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ВСТУП 
  

Коаліція громадських організацій, у яку входять Комісія з журналістської етики, 

«Платформа прав людини», Український інститут медіа та комунікації та 

StopFake, проводять системний моніторинг висвітлення в медіа парламентської 

передвиборчої кампанії в Україні. Ця активність упроваджується за підтримки 

двох проектів Ради Європи: «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності 

виборчої практики в Україні» та «Зміцнення свободи медіа, доступу до 

інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні», що 

імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-

2021 рр. 

  

Мета моніторингу – надання професійної, комплексної та об’єктивної оцінки 

політичного різноманіття та балансу у висвітленні новин та поточних подій на 

10 телеканалах та у матеріалах 8 інтернет-видань. Окрім цього, іншими 

аспектами та показниками, щодо яких здійснюється моніторинг, є роль 

соціальних медіа під час виборів, потенційний вплив дезінформації та 

пропаганди, а також протидія медіастереотипам та висвітлення гендерної 

тематики. Основною метою моніторингу є інформування громадськості про 

поведінку ЗМІ під час виборчої кампанії і стимулювання дискусії щодо 

об’єктивності та якості їх роботи з висвітлення виборчих перегонів та сприяння 

їх дотриманню міжнародних стандартів і кращих практик щодо свободи 

вираження поглядів та незалежності ЗМІ. 

  

Дані для медіамоніторингу було зібрано 13 незалежними спеціалістами, які 

працювали повний робочий день мінімум 5 днів на тиждень. 
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МЕТОДОЛОГІЯ 

  

Методологію було розроблено експертами Ради Європи Расто Кужелем та 

Олександром Бурмагіним, у ній було враховано коментарі та пропозиції від 

інших партнерів проекту. Методологія визнана на міжнародному рівні й 

застосовувалася у подібних проектах у понад 50 країнах за останні 20 років, 

зокрема й в Україні. Враховуючи комплексний підхід, орієнтований на контент, 

методологія дозволяє надати глибокий аналіз плюралізму і різноманіття у 

медіависвітленні, зокрема й проаналізувати висвітлення певних суб’єктів та 

тем, що досліджуються в належному контексті та з урахуванням детального 

порівняння й аналізу. 

  

Медіамоніторинг передбачає кількісний та якісний аналіз висвітлення. Під час 

кількісного аналізу увагу зосереджено на кількості часу, виділеного партіям та 

іншим політичним гравцями (таким як Уряд, органи місцевого самоврядування), 

а також на тональності, у якій цих суб’єктів висвітлено, – позитивно, нейтрально 

чи негативно. Під час моніторингу увага також приділяється тематичній 

структурі новин, оцінюванню тематичного розмаїття шляхом вимірювання 

фактичного часу, виділеного на різні теми. 

  

Якісний моніторинг оцінює роботу ЗМІ відповідно до таких принципів, як етичні 

чи професійні стандарти – баланс, точність, вчасність, вибір питань, 

замовчування певної інформації, використання службового становища, 

позиціювання подій, провокаційна лексика, які важко виміряти кількісно. Окрім 

цього, спеціалісти з моніторингу оцінюють роботу медіа відповідно до принципів 

і стандартів, закріплених у Кодексі етики українського журналіста, і регулярно 

інформують Комісію з журналістської етики щодо можливих порушень. Повний 

текст методології можна завантажити тут: 

http://www.cje.org.ua/ua/metodologiya_monitoryngu. 

  

Щодо чого здійснюється моніторинг: 

  

Випуски новин у прайм-тайм (вечір) на десяти національних каналах: 

«UA:Перший», 

«1+1», 

«Інтер», 

«Україна», 

ICTV, 

СТБ, 

«112 Україна», 

«Прямий», 

«5 канал», 

NewsOne. 

http://www.cje.org.ua/ua/metodologiya_monitoryngu
http://www.cje.org.ua/ua/metodologiya_monitoryngu
http://www.cje.org.ua/ua/metodologiya_monitoryngu
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Ток-шоу/дебати (кожен випуск): 

«Пульс» («112 Україна»), 

«Прямий ефір зі Світланою Орловською та Миколою 

Вереснем» («Прямий»), 

«Свобода слова» (ICTV), 

«Право на владу» («1+1»), 

«Український формат» (NewsOne), 

«Зворотний відлік» («UA:Перший»), 

«Народ проти» (ZIK). 

  

Вісім онлайн-ЗМІ (здійснюється моніторинг контент-стрічки новин): 

obozrevatel.com, 

segodnya.ua, 

strana.ua, 

korrespondent.net, 

pravda.com.ua, 

gordonua.com, 

hromadske.ua, 

nv.ua 

 

Cоціальні мережі – Facebook-сторінки 10 найпопулярніших партій та їхніх 

офіційних лідерів:  

«Слуга народу», Дмитро Разумков;  

«Європейська солідарність», Петро Порошенко;  

«Опозиційна платформа – За життя», Юрій Бойко;  

«Батьківщина», Юлія Тимошенко;  

«Голос», Святослав Вакарчук;  

«Сила і честь», Ігор Смешко;  

Олег Ляшко;  

«Громадянська позиція», Анатолій Гриценко;  

«Опозиційний блок», Олександр Вілкул;  

ВО «Свобода», Олег Тягнибок.  
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

Основні висновки 

  

● Проміжні результати моніторингу демонструють, що засоби масової 

інформації загалом надають різноманітну інформацію про партії та 

кандидатів, які балотуються на парламентських виборах. Але це 

розмаїття можна побачити, якщо бути споживачем не одного, а кількох 

різних медіа. Проте, якщо виборець є споживачем лише одного медіа, він 

буде обмежений в отриманні інформації про кандидатів та виборчий 

процес. Адже поява кандидатів, насамперед у теленовинах, часто 

визначається не інформаційною цінністю, а, можливо, інтересами 

власників медіа. 

● Як і під час президентської виборчої кампанії, телеканали (окрім 

«UA:Суспільне») мали своїх фаворитів і серед політичних партій. Такі 

телеканали, як «Інтер», «112 Україна», NewsOne, підтримували 

«Опозиційну платформу – За життя». «Прямий» та «5 канал» – 

«Європейську солідарність», «1+1» – «Слугу народу». «Україна» – 

Радикальну партію Олега Ляшка, «Європейську солідарність» та 

«Опозиційний блок». ICTV та СТБ також підтримували пул партій, 

зокрема насамперед «Голос», але також і «Батьківщину», «Слугу 

народу», «Опозиційний блок». 

● Велику увагу у всіх телеканалах, щодо яких здійснювався моніторинг, 

було приділено Президенту Володимиру Зеленському. Тональність 

висвітлення – здебільшого нейтральна чи позитивна. 

● Телеканали багато разів порушували професійні стандарти та 

розміщували сюжети із ознаками замовності (джинсу). Єдиний канал, де 

не було джинси в новинах, – «UA:Перший». 

● Також телеканали продовжують (як і під час президентської кампанії) 

порушувати виборче законодавство в частині оприлюднення 

соціологічних даних, не надаючи повну інформацію про саме опитування 

та його замовників. Також не у всіх ток-шоу дають глядачам зрозуміти, 

що опитування в студії є нерепрезентативними і представляє думку 

аудиторії лише конкретної програми. 

● Ніхто з телеканалів не висвітлював справу Андрія Богдана 

(розслідування Дениса Бігуса про причетність Андрія Богдана до 

кредитної афери на 200 млн. доларів.). Натомість її подавали лише деякі 

онлайн-ЗМІ, зокрема Nv.ua.  

● Онлайн-медіа інтенсивніше висвітлювали виборчу кампанію, проте ті, хто 

здійснював моніторинг, фіксували велику кількість матеріалів з ознаками 

замовності (джинси) на користь різних партій.  

● Представленість жінок у медіа добре ілюструє відсутність гендерного 

паритету в політиці. Зокрема, моніторинг висвітлював діяльність таких 

суб’єктів, як Президент, Офіс Президента України, Прем’єр-міністр, Уряд, 



8 

 

Команда Зеленського, мери міст та голови обласних держадміністрацій 

(ОДА), Центральна виборча комісія (ЦВК), а також 16 партій, критична 

більшість із яких представлена чоловіками, що вплинуло на отримані 

дані. За даними моніторингу, чоловікам надавалося незіставно більше 

часу порівняно із жінками на загальнонаціональних телеканалах – 90% 

прайм-тайм, тоді як жінкам – лише 10%. Аналогічна тенденція 

прослідковується і в онлайн-ЗМІ. 

● За період моніторингу було виявлено 93 можливих порушення Кодексу 

етики українського журналіста серед медіа, щодо яких здійснювався 

моніторинг. Ці порушення було передано на розгляд Комісії з 

журналістської етики як органу саморегулювання журналістів та редакцій. 

Комісія винесла 6 рішень (4 рішення у формі публічного осуду та 2 

рішення у формі дружнього попередження) щодо таких медіа, як 

телеканали «1+1», NewsOne, ICTV, СТБ та онлайн-видання 

«Обозреватель» і «Гордон». Інші скарги перебувають на опрацюванні. 

Більшість виявлених випадків були пов’язані із: п. 2 (служіння інтересам 

влади чи власників, а не суспільства); п. 6 (повага до права громадськості 

на повну та об’єктивну інформацію про факти і події); п. 7 (інформаційні 

та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами); п. 9 

(факти, судження, припущення мають бути чітко відокремлені одне від 

одного); п. 10 (точки зору опонентів мають бути представлені 

збалансовано, мають бути подані оцінки незалежних експертів), п. 11 

(викривлення змісту через вибіркове цитування соцопитування).  

● Більшість партій і їхніх лідерів у Facebook будують свою стратегію на 

критиці опонентів, уникаючи озвучування власної позиції або 

висловлюючи її дуже узагальнено. При цьому небагато партій активно 

промотують окремих кандидатів зі свого виборчого списку. Натомість у 

своїй риториці покладаються на впізнаваний бренд лідера. Понад 

половина партій та їхніх лідерів у Facebook використовують мову, що 

розпалює ворожнечу. При цьому ніхто не надає освітнього контенту для 

виборців, за винятком того, як проголосувати не за місцем реєстрації, та 

роз’яснень щодо можливих кандидатів-клонів.  

● Серед російських пропагандистських наративів, що проникли в українську 

медіасферу, – спроби легітимізації анексії Криму та окупації частини 

Донбасу, уникання згадок про російську присутність на Донбасі, спроби 

дискредитації Української православної церкви та необхідність 

«домовлятися про мир» із Росією й псевдореспубліками на окупованій 

частині Донбасу. Було виявлено тенденцію, коли такі тези поширюють 

кандидати у народні депутати, яким той чи інший канал або онлайн-медіа 

надає слово.  
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА У СФЕРІ ВИСВІТЛЕННЯ 

ВИБОРІВ ТА РОЛЬ РЕГУЛЯТОРА 

  

У цілому, законодавство, яке регулює виборчий процес, розпорошене і 

складається з багатьох 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 законів про вибори, 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».  

 

Основним законодавчим актом, який регулює проведення 

парламентських виборів, є Закон України «Про вибори народних депутатів 

України» (від 17 листопада 2011 року №4061-VI із змінами та доповненнями). 

 

Незважаючи на давні рекомендації Європейської комісії «За демократію 

через право» (Венеціанська комісія) Ради Європи та ОБСЄ/БДІПЛ, гармонізацію 

виборчого законодавства не було здійснено і станом на липень 2019 року. 

Проголосований у листопаді 2017 року мінімальною більшістю депутатів у 

першому читанні проект Виборчого кодексу України (законопроект №3112-1) 11 

липня 2019 р. було підтримано депутатами у другому читанні й у цілому (із 17-ї 

спроби). На момент опублікування цього звіту невідомо, буде цей нормативно-

правовий акт підписано чи ветовано Президентом. Остаточної редакції кодексу, 

із врахуванням всіх поправок, немає навіть у парламентарів. Крім того, 

відповідно до однієї із підтриманих поправок Виборчий кодекс, який має прийти 

на зміну законам про вибори президента, народних депутатів, про місцеві 

вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців, 

повинен набрати чинності лише з 1 грудня 2023 року.  

 

Головним завданням виборчого законодавства в частині інформаційного 

забезпечення та агітації є встановлення справедливого балансу інтересів 

кандидатів (партій), засобів масової інформації, виборців та надання кожному 

виборцю можливості зробити поінформований і усвідомлений вибір. 

  

Чинне законодавство в цій сфері 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 
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регулювання відповідно до предмету на дві частини – «Інформаційне 

забезпечення виборів» та «Передвиборна агітація» (розділи XVІІІ, ІX). 

Природно, що воно має «фундамент» тих років і лише в окремих частинах 

містить спроби відповідати сучасним умовам. Адже за 9 років практика 

застосування, як адміністративна так і судова, показала певні недоліки, які на 

сьогодні потребують нових системних підходів у регулюванні. Зокрема й щодо 

«правил гри» для медіа під час агітації та інформування, санкцій за їх 

порушення та наявності повноважного, ефективного регулятора (регуляторів) ці 

санкції застосовувати. 

  

Проте в наявних умовах, незважаючи на дефекти правового поля, 

потребує аналізу й обговорення ефективність дій регулятора у сфері 

телерадіоорганізацій (для преси та онлайн-медіа регулятори відсутні). Оскільки 

національні телеканали хоч і втрачають популярність, але лишаються основним 

джерелом інформації для 74% населення України1 і важливість дотримання 

саме з їхнього боку стандартів висвітлення і вимог щодо розміщення агітаційних 

матеріалів під час виборчих перегонів важко переоцінити. 

  

При цьому варто враховувати, що вибори до Верховної Ради України є 

позачерговими, й відповідно увесь виборчий процес, який триває 60 днів, дуже 

стислий і швидкоплинний. Він стартував практично відразу після завершення 

президентських перегонів. 

