовірності всіх звітів, друкованих, відео- та аудіоматеріалів, які надходять від 

публіки, фрілансерів, друкованих видань та інших джерел.  

 

 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ФАКТІВ ВІД 

КОМЕНТАРІВ 

Вимога фактичності задовольняється, якщо журналіст не додає власні коментарі або 

оцінки до матеріалу, який він представляє. Існують спеціальні жанри журналістики – 

аналітичні огляди (аудіовізуальні та друковані ЗМІ) та аналітичні статті (друковані ЗМІ) 

– які передбачають вираження особистих поглядів. Очевидно, що ці особисті думки 

мають бути виражені у відповідності до правил коректності. В новинах персональні 

судження журналістів не припустимі. Факти, думки та припущення мають бути чітко 

відокремленими одні від одних. Поширення інформації, що містить упереджені або 

безпідставні звинувачення, є неприпустимим. 

 

 

 

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ 

Під час представлення інформації про події, політичних суб'єктів та представників 

дотримання збалансованості висувається на перший план. Порушення цього правила не 

завжди легко викрити, особливо в суперечливих ситуаціях, коли певні думки 

витісняються на користь інших непомітно, але з певним наслідком. Під 
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збалансованістю ми розуміємо рівне представлення політичних альтернатив у 

межах окремого журналістського матеріалу. Тобто мають бути представлені різні 

точки зору. Точки зору опонентів, включно з особами, що стали об’єктами 

журналістської критики, мають бути представленими збалансовано. Оцінки незалежних 

експертів також мають представлятися збалансовано. 

 

 

ДЖЕРЕЛА 

Стандарт Достовірності 

Принципи журналістики вимагають, щоб подання навіть частково суперечливої або 

проблемної інформації супроводжувалося посиланням на джерело інформації, що 

підтверджує її достовірність. Проте часто у журналістських матеріалах переважають 

джерела, які надають перевагу одному погляду над іншим / іншими. Цей метод також 

можна помітити, коли журналіст використовує "анонімні" або невказані "експертні" 

джерела, віддалені джерела з сумнівною достовірністю або вторинні джерела. 

Обов'язково фіксуємо, якщо є анонімні джерела. 
 

 

УНИКНЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ/ЗАМОВЧУВАННЯ 

Чи були які-небудь важливі події, про які не було інформації у новинах / 

журналістському матеріалі? (ЯКЩО ІНШІ ЗМІ ВИСВІТИЛИ ЦІ НОВИНИ, БУДЬ 

ЛАСКА, ВКАЖІТЬ ЇХ) Чи були які-небудь важливі політичні новини, що не містилися у 

випуску новин / журналістському матеріалі, проте висвітлювалися іншими ЗМІ та 

доступні в інших джерелах? Чи замовчувалась інформація щодо певних політичних 

діячів або партій? Чи не вказує це на певну модель поведінки конкретних ЗМІ протягом 

певного часу? Чи намагалися конкретні ЗМІ надати різні погляди та інформацію? 

 

 

 

 

МОВА 

ВОРОЖНЕЧІ/ДИСКРИМІНАЦІЯ 

Мова ворожнечі − за межами правового поля − це агресивне висловлювання, яке 

принижує людину або групу осіб за ознакою статі, етнічної приналежності, релігії, раси, 

дієздатності або сексуальної орієнтації. За законодавством мова ворожнечі – це будь-яке 

усне або письмове висловлювання, жестикуляція, поведінка тощо, що забороняються 

через можливе підбурювання до насильства або упереджених дій щодо захищеної особи 

або групи осіб, або через те, що вони принижують або залякують захищену особу або 

групу осіб. Закон може визначити захищену особу або захищену групу осіб за певними 

ознаками. Жодна особа не може бути дискримінованою через свою стать, мову, расу, 

релігію, етнічне та соціальне походження, політичні вподобання. Інформація щодо 

наведених вище характеристик може вказуватися лише за умови, що вона є необхідною 

частиною журналістського матеріалу. 

 

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ 
Дезінформація – це навмисно помилкова чи неточна інформація, що поширюється з 

певним умислом. Це є фактом введення в оману і представлення помилкових тверджень 

з метою переконання інших в неправдивих даних. Дезінформацію не слід плутати з 

помилковою інформацією, яка є недостовірною ненавмисно. 

 

МАНІПУЛЯЦІЯ ВІЗУАЛЬНИМИ 

ОБРАЗАМИ (маніпулятивне 

використання відеоматеріалів, 

фотографій, звуку) 

Чи висвітлюють відеоматеріали, фото та графічні зображення, що використовуються у 

журналістському матеріалі, суб'єкта об’єктивно та відповідно до предмету матеріалу? 

Чи представлені зображення точно відбивають факти ситуації? Чи показано суб'єкт, 

щодо якого здійснюється моніторинг, з кращого ракурсу або серед шанувальників, на 

відміну від іншого суб'єкта, що зображується, в свою чергу, в негативному контексті? 

Варто також звернути увагу на графічні зображення, які можуть використовуватися для 

формування сприятливого або ж негативного ставлення. 

ПРИХОВАНА РЕКЛАМА 

(ДЖИНСА) 

Інформація та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремленими від 

реклами за допомогою відповідного маркування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІОЛОГІЧНІ ОПИТУВАННЯ 

Неприпустимим є вибіркове наведення результатів соціологічних опитувань, що 

викривляють їх зміст. Соціологічні опитування не можуть бути побудованими у такий 

спосіб, щоб вийти на визначений заздалегідь результат.  

Виборчий кодекс визначає: «2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі 

поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, 

зобов’язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників 

опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті (часу його 

проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу 

формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного 

формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування). 

Дія положення цієї частини поширюється на випадки поширення засобами масової 

інформації, інформаційними агентствами результатів опитування громадської думки, 

пов’язаного з виборами, в мережі Інтернет. 3. Забороняється оприлюднення чи 

поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з 

виборами, у тому числі щодо кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів 

виборчого процесу, протягом останніх двох днів перед днем голосування. 4. 

Забороняється оприлюднення в день голосування результатів опитування виборців щодо 

їх волевиявлення під час голосування до закінчення голосування» 
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ОБРАЗИ, НЕНОРМАТИВНА 

ЛЕКСИКА 
Журналіст має уникати образливих слів та ненормативної лексики, натяків та коментарів 

щодо фізичних вад або хвороб особи, що висвітлюється у журналістському матеріалі. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часті та регулярні перевірки баз даних є важливою частиною методики моніторингу ЗМІ, 

яка допомагає уникнути систематичних чи випадкових помилок.  
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Рисунок 17:  Зразок сторінки з бази даних моніторингу ЗМІ  
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На рисунку 18 показано зразок результатів моніторингу ЗМІ, які подано в таблицях, що 

показують висвітлення суб’єктів моніторингу під час парламентських виборів у Словаччині у 

2012 році. На круговій діаграмі показано загальний відсоток ефірного часу, виділеного 

суб’єктам моніторингу за визначений період. На гістограмі показано загальну кількість годин 

і хвилин позитивного (зелений), нейтрального (білий) і негативного (червоний) ефірного часу, 

виділеного впродовж визначеного періоду суб’єктам моніторингу на каналі Markiza TV. 

 

 
Заходи, пов’язані з моніторингом ЗМІ, виконуватимуть 20 моніторів, які повинні пройти 

попередню підготовку з процедур і методів моніторингу ЗМІ. Обладнання, необхідне команді 

для виконання щоденних завдань, передбачає обладнання для запису трансляцій ЗМІ (або 

можна придбати доступ до веб-сайту, на якому зберігаються архіви трансляцій), а також 

обладнання, що дає змогу переглядати, кодувати та завантажувати на комп’ютер усю 

інформацію, отриману внаслідок моніторингу. Крім того, мають бути наявні можливості 

зберігати інформацію: записані трансляції та зібрані дані.  

Коли буде оцінено рівень політичного розмаїття під час висвітлення виборів, варто 

проаналізувати принаймні двотижневий період, перш ніж визначати тенденції й робити 

висновки щодо того, чи є або не є певний засіб масової інформації справедливим і 

збалансованим. 
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Тлумачення даних 

 

Важливо, щоб люди, які мають досвід моніторингу ЗМІ, проводили аналіз, створювали 

таблиці та графіки й писали звіти. Ось чому передбачається участь національних експертів з 

Комісії з журналістської етики та партнерських громадських організацій, таких як ГО 

«Платформа прав людини», ГО «Український інститут медіа та комунікації», StopFake, 

Асоціяція «Жінки в медіа», які візьмуть участь у цьому етапі проекту, готуючи звіти та 

презентуючи результати. Важливо, щоб загальну координацію процесу здійснювали місцеві 

експерти, залучені Радою Європи, для надання експертної  підтримки та за потреби 

перевіряли, що представлені дані й результати достовірні, а моніторинг здійснено відповідно 

до міжнародних стандартів і належних практик. 

 

Звітування та публікація результатів 

 

Загалом у межах цього проекту буде опубліковано 3 звітів (2 проміжних та 1 остаточний 

звіти). Перший проміжний звіт охоплюватиме перший місяць моніторингу й покаже початкові 

тенденції. Другий проміжний звіт охоплюватиме весь період кампанії, його буде опубліковано 

незадовго до дня виборів. Заключний звіт буде опубліковано впродовж одного місяця після 

виборів, вони міститимуть остаточні результати моніторингу ЗМІ, детальніший аналіз і 

конкретні приклади порушень, а також приклади висвітлення й рекомендації щодо 

покращення.    

 

Календарний графік проекту 

  
 

Зважаючи на мету проекту, його фінансові та людські ресурси, важливо розрахувати термін 

дії, зокрема визначити точні дати початку та закінчення моніторингу, публікації звітів тощо. У 

межах цього проекту пропонується почати моніторинг за два місяці до місцевих виборів і 

завершити його в день виборів (зокрема моніторинг дня тиші та звітування про день виборів). 

Нижче наведено попередній календар, який буде допрацьовано щойно стануть відомі важливі 

деталі.  

 

Місцеві вибори (25 жовтня 2020 року) 

 

5 вересня 2020 року – початок моніторингу  
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8 жовтня 2020 року – 1-й проміжний звіт (період моніторингу –5-26 вересня) 

22 жовтня 2020 року  – 2-й проміжний звіт (період моніторингу – 27 вересня  – 17 

жовтня) 

25 жовтня 2020 року – день виборів (президентські вибори)   

Листопад 2020 року – остаточний звіт  

 

 

 

 
 

На рисунок 19 показано календар проекту, що охоплює весь період моніторингу, вибори в 

Палестині у 2006 році.  

 

 

Важливо дотримуватися погодженого календаря й не затримувати моніторинг; найкращий 

спосіб моніторити ЗМІ – наступного дня після запису (у разі програм новин) чи в той самий 

день (онлайн-ЗМІ). 

 

Прийняття рішення про кількість моніторів/аналітиків 

 

Кількість моніторів визначають залежно від кількості ЗМІ, які потрібно моніторити, а також 

від того, наскільки детальним має бути аналіз ЗМІ. Якщо передбачають низку різних змінних і 

вибирають більшу вибірку даних (що містить більші за часом сегменти чи більше програм для 

моніторингу), потрібно винайняти більше осіб або їм доведеться проводити аналіз довше. 