  

Під час президентських виборів діяльність Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення вже була предметом дослідження. Зокрема, у 

підсумковому Звіті2 незалежного моніторингу висвітлення в медіа 

президентської виборчої кампанії в Україні зазначено: 

  

«Щодо реагування на перелічені порушення, то Національна рада з 

питань телебачення і радіомовлення протягом всієї кампанії обирала для себе 

один із таких варіантів – повідомити телерадіокомпанію про ознаки порушення 

чинного законодавства та вимагати привести свою діяльність до вимог 

виборчого законодавства, проінформувати Центральну виборчу комісію про 

зафіксовані ознаки порушення, звернутись до телеканалів із проханням надати 

пояснення щодо зафіксованих ознак порушень. Усього, починаючи із січня 2019 

року, регулятор розіслав 30 таких листів-повідомлень до 19 телеканалів. У 

відповідь отримав 13 листів-відповідей від 7 телерадіоорганізацій (ТРО). 

 

                                                
1
 Результати всеукраїнського соціологічного опитування «Джерела інформації, медіаграмотність і 

російська пропаганда», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2019 року. 
2
 Підсумковий звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа президентської виборчої 

кампанії в Україні (http://www.cje.org.ua/ua/zvity/pidsumkovyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-

vysvitlennya-v-media-prezydentskoyi). 

http://www.cje.org.ua/ua/zvity/pidsumkovyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-vysvitlennya-v-media-prezydentskoyi
http://www.cje.org.ua/ua/zvity/pidsumkovyy-zvit-za-rezultatamy-nezalezhnogo-monitoryngu-vysvitlennya-v-media-prezydentskoyi
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Також варто зазначити, що протягом президентської кампанії регулятор 

не склав жодного протоколу про адміністративні правопорушення3 щодо 

порушень із боку телеканалів у сфері агітації. Як можливу причину 

бездіяльності на одній із засідань робочої групи для здійснення нагляду за 

дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства було названо 

дефекти локальних нормативно-правових актів самої Національної ради з 

питань телебачення і радіомовлення. Тільки у квітні 2019 р. було 

повідомлено, що почався процес внесення змін до них і було висловлене 

сподівання, що цей процес буде завершено до кінця травня 2019 року, і під час 

парламентських виборів регулятор уже зможе складати протоколи та 

спрямовувати їх на розгляд до суду». 

 

Перша частина незалежного моніторингу вже парламентської кампанії 

засвідчила, що ТРО продовжують порушувати засадничі принципи 

інформування під час виборчого процесу та не дотримуються обмежень, 

передбачених при веденні агітації. Це відбувається на фоні відсутності жодного 

прецеденту притягнення до відповідальності за такі порушення. Насамперед 

ідеться про обов’язок повідомляти про перебіг виборчого процесу, події, 

пов’язані з виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, 

об’єктивності інформації та її неупередженого подання4. Про яке неупереджене 

подання можна говорити із такими результатами дослідження? – запитання 

риторичне. Саме ці дані, як і дані моніторингу самого регулятора, свідчать про 

наявність у діях представників багатьох телеканалів складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 212-9 КУпАП «Порушення порядку 

ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 

референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в 

інформаційному забезпеченні виборів». Зокрема в цій частині: «надання 

переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової 

інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, 

політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими 

чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, 

інформаційних агентств». І саме регулятор відповідно до норм КУпАП повинен 

складати протоколи про адміністративні правопорушення в таких випадках. 

Скільки протоколів про адміністративні правопорушення було складено 

протягом парламентської кампанії? – так само, як і під час президентської, – 0. 

Чому? Бо, як зазначено вище, тільки у квітні цього року було обіцяно внесення 

змін у локальні нормативно-правові акти самої Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення (до кінця травня). До парламентських виборів 

                                                
3
 Стаття 212-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) «Порушення порядку 

ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням 

засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів» та стаття 212-11 

КУпАП «Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта 

виборчого процесу». 
4
 Частина 2 статті 66 Закону України «Про вибори народних депутатів України». 
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регулятор повинен був мати повноцінний механізм, але трапились дострокові 

вибори 21 липня 2019 р. Тому читаємо новину від 11 липня 2019 року (за 10 

днів до виборів): «Національна рада винесла на громадське обговорення 

проект змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги. 

Запропоновані зміни визначають процедуру, за якою уповноважені особи 

регуляторного органа мають складати протоколи про адміністративні 

правопорушення у разі недотримання мовниками відповідних положень Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Проект змін до Інструкції 

доповнено зразками бланків протоколу про адміністративне правопорушення, 

журналу реєстрації цих протоколів тощо. Термін громадського обговорення 

проекту змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги – 1 місяць»5. Отже, на сьогодні маємо надію, що хоча б до 

місцевих виборів, про які вже також говорять як про «дострокові на осінь 2019-

го», регулятор таки матиме всі передумови для реагування на адміністративні 

правопорушення з боку посадових осіб телерадіоорганізацій. 

 

Крім того, продовжуються системні порушення, які фіксувались і під час 

виборів Президента України: 1) відсутність усіх передбачених законом вихідних 

даних при поширенні на телебаченні результатів соціологічних опитувань, 

пов’язаних із виборчим процесом6; 2) відсутність текстового повідомлення «Це 

опитування відображає думку лише цієї аудиторії», яке має демонструватися на 

екрані під час оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії7. 

До них додались факти відвертого долучання агітаційних матеріалів до 

інформаційних програм/випусків новин8. Деякі телеканали перетворились на 

агітаційні майданчики і замість інформування на засадах повноти, точності й 

неупередженого подання додають у новини, наприклад, стендапи кандидатки 

на комбайні, участі кандидата в презентації фільму або перевірки якості доріг. 

Загалом цей кадр можна зробити символом інформаційної політики 

українського телебачення (у переважній більшості) при висвітленні 

парламентської кампанії 2019 року. Зафіксовано і факти маніпуляцій 

соціологічними даними та опитуваннями аудиторії, що також є неприпустимим, 

оскільки це, крім власне порушення закону, заважає виборцям робити 

поінформований та усвідомлений вибір під час голосування. 

 

Як і у попередній виборчій кампанії, на позачергових парламентських 

перегонах при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення 

                                                
5
 Національна рада доповнює інструкцію про проведення перевірок, щоб мати можливість складати 

адміністративні протоколи (https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-dopovnyuye-instruktsiyu-pro-

provedennya-perevirok-shhob-maty-mozhlyvist-skladaty-administratyvni-protokoly/). 
6
 Частина 2 статті 67 Закону України «Про вибори народних депутатів України». 

7
 Частина 5 статті 67 Закону України «Про вибори народних депутатів України». 

8
 Частина 17 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України». 

https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-dopovnyuye-instruktsiyu-pro-provedennya-perevirok-shhob-maty-mozhlyvist-skladaty-administratyvni-protokoly/
https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-dopovnyuye-instruktsiyu-pro-provedennya-perevirok-shhob-maty-mozhlyvist-skladaty-administratyvni-protokoly/
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створено Робочу групу для здійснення нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії 

позачергових виборів народних депутатів України у 2019 році. На першому 

засіданні цієї групи 10 липня 2019 року було презентовано результати 

моніторингу (період: 24 травня – 30 червня), який здійснює сам регулятор9. 

 

Нижче наведено деякі факти із презентованого звіту Національної ради з 

питань телебачення і радіомовлення. 

● Представлено 100 фактів, коли результати соціологічних досліджень 

були оголошені з ознаками порушення статті 67 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» (серед порушників – майже всі 

телеканали – О.Б.). 

● ТОВ «МК ТРК ICTV», здійснюючи інтерактивне опитування аудиторії в 

інформаційній передачі «Свобода слова», 4 рази не розмістило на екрані 

текстове повідомлення про те, що це опитування відображає думку лише 

цієї аудиторії. 

● В ефірі п’яти телеканалів Національна рада зафіксувала ознаки 

порушень розміщення реклами політичних партій (розміщено в одному 

блоці з комерційною рекламою і, власне, як комерційну, але вже після 

реєстрації ЦВК. – О.Б.). Частина 8 статті 74 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» регламентує заборону розміщувати 

політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною. 

● Розміщення в комерційній та соціальній рекламі прізвищ чи портретів 

кандидатів у депутати і назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого 

процесу. Цієї норми не дотрималися телеканали ICTV, «Україна», 

«Інтер», «1+1», «24 канал», розмістивши рекламу партій «Голос», 

«Європейська солідарність», «Опозиційний блок», «Опозиційна 

платформа – За життя» у блоці комерційної реклами вже після того, як 

вони були зареєстровані у ЦВК. 

● Зафіксовано численні прояви політичної агітації в інформаційних 

випусках новин. Вона здійснювалася шляхом трансляції окремих тез із 

політичних програм партій і використання символіки політичних партій у 

сюжетах. Такі порушення зафіксовано на телеканалах ICTV, «Україна», 

«Інтер», «Студія 1+1», Rabinovich TV, «24 канал», «Прямий», 

Hromadske.tv, УНІАН. Найбільша кількість висловлювань кандидатів у 

народні депутати в ефірі інформаційних передач була на телеканалі 

ICTV. 

 

Установивши всі перелічені порушення, регулятор у частині оплати 

політичної реклами як комерційної звернеться про зафіксовані ознаки 

                                                
9
 Робоча група з нагляду за дотриманням ЗМІ законодавства під час виборів народних депутатів провела 

перше засідання (https://www.nrada.gov.ua/robocha-grupa-z-naglyadu-za-dotrymannyam-zmi-zakonodavstva-

pid-chas-vyboriv-narodnyh-deputativ-provela-pershe-zasidannya/). 

https://www.nrada.gov.ua/robocha-grupa-z-naglyadu-za-dotrymannyam-zmi-zakonodavstva-pid-chas-vyboriv-narodnyh-deputativ-provela-pershe-zasidannya/
https://www.nrada.gov.ua/robocha-grupa-z-naglyadu-za-dotrymannyam-zmi-zakonodavstva-pid-chas-vyboriv-narodnyh-deputativ-provela-pershe-zasidannya/
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порушення виборчого законодавства у Центральну виборчу комісію і 

Національне агентство з питань запобігання корупції для реагування в межах їх 

компетенції. Також до реагування можна віднести «звернення уваги 

парламентарів при підготовці змін до чинного законодавства». Про інші 

дії/рішення Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не 

повідомляла.  

 

Думка авторів звіту щодо можливих дій регулятора у випадку порушень із 

боку телеканалів виборчого законодавства полягає в наявності підстав у Законі 

України «Про телебачення і радіомовлення» для ініціювання перевірок і у 

випадку підтвердження порушення/порушень щонайменше оголошення 

попередження відповідному телеканалові10.  

 

Варто нагадати, що метою діяльності регулятора відповідно до чинного 

законодавства є нагляд за дотриманням законів України у сфері 

телерадіомовлення11, зокрема й під час виборчого процесу12. 

                                                
10

 Стаття 59, стаття 70, частина 2 статті 72, Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
11

 Стаття 1 Закону України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення». 
12

 Стаття 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
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РЕЗУЛЬТАТИ МЕДІАМОНІТОРИНГУ 

  

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
 

Телебачення, незважаючи на зростання інтернет-аудиторії, лишається 

основним джерелом суспільно-політичної інформації. Про це свідчать дані 

низки соціологічних досліджень. Наприклад, за результатами дослідження 

компанії InMind, проведеного в травні-червні 2018 р. на замовлення 

міжнародної громадської організації Internews у рамках «Проекту У-Медіа» 

USAID, 77% українців користуються телебаченням як джерелом новин. А тому 

роль телеканалів у виборчому процесі в Україні зажди значна. 

  

РЕЙТИНГИ 

 

За даними Індустріального телевізійного комітету, у червні 2019 р. у топ-5 

увійшли такі телеканали (дані розраховано за червень 2019 року для вибірки: 

індивіди віком 4 роки і старші, що проживають на всій території України; аналіз 

здійснено на основі показників Shr% – частка і Rat% – рейтинг): 

1. «Україна» (Rat – 1,74%, Shr – 13,14%); 

2. «1+1» (Rat – 1,29%, Shr – 9,76%); 

3. ICTV (Rat – 1,07%, Shr – 8,05%); 

4. «Інтер» (Rat – 0,86%, Shr – 6,51%); 

5. СТБ (Rat – 0,70%, Shr – 5,25%); 

  

Інші телеканали, щодо яких здійснювався моніторинг, мають такі показники: 

➢  «112 Україна» – 10 місце (Rat – 0,31%, Shr – 2,36%); 

➢  NewsOne – 16 місце (Rat – 0,18%, Shr – 1,36%); 

➢  «Прямий» – 18 місце (Rat – 0,17%, Shr – 1,31%); 

➢  «UA:Перший» – 19 місце (Rat – 0,14%, Shr – 1,03%); 

➢  «5 канал» – 31 місце (Rat – 0,05%, Shr – 0,35%). 

  

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ. ТЕЛЕНОВИНИ 

 

«UA:Перший» (Публічне акціонерне товариство «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», або ПАТ «НСТУ») 

Порівняно з президентською кампанією «UA:Перший» дещо більше 

висвітлював теми політики загалом. Але про політичні партії, які беруть участь у 

виборчому процесі, інформації подавалось небагато, і це висвітлення було 

http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/
http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/
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здебільшого нейтральним. Зовсім не фігурували в новинах цього телеканалу 

такі політичні сили, як «Українська стратегія», «Громадянська позиція», 

Радикальна партія Олега Ляшка, мінімум згадок було про «Батьківщину», 

«Голос», «Самопоміч», «Силу і честь». На першому місці за висвітленням тут 

«Опозиційний блок» та «Опозиційна платформа – За життя», хоча це єдині 

політичні сили, які згадуються в негативній тональності. 

 
Натомість чимало сюжетів про вибори стосувалося роботи ЦВК: сюжети про 

реєстрацію кандидатів, про судовий позов «Руху нових сил», про прийняття 

форми бюлетенів, про присвоєння порядкових номерів партіям тощо. 

  

Також цей телеканал став більше висвітлювати діяльність Президента. Так, 

наприклад, за два дні (7 та 8 липня) Володимир Зеленський фігурував у 6 

новинних сюжетах. Висвітлення діяльності Президента на цьому телеканалі 

здебільшого нейтральне, хоча також присутні як позитив, так і негатив. 
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Серед гарячих тем, які висвітлював «UА:Перший», були такі: повернення Росії в 

ПАРЄ, скасування параду до Дня незалежності, церковний розкол (Філарет 

проти ПЦУ), звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених, телеміст 

NewsOne – «Россия 1» та нова люстрація.  
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Телеканал «Україна» 

У новинах телеканалу «Україна» найбільше висвітлення отримала Радикальна 

партія Олега Ляшка, причому лише в нейтральній або позитивній тональності. 

На другому місці за висвітленням на цьому телеканалі «Європейська стратегія» 

– здебільшого в нейтральній тональності, хоча також є позитивна і негативна. 

На третьому – «Опозиційний блок», на четвертому – «Слуга народу». Інші 

політичні сили згадувалися дуже мало, і то лише в контексті оприлюднення 

рейтингів, або ж не згадувалися взагалі. 

 

ТРК «Україна» в рамках новинних випусків запустила проект «Україна обирає 

Раду»: зазвичай це підбір матеріалів із ознаками замовності (джинси) на 

користь Радикальної партії Олега Ляшка, «Опозиційного блоку», «Європейської 

солідарності» чи «Слуги народу». Наприклад, 26 червня в рамках цього блоку 

вийшов сюжет про кандидата від «Опозиційного блоку» Бориса Колеснікова, за 

якого відверто агітує один із керівників промислових підприємств Георгій 

Скудар. Чи, наприклад, 6 липня вийшов великий сюжет, у якому відверто 

рекламують Володимира Гройсмана та його політичну силу. Зокрема, міністр 

юстиції Павло Петренко та міністр освіти Лілія Гриневич представлені як члени 

його політичної команди. Вони висловлюються від імені «політичної команди 

Гройсмана», а ведуча використовує штампи «Гройсман і його команда», 

«Гройсман веде свою політичну партію на вибори». Діяльність же Уряду 

представлено в якості доказів ефективності його політичної сили, при цьому в 

сюжеті використано для посилення позитивного впливу на глядача кадри із 

задоволеними школярами. 
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Також багато уваги в новинах цього телеканалу приділяли й Президенту 

Володимиру Зеленському, здебільшого в нейтральній або позитивній 

тональності. 

 
Із гарячих тем найбільше уваги телеканал приділив темі повернення Росії в 

ПАРЄ, звільненню Віктором Медведчуком чотирьох полонених та новій 

люстрації. Менше уваги було приділено темам телемосту NewsOne – «Россия 

1» та скасуванню параду до Дня незалежності. 
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Телеканал ICTV 

У новинах телеканалу ICTV найбільше висвітлення в позитивній тональності 

отримали три партії: «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційний блок». Трохи 

менше інша трійка партій: «Слуга народу», «Європейська солідарність», 

«Радикальна партія Олега Ляшка». Жодна політична сила, яка згадувалася в 

новинах упродовж моніторингового періоду, не отримала негативного 

висвітлення. 

 

Більшість сюжетів про згадані політичні сили компліментарні та без балансу, 

мають ознаки замовності (джинси). До прикладу: канал висвітлює поїздки Юлії 

Тимошенко в регіони (у випуску від 6 липня сюжет про зустріч Юлії Тимошенко з 

пенсіонерами на Чернігівщині). Або такого самого характеру сюжет про 

відвідини лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим заводу в Дніпрі, або ж 

позитивний сюжет про «тур змін» Святослава Вакарчука – обидва у випуску від 

1 липня. У випуску від 2 липня сюжети з ознаками замовності (джинси) на 

користь Володимира Гройсмана (про його візит на Полтавщину та перевірку 

доріг) та на користь Ігоря Смешка (про його участь у презентації фільму 

«Гідра»). І це зовсім не повний перелік таких прикладів. 

 
 

Як і інші телеканали, ICTV також активно висвітлює діяльність Президента 

Володимира Зеленського також у позитивній та нейтральній тональності. 
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Щодо актуальних гарячих тем, які обговорювалися в моніторинговий період, то 

ICTV найбільше висвітлювала тему повернення Росії в ПАРЄ, майже в два рази 

менше – тему телемосту NewsOne – «Россия 1» та скасування параду до Дня 

незалежності, а найменше – нову люстрацію та звільнення Віктором 

Медведчуком чотирьох полонених. Щодо загальної тематики новин, то ICTV 
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найбільше висвітлює міжнародні події та політичну тематику загалом і вибори 

зокрема, а також теми, пов’язані з Операцією об’єднаних сил (ООС, колишня 

АТО). Проте у фокус телеканалу практично не потрапляють теми корупції або 

теми, пов’язані з Кримом. 

 

Телеканал СТБ 

У новинах телеканалу СТБ отримав найбільше висвітлення (дещо в іншому 

порядку) той самий перелік партій, що й на каналі ICTV. Так, на першому місці 

за висвітленням партія «Голос» із домінуючою позитивною тональністю. На 

другому місці з невеликим відривом «Батьківщина», на третьому – «Слуга 

народу». Далі йдуть «Українська стратегія», «Опозиційний блок», «Європейська 

солідарність», Радикальна партія Олега Ляшка. Інші політичні сили або не 

представлені взагалі, або отримують зовсім незначне висвітлення. 

Більшість сюжетів про згадані політичні сили містять ознаки замовності 

(джинси). Наприклад, компліментарний сюжет у випуску від 24 червня про 

першу десятку «Опозиційного блоку» або компліментарний сюжет у випуску від 

25 червня про партію «Голос». 

 
І традиційно значний час у новинах отримує Президент Володимир Зеленський. 

У його висвітленні домінує позитивна та нейтральна тональність, хоча є й 

негативна. 
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Серед гарячих тем, які найбільше висвітлював СТБ, на першому місці телеміст 

NewsOne - «Россия 1», на другому – повернення Росії до ПАРЄ, на третьому – 

скасування параду до Дня незалежності.  

 

 

Якщо говорити про загальну тематику новин, то найбільший відсоток у структурі 

мають політичні новини, на другому місці – катастрофи та інциденти, на 

третьому – вибори. Із важливих тем, які майже/або взагалі не потрапляють у 
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фокус журналістів СТБ, – корупція, участь жінок в політиці/гендер, меншини та 

ін. 

 

Телеканал «1+1» 

Три партії мали найбільше висвітлення на телеканалі «1+1»: «Опозиційна 

платформа – За життя», «Європейська стратегія» та «Слуга народу». Проте є 

відмінності у представленні цих партій. Так, «Опозиційна платформа – За 

життя», «Європейська стратегія» отримали здебільшого негативне і нейтральне 

висвітлення, тоді як «Слуга народу» – позитивне та нейтральне. Вийшло 

чимало сюжетів про мажоритарних кандидатів від «Слуги народу», наприклад, у 

випуску новин від 26 червня виходить cюжет про мажоритарних кандидатів у м. 

Києві, де вони говорять про свої наміри змінити столицю виключно в 

позитивному тоні. Cюжети містять ознаки агітації. Серед кандидатів – 

Олександр Ткаченко, генпродюсер «1+1», і один із журналістів каналу. Іншим 

політичним силам приділяли набагато менше уваги або не приділяли взагалі. 

 
Серед основних тенденцій – також позитивне висвітлення діяльності 

Президента Володимира Зеленського. З’являються сюжети і про членів його 

команди. Наприклад, 26 червня сюжет із інтерв’ю голови Офісу Президента 

Андрія Богдана, який триває понад 7 хв. Або схожий сюжет у випуску від 7 

червня у форматі інтерв’ю із секретарем РНБО Олександром Данилюком на 

майже 14 хв. Інші суб’єкти, наприклад мери та голови ОДА або Уряд, 

висвітлювалися негативно і нейтрально. 
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Серед гарячих тем цього моніторингового періоду «1+1» приділяв найбільше 

уваги темі повернення Росії в ПАРЄ, удвічі мене часу отримали теми телемосту 

NewsOne – «Россия 1» та звільнення Віктором Медведчуком чотирьох 

полонених.  
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Проте телеканал проігнорував висловлювання Андрія Богдана щодо російської 

мови, а також розслідування Дениса Бігуса про причетність голови Офісу 

Президента до кредитної афери на 200 млн. доларів. Якщо ж узагальнено 

говорити про тематику новин «1+1», то вибори, як і політика загалом, тут не 

головна тема. На першому місці – тема злочинності. Багато уваги канал також 

приділяє новинам про інциденти та катастрофи. 

 

Телеканал «Інтер» 

За підсумками досліджуваного моніторингового періоду найбільше висвітлення 

в новинах телеканалу «Інтер» отримала «Опозиційна платформа – За життя», а 

також її основні спікери Юрій Бойко, Наталія Королевська та Віктор Медведчук. 

Сюжети за участі цих політиків були у позитивній тональності щодо них, також у 

них часто критикували владу та реформи, також був відсутній баланс. 

Найчастіше з’являвся у таких новинах Юрій Бойко – майже у кожному випуску 

новин. Показовим також є сюжет (у випуску від 9 липня) за участі Наталії 

Королевської, де вона їздить на комбайні та виступає проти продажу землі. 

Окремо варто відзначити сюжети за участі Віктора Медведчука про 

пропагандистський маніпулятивний фільм Олівера Стоуна «Нерозказана історія 

України». У період з 1 до 9 липня таких сюжетів загалом вийшло 6. 

 

 Узагалі не потрапили в ефір новин на «Інтері» або мали мінімальне 

висвітлення в межах 1-3 хвилин за весь моніторинговий період такі партії, як 
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«Громадянська позиція», «Голос», «Сила і честь», «Самопоміч». 

 
Не було згадок і про «Українську стратегію», натомість у новинах часто був 

присутній Володимир Гройсман як Прем’єр-міністр. Його висвітлення у 

більшості випадків – або позитивне, або нейтральне, а новини здебільшого 

мають ознаки замовності (наприклад, у одному із сюжетів Володимир Гройсман 

ремонтує дороги (випуск від 3 липня), в іншому – Уряд Гройсмана інвестує у 

навчання (від 9 липня)). 

  

Серед інших суб’єктів у новинах «Інтера» найбільше висвітлення має 

Президент, у більшості випадків це нейтральна та позитивна тональність, але 

присутня й негативна. 

 

Серед гарячих тем, які були присутні в медіаполі у цей моніторинговий період, 

найбільше уваги «Інтер» приділив темі звільнення Віктором Медведчуком 

чотирьох полонених, на другому місці – тема повернення Росії в ПАРЄ, на 

третьому – телеміст NewsOne – «Россия 1». Щодо загальної тематики новин, то 

тут на першому місці з великим відривом від усіх інших політична тематика.  
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Телеканал «Прямий» 

Телеканал «Прямий» у своїх новинах приділив увагу тільки чотирьом 

політичним силам. Найбільше часу отримала партія «Європейська 

солідарність» (висвітлення тільки в позитивній або нейтральній тональності). На 

другому місці з великим відривом Радикальна партія Олега Ляшка (також у 

позитивній та нейтральній тональності). На третьому – «Опозиційна платформа 

– За життя» (уже в негативній або нейтральній тональності). 
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Головна увага приділялася передвиборчій діяльності лідера партії 

«Європейська солідарність» Петра Порошенка. Такі сюжети часто були більше 

схожі на політичну рекламу як особисто лідера, так і партії «Європейська 

солідарність», аніж на інформування виборців. Значне місце в таких сюжетах 

мала й тема «реваншу проросійських сил в Україні», яку використовує у 

передвиборчій кампанії Петро Порошенко. Про інші політичні сили (окрім 

згаданих вище) практично не йшлося. 

 

Телеканал висвітлював і діяльність Президента Володимира Зеленського, але 

лише в нейтральній тональності, зрідка в негативній. 

 
Серед гарячих тем у новинах «Прямого» на першому місці тема повернення 

Росії в ПАРЄ. Набагато менше уваги було приділено темам телемосту 

NewsOne – «Россия 1», звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених 

і новій люстрації. Щодо загальної тематики новин, то на першому місці тут 

міжнародні події, пов’язані з Україною, на другому політика. Велику увагу канал, 

на відміну від інших, приділяє темі російської агресії проти України, натомість 

повністю ігнорує тему корупції.  
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Телеканал «5 канал» 

Палітра представлення політичних партій в новинах на «5 каналі» більш 

різноманітна, ніж на «Прямому». Але й тут найбільше уваги отримує 

«Європейська солідарність», про яку йдеться здебільшого в нейтральній 

тональності, хоча є й позитивна тональність, і навіть негативна. На другому 

місці за висвітленням тут «Опозиційна платформа – За життя» – тільки вже в 

негативній та нейтральній тональності (зазвичай у негативній тональності 

найчастіше згадують Віктора Медведчука). Про інші політичні сили згадували у 

нейтральній тональності, зокрема «Батьківщину», «Голос», «Рух нових сил», 

«Слугу народу», Радикальну партію Олега Ляшка, «Свободу» та ін. 