Тому важливо чітко розуміти мету моніторингу та вибрати кількість важливих змінних, щоб 

не перевантажувати роботою осіб, що здійснюють моніторинг, і в той же час мати достатньо 

даних для аналізу.  
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Для цього проекту рекомендується залучити від десяти до двадцяти моніторів, кожен/кожна з 

яких перевірятиме три онлайн-ЗМІ та надаватиме більше уваги гендерним аспектам, і 

соціальним мережам. Крім того, необхідно залучити особу, що вноситиме дані в базу даних та 

відповідатиме за технічний бік процесу внесення даних, а також підготовку результатів 

моніторингу (у формі таблиці та графіків).   

 

III ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ  

Перевага посадовців 

 

 
 

На рисунку 20 показано перевагу посадовців під час виборів в Азербайджані 

 

Повідомляючи про діяльність і досягнення посадовців, завжди важливо показати повну 

картину й контекст. Якщо взяти за приклад відкриття дороги, важливо дізнатися деталі цієї 

споруди, скільки коштів витрачено, чи проект завершено вчасно, зокрема погляди незалежних 

експертів і людей, для та на яких ця споруда може мати вплив. Таке аналітичне висвітлення 

усуває перевагу посадовців, завдяки чому їм ще складніше відстоювати свої рішення та 

політику. Важливим є той факт, що навіть якщо посадовців висвітлюють частіше, ніж їхніх 

опонентів, таке висвітлення має бути не винятково позитивним та таким, що підтримує їхню 

політику та діяльність, а натомість має бути збалансованим і містити незалежну оцінку 

політики й діяльності.38 Під час виборчих кампаній ЗМІ не повинні ставитися до державних 

установ привілейовано. У той же час уряд є основним органом розробки політик, а відтак –  

висвітлення його діяльності задля інформування громадськості є законним. Інституційна роль 

передбачає більший рівень уваги з боку ЗМІ, оскільки обов’язок засобів масової інформації 

 
38

  Там само (с. 9). 
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полягає у висвітленні діяльності уряду, що може передбачати офіційні заходи, зустрічі та 

реалізацію політики.  

 

Згідно Виборчого кодексу України, «офіційні повідомлення в період виборчого процесу про 

дії кандидатів, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням ними 

посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами 

України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України “Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не 

повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, 

фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів”39». Закон також передбачає, що 

«участь у передвиборній агітації забороняється, серед іншого, органам виконавчої влади, 

органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, 

правоохоронним органам і судам, а також у робочий час посадовим і службовим особам цих 

органів, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у 

депутати»40.  

 

Крім того, існує спеціальний закон, що регулює порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації41. Згідно з цим законом, ЗМІ мають деякі права, як і обов’язки, коли мова йде про 

висвітлення державних службовців. Точніше, вони мають право висвітлювати всі аспекти 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації 

повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний 

доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю», не 

чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес. Засоби масової 

інформації можуть проводити власне  дослідження і аналіз діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати42. 

Статті 10 і 11 цього закону регулюють висвітлення діяльності Президента України та 

діяльності Кабінету Міністрів України, а також передбачають, які саме заходи аудіовізуальні 

ЗМІ зобов’язані висвітлювати.  

 

Моніторинг новинних програм 

 

 
39

  частина 6 статті 51 Виборчого кодексу України.  
40

  пункт 2 частини 1 статті 57 Виборчого кодексу України. 
41

 Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» 
42

  Стаття 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 
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Новинні програми надають інформацію, яка має відбивати розмаїття поглядів, бути 

актуальною, свіжою, точною, збалансованою та ґрунтуватися на фактах. Засоби масової 

інформації повинні знайти справедливий і збалансований механізм для визначення частки 

новин про вибори, яку можна виділити кандидатам. Їх слід висвітлювати відповідно до їхньої 

важливості для виборів і масштабів їхньої підтримки електоратом. Закони про парламентські 

та президентські вибори містять загальні положення про рівноправне ставлення до 

конкурентів, але редакція кожного ЗМІ сама приймає рішення щодо визначення конкретних 

виборчих форматів і моделей, на підставі яких виділятиме кандидатам ефірний час.43 

Наприклад, у Великій Британії кількість сюжетів щодо партій-конкурентів суворо 

контролюється, оскільки BBC вживає заходів, щоб гарантувати їхню рівність.44 У низці 

держав-членів Ради Європи телерадіомовні ЗМІ часто піддаються критиці через те, що не 

пропонують комплексне й аналітичне висвітлення кампаній, кандидатів і їхніх програм, що би 

дало виборцям змогу зробити більш зважений вибір під час заповнення бюлетеня. 

 

Час, виділений політичним партіям або кандидатам, – лише базовий показник справедливості 

висвітлення політичних діячів у ЗМІ. Коли кандидати мають змогу говорити прямо в камеру 

та мікрофон (пряма мова), це робиться більше для глядачів чи слухачів на відміну від 

відтворених сегментів трансляцій, які представляють суб'єктів непрямо (коли хтось інший 

говорить про них). Однак саме редактори та журналісти, а не політичні суб'єкти, вибирають 

сегменти прямої мови, які відтворюються в новинних програмах.45 Час, виділений суб'єктам 

порівнюється в таблицях із тоном висвітлення та прямою мовою, й таким чином показує 

значно точнішу картину підходу ЗМІ до висвітлення відповідних суб'єктів. 

 

З наближенням дня виборів усе важливіше гарантувати наявність балансу за коротший період, 

оскільки в кандидатів залишиться менше часу відповідати своїм політичним опонентам.46 

 

Виборчий кодекс забороняє включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних 

агітаційних матеріалів або політичної реклами. Політична реклама повинна бути відокремлена 

 
43

  Расто Кужель. Висвітлення подій та поведінка ЗМІ під час виборчого процесу, Місія ОБСЄ в 

Косово, 2017 рік. 
44

 Керівні настанови BBC щодо виборів, 2016 р., «Посібник щодо висвітлення партій і кандидатів», с. 

17-31, http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/2016ElectionGuidelines.pdf. 
45

  Кужель Расто та Чекмишев Олександр. «Методика моніторингу ЗМІ» (Media Monitoring 

Methodology), жовтень 2015  року, с. 5, доступно за посиланням: http://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/regionalvoices/downloads/Media-monitoring-

methodology_Ukraine_FINAL_161115.pdf  Accessed 3 Oct. 2017. 
46

  Там само (с. 6) 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/2016ElectionGuidelines.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/regionalvoices/downloads/Media-monitoring-methodology_Ukraine_FINAL_161115.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/regionalvoices/downloads/Media-monitoring-methodology_Ukraine_FINAL_161115.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/regionalvoices/downloads/Media-monitoring-methodology_Ukraine_FINAL_161115.pdf
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від інших матеріалів і означена як така47. Забороняється переривати передачі передвиборних 

програм кандидатів, партій (організацій партій) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими 

повідомленнями.  

 

Основні запитання, на які потрібно відповісти під час здійснення моніторингу новинних 

програм:  

 

● Чи було упередження щодо кількості часу, виділеного суб'єктам і партіям? 

● Чи було надано політичним суб'єктам достатньо часу, щоб висловитися про 

сферу своєї діяльності? Чи одну партію висвітлюють значно частіше, ніж іншу? 

Чи можна виправдати це цінністю новин? 

● Чи спостерігалось упередження щодо якості?  

● Тон висвітлення більш сприятливий для однієї партії, ніж для іншої? 

● Чи помітили ви упередження у висвітленні жінок-кандидаток?  

 

Висвітлення політичних кандидатів та інших партій 

 

 

Що стосується висвітлення політичних кандидатів та партій, одиницею аналізу є час, 

виділений кожному кандидату чи партії (обчислений у секундах), а для онлайн-ЗМІ площа, 

виміряна у пікселях. Крім підрахунку кількості часу/площі висвітлення відповідних суб’єктів 

у ЗМІ, важливо розуміти, як цей час/площу використано. Однаковий час/площа автоматично 

не означає однакове висвітлення. Тон висвітлення та спосіб зображення суб'єкта чи партії є 

важливою інформацією, що доповнює дані про виділений час. Послідовність часу, 

пов’язаного з певним політичним суб'єктом, кодується відповідно до таких змінних: 

загальний безпосередній/непрямий час, а також тон висвітлення (позитивний, нейтральний, 

негативний). У межах програми, яка є одиницею контексту, є численні одиниці аналізу, 

пов’язані з різними політичними суб'єктами та партіями. Одиниці аналізу записують та 

кодують окремо разом із вибраними змінними.     

 

Кількісний аналіз не може вирішити всі відповідні питання висвітлення виборчої кампанії. 

Нижче наведено вибірку найважливіших питань, які потрібно моніторити й оцінювати 

якісно:48 

 

Чи відсутня важлива інформація? (ЗМІ часто уникають проблеми способу висвітлення 

політично делікатних історій, просто не повідомляючи про них узагалі. Важливо також 

розглядати, чи висвітлюють гендерні питання та як це робиться). 

 
47

  частина 8 статті 57 Виборчого кодексу України. 
48

  Ці запитання отримано з Оксфордського дослідження ЗМІ (Oxford Media Research), проведеного 

Річардом Карвером, Керівні настанови щодо моніторингу ЗМІ під час виборів у Молдові, 2005 р. 

У цілому немає потреби надмірно висвітлювати невеликі партії, особливо якщо це 

робиться за рахунок більш важливих партій. Під час виборчої кампанії також потрібно 

висвітлювати значущі невеликі партії, наприклад, у момент оприлюднення програми.  
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Вибір питань (чи вибір сюжету підтримує програму однієї чи іншої партії, навіть якщо 

явного упередження немає. Чоловіків-кандидатів висвітлюють частіше, ніж жінок-

кандидаток, і навпаки?) 

 

Однаковий стиль висвітлення  для всіх (чи заходи кампаній різних кандидатів висвітлюють 

однаково? Наприклад, шляхом актуального репортажу чи прямої цитати) чи для окремих 

кандидатів? 

 

Фактор посадовця (чи діяльність посадовців, які також є кандидатами, висвітлюється 

належним чином – чи ці дві ролі сплутано на користь посадовця?) 

 

Позиціювання сюжетів (чи сюжети про опозицію розміщують разом з іншими негативними 

новинами (наприклад, випадки політичного насильства за кордоном) з метою справити 

негативне враження?) 

 

Пріоритетність (чи про деяких кандидатів завжди повідомляють перед іншими в порядку 

розміщення в бюлетенях?) 

 

Провокаційна лексика (чи повідомляють про провокаційну лексику або фактичні інциденти 

насильства в точний, обґрунтований чи збалансований спосіб, цитуючи всіх сторін?) Або чи 

самі репортажі ЗМІ є провокаційними та незбалансованими та становлять загрозу 

подальшого насильства? 

 

Маніпуляційне використання відео, зображень і звуку (кути камери, відстань від камери до 

кандидатів, світло, якість звуку, використання відеокадрів, що не відповідають змісту 

новини, чи надають їй негативного або позитивного тону) 

 

Перевага для посадовця (чи посадовці, які балотуються на виборах, проводять свої кампанії в 

межах своїх офіційних повноважень? Чи бере уряд участь у кампанії в ЗМІ, що пов’язана з 

виборами?)  

 

Опитування громадської думки 

 

Повідомляючи про результати опитування громадської думки, ЗМІ мають надавати 

громадськості достатню інформацію, щоб та могла прийняти рішення щодо цінності 

опитування. Основними вимогами для публікації результатів опитування громадської думки є 

зазначення назви організації, яка замовила опитування, застосовані соціологами назва та 

метод, вибірка та статистична похибка, а також дата проведення опитування. Важливе 

завдання – з’ясувати, хто замовив опитування. Також важливо дізнатися, скільки опитано 

людей. Щоб вибірка була статистично значущою, має бути наявна певна кількість 

респондентів. А як вибирали респондентів? Без сумніву, авторитетна соціологічна організація 

завжди публікує метод вибірки. Належна вибірка передбачатиме розмаїття географічних груп 

або груп населення у відповідному регіоні. Також потрібно знати точний час проведення 

опитування, оскільки погляди людей змінюються, особливо під час виборчої кампанії. 
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Професійні соціологічні організації зазвичай зазначають похибку вибірки, оскільки жодне 

опитування не може цілком точно передбачити результати. Насамкінець важливо знати точні 

поставлені запитання, а також порядок, в якому вони були поставлені.49  

 

У Виборчому кодексі зазначено, що «засоби масової інформації у разі поширення результатів 

опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, зобов’язані зазначати повну назву 

організації, що проводила опитування, замовників опитування, час його проведення, території, 

яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, 

методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки»50.  

 

Також, Виборчий кодекс передбачає, що заборонено «оприлюднення чи поширення в інший 

спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, у тому числі щодо 

кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, протягом останніх двох 

днів перед днем голосування»51.  

 

Моніторинг повідомлення результатів опитування громадської думки здійснюється в межах 

якісного аналізу. Нижче наведено запитання, які містить форма моніторингу.  

 

● Хто проводив опитування? (Організація авторитетна та незалежна? Якщо 

організація, яка провела опитування не є незалежною від всіх політичних 

партій, тоді її результати можуть бути упередженими. Важливо знати, хто 

замовив опитування – політична партія, медіа-компанія чи інший орган?) 

● Скільки людей опитано? (Без сумніву, розмір вибірки дуже важливий. Якщо 

вона надто мала, менш ймовірно, що результат буде точним. Однак, якщо 

вибірка добра, незначна частина похибки не  може принести результати.) 

● Як їх вибрали? (Авторитетна соціологічна організація опублікує метод вибірки. 

Це безперечно так, однак результати визначать ті, кого ви виберете. Якщо 

опитування проводиться за телефоном, його результати відбивають лише 

погляди користувачів телефонів. Якщо опитування проводять на розі вулиці в 

Кишиневі, його результати покажуть лише погляди мешканців цього міста. 

Належна вибірка передбачатиме розмаїття географічних груп або груп 

населення в країні). 

● Чи ґрунтуються опубліковані результати на відповідях всіх опитаних людей? 

(Простий спосіб сфальшувати результати – пропустити відповіді, які вам не 

подобаються. Це непрофесійно як для соціологічної організації, так і для 

журналіста.) 

● Коли було проведено опитування? (Погляди людей змінюються, особливо під час 

виборчої кампанії. Опитування, проведене місяць тому, може бути ненадійним, 

якщо потрібно показати, як люди проголосують завтра.) 

 
49

  Мережа ACE Electoral Knowledge Network. «Міжнародний закон про ЗМІ та вибори» (International 

Law on Media and Elections), 3-тє видання, 2012 р., розділ «Запитання, які слід поставити про 

опитування громадської думки» (Question to ask about Public Opinion Polling). Доступно за 

посиланням: http://aceproject.org/main/english/me/med06a01.htm   

Станом на 2 жовтня 2018 року. 
50

  частина 2 статті 50 Виборчого кодексу України.  
51

  частина 3 статті 50 Виборчого кодексу України. 

http://aceproject.org/main/english/me/med06a01.htm
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● Що таке похибка вибірки? (Це означає, наскільки далекими від реальності 

можуть бути результати. Жодне опитування не може цілком точно 

передбачити результат, однак професійне опитування має надати такий 

результат з урахуванням певного відсотку похибки) 

● Які запитання було поставлено, та як вони були сформульовані? У якому 

порядку їх було поставлено? (У статті чи сюжеті має бути вказано точні 

запитання з метою уникнення загрози «тлумачення» результатів у найбільш 

політично сприятливий спосіб).52  

 

 

Політична реклама 

 

 
 

Є два основні аспекти, коли мова йде про визначення поняття політичної реклами. Першим є 

поняття прямого доступу, оскільки цей ефірний час або простір вважається прямою формою 

комунікації між кандидатами та виборцями, причому засоби масової інформації лише надають 

доступ, але не відіграють жодної іншої ролі. Ця форма доступу може бути безкоштовною або 

платною, залежно від конкретних механізмів, передбачених законодавством в кожній країні.  

 

Безоплатна реклама під час виборів 
 

У багатьох суспільствах суспільне теле- та радіомовлення практикує надання безкоштовного 

ефірного часу для політичних кандидатів або партій, які можуть таким чином доносити 

повідомлення електорату. Це вважається прямою формою комунікації між політиками та 

виборцями, без будь-якої посередницької ролі ЗМІ. Однією з основних переваг надання 

безкоштовного ефірного часу є те, що за таких обставин менші партії або невідомі кандидати 

мають можливість донести свої передвиборчі заяви, оскільки в інших випадках вони не 

отримають достатнього висвітлення в засобах масової інформації.53 На противагу оплаченому 

часові, який інколи не можуть дозволити собі невеликі партії або невідомі кандидати, брак 

коштів не повинен перешкоджати доступу до ефіру. 

 

 
52

  Показники моніторингу ЗМІ – описані Річардом Карвером (Oxford Brookes University/Oxford Media 

Research) і Марек Мрака (MEMO 98) у праці «Моніторинг молдовських телерадіокомпаній:  

Методи та засоби» (Monitoring Moldovan Broadcasters: Methods and Techniques). 
53

  Посібник «Моніторинг ЗМІ для місій зі спостереження за виборами», БДІПЛ/ОБСЄ 2012, розділ 

«Безоплатний ефірний час / простір», ст.31, доступно за посиланням: 

http://www.osce.org/odihr/92057?download=true Станом на 3 жовтня 2017 року. 

http://www.osce.org/odihr/92057?download=true


 

60 

 

Партії та кандидати повинні безкоштовно отримувати прямий доступ до суспільних ЗМІ. 

Жодну зареєстровану партію та кандидата не повинні позбавляти безоплатного ефірного часу. 

Відведений час має бути достатнім для того, щоб кандидати могли продуктивно 

поспілкуватися та продемонструвати свої політичні платформи для широкого загалу. Розподіл 

часу може здійснюватися на рівноправній або пропорційній основі, залежно від конкретного 

контексту, в якому відбуваються вибори. Коли число партій, що змагаються, обмежене, 

застосовується принцип суворої рівності. Для президентських виборів, референдумів та 

перших демократичних виборів критерії суворої рівності найкраще відповідають необхідності 

забезпечити всіх претендентів рівними умовами гри.  

 

Коли кількість партій та кандидатів є великою, можна застосувати пропорційну формулу. 

Критерії для визначення пропорцій можуть ґрунтуватися на кількох показниках: голосах, 

отриманих партіями на аналогічних минулих виборах, кількості місць у парламенті, 

пороговому значенні на основі кількості кандидатур, поданих, щонайменше, у виборчих 

округах. Прямий доступ повинен надаватися шляхом трансляцій / публікацій тоді, коли він 

ймовірно залучить найширшу аудиторію. Крім того, прямий доступ має розповсюджуватися 

на основі недискримінації; тому неприпустимо транслювати прямий доступ деяких кандидатів 

лише пізно вночі або рано вранці, а інших – протягом найкращого ефірного часу. Яку б 

систему не обрали, критерії, за якими час відводиться різним кандидатам, мають бути чітко 

визначеними, прозорими та об'єктивними. Формула повинна бути об'єктивною, точною та не 

передбачати помилкове тлумачення.  

 

Поточною редакцією Виборчого кодексу не передбачено під час проведення місцевих виборів 

надання за рахунок бюджетних коштів можливості здійснювати агітацію. 

 

Платна політична реклама 
 

Окрім відведення безоплатного ефірного часу та простору оплачена політична реклама є ще 

однією можливістю для всіх політичних партій або кандидатів донести свою позицію через 

ЗМІ. Хоча виборцям, безперечно, потрібно якомога більше інформації про кандидатів, щоб 

зробити усвідомлений вибір, платна реклама може надати несправедливу перевагу тим 

партіям або кандидатам, які можуть дозволити собі купувати більше ефірного часу.54 Тому не 

всі суспільства приймають таку практику. 

 

Коли ЗМІ приймають платну політичну рекламу, загальноприйнятим принципом є те, що вся 

платна політична реклама в усіх формах ЗМІ повинна бути впізнаваною як така. Це 

мінімальний принцип, який передбачає обов'язок інформувати громадськість про політичний 

характер реклами, а також можливість вимагати ідентифікацію партії, яка замовляє рекламу. 

На попередніх виборах в Україні іноді було нечітко виокремлено висвітлення виборів та 

платну політичну рекламу, коли засоби масової інформації не виділяли  належним чином 

платну політичну рекламу. Були випадки, коли ЗМІ під час виборчих кампаній більше 

 
54

  Європейська комісія за демократію через право, Збірка висновків та доповідей Венеційської комісії 

щодо ЗМІ та виборів, що прийняті до та на 106-му Пленарному засіданні Венеційської комісії,11-12 

березня 2016 р., ст. 11, доступно за посиланням: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)006-e 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)006-e
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висвітлювали певних політиків у своїх новинах, беручи за це платню. Це корупційні дії, які є 

безперечно неприйнятними (див. також замовні матеріали).55 

 

Кандидати повинні на власний розсуд вирішувати щодо змісту цих повідомлень. Якщо певний 

кандидат висловлює позицію, яка виходить за межі правового поля, саме кандидат, а не ЗМІ 

має бути відповідальним. Телерадіомовники не повинні здійснювати попередню перевірку 

роликів, а випадки їхнього втручання або будь-які натяки на спроби піддати їх цензурі слід 

ретельно контролювати.  

 

Згідно Виборчого кодексу передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації 

проводиться з дотриманням принципу рівних умов, рівної оплати за одиницю друкованої 

площі та одиницю ефірного часу і обмежується лише граничним розміром витрат виборчого 

фонду.56 Він також передбачає, що розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці 

ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів 

встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як у перший день 

виборчого процесу відповідних виборів. При цьому засоби масової інформації можуть 

розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи одиниці ефірного часу 

окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних 

за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Розцінки 

вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної 

агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не 

може надавати знижку на оплату окремому кандидату, партії (організації партії) - суб’єкту 

виборчого процесу.57  
 

Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів 

виборчих фондів здійснюється тільки після відповідної оплати друкованої площі чи ефірного 

часу з відповідних рахунків виборчих фондів.58 

 

Виборчий кодекс України, також, забороняє включення до інформаційних теле-, радіопрограм 

передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів, партій (організацій партій) або політичної 

реклами. І, вимагає, щоб політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і 

позначена як така.59 

 

Слід зазначити, що базові принципи щодо рівних умов та маркування оплатних матеріалів 

стосуються і здійснення агітації в мережі Інтернет, а також з використанням соціальних 

мереж. 

 

Замовні матеріали 

 

 
55

  Там само (ст.33) 
56

  частини 1, 2 статті 54 Виборчого кодексу України. 
57

  частина 3 статті 54 Виборчого кодексу України. 
58

  статті 55, 56 Виборчого кодексу України.  
59

  частина 8 статті 57 Виборчого кодексу України. 
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Замовні матеріали – це багаторічна проблема української медійної сфери, яка виникла ще у 

2004 році. Ця практика також відома під іншими назвами, такими як хабарництво у ЗМІ, 

журналістика у конверті, замовні історії, проплачене позитивне висвітлення новин або ж 

просто використовують місцевий термін «джинса». Слід зазначити, що ця практика 

відрізняється від практики упередженості ЗМІ або політичного маркетингу. На відміну від 

прямої реклами, замовні матеріали висвітлюються як звичайна новина, а гроші, отримані 

журналістами чи редакторами, надходять прямо у кишені їхніх джинсів (звідси і походить 

назва «джинса»).  