31 

 

 
Фахівці з моніторингу зафіксували порушення виборчого законодавства у 

частині оприлюднення соціологічних даних (випуск від 26 червня та від 4 

липня), зокрема, інформацію про опитування було представлено не повною 

мірою, як того вимагає законодавство. 

 

Серед інших суб’єктів телеканал приділяв найбільше часу висвітленню 

діяльності Президента Володимира Зеленського (найчастіше в нейтральній 

тональності, але присутня позитивна й негативна тональність). 

 
Серед гарячих тем на першому місці в новинах «5 каналу» тема повернення 

делегації Росії в ПАРЄ. На другому місці – тема телемосту NewsOne – «Россия 



32 

 

1», на третьому – звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених. 

Приділяли увагу, хоч і менше, темам скасування параду до Дня незалежності, 

церковному розколу (Філарет проти ПЦУ), новій люстрації та заяві Андрія 

Богдана про російську мову. 

 

Телеканал NewsOne 

Беззаперечним лідером висвітлення у новинах цього телеканалу в позитивній 

тональності є «Опозиційна платформа – За життя». Практично у кожному 

випуску новин висвітлення подій відбувається з точки зору та зі згадуванням 

цієї політичної сили, а інформаційні приводи формуються з урахуванням 

висвітлення діяльності партії та осіб, що її представляють. Такого підходу до 

новин не має жоден інший телеканал. Велика кількість новин про Віктора 

Медведчука, а також про його дружину (наприклад, сюжет у випуску від 6 липня 

про показ нової колекції Dolce & Gabbana: матеріал побудовано довкола сукні з 

цієї колекції, в яку була одягнена Оксана Марченко). 

Інші політичні сили представлені дуже мало, а деякі (зокрема «Опозиційний 

блок» та «Європейська солідарність») ще й у негативній тональності. 



33 

 

 
Фахівці з моніторингу фіксують постійні порушення професійних стандартів у 

новинах, а також відверті маніпуляції. Так, наприклад, у випуску 2 липня 

виходить сюжет про статтю у The Washington Post, в якій згадується про 

звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених. Проте журналісти 

NewsOne уникають при перекладі того факту, що WP називає Віктора 

Медведчука українським олігархом, фактично нівелюючи таким чином 

негативний контекст. 

 
NewsOne, як і інші телеканали, активно висвітлює діяльність нового 

Президента, у більшості випадків у нейтральній тональності, але також 
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присутня й негативна тональність у більшій пропорції, ніж на інших 

телеканалах. 

 

Серед гарячих тем канал найбільшу увагу приділив темі звільнення Віктором 

Медведчуком чотирьох полонених. На другому місці – поверненню Росії в 

ПАРЄ, на третьому – телемосту NewsOne – «Россия 1», і на четвертому – 

скасуванню параду до Дня незалежності. Загалом, якщо говорити про тематику 

новин цього телеканалу, то на першому місці тут тема політики, далі йдуть 

міжнародні події та катастрофи й інциденти.  

 

Телеканал «112 Україна» 

«112 Україна» має свою особливість у висвітленні виборчої кампанії. Упродовж 

моніторингового періоду в новинах вибори висвітлювалися вкрай мало. 

Натомість основний масив сюжетів, які стосуються політичної тематики, виборів 

та кандидатів безпосередньо транслюються поза випусками новин. Зазвичай 

вони виходять в ефір у межах блоків, що мають назву «Важливо», «Ексклюзив» 

та «Епізод 112», які йдуть перед початком або після випусків новин. У межах 

цих блоків абсолютна перевага у висвітленні надається діяльності Віктора 

Медведчука, який є головою політичної ради «Опозиційної платформи – За 

життя». Такі сюжети створюють йому позитивний імідж шляхом постійної 

нав’язливої трансляції, подання інформації у позитивному тоні або на контрасті 

порівняно з іншими кандидатами. 
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Діяльність інших суб’єктів моніторингу теж висвітлюється вкрай мало, 

найбільше – Президента Володимира Зеленського (в нейтральному та 

негативному тоні). 

 
Натомість найбільше уваги в новинах цей телеканал приділяє міжнародним 

подіям, на другому місці катастрофам та інцидентам, на третьому – політиці. 

Серед гарячих тем «112 Україна», як і NewsOne, найбільше уваги приділив темі 

звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених. На другому місці тема 

повернення Росії в ПАРЄ, в на третьому – скасування параду до Дня 

незалежності. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ. ТОК-ШОУ 

 

Сім ток-шоу увійшло в моніторинг парламентських виборів. У перший 

моніторинговий період (22 червня – 12 липня 2019 року) зафіксовано такі 

тенденції: 

❏ «Зворотний відлік» («UA:Суспільне») – найбільш збалансоване та 

нейтральне ток-шоу у представленні різних політичних сил, які 

балотуються до Верховної Ради України; 

❏ більшості інших ток-шоу притаманна ангажованість на користь тих 

чи інших політичних сил. Так, наприклад, у програмах «Пульс» 

(«112 Україна») та «Український формат» (NewsOne) надавали 

перевагу «Опозиційній платформі – За життя», у «Праві на владу» 

(«1+1») – Команді Зеленського та «Слузі народу», в «Прямому 

ефірі з Світланою Орловською та Миколою Вереснем» («Прямий») 

– «Європейській солідарності» та Петру Порошенку; 

❏ більшість ток-шоу мало надміру емоційний градус дискусії, і ведучі 

часто лише спонукали до цього; 
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❏ у всіх ток-шоу, як і під час президентської кампанії, фахівці з 

моніторингу фіксували порушення оприлюднення соціологічних 

даних.  

  

  

 «Пульс» («112 Україна») 

  

Проаналізовано три випуски: 25 червня, 2 та 7 липня 

  

Ток-шоу «Пульс» не можна вважати збалансованим з точки зору 

представленості політичних сил у студії. За весь моніторинговий період у його 

ефірі побували представники невеликої кількості політичних сил: «Опозиційної 

платформи – За життя», «Свободи», «Європейської солідарності», «Слуги 

народу», «Батьківщини», «Руху Валентина Наливайченка «Справедливість». 

Інші політичні сили не представлені. Також у кожній програмі була перевага на 

боці «Опозиційної платформи – За життя» – їхніх представників завжди 

найбільше (наприклад, у випуску від 9 червня їх було аж 4, 1 представник – від 

«Батьківщини», і більше жодної політичної сили чи представника чинної влади). 

Також зазвичай підігрують позиції «Опозиційної платформи – За життя» й 

запрошені у програму експерти. Окрім того, 25 червня та 2 липня у першій 

частині програми був присутній лише один гість, і він представляв завжди 

«Опозиційну платформу – За життя» (це Юрій Бойко та Вадим Рабінович 

відповідно). Лунає критика як колишньої, так і нинішньої влади, а також 

представників інших політичних сил, але вони не мають змоги відповісти, 

оскільки не присутні в студії. 

  

Ведучі не виконують функцію нейтральних модераторів, інколи своїми 

висловами навіть загострюють наявний конфлікт у студії. 

  

Соціологія: Соціологічні дані представлено з порушенням виборчого 

законодавства. Наприклад, 25 червня у програмі оприлюднено результати 

соціологічних опитувань щодо прямих переговорів з Росією заради миру, які 

використовує для підтвердження своєї позиції присутній у студії Юрій Бойко 

(при цьому названо лише фірму – «Соціальний моніторинг» та Український 

інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка (УІСД), інші дані відсутні). Або 

ж у програмі від 2 липня оприлюднюється аж три опитування: 1) «Рейтинг» – 

щодо мовного питання; 2) «Соцмоніторинг» та УІСД – про те, за кого будуть 

голосувати громадяни України; 3) «Рейтинг» – щодо того, кого українці бачать 

прем’єром. Скрізь відсутні необхідні вихідні дані. 

  

Гендер: 3 жінки і 40 чоловіків узяли участь у програмі в моніторинговий період. 
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«Прямий ефір зі Світланою Орловською та Миколою Вереснем» 

(«Прямий») 

  

Проаналізовано 12 випусків: із 24 червня до 11 липня. 

  

Упродовж моніторингового періоду в студії ток-шоу побували представники 

таких політичних сил: «Європейська солідарність», «Самопоміч», «Народний 

фронт», Радикальна партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок», УНА-УНСО, 

«Голос», а також позафракційні депутати. Інші політичні сили не були присутні. 

У ток-шоу домінує представлення «Європейської солідарності». Часто звучить 

критика нинішнього Президента та його оточення, проте вони не мають змоги 

на це відповісти, оскільки не присутні у студії. Окрім політиків, сюди також 

запрошують чимало експертів, які у більшості випадків також критикують чинну 

владу та підтримують «Європейську солідарність». Ведучі поводяться 

експресивно, можуть кричати на гостей та нав’язувати власну думку. 

  

Соціологія: У багатьох випусках ток-шоу оприлюднюються соціологічні дані, 

зокрема й рейтинги політичних сил, проте усі – з порушеннями виборчого 

законодавства, коли не надається необхідна інформація ні про фірму, яка 

робила опитування, ні про саме опитування. 

  

Гендер: 23 жінки та 82 чоловіки взяли участь у програмі у моніторинговий 

період. 

  

  

«Свобода слова» (ICTV) 

  

Проаналізовано 3 випуски: 24 червня, 1 та 8 липня 

  

У ток-шоу зберігали відносний баланс представлення політичних сил. У студії 

упродовж моніторингового періоду побували представники таких партій, як 

«Українська стратегія», «Європейська солідарність», «Слуга народу», 

«Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «Опозиційний блок», 

«Свобода». Проте жодного разу в моніторинговий період не було представників 

«Опозиційної платформи – За життя». Окремі представники політичних сил, 

зокрема Володимир Гройсман, Святослав Вакарчук, Євген Мураєв, були у всіх 

трьох програмах, які вийшли у вказаний моніторинговий період. Юлія 

Тимошенко та Анатолій Гриценко – у двох. 

  

Ведучий Вадим Карп’як завжди зберігає нейтралітет. Проте часто він надміру 

некритичний у своїх запитаннях. Так, у випуску від 1 липня представникам 

політичних сил, присутніх у студії, практично була надано можливість зробити 

власний піар без особливо критичних запитань із боку ведучого. 
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Присутні в студії політики часто критикували один одного. Інколи звучали й 

прямі образи. Так, у програмі від 24 червня Євген Мураєв назвав Андрія 

Парубія «недоумком». 

  

Соціологія: Щодо опитування присутніх у студії глядачів, то на відміну від 

президентських виборів зараз ведучий зазначає, що це опитування присутніх у 

студії (але відповідної позначки на екрані немає). Також проводилось онлайн-

опитування на сайті каналу, а в кінці було озвучено результати (без виведення 

на екран), проте чіткого означення, що голосує лише аудиторія цього ток-шоу, 

все ж не прозвучало. 

  

Гендер: Ведучий вживає фемінітиви. 

  

  

«Право на владу» («1+1») 

  

Проаналізовано 3 випуски: 27 червня, 4 та 11 липня. 

  

У студії впродовж моніторингового періоду побували представники таких партій, 

як «Українська стратегія», «Європейська солідарність», «Слуга народу», 

«Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «Опозиційний блок», «Сила і 

честь», «Самопоміч», «Свобода». Проте жодного разу не було представників 

«Опозиційної платформи – За життя». Володимир Гройсман та Ігор Смешко 

були у всіх трьох програмах, які увійшли до моніторингового періоду. 

  

Ведуча Наталія Мосейчук, як і під час президентської виборчої кампанії, так і 

зараз, емоційно веде ефір, і може виявляти симпатію до одних гостей та 

антипатію до інших. Також у її питаннях часто містяться відповіді, вона не є 

відстороненим модератором дискусії. 

  

У програмі від 27 червня обговорювався скандал між міністром закордонних 

справ Павлом Клімкіним та Президентом Володимиром Зеленським. 

Переважала критика Клімкіна, проте його в студії не було і він не мав змоги 

відповісти на це. У цій же програмі Олександр Вілкул обізвав Павла Клімкіна 

«Клімом Чугункіним», проте ведуча зробила йому зауваження. 

  

Соціологія: У програмах від 4 та 11 липня проводилось опитування аудиторії 

сайту програми. Проте при озвученні результатів не було наголошено на тому, 

що воно нерепрезентативне і відображає думку лише аудиторії сайту. 

  

Рейтинги партій, які були оприлюднені у випуску від 4 липня, озвучувались 

майже коректно, не називався лише замовник опитування, як того вимагає 

закон. 
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Гендер: 5 жінок та 25 чоловіків взяли участь у програмі в моніторинговий 

період. 

  

«Український формат» (NewsOne) 

  

Проаналізовано 3 випуски: 26 червня, 3 та 10 липня. 

  

Ток-шоу не є збалансованим з точки зору представленості політичних сил. Так, 

у моніторинговий період у студії побували представники таких політичних сил: 

«Опозиційна платформа – За життя», «Свобода», «Батьківщина», Радикальна 

партія Олега Ляшка, «Слуга народу», «Громадянська позиція». Інші політичні 

сили, які беруть участь у виборчих перегонах, не були представлені. Найбільше 

політиків було запрошено від «Опозиційної платформи – За життя». Присутні у 

студії гості часто критикували попереднього Президента Петра Порошенка та 

нинішні парламентські партії, але критика залишалась без відповіді через 

відсутність останніх у студії. 

  

Соціологія: У програмі наявне голосування глядачів у студії. Проте результати 

цього голосування оприлюднювалися по-різному: у випуску від 26 червня не 

було зазначено, що це голосування є нерепрезентативним і відображає лише 

думку глядачів в студії; натомість у випуску від 3 липня така інформація уже 

зазначалася. Також варто вказати, що оприлюднені у програмі від 26 червня 

рейтинги політичних партій, надані Українським інститутом соціальних 

досліджень ім. Яременка, були представлені коректно, з усією вихідною 

інформацією про опитування (окрім інформації про замовника). 