 

З огляду на низький рівень дотримання професійних стандартів, складні економічні умови для 

українського медійного ринку, а також низьку прибутковість медіа-компаній за умов пост-

економічної кризи, медіа-менеджери та журналісти прагнуть радше приймати короткострокові 

прибутки та забувають про довгострокові стратегії. Крім того, редакторам та журналістам 

дуже важко знайти добре оплачувану роботу, і тому вони готові взяти незаконні гроші (що 

також дозволяє їм уникати сплати податків). Джинса за своєю суттю перетворилася на 

широко розповсюджену практику і загалом вже не розглядається як негативне явище. Не 

дивно, що наразі бракує правдивого медійного ринку, адже його репутація була підірвана 

наявністю політичних грошей. Інтереси власників, а не глядачів та читачів, визначають 

електоральну політику ЗМІ. Під час передвиборних кампаній виступ кандидатів у 

інформаційних програмах визначається не на підставі цінності події, а завдяки замовним 

матеріалам, адаптованим до стилю репортажів каналів, які практично не відрізняються від 

звичайних новин.  

 

В той час, як група з моніторингу ЗМІ не зможе знайти реальних доказів того, що кандидат 

заплатив журналістові чи ЗМІ для отримання позитивного сюжету (як і в багатьох інших 

сферах корупції), моніторщики та аналітики зможуть відстежити його підозрілий зміст, який 

чітко виділятиметься з решти сюжетів новин. Якісний моніторинг замовного матеріалу буде 

передбачено у формі моніторингу, і моніторщики повинні будуть прокоментувати такий 

сюжет, якщо чітко прослідковуватиметься тенденція висвітлення конкретного кандидата або 

партії у позитивному руслі або у випадку поширення завідомо неправдивої інформації про 

конкретного кандидата.  

 

Соціальна та іміджева реклама  

 

Слід уникати рекламування деяких публічних послуг, які надаються державними 

міністерствами чи відомствами під час передвиборної кампанії, щоб уникнути суперечок щодо 

їхньої цінності (публічна інформація або прихована пропаганда). Якщо трансляцію дозволено, 

ці види соціальних реклам не повинні розглядатися в межах основної рекламної кампанії за 

винятком випадків, коли здійснюється очевидна реклама певної партії чи кандидата, і в такому 

разі її можна класифікувати як зловживання адміністративним ресурсом, внаслідок чого 

можуть застосовуватись санкції та скарги, встановлені відповідними законами та нормами. 
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Виборчий кодекс передбачає, що «на розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать 

до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про 

соціальну рекламу»60. 

Робота з виборцями 

 

Роз'яснювальна робота з виборцями відіграє дуже важливу роль у ознайомленні людей з тим, 

що вони повинні знати, щоб скористатись своїм правом голосу. Вони надають інформацію про 

права та обов'язки виборців у виборчому процесі та пояснюють важливість голосування. У 

деяких країнах робота з виборцями є невід’ємною частиною ширших програм громадянського 

виховання. Важливо, щоб просвітницькі програми для виборців були розроблені таким чином, 

щоб залучати основні засоби масової інформації, зокрема телерадіоорганізації з державним 

фінансуванням, до оприлюднення важливої інформації.  

 

Виборчий кодекс передбачає, що Центральна виборча комісія за рахунок коштів державного 

бюджету може виготовляти та розповсюджувати, у тому числі за допомогою електронних 

(аудіовізуальних) та друкованих засобів масової інформації, інформаційні матеріали, що 

належать до загального інформаційного забезпечення виборів61. 

 

Форма моніторингу також включатиме таке: 

 

● Просвітницькі програми для виборців повинні бути об'єктивними, 

неупередженими та збалансованими – їх не слід використовувати для просування 

будь-якої політичної партії чи кандидата. 

● Просвітницькі програми для виборців мають бути інформативними та 

корисними у поясненні змін виборчої системи (за наявності) для того, щоб люди 

знали, як голосувати. 

● Хороша просвітницька програма інформує виборців про їхні права, як 

користуватись ними та як працює виборча система.  

● Просвітницькі програми для виборців повинні попереджати про негативні 

аспекти виборів, таких як купівля голосів або будь-які інші потенційні порушення, 

що відбувалися на попередніх виборах і можуть повторитись.  

● Просвітницька діяльність повинна надавати виборцям достатньо інформації, 

аби виборці могли усвідомлено брати участь у голосуванні. Програми повинні 

нейтральним чином пояснити, коли, де і як реєструватися та голосувати; 

вказати, які документи слід пред'явити; яку відмітку поставити у бюлетені, 

щоб він був дійсним і його врахували. 

Припинення передвиборної агітації 

 

Так званий «день тиші» означає заборону на розповсюдження заангажованої виборчої 

інформації за день до голосування, а також в день виборів. Попередньо було погоджено, що 

виборці повинні мати час, щоб осмислити всю інформацію, отриману під час кампанії, і без 

тиску прийняти рішення, кому віддати свій голос. Проте, як і у випадку заборони повідомляти 
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результати опитувань громадської думки, можливо, чи не краще залишити цю сферу 

нерегульованою законом, залишаючи це на розсуд засобів саморегулювання ЗМІ. Крім того, 

враховуючи глобальне проникнення Інтернету, також не зрозуміло, як можна впровадити це 

положення, і який регуляторний орган може найкраще контролювати його дотримання.  

 

Виборча кампанія завершується за 24 години до дня виборів – таким чином, не повинно 

відбуватись жодного висвітлення політичних кандидатів із закликами на їхню користь або 

проти них. Моніторинг визначених суб'єктів закінчується за 24 години до дня виборів, і 

протягом цього періоду (за добу до виборів та в день виборів) проводиться інший вид 

моніторингу, що зосереджується на можливих порушеннях заборон. На відміну від періоду 

проведення кампанії, коли основна увага зосереджується на найкращому ефірному часі (з 

18.00 до 24.00), чи на стрічці новин в онлайн-ЗМІ, протягом цього дводенного періоду всі 

телепрограми повинні бути записані упродовж 24 годин. Моніторщики зосереджуватимуться 

на новинах та спеціальних виборчих програмах, щоб: 

 

● Записати кожне потенційне порушення припинення передвиборної агітації (будь-яких 

кандидатів чи партій, про яких згадується під час періоду тиші). 

● У разі такого порушення, важливо записати назву ЗМІ, назву програми, дату, час, ім'я 

учасника, визначити тривалість і пояснити суть порушення. 

● Репортажі в день голосування зазвичай передбачатимуть телепрограми, що 

демонструють голосування різних кандидатів, – це нормально за умови, що їх 

показують. Якщо у них беруть інтерв'ю, вони не повинні використовувати цю 

можливість для агітації за чи проти кандидата.  

  

Відповідно до статті 52 Виборчого кодексу передвиборна агітація закінчується о 24 годині 

останньої п'ятниці перед днем голосування. Передвиборна агітація напередодні дня 

голосування та в день голосування забороняється. У цей час забороняється також проведення 

масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидата, партії (організації 

партії), розповсюдження агітаційних матеріалів, демонстрація фільмів, телепередач, 

проведення концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій 

(організацій партій), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом, партією 

(організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів, 

телепередач чи інших публічних заходів. 

 

Також, Виборчий кодекс забороняє оприлюднення в день виборів результатів опитування 

виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення62. 

 

Гендер 

 

Гендерна рівність означає однакову присутність, повноваження, відповідальність та участь як 

жінок, так і чоловіків у всіх сферах суспільного життя, зокрема – у політиці.  

 

Рекомендація Ради Європи CM/REC(2013)163 державам-членам щодо гендерної рівності та 

медіа підкреслює, що медіа займають центральну позицію для формування суспільних 
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поглядів, ідей, відношення та поведінки. Висвітлення у ЗМІ політичних подій і виборчих 

кампаній особливо показове в цьому сенсі, оскільки відбиває реальну ситуацію щодо 

використання сексистських стереотипів. 

 

Рівноправна участь жінок і чоловіків у політичних та виборчих процесах необхідна для 

ефективного функціонування демократичного суспільства. 

 

Щоб з'ясувати, чи були упереджені ЗМІ до кандидатів з гендерного погляду, потрібно 

здійснити перехресну перевірку інформації про те, скільки часу було відведено у ЗМІ для 

кожної статі, та кількості зареєстрованих кандидатів як чоловіків, так і жінок.  

 

Моніторинг передбачатиме кількісний та якісний аналіз із зосередженням уваги на тому, як в 

медіа висвітлюються теми, пов'язані з гендерними аспектами. 

 

Кількісний аналіз звертатиме увагу на тривалість, тональність та теми, в межах яких буде 

висвітлено жінок-кандидаток.  

 

З прийняттям нового Виборчого кодексу України на місцевих виборах в Україні, що пройдуть 

восени 2020 року, будуть застосовуватися гендерні квоти. Зокрема, в кожній п’ятірці 

партійного виборчого списку має бути щонайменше двоє кандидатів кожної статі. Тобто 

гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%. Партійна система обов’язково 

діятиме на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку 

потрапляють усі облради та 30 міських рад. У зв’язку з цим, особливо увагу буде присвячено 

темі “Участь жінок в політиці та гендерні квоти”, якій присвоєно окрему категорію серед 

інших тем - FEM.Topic.  

 

Якісний аналіз враховуватиме такі аспекти:  

 

● Оцінювання чи жінки-кандидатки отримують більше уваги до зовнішності, їх сім’'ї, 

одягу в порівнянні з чоловіками. Чи подане коментування зовнішності жінки замість її 

ділових якостей, досвіду та результатів роботи.  

 

● Чи дотримується гендерний паритет при доборі експертів та експертів для матеріалу? 

Чи існує нерівність  у стереотипному доборі експертів, коли жінок частіше запрошують 

коментувати культуру, тему сім’'ї, освіти, медицини, а чоловіків економічні питання, 

політику, армію, спорт.  

 

● Чи висвітлюються жінки-кандидатки стереотипно? Наприклад, що через існування 

наративів “політика - це не жіноча справа” або “жінки - це слабка стать”. Чи таким 

чином медіа ретранслюють застарілі патріархальні уявлення про жінок. 

 

● Чи згадуються кандидатки як окремі особистості чи напротивагу через призму 

відомого чоловіка, таким чином нівелюючи досягнення жінок.  
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● Чи ЗМІ публікують контент, який долає гендерні стереотипи та представляючи жінок 

таким чином, щоб сприяти довірі громадськості до їхнього потенціалу як політичних 

лідерок (особливу увагу приділяючи  ПАТ НСТУ “Суспільне” як суспільному 

мовнику).  

 

● Чи існує упередженість в інформації, представленій ЗМІ, що виражається у  

прихильності / неприязні до певних кандидатів чи тем (наприклад, гендерної рівності)? 

 

● Оцінювання де розміщена історія (наприклад, велика стаття у розділі “Політика”, 

заголовки винесені на перші сторінки чи напротивагу історії про жінку-кандидатку 

перенесена в розділ  “Розваги” чи “Сім’я”). 

 

● Гендерні стереотипи: закріплені / сумнівні чи нейтральні (наприклад, жінок 

висвітлюють як жертв або як сексуальні об'єкти, або в асоціації з домашньою роллю, 

зосереджуючи увагу на тому, що жінки одягають, або на їхніх зовнішніх даних).  

 

● Чи існує тенденція медіа вживати фемінітиви згідно з новим Українським правописом, 

особливо щодо позначення людини за ознакою професії, посади чи виду занять у 

жіночому роді, якщо йдеться про жінок. Наприклад, “політикиня”, “кандидатка”, 

“працівниця” та інше.  

 

● Приклади, коли використана мова, маркування чи візуальні ефекти, що зазвичай 

принижують гідність або применшують досягнення жінок.  

 

  

Моніторинг дезінформації та пропаганди  

 

Події останніх кількох років також показали, що ми живемо у світі, де фейкові новини та 

дезінформація стають поширеними та присутніми в усьому світі, і люди не знають, кому 

довіряти. Право на свободу вираження поглядів застосовується "незалежно від кордонів", а 

приглушення сигналів від мовника, що перебуває в іншій юрисдикції, або вилучення прав 

ретрансляції  програм цього мовника, є законним лише тоді, коли матеріали, які 

розповсюджуються цим каналом, були визнані судом відповідної юрисдикції або іншим 

незалежним, авторитетним та неупередженим контрольно-наглядовим органом  як такі, що 

містять серйозне і постійне порушення законного обмеження щодо контенту (тобто ті, що 

відповідають умовам пункту 1 (a)), а інші способи вирішення проблеми, в тому числі 

звернення до відповідних органів влади держави перебування, виявилися безуспішними.64 

 

 
64

  Спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань свободи переконань і 

вираження поглядів, Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань 

свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач Організації Американських Держав (ОАД) з питань свободи 

вираження поглядів, а також Спеціальний доповідач Африканської комісії з прав людини і народів 

(АКПЛН) з питань свободи вираження поглядів і доступу до інформації, «Спільна декларація про 

свободу вираження думки, а також «фейкові» новини, дезінформацію та пропаганду», 3 березня 

2017 року,http://www.osce.org/fom/302796. 

http://www.osce.org/fom/302796
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У 2017 році Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ разом зі Спеціальним доповідачем ООН 

з питань свободи переконань і вираження поглядів, Спеціальним доповідачем ОАД з питань 

свободи вираження поглядів, а також Спеціальним доповідачем АКПЛН з питань свободи 

вираження поглядів і доступу до інформації прийняли спільну декларацію про свободу 

вираження думки, а також «фейкові» новини, дезінформацію та пропаганду. У цьому 

документі вони звернули увагу на дедалі ширше розповсюдження в традиційних ЗМІ і 

соціальних мережах дезінформації та пропаганди, за якими стоять як державні, так і 

недержавні суб'єкти, а також наголосили на різних негативних явищах, які можуть виникати 

під впливом такої практики або як її прямі наслідки. Вони висловили занепокоєння з приводу 

того, що дезінформація та пропаганда часто покликані вводити людей в оману, а також 

перешкоджати реалізації права суспільства знати і прав громадян шукати і отримувати, а 

також поширювати, незалежно від державних кордонів, різного роду інформацію та ідеї, тобто 

прав, які захищені міжнародно-правовими гарантіями прав на свободу переконань і вираження 

поглядів. Крім того, підписанти декларації наголосили, що деякі форми дезінформації та 

пропаганди здатні завдавати шкоди репутації окремих осіб і принципу недоторканності 

приватного життя або мати наслідком підбурювання до насильства, дискримінації або 

ворожнечі відносно певних соціальних груп.65 

 

Згідно з щорічною доповіддю Генерального секретаря Ради Європи за 2018 рік, найбільш 

«успішним» сумнівним контентом є той, що заграє з емоціями людей та заохочує відчуття 

зверхності, злості або страху. Це також контент, який найчастіше схвалюють та поширюють, 

часто навіть не прочитавши та не зрозумівши його. Зображення мають особливий вплив. 

Оскільки вони обробляються мозком набагато швидше, ніж текст, їх найімовірніше не 

розглядатимуть за допомогою критичного мислення. Проте технічні засоби для виявлення 

сфабрикованих зображень відстають у порівнянні з тими, що застосовують для аналізу 

тексту». Доповідь також зосереджує увагу на перевірці фактів та вилученні неправдивих 

відомостей, які згідно з доповіддю "часто надходять занадто пізно або не доходять до цільової 

аудиторії, тому що публікацію не схвалюють та не поширюють. Існує нагальна потреба 

зрозуміти найбільш ефективні формати для викликання цікавості та скептицизму серед 

аудиторії щодо інформації, яку вони сприймають, та джерел цієї інформації. Крах місцевої 

журналістики вважається важливою причиною того, що бідність та дезінформація 

укорінилися, адже вони поширюються значно швидше серед маргіналізованих соціальних 

груп, які не відчувають себе представленими у провідних ЗМІ".66  

 

 
65

  Спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань свободи переконань і 

вираження поглядів, Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань 

свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач Організації Американських Держав (ОАД) з питань свободи 

вираження поглядів, а також Спеціальний доповідач Африканської комісії з прав людини і народів 

(АКПЛН) з питань свободи вираження поглядів і доступу до інформації, «Спільна декларація про 

свободу вираження думки, а також «фейкові» новини, дезінформацію та пропаганду», 3 березня 

2017 року,http://www.osce.org/fom/302796. 
66

  «Стан демократії, прав людини та верховенства права: роль інститутів та загрози інститутам», 

доповідь Генерального секретаря Ради Європи, 2018 рік, доступно за посиланням: 

https://rm.coe.int/state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-role-of-institutio/168086c0c5 

http://www.osce.org/fom/302796
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Виборчий кодекс забороняє розповсюдження наперед (завідомо) недостовірних або 

наклепницьких відомостей про учасників виборчих перегонів.67 Ці ж норми передбачають 

необхідність забезпечення з боку ЗМІ право на відповідь кандидатам та/або партіям у випадку 

поширення відомостей, які вони вважають недостовірними.  

Моніторинг наративів (повідомлень)  
 

Один з можливих підходів до моніторингу дезінформації та пропаганди в репортажах – це 

моніторинг вибраних наративів, які можуть використовуватись для розповсюдження 

дезінформації. Цей метод визначає серію обраних "наративів" – навмисне висловлених думок 

– стосовно конкретного питання, і підраховує частоту, з якою вони з'являються у програмах 

мовлення. Перевага такого підходу полягає в тому, що він різні якісні висловлювання, що 

містяться в трансляції, переводить у кількісну величину. Моніторинг наративів загалом 

використовуватиметься для виявлення, чи розповсюджують наративи ЗМІ, і якщо так, то яким 

чином. Вони просувають їх чи згадують про них, забезпечуючи важливий контекст.     

 

Моніторинг наративів (повідомлень) або пропозицій можна використовувати для дослідження 

висвітлення мовниками певних геополітичних позицій, які підтримують різні країни. Серію 

наративів можна було б розробити (ліпше за все це можна зробити, вивчивши попереднє 

висвітлення). Наприклад: 

 

 Наративи     

Наратив 1: Моральна деградація / Зниження соціальних цінностей 

Зразок повідомлення:  
Західний лібералізм призвів до порушення традиційних соціальних цінностей 

(наприклад, щодо прав ЛГБТК) 

Зразок ключових слів: 

["Християнин" АБО "Християнство" АБО "Християнські цінності" АБО "Традиційні 
цінності" АБО  

"Моральність"] 

  ["Спад" АБО "Розлад" АБО "Криза"] 

Зразок пов'язаних слів 

{"Сім'я" АБО "Шлюб" АБО "Розлучення" АБО "Гей" АБО "Педофілія" АБО "Евтаназія" 
АБО  

"Насильство"} 

   

Наратив 2: Міграція руйнує нашу / європейську культуру 

Зразок повідомлення: 
Мігранти-мусульмани не поважають християнські цінності, на які спираються 

наші суспільства 

Зразок ключових слів: 
["Міграція" АБО "Мігранти" АБО "Іммігранти" АБО "Біженці" АБО 

"Притулок"] 

  
["Мусульманин" АБО "Іслам" АБО "Християнин" АБО "Мечеть" АБО 

"Церква"] 

Зразок пов'язаних слів 

("Мультикультуралізм" АБО "Європейська культура" АБО "Європейська традиція" 
АБО "Європейські  

цінності"} 

   

Наратив 3: Цінності, що засновані на релігії, несумісні з ліберальною демократією  

Зразок повідомлення: 
Християни зраджують ліберальні цінності Європи, дотримуючись неліберальних 

поглядів і підтримуючи неліберальну ідеологію 

Зразок ключових слів: 
[Християнство "АБО" Християнин "АБО" Християнські цінності "АБО" Традиційні 

цінності "} 

  
["Демократія" АБО "Ліберальний" АБО "Лібералізм" АБО "Неліберальний" 

"Консерватизм"] 
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  частина 5 статті 57 Виборчого кодексу України. 
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  ["Несумісний" АБО "Суперечливий" АБО "Протилежний" 

Зразок пов'язаних слів ("Праворадикальний" або "Екстремісти" або "Теократія"} 

   

Наративи 4: Західне підкорення Центральної та Східної Європи (емоційне / психологічне) 

Зразок повідомлення:  
Якість шоколаду у Східній Європі пов'язана з тим смаком, якому вони надають 

перевагу 

Зразок ключових слів: ["ЄС" АБО "Європейський Союз" "Брюссель" АБО "Захід" АБО "Західний"] 

  
["Неповноцінний" або "Неповноцінність" АБО "Молодший" або "Залякування" АБО 

"Підпорядкування"] 

Зразок пов'язаних слів ("Шоколад" або "Їжа")  

 

 

Ці наративи можна об’єднати у більш загальні теми. Монітори також аналізують 

"тональність" наративів або, іншими словами, чи наративи представлені позитивно, негативно 

або нейтрально у ЗМІ, що моніториться.  

 

Фактичний процес моніторингу здійснюється у такий спосіб. Моніторщики зосереджуються 

лише на фрагментах (будь-які інформаційні повідомлення чи всі фрагменти трансляції), які 

відкрито згадують наративи. Потім вони перевіряють всі висловлені твердження, щоб 

визначити, чи вони відповідають будь-якому з наративів. Частота появи цих наративів тоді 

може бути виражена кількісно. Сенс полягає у тому, щоб перевірити матеріали ефіру 

упродовж певного періоду та визначити, по-перше, скільки висвітлення отримує питання, що 

перевіряється, і, по-друге, наскільки воно просунулось або денонсувалось ЗМІ, що 

перевіряється. 

 

Аналогічний спосіб полягає у визначенні певних ключових слів, які зазвичай вживаються 

разом із цією темою. Як і під час моніторингу наративів, моніторщики лише виявляють 

фрагменти, що стосуються вибраних наративів, і підраховують частоту появи заздалегідь 

визначених ключових слів. 

 

Перелік внутрішніх та зовнішніх наративів в межах місцевих виборів 2020 року містяться у 

формі моніторингу ЗМІ та соціальних мереж. 