  

Гендер: 4 жінки та 36 чоловіків взяли участь у програмі у моніторинговий 

період. 

  

«Зворотний відлік» («UA:Перший») 

  

Проаналізовано 8 випусків: 22, 24, 29 червня та 1, 6, 8, 13, 15 липня. 

  

Це ток-шоу побудоване так, що кожного випуску запрошують представників 

однієї політичної сили, яка повинна представити свої позицію у ключових темах, 

а ведучі та присутні журналісти й експерти ставлять їм гострі запитання. Також 

присутні журналісти із VoxCheck, які перевіряють заяви політиків. 

 

упродовж моніторингового періоду у ток-шоу побували вже представники таких 

політичних сил: Аграрна партія України, «Самопоміч», «Свобода», Радикальна 

партія Олега Ляшка, «Українська стратегія». 
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Це ток-шоу найнеупередженіше серед інших політичних ток-шоу, а його автори 

застосовують однакові підходи до всіх учасників.  

  

Соціологія: Телеглядачі «Зворотного відліку» мають можливість висловлювати 

свою підтримку тій чи іншій партії шляхом голосування в інтерактивному 

опитуванні за телефоном або на сайті. Ведучі постійно наголошують, що це 

нерепрезентативне опитування. Проте повністю вимога законодавства щодо 

постійної стрічки із попередженням щодо нерепрезентативності на екрані не 

виконується. 

  

Гендер: 14 жінок та 62 чоловіки взяли участь у програмі у моніторинговий 

період. 

  

«Народ проти» (ZIK) 

  

Проаналізовано 3 випуски: 28 червня, 5 та 12 липня. 

  

У моніторинговий період у студії побували представники таких політичних сил: 

«Опозиційна платформа – За життя», «Свобода», «Батьківщина», «Слуга 

народу», «Рух нових сил Саакашвілі», «Платформа Надії Савченко», 

«Народний фронт», партія Балашова «5.10». Інші політичні сили не були 

представлені. 

  

Ведуча Наталія Влащенко однаково нейтрально ставиться до усіх гостей. 

Проте співведучий Макс Бужанський («резонер») упереджено налаштований до 

Петра Порошенка, що помітно у його критичних виступах та звинуваченнях на 

адресу політика. Також у шоу багато критикують Президента Володимира 

Зеленського та нову владу. Але також критикують і взагалі проукраїнську 

позицію, зокрема, це роблять запрошені Олег Волошин і Геннадій Балашов, при 

цьому Олега Волошина представляють як журналіста, замовчуючи те, що він 

іде в парламент від «Опозиційної платформи – За життя». Йому частіше за 

інших надають слово, він ностальгує за СРСР і виступає за мир із Росією. У 

випуску від 12 червня у підсумковому коментарі він взагалі висловився про 

«агрессивное, воинствующее, нацистское большинство», схоже, апелюючи до 

попередньої влади. 

  

Соціологія: Соціологічні дані у ток-шоу оприлюднюються із порушеннями. Так, 

у програмі від 28 червня було оприлюднено результати опитування 

соціологічної служби «Рейтинг», однак не вказано вихідні дані дослідження. 

Також у цій самій програмі в студії опитали присутніх глядачів, проте не було 

зазначено, що це опитування є нерепрезентативним.  

  

Гендер: 5 жінок та 32 чоловіки взяли участь у програмі у моніторинговий період. 
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ. ОНЛАЙН-МЕДІА 

 

Obozrevatel.com/Інтернет-видання «Обозреватель» 

Лідером висвітлення у новинах сайту «Обозреватель» у перший 

моніторинговий період була партія «Європейська солідарність» із 

переважанням позитивної тональності. На другому місці – «Голос» – також із 

переважанням позитивної тональності. А ось партію «Слуга народу», яка посіла 

третє місце, висвітлювали майже однаково в негативній та позитивній 

тональності, а також нейтрально. Таке саме позитивне/негативне/нейтральне 

(майже порівну) висвітлення отримала «Опозиційна платформа – За життя». У 

новинах цього сайту також фігурували такі партії, як «Батьківщина», 

«Громадянська позиція», Радикальна партія Олега Ляшка, «Сила і честь», 

«Опозиційний блок», «Рух нових сил», Аграрна партія, «Платформа Надії 

Савченко», і зовсім мало – «Свобода» і «Самопоміч». 

 

Проте часто новини про політичні сили містили ознаки замовності (джинси). 

Наприклад, новини про Юлію Тимошенко. Так, 27 червня опублікована новина 

«Мінімальна пенсія має бути не менше 3094 грн – Тимошенко», у якій не подано 

думки експертів, новину взято з ефіру телеканалу «112 Україна». Також новину 

від 29 червня зроблено на основі виступу Тимошенко на телеканалі «Україна» і 

подано під заголовком «Тимошенко: зниження тарифів і збільшення доходів 

людей – головні завдання Уряду». 
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Велику увагу сайт приділяє і Президенту Володимиру Зеленському, він далеко 

попереду інших суб’єктів за висвітленням. Новини про Володимира Зеленського 

мають різну тональність. 

 

 
Також фахівці, що здійснювали моніторинг, зафіксували маніпулятивне 

представлення соціологічних даних. 28 червня опублікована новина із 

маніпулятивним заголовком «Свіжа соціологія: «Опозиційний блок» уже 
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проходить в Раду», в якій наголошується, що саме «Опозиційних блок» 

проходить у Верховну Раду. 

 

Щодо висвітлення гарячих тем, то найбільшу увагу сайт приділив темі 

повернення Росії в ПАРЄ, проте й висвітлювалися інші теми, зокрема, 

скасування параду до Дня незалежності, телеміст NewsOne – «Россия 1», нова 

люстрація, заява Андрія Богдана про російську мову як регіональну для 

Донбасу, звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених.  

  

Segodnya.ua/Інтернет-видання «Сегодня.ua» 

Сайт «Сегодня.ua» активно висвітлював діяльність широкого спектру 

політичних партій, і зазвичай у позитивній та нейтральній тональності. Хоча 

найбільше уваги було приділено Радикальній партії Олега Ляшка, як і на 

телеканалі «Україна». На другому місці – «Слуга народу», на третьому - 

«Опозиційний блок», на четвертому – «Європейська солідарність». 

 
На сайті зафіксовано матеріали з ознаками замовності (джинси). Наприклад, 

новина від 28 червня «Ляшко зажадав прийняти стратегію розвитку 

фермерства», яка зроблена на базі сюжету телеканалу «Україна». Або новина 

від 7 липня «Мураєв: наша мета зупинити трудову міграцію». 

 

Президент Володимир Зеленський на першому місці за висвітленням серед 

інших суб’єктів моніторингу (зокрема, Уряду, Прем’єр-міністра, ЦВК та інших). 

Зазвичай це новини з нейтральною або позитивною тональністю, хоча є й 

негативна тональність. 

 



45 

 

Серед гарячих тем, яким найбільше приділив увагу сайт, – повернення Росії в 

ПАРЄ.  

 На другому місці тема скасування параду до Дня незалежності. Меншою мірою 

висвітлювали заяву Андрія Богдана про російську мову як регіональну для 
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Донбасу, телеміст NewsOne – «Россия 1» та люстрацію. Натомість тема 

звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених не звучала. 

 

Strana.ua/Інтернет-видання «Страна.ua» 

«Страна.ua» найбільше (з великим відривом від інших партій) висвітлювала 

діяльність партії «Слуга народу» і здебільшого в нейтральній тональності. На 

другому місці за висвітленням на цьому сайті «Європейська солідарність, але 

вона представлена часто в негативній тональності. Сайт продовжує тренд 

президентської виборчої кампанії – негативно пише про Петра Порошенка (ось 

до прикладу кілька заголовків: «Портнов нанял адвокатов и детективов искать в 

Панаме офшоры Порошенко» (2 червня), «В НСЖУ требуют провести 

расследование избиения журналиста "Страны" на "майдане Порошенко"» (2 

червня). На третьому місці – «Опозиційна платформа – За життя», яка 

висвітлювалася нейтрально та позитивно. Всі інші політичні сили представлені 

дуже мало. 

 
Натомість і на цьому сайті Президент Володимир Зеленський на першому місці 

за висвітленням серед інших суб’єктів моніторингу. Але на відміну від інших 

онлайн-ЗМІ «Страна.ua» висвітлює новини про нього не тільки нейтрально, але 

й негативно. 
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Сайт із порушеннями представляє соціологічні рейтинги, не надаючи повної 

інформації про соціологічне опитування, а також в маніпулятивний спосіб 

інтерпретуючи дані, наприклад, у таких новинах, як «Почему падает Зе, растет 

Бойко-Медведчук и качается Порошенко. Выводы из первых рейтингов июля» 
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(4 липня), або «Рейтинг "Слуги народа" вновь упал, у "Оппозиционной 

платформы" продолжает расти» (4 липня). Також журналісти сайту часто 

порушують інші професійні стандарти та етику, використовують емоційно-

забарвлену лексику для накручування аудиторії чи образ і критики певних 

політичних сил (як-от у новині із заголовком «На Майдане в дыму 

националисты и порохоботы протестуют против регистрации Шария и Клюева 

на выборах в Раду»), користуються анонімними джерелами інформації. 

 

Серед гарячих тем, яким найбільше приділив увагу сайт, – повернення Росії в 

ПАРЄ. На другому місці тема люстрації та заява Андрія Богдана про російську 

мову як регіональну для Донбасу, на третьому – телеміст NewsOne – «Россия 

1». А також висвітлюються теми скасування параду до Дня незалежності та 

звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених.  

  

Hromadske.ua/Інтернет-видання «Громадське» 

У вказаний моніторинговий період найбільше висвітлення на сайті 

Hromadske.ua отримала «Опозиційна платформа – За життя». Представлення 

цієї політичної сили було здебільшого в нейтральній тональності, але також 

частина матеріалів була негативної тональності. На другому місці за 

висвітленням «Слуга народу» (здебільшого нейтральна тональність, але є й 

негативна), на третьому – «Голос» (нейтральна та позитивна тональність). 

 
Цього разу фахівці, які здійснювали моніторинг, зафіксували матеріали, що 

містять порушення професійних стандартів, їх можна розцінювати як 

компліментарні на користь окремих політичних сил. Зокрема, йдеться про 

новину від 1 липня «Я виходець із села»: Співак Винник підтримав Аграрну 
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партію і поїде в тур з Поплавським», яка побудована лише за матеріалами 

прес-служби партії.  

 

Велику кількість матеріалів також присвячено Президенту Володимиру 

Зеленському. Серед інших суб’єктів (як-от Уряд, ЦВК, мери/голови ОДА тощо) 

він також лідер за висвітленням на цьому сайті. Тональність у більшості 

випадків нейтральна, але є матеріали й з позитивною тональністю. 

 
Щодо гарячих тем, то сайт найбільше висвітлював тему звільнення Віктором 

Медведчуком чотирьох полонених. Теми скасування параду до Дня 

незалежності, люстрації, повернення Росії в ПАРЄ та заява Андрія Богдана про 

російську мову як регіональну для Донбасу висвітлювалися однаковою мірою. 

Меншою мірою сайт приділив увагу темі телемосту NewsOne – «Россия 1» та 

церковному розколу.  
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Pravda.com.ua/Інтернет-видання «Українська правда» 

«Українська правда» висвітлювала широкий спектр політичних сил, і 

здебільшого в нейтральній тональності. У першу трійку партій за висвітленням 

на цьому сайті потрапили: «Європейська солідарність», «Слуга народу» та 

«Опозиційна платформа – За життя». Трішки менше – партія «Голос» (четверте 

місце). 

 

«Українська правда» висвітлює вибори збалансовано та об’єктивно. Але цього 

моніторингового періоду зафіксовано низку матеріалів, новинна цінність яких 

викликає сумнів. Зазвичай це новини, які зроблено на базі інтерв’ю різних 

політиків телеканалам чи інформаційним агенціям або лише на основі 

повідомлень прес-служб партій. Як-от новина від 5 липня «Вакарчук готовий 

"бити по руках" нардепів Зеленського», в якій викладено доволі загальні й 

навіть популістські фрази, які Святослав Вакарчук говорить часто під час цієї 

виборчої кампанії. Або, наприклад, новину від 26 червня «Слуга народу» вже 

пише законопроекти для наступної Ради» написано за партійним прес-релізом. 
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Як і інші ЗМІ, «Українська правда» активно висвітлювала діяльність Президента 

Володимира Зеленського. Переважала нейтральна тональність, хоча були й 

матеріали з позитивним тоном. 

 
Щодо гарячих тем, то найбільше висвітлювали тему телемосту NewsOne – 

«Россия 1». На другому місці була тема люстрації, на третьому – повернення 

Росії в ПАРЄ, на четвертому – звільнення Віктором Медведчуком чотирьох 

полонених. Приділяла увагу «Українська правда» й темі відміни параду до Дня 

незалежності, а також заяви Андрія Богдана про російську мову як регіональну 

для Донбасу.  
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Nv.ua/Інтернет-видання «Новое Время» 

Сайт Nv.ua висвітлював широкий спектр політичних сил. Але на першому місці 

за висвітленням «Європейська солідарність». На другому місці «Голос», на 

третьому – «Слуга народу». Ці партії представлено в різній тональності: і 

нейтральній, і позитивній, і негативній. Так само значне висвітлення отримав і 

Президент Володимир Зеленський (тональність здебільшого позитивна та 

нейтральна). 
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Фахівці, які здійснювали моніторинг, зафіксували порушення виборчого 

законодавства в частині оприлюднення соціологічних рейтингів. Зокрема, в 

новині від 25 червня «У Раду проходять п’ять партій — загальнонаціональне 

опитування» не вказано необхідні вихідні дані соцопитування. Це системна 

помилка на сайті, вона є і в інших новинах із оприлюдненими рейтингами 

партій. 

 
Щодо гарячих тем, то Nv.ua найбільше уваги приділив темі телемосту NewsOne 

– «Россия 1», а також поверненню Росії в ПАРЄ. На третьому місці за 

висвітленням заява Андрія Богдана про російську мову як регіональну для 
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Донбасу. Не лишились без уваги теми люстрації, звільнення Віктором 

Медведчуком чотирьох полонених та скасування параду до Дня незалежності. 

Також сайт Nv.ua – один із небагатьох ЗМІ, хто висвітлював справу Андрія 

Богдана (розслідування Дениса Бігуса про причетність Андрія Богдана до 

кредитної афери на 200 млн. доларів).  

 
Korrespondent.net/Інтернет-видання «Корреспондент» 

Сайт «Корреспондент» найбільше висвітлював партію «Слуга народу» – в 

нейтральній тональності. На другому місці «Європейська солідарність», але тут 

уже присутня негативна тональність. На третьому – «Опозиційна платформа – 

За життя» (більшою мірою нейтрально). На четвертому місці «Рух нових сил» 

та «Голос», вони мали майже однакове і нейтральне висвітлення. 
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Велика кількість новин стосувалася Президента Володимира Зеленського. Він 

отримав найбільше висвітлення серед таких суб’єктів, як Уряд, ЦВК, 

мери/голови ОДА тощо. Висвітлення було нейтральним. Проте новини про 

Володимира Зеленського не завжди мали новинну цінність, наприклад, новина 

від 6 липня «Зеленський показав фото з прогулянки Львовом». 

 
Щодо гарячих тем, то на першому місці за висвітленням тема телемосту 

NewsOne – «Россия 1», на другову – повернення Росії до ПАРЄ, на третьому – 

люстрація. Висвітлював «Корреспондент» і теми скасування параду до Дня 

незалежності та заяву Андрія Богдана про російську мову як регіональну для 
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Донбасу. Тема звільнення Віктором Медведчуком чотирьох полонених була 

представлена мінімально.  

 

Gordonua.com/Інтернет-видання «ГОРДОН» 

В цілому в контексті виборів сайт висвітлює різні політичні сили. На першому 

місці за висвітленням партія «Слуга народу» (більшою мірою висвітлення 

нейтральне, хоча є матеріали з позитивною та негативною тональністю). На 

другому місці – «Опозиційна платформа – За життя» (висвітлення майже 

порівну нейтральне/позитивне/негативне). На третьому – «Опозиційний блок» 

(висвітлення більшою мірою позитивне та нейтральне). На четвертому – «Сила 

і честь». Цю партію сайт висвітлює лише в позитивній чи нейтральній 

тональності (Дмитро Гордон, засновник і власник сайту, є керівником виборчого 

штабу цієї партії), публікуються блоги представників цієї партії, а їхні заголовки 

виносяться в стрічку новин. 
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Також фахівці, що здійснювали моніторинг, зафіксували на сайті матеріали з 

ознаками замовності на користь «Опозиційної платформи – За життя» та партії 

«Сила і честь». Наприклад, новина від 1 липня «Рабінович закликав скасувати 

податки для молоді й забезпечити літніх людей «тринадцятою пенсією» 

побудована на інформації із сайту партії, вона не містить новинної цінності. Або 

ж новина від 5 липня «Смешко: Пенсія має перетворювати пенсіонерів на 

середній клас, вони мають допомагати дітям навчатися й мають відпочивати, як 

це відбувається у Європі» побудована на основі інтерв’ю, яке Ігор Смешко 

давав цьому сайту. 
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Як і всі інші ЗМІ, сайт приділив багато уваги висвітленню діяльності Президента 

Володимира Зеленського. Нейтральна тональність переважала у висвітленні, 

проте були новини з позитивною та негативною тональностями. 

 

Щодо гарячих тем, то сайт найбільше уваги приділив висвітленню теми 

телемосту NewsOne – «Россия 1», а також поверненню Росії в ПАРЄ. Майже 

удвічі менше уваги приділяв темам звільнення Віктором Медведчуком чотирьох 

полонених, заяві Андрія Богдана про російську мову як регіональну для 

Донбасу та люстрації. Найменше писали про скасування параду до Дня 

незалежності та церковний розкол. 
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ГЕНДЕР 

  

У парламенті 8-го скликання було лише 12% жінок, що не відповідає структурі 

українського суспільства, у якому їх 55%. Важливу роль у посиленні ролі жінок в 

політиці відіграють також медіа, вплив яких особливо актуалізується у період 

виборчих перегонів. 

  

Як справедливо наголошено в Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 

2018-2023 роки, медіа відіграють важливу роль у нашому житті, особливо коли 

їх використовують для обміну інформацією та збільшення обізнаності щодо 

широкого кола питань. Водночас свободою вираження поглядів часто 

зловживають як виправданням для прикриття неприйнятної та образливої 

поведінки. Як й інші форми насильства щодо жінок, сексистська мова все ще 

лишається недостатньо висвітленою, але її вплив може бути руйнівним13. 

  

Сексизм у ЗМІ сприяє формуванню середовища, у якому толерують 

«повсякденний» сексизм і представляють його незначним. Він має такі прояви: 

 сексуальні, сексуалізовані та расистські зображення й представлення 

жінок, чоловіків, дівчат і хлопців; 

 зневажливе чи принизливе висвітлення зовнішності, вбрання і поведінки 

жінок, а не збалансоване та зважене обговорення їхніх поглядів і думок; 

 висвітлення і зображення жінок та чоловіків у стереотипних ролях у 

родині чи громаді; 

 незбалансоване представництво та недостатньо широке залучення жінок 

у різних професійних та інформативних ролях (експертки, коментаторки), 

особливо жінок із груп меншин14. 

  

Під час парламентських перегонів медіа надавали перевагу голосам та 

обличчям чоловіків-політиків, незважаючи на зміни в суспільстві та зростаючий 

внесок жінок. За даними моніторингу, чоловікам надавалося критично більше 

часу порівняно із жінками на загальнонаціональних телеканалах – 90% 

ефірного прайм-тайм, тоді як жінкам – лише 10%. 

                                                
13

 Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. (https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-

equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4). 
14

 Рекомендації Конференції Ради Європи щодо медіа й іміджу жінок (Амстердам, 4-5 липня 2013 року). 

Звіт конференції (https://rm.coe.int/1680590fb8).  

https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4
https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4
https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4
https://rm.coe.int/1680590fb8
https://rm.coe.int/1680590fb8
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Представленість жінок у медіа добре ілюструє відсутність гендерного 

паритету в політиці. Зокрема, моніторинг висвітлював діяльність таких 

суб’єктів, як Президент, Офіс Президента, Команда Зеленського, Прем’єр-

міністр, Уряд, мери та голови ОДА, ЦВК, а також 16 партій, більшість із яких є 

чоловіками, що вплинуло на отримані дані. Так, моніторинг зафіксував, що 

тільки в 167 сюжетах (за увесь період моніторингу на 10 загальнонаціональних 

каналах) були присутні жінки-представниці цих суб’єктів, натомість у 1067 

сюжетах були чоловіки.  

 

Дані моніторингу по онлайн-ЗМІ також показують гендерний дисбаланс у 

політиці й медіа. Зокрема, у 9% новин були представлені жінки-суб’єкти 

моніторингу, натомість у 91% – були спікери-чоловіки.  
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 Моніторинг онлайн-ЗМІ демонструє, що у 5% авторами новин виступали 

чоловіки, 4% – жінки, майже 1% мало змішане авторство й у абсолютній 

більшості випадків 90% авторство взагалі не вказувалося. 

 
Щоб читачі розуміли, з якої гендерної перспективи написано ці матеріали, ЗМІ 

варто вказувати авторство. 
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Кращою виглядає ситуація на телеканалах. Під час моніторингу було 

опрацьовано 4567 сюжетів, із них 9% (398 сюжетів) – авторами новин виступали 

чоловіки, 15% (707 сюжетів) – жінки-авторки, майже 10% (434 сюжети) – 

змішане авторство, 66% новин (3028 сюжетів) – без авторства.  

 
Під час моніторингу помітно тенденцію говорити про участь жінок у політиці на 

міжнародному рівні, замовчуючи питання гендеру на виборах в Україні. 

Зокрема, широко висвітлювалося обрання головою Європарламенту німецької 

політикині Урсули фон дер Ляєн. Великі етичні сюжети вийшли на «5 каналі», 

зокрема 2, 3 та 4 липня, а також на телеканалі СТБ 3 липня 2019 року показано 

сюжет під назвою «Гендерний прорив», у якому також згадувалося про 

важливість збільшення кількості жінок на керівних посадах в Європарламенті. 

Водночас українські телеканали, щодо яких здійснювався моніторинг, не 

присвятили окремих сюжетів гендерним квотам партій та жінкам у політиці в 

контексті майбутніх виборів до Верховної Ради.  

  

Одним із небагатьох прикладів висвітлення участі жінок на українських 

парламентських виборах можна вважати повідомлення ЦВК про кількість жінок, 

які беруть участь у виборах до Верховної Ради. Про це було подано новину 

сайту «Громадське» від 26 червня 2019 року «Кількість кандидаток на виборах 

до Ради у порівнянні з 2014-м роком зросла – ЦВК». У новинах телеканалу 

«Прямий» від 26 червня 2019 року згадувалося, що «у порівнянні з 2014 роком 

побільшало жінок-кандидаток, але чоловіків все таки більше, майже 77,5%». 

Згадки містилися на телеканалі ICTV 26 червня та «UA:Перший» 1 липня 2019 

року. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACjXtAOREZE
https://www.youtube.com/watch?v=ACjXtAOREZE
https://www.youtube.com/watch?v=xP6HjtmYM_I
https://www.youtube.com/watch?v=xP6HjtmYM_I
https://hromadske.ua/posts/kilkist-zhinok-kandidatok-na-viborah-do-radi-u-porivnyanni-z-2014-m-rokom-zrosla-cvk
https://hromadske.ua/posts/kilkist-zhinok-kandidatok-na-viborah-do-radi-u-porivnyanni-z-2014-m-rokom-zrosla-cvk
https://hromadske.ua/posts/kilkist-zhinok-kandidatok-na-viborah-do-radi-u-porivnyanni-z-2014-m-rokom-zrosla-cvk
https://www.youtube.com/watch?v=Cey7lzXfv3w&list=PLuFlabNyN8mMqbIwbVf1gIrAftPSKxswk&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Cey7lzXfv3w&list=PLuFlabNyN8mMqbIwbVf1gIrAftPSKxswk&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Cey7lzXfv3w&list=PLuFlabNyN8mMqbIwbVf1gIrAftPSKxswk&index=2&t=0s
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5 липня 2019 року у розділі «Новини» на сайті «ГОРДОН» було опубліковано 

інтерв’ю Дмитра Гордона із лідером партії «Народний фронт» Арсенієм 

Яценюком під назвою «Яценюк: Я сказав Порошенку: «Петре, ти будеш 

наступним! Не роби цього». Під час інтерв’ю журналіст недоречно запитав у 

політика про ставлення до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко: 

– Як жінка вона вам подобалася? 

– Мені подобається моя дружина. 

– Це стандартна відповідь. 

– Вона імпонує своєю харизмою. 

У випуску новин ТСН на «1+1» за 26 червня 2017 року ведуча Даша Щаслива 

запитує у голови Офісу Президента Андрія Богдана: «Який тип жінок вам 

подобається?». Під час усього сюжету на екрані транслювалася плашка 

«Відвертий Богдан». Сюжет компліментарний, містить сексизм і більше 

підійшов би світським хронікам, а не новинам. 

  

Кореспондент телеканалу «Інтер» Дмитро Анопченко у сюжеті із саміту G-20, 

що проходив у Японії 28-29 червня 2019 року, перелічуючи теми обговорення, 

скептично виокремив: «і навіть модна тема права жінок».  

  

Образливі й зневажливі щодо жінок заклики транслює сайт «Страна.ua» у 

матеріалі від 27 червня 2019 року під заголовком «Шлюхой поработал, а замуж 

не взяли». Замглавреда Страны Крюкова призвала будущих депутатов не 

поступать, как нардеп Линько». У матеріалі йдеться про те, що заступниця 

головного редактора видання «Страна.ua» Світлана Крюкова дала пораду 

майбутнім депутатам Верховної Ради. Її пряму мову із сексизмом використав 

сайт «Страна.ua» для розділу «Новини». 

  

Водночас можна зазначити, що журналістська спільнота вибірково стає 

гендерно чутливою. Наприклад, 8 липня 2019 року на телеканалі СТБ керівник 

партії «Слуга народу» Дмитро Разумков коментує: «У нас самые самые 

красивые девушки. Просто сейчас это иногда воспринимается как какой-то 

сексизм…». Журналістка Емма Антонюк перебила політика і слушно зауважила: 

«Ми не прикраси, ми живі люди і маємо право бути некрасивими». Крім того, у 

сюжеті було згадано про нещодавній флешмоб у соцмережах «Я тобі не бренд» 

як реакцію на сексистські висловлювання Президента України Володимира 

Зеленського щодо жінок. 