 

Моніторинг мови ворожнечі, ксенофобії, расизму, мови ненависті та наклепу 

 

Міжнародні стандарти щодо "мови ворожнечі" передбачають, що ЗМІ повинні відмовитися від 

будь-яких відвертих нетолерантних висловлювань та ретельно розглянути, чи публікація 

таких висловлювань не сприяє наклепу і висміюванню за ознакою статі, раси, кольору, мови, 

віри та релігії, приналежності до національної або етнічної меншини чи етнічної групи, 

соціальних відмінностей, політичних чи інших переконань.68 Необхідність протидії таким 

 
68

  Рекомендація Ради Європи (97) 20 щодо "мови ворожнечі" закликає ЗМІ в державах-членах 

відмовитися від будь-яких відвертих або прихованих нетолерантних висловлювань та ретельно 

розглядати, чи публікація таких висловлювань не сприяє наклепу і висміюванню за ознакою статі, 

раси, кольору шкіри, мови, віри та релігії, приналежності до національної або етнічної меншини чи 

етнічної групи, соціальних відмінностей, політичних чи інших переконань. Віденська декларація (9 

жовтня 1993 року) наголосила на серйозному занепокоєнні з приводу відродження расизму, 

ксенофобії та антисемітизму, а також розвитку нетолерантного клімату та містила у собі 
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формам вираження поглядів є ще більш актуальною в ситуаціях напруженості та під час війни 

та інших форм збройних конфліктів. Уряди та державні установи на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, а також посадові особи є особливо відповідальними та 

повинні уникати заяв, зокрема до засобів масової інформації, які можуть сприйматись як мова 

ворожнечі або як мова, що можливо матиме наслідки легітимізації, розповсюдження або 

пропагування расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму або інших форм дискримінації чи 

ненависті на ґрунті нетолерантності. Такі заяви повинні бути заборонені та публічно 

спростовані у разі їх появи. 

 

Важливо чітко розрізняти медійну платформу, яка транслює расистські коментарі, що 

відбивають позицію редакції, та платформи, які передають такі коментарі, висловлені іншими 

особами, з метою повідомлення. Важливо також врахувати, чи мали такі коментарі характер 

підбурення, чи були представлені протилежні думки для рівноваги та інші елементи 

контексту, які дадуть змогу зрозуміти, чи ці позиції були представлені в позитивному чи 

негативному світлі.69 ЗМІ, що повідомляють про питання, пов'язані з виборами, повинні бути 

звільнені від відповідальності за розповсюдження незаконних заяв, зроблених безпосередньо 

сторонами або кандидатами – чи то в контексті прямих трансляцій чи реклами – якщо заяви не 

були визнані судом як незаконні, або заяви є прямим підбурюванням до насильства і ЗМІ мали 

можливість запобігти їх поширенню.70  

 

Висвітлюючи критику окремих осіб (навіть критичні зауваження, які навряд чи завдадуть 

шкоди їхній честі та гідності), важливо розглянути, чи діяв мовник як відповідальний 

кореспондент чи лише висловив свою власну думку. Міжнародні стандарти передбачають, що 

засоби масової інформації не повинні бути відповідальними перед законом за точне 

повідомлення заяв інших осіб, навіть якщо ці твердження вважаються незаконними.71 Проте, 

вважається незаконним, якщо ЗМІ дискримінує сторони на предмет виділення ефірного часу 

та стягнення платні за політичну рекламу з огляду на політичні погляди чи інші визнані 

підстави, у той час як це дозволено законом.72 Інший аспект, який слід враховувати, – це 

 
зобов'язання боротися з усіма ідеологіями, політикою та діяльністю, що здійснюють підбурювання 

до расової ненависті, насильство та дискримінацію, а також боротися з будь-якими діями або 

мовою, які можуть посилити страхи та напругу між групами на ґрунті різних расових, етнічних, 

національних, релігійних або соціальних ознак. 
69

  У справі Джерсільда Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь данського 

журналіста, який брав інтерв'ю у членів праворадикальної групи, що висловлювала расистські 

погляди, адже метою його програми було документування та викладення думок групи, а не їхнє 

пропагування.   
70

 Спеціальний доповідач ООН з питань свободи переконань і вираження поглядів, Представник 

ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач ОАД з питань свободи вираження поглядів, 

а також Спеціальний доповідач АКПЛН (Африканської комісії з прав людини і народів) з питань 

свободи вираження поглядів і доступу до інформації, «Спільна заява щодо ЗМІ та виборів», 15 

травня 2009 року,  http://www.osce.org/fom/37188?download=true. 
71

  Це позиція, яку підтримує Спеціальний доповідач ООН з питання права на свободу переконань і їх 

вільне вираження, і яка була прийнята, зокрема, Конституційним судом Іспанії. 
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 Спеціальний доповідач ООН з питань свободи переконань і вираження поглядів, Представник 

ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Спеціальний доповідач ОАД з питань свободи вираження поглядів, 

а також Спеціальний доповідач АКПЛН (Африканської комісії з прав людини і народів) з питань 

свободи вираження поглядів і доступу до інформації, «Спільна заява щодо ЗМІ та виборів», 15 

травня 2009 року,  http://www.osce.org/fom/37188?download=true. 

http://www.osce.org/fom/37188?download=true
http://www.osce.org/fom/37188?download=true
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особистість особи, яка критикується. Європейський суд з прав людини чітко дав зрозуміти, що 

межі наклепу набагато вужчі, коли особа, чия репутація може бути пошкоджена, є посадовою 

особою чи політиком в ширшому сенсі. Вважається, що потреби політичних дебатів та 

підзвітності означають, що рішуче висловлення думок не повинно обмежуватися.73   

 

В українському законодавстві є декілька положень, які встановлюють обмеження права на 

свободу вираження поглядів (включно із правами мовників). Ці положення містяться в 

декількох міжнародних документах і також часто розглядалися в правовій практиці 

Європейського суду з прав людини. Таким чином, немає простої процедури для розробки 

показників, за допомогою яких моніторщики зможуть надійно кодувати мовлення за 

порушення цих стандартів. Зокрема, важливо зазначити, що відповідальність може 

відрізнятися для особи, яка робить заяви, що закликають до ненависті або завдають шкоди 

честі або гідності іншої особи, та мовника, що передає ці заяви. 

 

Аналізуючи мову ворожнечі, ми повинні переконатися, що всі особи, що здійснюють 

моніторинг, добре розуміють, що являє собою мова ворожнечі, щоб вони могли 

ідентифікувати трансляції, які могли містити "мову ворожнечі" або наклеп, для подальшого 

перегляду мовлення.  

 

Виборчий кодекс передбачає, що поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики 

до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного 

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, 

расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я 

населення, забороняється74. 

 

У формі моніторингу, окрім згадки про положення українського законодавства75, буде 

передбачено таке визначення: 

 

Поза правовим регулюванням, це є агресивне висловлювання, яке принижує людину або групу 

осіб за ознакою статі, етнічної приналежності, релігії, раси, дієздатності або сексуальної 

орієнтації. У законодавстві мова ворожнечі – це будь-яке висловлювання, жестикуляція, 

письмо або форма вираження, що забороняється через можливе підбурювання до насильства 

або упереджених дій стосовно захищеної особи або групи осіб, або через те, що вона 

принижує чи залякує захищену особу або групу осіб. Закон може визначити захищену особу 

або захищену групу за певними ознаками.  

 

 

 
73

  Расто Кужель. Висвітлення подій та поведінка ЗМІ під час виборчого процесу, (ст.4) Місія ОБСЄ у 

Косово, 2017 (Media reporting and conduct during the electoral process, (pp.4) OSCE mission in Kosovo, 

2017) 
74

  частина 3 статті 57 Виборчого кодексу України. 
75

    Статті 21 та 24 Конституції України; Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації 

в Україні»; Закон України «Про захист суспільної моралі»; стаття 3 Закону України «Про пресу»; 

стаття 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; стаття 28 Закону України «Про 

інформацію»; статті 161 та 300 Кримінального кодексу України.   
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IV ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ  

 

Тлумачення даних  

 

Тлумачення числових даних потребує ретельного вивчення, беручи до уваги не тільки те, що 

показують статистичні таблиці, але й можливі причини значень, зазначених у цих таблицях. 

Таким чином, завжди важливо пояснити основні тенденції моніторингу ЗМІ та підтримати 

кожного з них одним або кількома конкретними прикладами. Медіа-аналітик повинен описати 

феномен, в цьому випадку продуктивність ЗМІ, але він або вона також повинні бути здатними 

пояснити його. Не існує загальної моделі для інтерпретації даних. Нижче наведено деякі 

прості вказівки, які можуть поліпшити читання даних та полегшити їхній аналіз.   

 

Звітність 

 

Нижче наведено кілька пропозицій щодо моніторингових звітів. Загалом, в поточному проекті 

використовуються два різні формати звітів – проміжні (попередні) та остаточні звіти. 

Проміжні звіти публікуються під час кампанії. Ідея полягає в тому, щоб поширювати 

попередні результати та тенденції за результатами моніторингу ЗМІ з метою висвітлення 

проблем та адвокатування їхнього вирішення. Вказуючи на проблеми та оприлюднюючи їх, 

ми здійснюємо тиск на засоби масової інформації та журналістів з метою усунення цих 

проблем. Водночас, результати передають органам, що регулюють діяльність ЗМІ, політичним 

кандидатам та засобам масової інформації з надією збільшити тиск і підтримати позитивні 

зміни.  

 

Проміжний звіт містить основний опис головних тенденцій та підкріплює їх одним чи двома 

найкращими прикладами, щоб зробити їх зрозумілими. Також під час прес-конференції, щоб 

оголосити висновки, дані моніторингу представляють у вигляді графіків (важливо вибрати 

лише найважливіші висновки, щоб не загубити їх серед поданої інформації, і люди не 

втратили цікавість та увагу).   

 

Остаточний звіт розділений на декілька частин, включно із вступом, використаними 

статистичними методами, результатами моніторингу, висновками та рекомендаціями. 

Доповідь має містити більш конкретні приклади, що висвітлюють тенденції – як негативні, так 

і позитивні (важливо заохочувати ЗМІ, які наполегливо намагаються добре виконувати свою 

роботу. Звіт також може містити цитати, додатки, посилання (бібліографію) або огляди.  

 

Для початку важливо пояснити мету написання звіту, методи, використані для збору даних, 

огляд аналізу та зрештою отримані результати. Важливо написати його так, щоб було цікаво 

читачеві. Читач повинен прагнути дізнатись, що всередині. У контексті використаної 

методології важливо належним чином пояснити всі підрахунки та методи, які були 

використані для збору та аналізу даних.  

 

Стосовно фактичних результатів моніторингу потрібно надати аналітичну оцінку роботи ЗМІ; 

пояснити загальну інформацію та контекст, щоб було зрозуміло для всіх. Звіти слід розробити 

таким чином, щоб спершу передати найбільш важливу інформацію. У нас завжди буде 

можливість висвітлити технічні деталі згодом,  в тілі звіту. У хороших моніторингових звітах 
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легко віднайти найважливішу інформацію, щоб заклопотані читачі, багато з яких не матимуть 

часу для повного прочитання звіту, змогли визначити, що їм потрібно знати, не шукаючи це.  

 

Крім того, потрібно бути обережними у використанні термінів моніторингу та жаргонізмів, 

адже потрібно впевнитись, що більшість читачів розуміє про що йдеться, незалежно від їхніх 

знань щодо методів моніторингу та аналізу даних.  

 

Добре використовувати таблиці, діаграми та графіки, які допомагають ілюструвати результати 

аналізів даних, а також написати примітки до тексту з поясненням важливих висновків. Під 

час написання приміток до тексту нам слід обов'язково виділити те, що важливо у кожній 

таблиці та графіку, а не лише повідомити наші дані. Таким чином, діаграми повинні бути 

максимально зрозумілими. Крім того, потрібно розмістити таблиці та інші графіки близько до 

тексту, на який вони посилаються.  

 

У висновках важливо належним чином завершити аналіз та запропонувати шляхи та методи 

вдосконалення. Отже, слід передбачити рекомендації, які мають бути пов'язаними з 

проблемами, зазначеними в тексті звіту. Ідея полягає в тому, щоб встановити мету і 

рекомендувати шляхи досягнення цієї мети. Ретельний аналіз стане основою цього висновку 

та запропонованих змін. Можна довести свої погляди, якщо дані є повними, правильними та 

зрозумілими.   