  

Під час моніторингу також виявилося незбалансоване представництво та 

відсутність змістовної участі жінок як представниць політичних сил. Наприклад, 

жодної жінки серед гостей не побачили глядачі ток-шоу «Прямий ефір» на 

телеканалі «Прямий» в ефірі 27 червня 2019 року, коли дев’ять запрошених 

політиків-чоловіків обговорювали у студії боротьбу за місце у Верховній Раді. 

https://gordonua.com/ukr/publications/yacenyuk-ya-skazav-poroshenku-petre-ti-budesh-nastupniy-ne-robi-cogo-1043441.html
https://gordonua.com/ukr/publications/yacenyuk-ya-skazav-poroshenku-petre-ti-budesh-nastupniy-ne-robi-cogo-1043441.html
https://gordonua.com/ukr/publications/yacenyuk-ya-skazav-poroshenku-petre-ti-budesh-nastupniy-ne-robi-cogo-1043441.html
https://www.youtube.com/watch?v=jBIKvC9XfH0
https://www.youtube.com/watch?v=jBIKvC9XfH0
https://www.youtube.com/watch?v=-93hQtLUemk&feature=youtu.be&t=1271
https://www.youtube.com/watch?v=-93hQtLUemk&feature=youtu.be&t=1271
https://strana.ua/news/208621-svetlana-krjukova-prizvala-budushchikh-deputatov-ne-postupat-kak-nardep-linko.html
https://strana.ua/news/208621-svetlana-krjukova-prizvala-budushchikh-deputatov-ne-postupat-kak-nardep-linko.html
https://strana.ua/news/208621-svetlana-krjukova-prizvala-budushchikh-deputatov-ne-postupat-kak-nardep-linko.html
https://strana.ua/news/208621-svetlana-krjukova-prizvala-budushchikh-deputatov-ne-postupat-kak-nardep-linko.html
https://www.youtube.com/watch?v=GdvWf-gVFL8
https://www.youtube.com/watch?v=GdvWf-gVFL8
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Не відзначилося гендерним балансом й інші ток-шоу, щодо яких здійснювався 

моніторинг. 

  

У цьому контексті важливим є впровадження стратегії освіти і підготовки, а 

також інструментів для журналістів та інших фахівців у сфері медіа щодо 

розпізнавання сексизму, просування позитивного і нестереотипного зображення 

жінок і чоловіків у ЗМІ, сприяння гендерно чутливому спілкуванню. Ці додаткові 

заходи повинні мати належне ресурсне забезпечення. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

 

Для моніторингу було обрано Facebook-сторінки 10 найрейтинговіших партій-

кандидатів і їхніх офіційних лідерів. 

  

«Слуга народу», Дмитро Разумков;  

«Європейська солідарність», Петро Порошенко;  

«Опозиційна платформа – За життя», Юрій Бойко;  

Батьківщина», Юлія Тимошенко;  

«Голос», Святослав Вакарчук;  

«Сила і честь», Ігор Смешко;  

Олег Ляшко;  

«Громадянська позиція», Анатолій Гриценко;  

«Опозиційний блок», Олександр Вілкул;  

ВО «Свобода», Олег Тягнибок.  

 

Загальні тенденції 

 

1. Стратегії партій у соцмережі, за незначним винятком, збігаються зі 

стратегіями їхніх лідерів. Лише декілька партій активно промотують окремих 

кандидатів із виборчого списку: «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга 

народу». Решта роблять це епізодично. При цьому усі партії, за рідкісним 

винятком, рекламують не свій порядок денний чи ідеологію, а акцентують увагу 

на особистому чиннику – сильних особистостях лідерів та, рідше, членів 

виборчого списку. Більшість намагаються використовувати сучасні формати 

відео та фото, щоб залучити більшу аудиторію.  

2. Партії та їхні лідери активно використовують рекламні пости для 

просування своїх передвиборчих тез.  

3. Четверо лідерів партій (Дмитро Разумков, Ігор Смешко, Олег Ляшко, 

Олег Тягнибок) ведуть особисті акаунти, а не публічні сторінки. Це не дозволяє 

розміщувати рекламні дописи та не дає бачити, з якої країни ведеться сторінка.  

4. Більшість партій та їхніх лідерів активно коментували головні 

інформаційні приводи періоду, коли здійснювався моніторинг, такі як 

повернення РФ до ПАРЄ, скасування військового параду, анонсований телеміст 

між NewsOne та «Россия 1».  

5. Меседжі партій здебільшого були популістичні: знизити тарифи, 

підвищити зарплати, домовитися про мир. Партії не пропонували ідеологій або 

цілісних концепцій розвитку країни. Головний «розлом» відбувся по лінії «Росія 

– Європа». Найбільш виразні меседжі щодо майбутнього країни висловлювали 

«Європейська солідарність», «Голос» (проєвропейський вектор), а також 

проросійські сили «Опозиційна платформа – За життя» та «Опозиційний блок». 

Решта політсил або утримуються від чітких заяв, або обмежуються критикою 

опонентів, не акцентуючи власної позиції.  
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6. Освітню інформацію для виборців про те, як зробити поінформований 

вибір, партії та їхні лідери практично не надавали, за винятком інструкцій, як 

зареєструватися для голосування не за місцем реєстрації. Окремі партії 

активно закликали виборців іти волонтерами («Голос», «Слуга народу», «Сила і 

честь»). Партії попереджали про кандидатів-клонів та фейкові сторінки у 

соцмережах, наголошували на своєму номері у бюлетені.  

7. Понад половина лідерів рейтингів використовують на своїх Facebook-

сторінках мову, яка провокує ворожнечу, і намагаються дискредитувати 

опонентів.  
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«Слуга народу» 

Кількість підписників на 10 липня: 209268 

Сторінка поширює інформацію про діяльність та виступи Дмитра Разумкова та 

інших членів партії, звіти про роботу комітетів, агітує за кандидатів. Також – 

звіти з виборчого туру (влог «Зе!депутат – Слуга Народу»), інтерв’ю кандидатів, 

тези з програми партії (наприклад, «переведемо всі соціальні пільги у грошову 

форму»). Акцентується на зв’язку партії з Президентом («Поведемо країну 

разом до змін!»). Активно залучає аудиторію: запрошує писати про «крутих 

особистостей вашого міста», влаштовує інтерактив щодо програми партії, 

закликає писати ідеї для реформ. Кандидати агітують через короткі відео. 

Основні меседжі: 

- «Врегулювання конфлікту на Донбасі», «головне – повернути людей з війни», 

«почати діалог між владою та мешканцями окупованих територій» 

- «Колишня влада спекулювала на темі припинення війни на Донбасі» 

- Фейкові кандидати видають себе за членів партії «Слуга народу», 

застереження про фейкові сторінки партії  

- Група з медицини почала розбір сфери з самих основ. 

https://www.facebook.com/596991260806877/posts/619831515189518
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/627851721054164
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/627851721054164
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/627093334463336
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/628348674337802
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/628348674337802
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/621939941645342
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/621939941645342
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/623310138174989
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/623310138174989
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/628420167663986
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/628420167663986
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/628420167663986
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/624564774716192
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/624564774716192
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/618586791980657
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/618586791980657
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/625351337970869
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/625351337970869
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/627278464444823
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/627278464444823
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/620971801742156
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/620971801742156
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/624563204716349
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/624563204716349
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Мови ворожнечі сторінка не використовує. Водночас досить агресивно 

рекламує сайт ZeOpark, де збирає «хамелеоноподібних кандидатів, яким не 

вистачило грошей на дизайнера». 

Реклама таргетована на всю Україну з ухилом на київську аудиторію Facebook, 

у багатьох постах переважає жіноча аудиторія. Cередня вартість одного допису 

від 100 до 1000 доларів. Основні меседжі: передвиборний тур кандидатів 

Україною – реклама зустрічей; «Депутат – слуга народу! (з фото кандидатів)»; 

«Купити франшизу в партії не можна!»; «Одним з пунктів програми партії 

«Слуга Народу» є захист довкілля»; «Одним з пунктів програми партії є 

реформування соціальної сфери». 

Дискредитація опонентів: партія уникає прямих звинувачень на сторінці. 

Зрідка апелює до «старої влади» та, не називаючи імен, вказує на «конкурентну 

боротьбу» у пості про підпал авто довіреної особи кандидата від партії у 

Харкові. 

 

Дмитро Разумков 

Кількість підписників на 10 липня: 34545 

Неактивно використовує особисту верифіковану сторінку. Веде її російською 

мовою. Здебільшого це перебіг передвиборчого процесу: звіти з зустрічей із 

виборцями в регіонах (сім постів із 13, два з яких – про відвідини заводів), 

партійні новини та ретрансляція основних постів Президента Володимира 

Зеленського (відповідь на анонсований телеміст із забороненим в Україні 

телеканалом «Россия 1» на каналі NewsOne), привітання зі святами. 

https://www.facebook.com/596991260806877/posts/623200248185978
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/623200248185978
https://www.facebook.com/596991260806877/posts/623200248185978
https://zeopark.com/
https://zeopark.com/
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/vb.596991260806877/618816495273271/?type=2&theater
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/vb.596991260806877/618816495273271/?type=2&theater
https://www.facebook.com/100005939985790/posts/1124348517773137
https://www.facebook.com/100005939985790/posts/1124348517773137
https://www.facebook.com/100005939985790/posts/1125324451008877
https://www.facebook.com/100005939985790/posts/1125324451008877
https://www.facebook.com/100005939985790/posts/1129328453941810
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«Європейська солідарність» 

Кількість підписників на 10 липня: 306071 

Позиціонує себе як команда досвідчених державників, члени якої 5 років чинили 

опір російській агресії, сприяли відродженню армії, формуванню проукраїнської 

міжнародної коаліції та реформам. Вказує на активізацію проросійських сил 

після виборів президента та наполягає, що йде до парламенту чинити їм опір та 

захистити досягнення. Презентує кандидатів, висловлює позицію щодо гарячих 

тем, дії її членів у політиці та участь у ефірах. Активно дає трансляції з заходів 

під хештегом #наживо. Намагається спілкуватися з виборцями, наприклад, 

через опитування «Яким телеканалам ви довіряєте?». 

Головні меседжі: 

- Найгірше, що може статися з Україною – капітуляція перед Росією 

- Розбудова армії була й залишається пріоритетом для партії 

- Важливо на міжнародній арені грати однією проукраїнською командою 

- Команда «ЄС» – це сильні особистості, які вміють брати відповідальність  

- Спочатку – поновлення кордону між Україною та Росією 

Реклама: 57 оголошень, середні витрати на оголошення – $100-499, діапазон 

показів – 200-500 тис., територія – вся Україна або окремі області. Тези – 

аналогічні наведеним вище. 

Дискредитація опонентів: партія засуджує «Опозиційний блок» та 

«Опозиційну платформу – За життя» як головних «реваншистів», що працюють 

на благо Росії. Вказує на «факти масових провокацій для дискредитації 

кандидатів від політсили, побиття членів «Солідарної молоді». Пише про 

політичні переслідування: обшуки у волонтера і громадського діяча Юрія 

Бірюкова, наміри влади щодо подальших репресій кандидатів від партії, у яких 

звинувачують зокрема Андрія Портнова. 

 

Петро Порошенко 

Кількість підписників на 10 липня: 100659 

Сторінка формує образ досвідченого державного діяча, готового підтримувати 

армію та міжнародну проукраїнську коаліцію, аби протидіяти проросійським 

реваншистам, зокрема «Опозиційному блоку»та «Опозиційній платформі – За 

життя». Пости містять згадки про пам’ятні дати: історичні перемоги українців, 

Майдан, загибель героїв, звільнення міст; передвиборчий тур Порошенка; 

коментарі щодо гарячих тем: звільнення полонених моряків, рішення суду про 

скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича, повернення Росії в 

ПАРЄ, презентацію кандидатів від «Європейської солідарності». Окрема тема – 

відвідини святих місць, стан церкви, Томос. 

Основні меседжі: 

- Відновити суверенітет і територіальну цілісність України, звільнити Крим 

- Повернення Росії в ПАРЄ – поразка не лише України, але й Європи та світу 

- Протидіяти реваншу треба на міжнародному рівні 

- Підтримка курсу України на ЄС і НАТО 

https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2444639138946339
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2444639138946339
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2448185825258337
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2448185825258337
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2440967009313552
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2440967009313552
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2441555039254749
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2441555039254749
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2447969735279946
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2447969735279946
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/479244306164374
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/479244306164374
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2463710137184080%D1%94
https://www.facebook.com/832922343451368/posts/2463710137184080%D1%94
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1667619870039065
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1667619870039065
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1667989790002073
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1667989790002073
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1667989790002073
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1668185529982499
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1668185529982499
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1673563559444696
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/320516012229064
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/320516012229064
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/899863383683772
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/899863383683772
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1663464093787976
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1663464093787976
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1668700536597665
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1668700536597665
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1668700536597665
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1674315556036163
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1674315556036163
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1663464093787976
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1663464093787976
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/vb.474409562693441/663890980740677/?type=2&theater
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/vb.474409562693441/663890980740677/?type=2&theater
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1671582732976112
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/1671582732976112
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/331543587770289
https://www.facebook.com/474409562693441/posts/331543587770289
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- «Не дозволимо Опоблоку та Опозиційній платформі просувати волю Москви у 

парламенті» 

Мови ворожнечі не використовує. 

Реклама: сторінка розмістила 98 оголошень на всю Україну або окремі області. 

Особливістю було те, що реклама створювалася майже під кожен пост. 

Діапазон показів та витрат – 200-500 тис. та $500-499 відповідно. 



73 

 

 



74 

 

«Опозиційна платформа – За життя» 

Кількість підписників на 10 липня: 3605 

Сторінка активно поширює дописи членів партії, їхні головні меседжі або 

інтерв’ю. позиціонується як партія, яка єдина здатна розвивати промисловість і 

«почути Донбас». 