 

Крім організації прес-конференцій, важливо використовувати Інтернет та соціальні мережі для 

розповсюдження результатів моніторингу, а також підготувати короткі відео-інтерв'ю, які 

зосереджуватимуться на поясненні результатів моніторингу.  

 

 

ВИСНОВОК 

 

Цей документ має на меті надати методологію вирішення загальних питань, які можна 

вирішити шляхом проведення передвиборчого моніторингу. Проте, важливо зазначити, що 

точна модель кожного моніторингу ЗМІ залежить від питання дослідження, на яке потрібно 

надати відповідь. Наведені вище приклади мали на меті надати певні інструменти, які серед 

іншого дають змогу моніторщикам визначати наявність рівноваги та справедливості у 

висвітленні виборчих кампаній мовниками, а також балансу у висвітленні мовниками 

суперечливих політичних та інших питань. 

 

Крім того, основний метод моніторингу дасть змогу виміряти час, що виділяється для 

реклами, частку місцевого контенту, частку трансляцій національною мовою та інші основні 

кількісні юридичні вимоги. 

 

Додаток 1. Керівні настанови для осіб, що здійснюють моніторинг  

 

Прийняття рішення, яких суб’єктів моніторити 
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Перелік суб'єктів слід визначити до початку моніторингової діяльності. Відповідними 

суб'єктами є лише ті, які можна чітко ідентифікувати як певні політичні суб'єкти або 

угруповання. Іноді певні політичні терміни (наприклад, опозиція чи влада), які розповсюджені 

у політичній комунікації, часто використовуються в засобах масової інформації. Проте вони 

повинні міститися у переліку відповідних суб'єктів за умови, якщо ці терміни не 

використовуються невизначено, але вони представляють конкретні політичні сили, визнані 

такими в суспільстві. 

 

Перелік суб'єктів, щодо яких здійснюється моніторинг:  

 Президент  

Уряд 

Місцеві органи влади 

Зареєстровані кандидати 

Парламентські партії 

Відповідні непарламентські партії  

Центральна виборча комісія 

Інші 

 

Коли йдеться про моніторинг уряду, важливо мати перелік міністрів та заступників міністрів 

та розповсюдити його серед усіх моніторів. У випадку, якщо чиновники (президент та 

міністри уряду) прагнуть перевиборів, важливо передбачити час, який ці суб'єкти отримують 

як державні посадовці, а також час, який вони отримують як кандидати.  

 

Перелік тем, щодо яких здійснюється моніторинг: 

 

Земельне питання 

Армія/Воєнні 

Бізнес/Економіка 

Культура 

Катастрофи, інциденти, аварії 

Благодійність 

Корупція 

Злочинність 

Громадянське суспільство 

COVID-19 

Донбас (ДНР, ЛНР) 

Енергетика 

Вибори 

Освіта, наука 

Навколишнє середовище 

Зовнішні справи (які не мають відношення до України) 

Зовнішні справи (які стосуються України, наприклад, якщо Президент України 

зустрічається з Президентом Франції у Франції) 

Охорона здоров’я  

Промисловість 

Правосуддя 
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Операція об’єднаних збройних сил (колишня АТО) 

Крим 

ЗМІ 

Меншини 

Політика 

Російська агресія щодо України 

Релігія 

Соціальні питання (безробіття, бідність, соціальна нерівність) 

Спорт 

Транспорт, інфраструктура 

Технології 

Інше 

 

Моніторинг може відстежувати дані стосовно кількох аспектів, зокрема спрямування програм 

каналу – які типи програм є важливими для моніторингу.   

 

Типи програм: 

- Новини 

- Програми про поточний стан справ (політичні ток-шоу, дебати, інтерв'ю) 

- Документальні програми (пов'язані з політикою та виборами) 

- Безоплатна та платна політична реклама 

- Розважальні (політична сатира, ток-шоу) 

 

Визначення кількісного аналізу та конкретних змінних 

 

Методи моніторингу ЗМІ традиційно поділяються на кількісні та якісні. Кількісний 

моніторинг ЗМІ – відомий за науковим терміном як контент-аналіз – визначає числові виміри 

чи показники, які можна підрахувати та аналізувати. Якісний моніторинг ЗМІ використовують 

для оцінки роботи ЗМІ відповідно до таких заходів як етичні чи професійні стандарти, які не 

можна легко виміряти кількісно.76   

 

Кількісний моніторинг визначає показники, які дають змогу визначити, чи засоби масової 

інформації, щодо яких здійснюється моніторинг, відповідають їхнім правовим зобов'язанням 

та професійним стандартам. Наприклад, вимогу про те, що мовники повинні поважати 

політичний плюралізм, можна виміряти шляхом підрахунку тривалості ефірного часу або 

простору, наданого різним політичним утворенням (політичним партіям, уряду та 

президенту), а також тону, в якому їх змальовують.   

  

Якісний моніторинг розглядає аспекти продукту мовлення, які неможливо виміряти кількісно. 

Якісний моніторинг може бути відкритим для критики про те, що він "суб'єктивний" – що він 

залежить від думки моніторщика, – але це не зовсім справедливо. Якісний моніторинг 

закріплений у певних правових або етичних стандартах, а належним чином навчені особи, що 

 
76

  Див. наприклад, Клаус Брун Єнсен (ред.) Посібник з дослідження ЗМІ та засобів комунікації, 

Лондон 2002. 
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здійснюють моніторинг, повинні мати змогу робити однакові висновки, коли йдеться про 

оцінку того, чи порушені ці правові та етичні стандарти або ні. Він не може бути лише 

вираженням того, що подобається контролеру, а що ні. Ця методологія детально описує те, як 

якісний моніторинг можна здійснювати у послідовний та науковий спосіб. 

 

Кількісна складова моніторингу складається з контент-аналізу репрезентативної вибірки ЗМІ, 

зосереджуючи увагу на дотриманні стандартів, які за своєю суттю є кількісними, такими як 

кількість часу або простору, тон висвітлення та тривалість прямого чи непрямого ефіру. 

Особи, що здійснюють моніторинг ЗМІ визначають загальну кількість часу і простору, 

присвяченого моніторингу "суб'єктів" (політичних партій, уряду, президенту та ін.), а також 

вибраних тем, щодо яких має здійснюватися моніторинг – наприклад, політичні, економічні та 

соціальні проблеми, корупція, безробіття, охорона здоров'я тощо. Таким чином, ми можемо 

визначити, чи дотримуються мовники певних правових зобов'язань, зокрема вимоги до 

мовників щодо різноманітності у повідомленнях. Проте слід пам'ятати, що під час визначення 

дотримання різноманітності політичних чи соціальних репортажів важливо оцінити достатньо 

тривалий період (в ідеалі більше тижня). Наведена нижче схема показує основні об'єкти, 

щодо яких застосовується моніторинг, та які передбачають оцінювання рівня політичного 

плюралізму у висвітленні ЗМІ.   

 

П'ятибальна шкала  

 

П'ятибальна шкала призначена для надання моніторам більшого масштабу вибору, який вони 

повинні зробити під час оцінки висвітлення політичних утворень. Збалансоване висвітлення 

новин означає, що ЗМІ намагаються охопити події збалансовано, справедливо та об'єктивно, 

пропонуючи час або простір для всіх суб'єктів в межах повідомлення з метою представлення 

їхніх поглядів. Таке повідомлення новин є суто інформаційним і не містить будь-яких 

односторонніх оцінювальних поглядів чи критики. 

 

Загалом можна говорити про три різні види моніторингу, які слід розглянути. Перш за все, 

існує моніторинг кількісних правових зобов'язань, що пов'язані з рекламою та місцевим 

контентом. Головна мета моніторингу в цьому випадку полягає в тому, щоб визначити, чи 

дотримується мовник відповідних правових зобов'язань, що передбачають тривалість часу, 

виділеного для реклами. 

 

Друга категорія передбачає моніторинг правових положень, які за своєю суттю не можна 

виразити в кількісній формі. Хорошим прикладом таких положень є статті законодавства, що 

стосуються «мови ворожнечі» та наклепу. Вони є дуже важливими, але водночас потенційно 

можливо здійснювати їхнє складне правове обґрунтування. Процес моніторингу може всього 

лиш визначити повідомлення мовника, які могли суперечити цим положенням.  

 

Третя категорія передбачає питання, в яких моніторинг допоможе ЗМІ самим зрозуміти, 

наскільки добре вони виконують свої правові зобов'язання та професійні стандарти. У цьому 

моніторингу функція методології полягає у визначенні тих показників, які дають змогу 

визначити, наприклад, чи ЗМІ виконує зобов'язання щодо дотримання політичного 

різноманіття.  
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Як ЗМІ повинні повідомляти про кандидатів та інших державних чиновників під час 

виборів ? 

 

Члени уряду в деяких країнах намагаються замаскувати заходи виборчої кампанії чи 

пропаганди в межах їхньої інституційної діяльності або інформаційних кампаній. Таким 

чином, можна спостерігати за тим, як міністри урочисто відкривають будівлі, виступають 

перед студентами, організовують зустрічі або розпочинають нову програму з надання 

додаткових соціальних пільг вчителям чи іншим державним службовцям для отримання 

додаткового висвітлення в засобах масової інформації. Відмінність між цими двома видами 

діяльності не завжди легко встановити, навіть для незалежних ЗМІ. "Суть проблеми "переваги 

кандидата" полягає в тому, що переважно не існує чіткого та звичайного розмежування між 

діями, які президент, міністр або законодавчий орган виконує зазвичай під час виконання 

своїх службових обов'язків та дій, які вони виконують, щоб їх обрали повторно".77  

 

Члени уряду повинні діяти в інтересах всієї громадськості, але з іншого боку вони 

представляють політичну партію. Ця подвійна ідентичність є особливо проблематичною з 

огляду на два права, а саме право на рівні можливості доступу для кандидатів (право, яке має 

бути в рівновазі зі свободою та зобов'язанням засобів масової інформації висвітлювати 

діяльність уряду) та право на рівне ставлення до кандидатів. Новини, що стосуються чинного 

уряду, іноді можуть бути сформульовані в позитивному світлі, через тип висвітлених подій 

(наприклад, офіційні зустрічі, міжнародні саміти тощо).78 ЗМІ повинні приймати редакційне 

рішення щодо актуальності та цінності таких подій. Зрозуміло, що було б важко ігнорувати 

візит високопоставленого іноземця, але навіть в такому випадку важливо досягнути балансу, 

охопивши не лише офіційну частину візиту та зустрічей з діючими чиновниками, а й розмову 

з опозицією та отримати їхні погляди.  

 

Моніторинг  новин 

 

 
77

  Майкл Пінто-Душинський. ЗМІ та вибори, 1999, http://www.democracy.ru/english/library/international/eng_1999-

10.html. 
78

  Расто Кужель. Висвітлення подій та поведінка ЗМІ під час виборчого процесу, (ст.9) Місія ОБСЄ у 

Косово, 2017 рік. (Media reporting and conduct during the electoral process, (pp.9) OSCE mission in 

Kosovo, 2017) 

Доцільно, щоб засоби масової інформації в розумному обсязі обмежували висвітлення 

чиновників у передвиборчий період, особливо якщо державні чиновники (такі як прем'єр-

міністр) беруть участь у виборах. Висвітлення діяльності державних чиновників повинно 

базуватись на цінності теми, в якій фігурує політик, а не лише на факті участі цього 

посадовця. Програма новин має намагатися уникати автоматичного висвітлення вищих 

посадових осіб, оскільки телебачення є СУСПІЛЬНИМ, а не державним мовником. Якщо 

вирішено, що висвітлення посадової особи є важливим, тоді суспільні телерадіоорганізації 

повинні зробити все можливе, щоб надати необхідну передісторію для всіх таких 

повідомлень, включно із незалежними та / або протилежними поглядами до позиції уряду. 

http://www.democracy.ru/english/library/international/eng_1999-10.html
http://www.democracy.ru/english/library/international/eng_1999-10.html
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Очевидно, що баланс між конкуруючими партіями або кандидатами може не відбиватися в 

одному випуску новин (наприклад, у випадку, коли одна партія розпочинає свою партійну 

програму або проводить масштабну подію в межах кампанії, і є очевидним, що їй буде надано 

більше ефірного часу або простору в цей конкретний день, ніж її конкурентам). Однак, для 

досягнення балансу засоби масової інформації повинні протягом тривалого періоду 

забезпечувати справедливе представлення всіх партій та кандидатів (наприклад, висвітлюючи 

їхні партійні програми або великі події в рамках кампанії).  

 

Висвітлюючи будь-яке суперечливе питання, особливо політичного характеру, всім 

зацікавленим сторонам слід дати можливість представити свою позицію, в тому числі, коли 

хтось відмовляється надавати коментарі. У разі такої відмови повідомлення повинно містити 

інформацію про те, що громадськість належним чином проінформована. Важливо також 

забезпечити достатню контекстуальну та довідкову інформацію, особливо якщо питання є 

складним. Засоби масової інформації повинні уникати обмеження висвітлення таких 

суперечливих тем, лише представляючи думки залучених сторін (повідомлення типу «Він 

сказав, вона сказала») без належного контексту. Важливо за можливості завжди враховувати 

експертно-аналітичні погляди, що забезпечують рівновагу.79 

 

Для забезпечення довіри до ЗМІ надзвичайно важливо впевнитись, що весь персонал 

(редактори, продюсери, журналісти та ведучі програм новин та ток-шоу) сприймається як 

професійний та неупереджений під час виконання своїх журналістських обов'язків. 

Дотримання цієї вимоги є надзвичайно важливим під час підготовки новин (структура новин, 

склад, теми, монтування, візуальні, аудіо аспекти конкретних повідомлень новин, вибір 

гостей, тем та запитань в ток-шоу), а також спосіб, у який подано новини (спілкування з 

респондентами, гостями, як формулюються питання, їхній тон, наскільки поглиблено 

журналіст здійснює додаткові дослідження, чи може глядач сприймати, відчути, почути і 

побачити, чи справді цей журналіст зацікавлений, обізнаний у цій темі, чи журналіст дещо 

упереджений і схиляється до певних поглядів або дистанціюється від них. Основний принцип 

етичного мислення в журналістиці полягає в необхідності розрізняти новини та думки. 

Важливо забезпечити, щоб дві форми журналістики не змішувались. Новина – це інформація 

про факти та дані, тоді як погляди – це думки, ідеї, переконання або ставлення компаній, що 

керують засобами масової інформації, редакторами чи журналістами.80   

 

Конкретні змінні, що використовуються під час моніторингу висвітлення політичних 

суб'єктів та відповідних утворень 

 

Назва (суб'єктів та відповідних утворень): Залежно від типу виборів та обсягу моніторингу 

ми представляємо прізвище та ім'я будь-якої відповідної особи (кандидата/-ки на виборах, 

міністрів/-ерок, президента або члена/-кині парламенту) або особи, яка визначена як така, що 

належить до політичної партії, уряду чи іншого відповідного суб'єкту політичного чи 

пов'язаного з виборами характеру. Ім'я вказується кожного разу, коли представлена конкретна 

відповідна особа.  
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Приналежність (суб'єкт та утворення): Одиниця аналізу визначається присутністю 

відповідного утворення або суб'єкта у програмі ЗМІ. На виборах політичні конкуренти (партії, 

кандидати), які беруть участь у виборах, є найбільш очевидними відповідними об'єктами. До 

переліку відповідних утворень також належать інші суб'єкти, такі як партії, які не беруть 

участь у виборах, але відіграють значну роль у політичному середовищі, уряд, президент (як 

інституційна посада) або інші відповідні суб'єкти.  

 

Перелік суб'єктів слід визначити до початку моніторингової діяльності. Відповідними 

суб'єктами є лише ті, які можуть бути чітко визначені як певні політичні утворення або групи. 

Іноді певні політичні терміни (наприклад, опозиція чи влада), які розповсюджені у політичній 

комунікації, часто використовуються в засобах масової інформації. Проте вони повинні 

міститися у переліку відповідних суб'єктів лише, якщо ці терміни не використовуються 

невизначено, а представляють конкретні політичні сили, визнані такими в суспільстві. 

 

Безпосередній/опосередкований час: Відповідна кількість часу вимірюється і приписується 

суб'єкту як безпосередній час, якщо суб'єкт говорить безпосередньо на камеру та в мікрофон 

(пряма мова), і ми можемо почути його голос. В усіх інших випадках висвітлення відповідного 

суб'єкта, належний фрагмент часу кодують, як опосередкований. Суб'єкт може бути 

представлений опосередковано представником ЗМІ або іншою особою. У випадках, коли 

зображують політичного суб'єкта, вказують про нього у тексті, на зображенні тощо, час 

визначається як опосередкований.  

 

Якщо відповідний політичний суб'єкт А посилається на іншого відповідного політичного 

суб'єкта C, то час, протягом якого говорить суб'єкт А, вимірюється і визначається як 

безпосередній, тоді як час, відведений на представлення суб'єкта C, також фіксується і 

призначається суб'єкту C як опосередкований.  

 

Час: Кількість часу, відведеного конкретній особі чи політичному суб'єкту. Він вимірюється в 

секундах з використанням якомога точнішої системи вимірювання, щоб досягти найточніших 

результатів. Якщо відповідний суб'єкт або утворення лише згадується, це слід зарахувати, а 

суб'єкт або утворення слід занести до інформаційного листа та виділити одну секунду. 

 

Тон: Хоча оцінка тону висвітлення політичного суб'єкту видається більш суб'єктивною 

порівняно з визначенням того, скільки часу було відведено суб'єкту, навчання осіб, що 

здійснюють моніторинг ЗМІ та чітке визначення системи оцінювання тону виключає 

потенційний суб'єктивізм. Загалом, тон висвітлення кодується як позитивний, негативний чи 

нейтральний, використовуючи шкалу від 1 до 5. 

 

Гендер: Коли представлена  конкретна особа, їй призначається гендерний код, чоловік або 

жінка. Якщо такої статі не існує, призначається код: не ідентифіковано.  

 

Загальна тривалість повідомлення: Кількість часу, що виділяється для сюжету новин –  

вимірюється, коли ми зосереджуємось на темах або хочемо визначити фактичну частку 

інформації, пов'язаної з виборами, в усьому сюжеті.  
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Для місцевих виборів політичні партії, що беруть участь у виборах, кандидати, а також уряд є 

основними відповідними суб'єктами, щодо висвітлення яких у ЗМІ має здійснюватися 

моніторинг. Інші органи, такі як президент (або орган управління виборчим процесом) також 

містяться у переліку відповідних суб'єктів.  

 

 

Приклад того, як здійснити моніторинг новин  

 

Додаткова інформація: Це останні кілька днів агітаційної кампанії в межах парламентських 

виборів. Політична партія АНО, що є національною політичною партією, яка бере участь у 

виборах, проводить з'їзд у Києві, в якому беруть участь лідер політичної партії АНО, пан 

Бабка, а також голова популярної політичної партії КДМ із сусідньої країни, пан Борко. Партія 

КДМ не зареєстрована в країні, де відбуваються вибори, а лідер КДМ приїхав як гість АНО, 

щоб підтримати партію АНО на майбутніх виборах.   

 

Ведучий: Партія АНО сьогодні завершила свої заходи в межах кампанії. Пан Бабка, голова 

партії АНО, відвідав заключний з'їзд у столиці. Пан Борко, голова політичної партії КДМ, 

також взяв участь у заході. 

 

Зображення та голос пана Бабка: Шановні виборці, я впевнений у абсолютній перемозі у цих 

виборах.  

 

Зображення та голос пана Борко: Я приїхав сюди як друг цієї країни і прийшов, щоб сказати 

вам лише одне. Я багато років знаю пана Бабку і знаю, що він завжди каже правду, і якщо він 

каже, що переможе, він обов'язково зробить це.   

 

У будь-якому сюжеті моніторщики повинні фіксувати всі виступи відповідних суб'єктів або 

утворень. У цьому сюжеті відповідним суб'єктом є пан Бабка, а відповідним утворенням є 

партія АНО. Партія КДМ не зареєстрована в країні, де відбуваються вибори. Ні партія ХДР, ні 

пан Борисов, що представляє цю партію, не містяться у переліку відповідних суб'єктів та 

утворень. 

 

У першому реченні ведучого (Партія АНО сьогодні завершила свої заходи в межах кампанії) 

тривалістю 5 секунд йдеться про партію АНО. Час, протягом якого ведучий вимовляє це 

речення, буде вимірюватися та приписуватиметься партії АНО. У другому реченні ведучого 

(пан Бабка, голова партії АНО, відвідав заключний з'їзд у столиці) тривалістю 6 секунд, 

йдеться про відповідного суб'єкта пана Бабку, який представляє партію АНО. Час, протягом 

якого ведучий вимовляє це речення, буде вимірюватися та приписуватиметься партії АНО та 

пану Бабці. Його представлено опосередковано. Тон висвітлення нейтральний; стать вказана 

чоловіча. У третьому реченні ведучого (пан Борисов, голова політичної партії КДМ, також 

взяв участь у заході) тривалістю 7 секунд йдеться про пана Борисова, який представляє партію 

КДМ. Час речення не вимірюється, оскільки пан Борисов та КДМ не є відповідними 

суб'єктами / утвореннями. Речення пана Бабки тривалістю 8 секунд (Шановні виборці, я 

впевнений у абсолютній перемозі у цих виборах) вимірюється і приписується панові Бабці. 
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З двох речень, озвучених паном Борисовим, перше (я приїхав сюди як друг цієї країни і 

прийшов вам сказати лише одне) упущено, оскільки пан Борисов, а не відповідний кандидат, 

говорить лише про себе. Друге речення (Я багато років знаю пана Бабку, і я знаю, що він 

завжди каже правду, і якщо він каже, що переможе, він обов'язково зробить це) тривалістю 12 

секунд вимірюється, і оскільки пан Борисов говорить про відповідного кандидата пана Бабку, 

інформація заноситься до інформаційного листа таким чином:  

 

Отже,  весь цей сюжет заноситься до інформаційного листа таким чином: 

 

Канал: Дата: Програма: Початок  

Програма: 

ПІБ моніторщика: 

Перший 

національний 

01.05.2018 Новини 20.00 Думітру 

Особа Приналежні

сть 

Загальна 

тривалість 

Прямий Тон 

 АНО 5 с. Опосередкований Нейтральний 

М.Бабка АНО 6 с. Опосередкований Нейтральний 

М.Бабка АНО 8 с. Прямий Позитивний 

М.Бабка АНО 12 с. Опосередкований Позитивний 

 

Додаток 2. Таблиці / шаблони / форми, що мають бути заповнені моніторщиками під час 

здійснення моніторингу. 

 

[Таблиці/шаблони/форми можна отримати від Секретаріату Ради Європи за запитом: 

kyiv@coe.int]. 
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