Основні меседжі: 

- «Ми йдемо в парламент, аби принести Україні мир» 

- Україна не готова до відкриття ринку землі 

- Акцентує увагу на соціальних питаннях: пенсіях, тарифах, субсидіях; перегляд 

пенсійної реформи,тринадцята пенсія; повернення держконтролю за цінами 

- Україна має продовжити діалог у рамках ПАРЄ 

- «Віктор Медведчук займається звільненням полонених, адже більше ніхто не 

хоче» 

- «Ініціатива каналів NewsOne та «Россия 1» провести телеміст між 

громадянами України і Росії – актуальна і своєчасна», «кримінальна справа за 

діалог про мир – це диктатура» 

Рекламу сторінка не використовує. 

Активно застосовує мову, що провокує ворожнечу: «нынешняя власть», 

«режим Порошенко», «партия войны», «Зеленский, как и Порошенко, своей 

пещерной русофобией раскалывает страну», «Порошенко из-под плинтуса 

пытается научить "новую власть", как преследовать оппозицию», «"Реформа" 

здравоохранения Супрун — преступна», «Клоуны заменили клоунов», 

«технический геноцид угольной отрасли», «Быстро вы из "слуги народа" стали 

барином», «такое политическое недоразумение, как Виктор Ющенко», 

«радикалы, подконтрольные людям из команды Порошенко». 

Більшість постів мають на меті дискредитацію опонентів, зокрема Петра 

Порошенка та Володимира Зеленського, і їхніх політсил, а також 

«Опозиційного блоку»: «Давайте выберем такую Раду, чтобы не прохохотать 

страну», «Зеленский должен не запускать флешмобы, а заниматься миром», 

«продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем Роттердам+ и 

Дюссельдорф+». Активно дискредитує «Опозиційний блок», звинувачує у 

співпраці з «правлячим режимом Порошенка». Маніпулятивним є 

повідомлення «После победы на выборах мы сделаем все для того, чтобы 

каждый гражданин имел возможность ходить в тот храм, в который хочет». 

Сторінка поширює тези, що перегукуються з наративами російської 

пропаганди. Зокрема, критикує заходи із захисту ЛГБТ-спільнот, поширює 

дописи про «лояльність влади до неонацистів», рекламує «телеміст» між РФ та 

Україною, називаючи заборону «репресіями», у День пам’яті жертв Другої 

світової війни апелює до «внутрішнього конфлікту» в Україні, легітимізує 

окупацію Донбасу («Медведчук встретится с лидерами «ЛНР» и «ДНР»). 

Просуває тезу про розкол країни: «Порошенко 5 лет разжигал войну». 

  

Юрій Бойко 

Кількість підписників на 10 липня: 51783 

https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393438357963567
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393438357963567
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393507687956634
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393507687956634
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389768551663881
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389768551663881
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/392065391434197
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/392065391434197
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/396467227660680
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/396508097656593
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/396508097656593
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393687271272009
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397522270888509
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389878181652918
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389878181652918
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393035924670477
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393035924670477
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/393950881245648
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/394556284518441
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/394556284518441
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397275134246556
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397275134246556
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397275134246556
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/392982194675850
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/394986327808770
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/394986327808770
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389711038336299
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389711038336299
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/389711038336299
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/391912534782816
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/391912534782816
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/391912534782816
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397335570907179
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/397335570907179
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/388477568459646
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/388477568459646
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/390992144874855
https://www.facebook.com/288428935131177/posts/390992144874855


75 

 

Лідер партії не дуже активно використовує сторінку. Веде її російською мовою. 

Серед контенту багато коротких відео та текстів із деталізованою позицією 

політика.  

Основні меседжі: 

- Українська влада нічого не робить для миру на Донбасі 

- Кожного громадянина України турбують два питання – мир і тарифи 

- «Опозиційна платформа – За життя» доб’ється зниження тарифів, підвищення 

зарплат і пенсій 

- Юрій Бойко – досвідчений промисловець, який знає, як керувати 

- Україна не готова до відкриття ринку землі 

Реклама: таргетована здебільшого на чоловічу аудиторію та на центральну й 

східну Україну, до $100. Просуває тези: «Бойко має досвід в управлінні 

підприємством та відповідні людські якості»; «Опозиційна платформа» 

домовилася з РФ щодо знижки на газ до 25%; «З "цією" владою скоро не буде 

кому працювати». 

https://www.facebook.com/129208948004188/posts/201867904071625
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/201867904071625
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/205474980377584
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/205474980377584
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/205029010422181
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/205029010422181
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/206376950287387%22)
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/206376950287387%22)
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/200875547504194
https://www.facebook.com/129208948004188/posts/200875547504194
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«Батьківщина» 

Кількість підписників на 10 липня: 340893 

Сторінка поширює дописи Юлії Тимошенко або інших членів партії та створює 

власні. Меседжі релевантні тим, що їх поширює лідерка партії. Майже всі – 

стосуються виборів та передвиборчих програм. Сторінка просуває не так членів 

списку партії, як тезу, що «вибори – насамперед вибори прем’єр-міністра» та 

Юлію Тимошенко як потенційного Прем’єр-міністра (апелює до її досвіду і 

успіхів на цій посаді). Інші теми: участь членів партії в ефірах, допомога 

молодим родинам, пенсії, якісна освіта. Активно мобілізує читачів через 

опитування. Використовує гумор. 

Реклама інформує про створення офіційної сторінки «Батьківщина» у 

соцмережі Instagram. Не має позначки про політичний контент. 

Дискредитація опонентів: сторінка активно критикує чинного Прем’єр-міністра 

Володимира Гройсмана, та «уряд Порошенка-Гройсмана». 

Тези, що перегукуються з наративами російської пропаганди: «Уряд 

повинен припинити політику санкцій проти вимушених переселенців». 

 

Юлія Тимошенко 

Кількість підписників на 10 липня: 2219511 

Сторінка поширює інформацію про політичну діяльність Юлії Тимошенко, хід 

кампанії та особисті дописи, участь у ефірах. Активно використовує короткі 

відео. Зокрема такі, що пояснюють тези програми партії (на кшталт процесу 

надання позики молодим сім’ям на квартиру), а також  агітаційні (як ролик, що 

демонструє швидкість, із якою відбувається трудова міграція в Україні). Активно 

залучає користувачів: питає молоді родини про їхні проблеми. Використовує 

хештеги: #молодіродини, #требадіяти, #пенсіїзарплати, #Батьківщина. 

Головні меседжі: 

- Держава має допомагати молодим сім’ям 

- Треба змінити пенсійну систему, пенсія – не менше 3094 грн. 

- Запровадження страхової медицини 

- Чому земля не товар 

- Проведення телемосту під час війни недопустиме 

- Наша партія і я особисто маємо план дій щодо трудової міграції 

Реклама просуває меседжі: збільшення допомоги на дитину, «Не дамо 

закрити лікарні», «Ми заслуговуємо на європейські зарплати!», «Допоможемо 

новій владі зруйнувати корупційну систему!», «Доступне житло – це реально», 

«Знизити ціну на газ та захистити власність народу – газотранспортну 

систему». Дописи таргетовані на всю Україну з переважанням західної чи 

центральної, здебільшого – жінок. Вартість – $100-5000. 

Дискредитація опонентів: політикиня називає медреформу «так званою». 

https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1754807894665991
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1756726417807472
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1756726417807472
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1749449491868498
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1749449491868498
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1753157324831048
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1753157324831048
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1753157324831048
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1760302380783209
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1759395107540603
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1759395107540603
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2395069507197805
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2395069507197805
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1746605852152862
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1746605852152862
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1746605852152862
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAec1lJ9u2ZDfinRvA8cklWHTl1DHQK55WJ2h1Wy4yJPzVKcOpNUgsp8BbPsfedoRF6UUH02Z48OL7Aziq85fkkCFmxAYcqTZvS4F5rQYAz_eJcxTJ0ARZGgJP521OsavFZ45OA9Ot-vfMzd2PLoqXIOVT77Xjf0ks-9EjhwFcArVAh6A-z2MoLqEcyT70G-HhQIOZ6wSb553oUqy0U8cKwZInHkejQB-Iv6SORJEtDvCDYSmnh29stl94tqe59NhLjFY5PqJR0BYNZRC7iB3tlOlMuSMcg3r-6Rje4QzDgyykgMcYTN6agHle9Hx7yLsJffIVWoqkrMxbstSPFdv9XQU6C-
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAec1lJ9u2ZDfinRvA8cklWHTl1DHQK55WJ2h1Wy4yJPzVKcOpNUgsp8BbPsfedoRF6UUH02Z48OL7Aziq85fkkCFmxAYcqTZvS4F5rQYAz_eJcxTJ0ARZGgJP521OsavFZ45OA9Ot-vfMzd2PLoqXIOVT77Xjf0ks-9EjhwFcArVAh6A-z2MoLqEcyT70G-HhQIOZ6wSb553oUqy0U8cKwZInHkejQB-Iv6SORJEtDvCDYSmnh29stl94tqe59NhLjFY5PqJR0BYNZRC7iB3tlOlMuSMcg3r-6Rje4QzDgyykgMcYTN6agHle9Hx7yLsJffIVWoqkrMxbstSPFdv9XQU6C-
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAec1lJ9u2ZDfinRvA8cklWHTl1DHQK55WJ2h1Wy4yJPzVKcOpNUgsp8BbPsfedoRF6UUH02Z48OL7Aziq85fkkCFmxAYcqTZvS4F5rQYAz_eJcxTJ0ARZGgJP521OsavFZ45OA9Ot-vfMzd2PLoqXIOVT77Xjf0ks-9EjhwFcArVAh6A-z2MoLqEcyT70G-HhQIOZ6wSb553oUqy0U8cKwZInHkejQB-Iv6SORJEtDvCDYSmnh29stl94tqe59NhLjFY5PqJR0BYNZRC7iB3tlOlMuSMcg3r-6Rje4QzDgyykgMcYTN6agHle9Hx7yLsJffIVWoqkrMxbstSPFdv9XQU6C-
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWOZs_gE3m7AJ2ZTe5_DY8Yq2De57Xb_RKx_9aRgJurK0ZazwHsxDI5PeqZG5x3LkA3K0olXQoXMDN2JnydgvHcNNrKRowimMtUPAKPaBcEKDSXOKr7OGEPcM9LG1WV5MEIvkVgnVZ7sjdjMfnlmSf4ZtmZn6nFwrrP8_CJSoxrCo3Xqq6JKI2suWkOpjW3qjAQg25YYxaBqqMszUQlY4RGVOejrgWcQXqemvRLCqWpTVhSI3Z5ErpCb0qxdKHIGfi_KCmYD3xzMVQ7LE2SvbwtC_79pH8V17RVp_mC0BI8vpsYo3OodgsckV3VIAIS2MvpKJZE9w4pdxfMI1pdZQHI9f1mDWtBcy97A&__tn__=%25
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWOZs_gE3m7AJ2ZTe5_DY8Yq2De57Xb_RKx_9aRgJurK0ZazwHsxDI5PeqZG5x3LkA3K0olXQoXMDN2JnydgvHcNNrKRowimMtUPAKPaBcEKDSXOKr7OGEPcM9LG1WV5MEIvkVgnVZ7sjdjMfnlmSf4ZtmZn6nFwrrP8_CJSoxrCo3Xqq6JKI2suWkOpjW3qjAQg25YYxaBqqMszUQlY4RGVOejrgWcQXqemvRLCqWpTVhSI3Z5ErpCb0qxdKHIGfi_KCmYD3xzMVQ7LE2SvbwtC_79pH8V17RVp_mC0BI8vpsYo3OodgsckV3VIAIS2MvpKJZE9w4pdxfMI1pdZQHI9f1mDWtBcy97A&__tn__=%25
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWOZs_gE3m7AJ2ZTe5_DY8Yq2De57Xb_RKx_9aRgJurK0ZazwHsxDI5PeqZG5x3LkA3K0olXQoXMDN2JnydgvHcNNrKRowimMtUPAKPaBcEKDSXOKr7OGEPcM9LG1WV5MEIvkVgnVZ7sjdjMfnlmSf4ZtmZn6nFwrrP8_CJSoxrCo3Xqq6JKI2suWkOpjW3qjAQg25YYxaBqqMszUQlY4RGVOejrgWcQXqemvRLCqWpTVhSI3Z5ErpCb0qxdKHIGfi_KCmYD3xzMVQ7LE2SvbwtC_79pH8V17RVp_mC0BI8vpsYo3OodgsckV3VIAIS2MvpKJZE9w4pdxfMI1pdZQHI9f1mDWtBcy97A&__tn__=%25
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1747561675390613
https://www.facebook.com/120334381446692/posts/1747561675390613
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2403428053028617
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2403428053028617
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2393147104056712
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2393147104056712
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2383572681680821%22)
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2383572681680821%22)
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2410875858950503
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2410875858950503
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2413143922057030
https://www.facebook.com/187313651306746/posts/2413143922057030
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«Голос» 

Кількість підписників на 10 липня: 115745 

Сторінка поширює інформацію про членів партії, їхню передвиборчу діяльність, 

списки мажоритарників. Швидко реагує на актуальні теми та пропонує 

розважальний контент. Активно залучає аудиторію, зокрема молодь, – закликає 

зареєструватися спостерігачем, долучитися до передвиборчої акції #ТурЗмін. 

Кандидати під час лайв-сесії відповідали на запитання з соцмережі. Активно 

використовує сучасні формати: короткі відео, динамічні фото, списки, 

інфографіку, меми, стикери, хештеги #КомандаЗмін, #ТурЗмін, #КоворкінгЗмін. 

Основні меседжі: 

- «Голос» не буде об’єднуватися з тими, хто проти європейського вибору 

України 

- Крим – український. Росія – агресор і загарбник.  

- Ніхто не починає телемости з ворогом 

- Застереження щодо фейкових кандидатів від «Голосу» 

- «Епоха олігархів в українській політиці закінчилася» 

- Сучасна Рада – непрофесійний та бездієвий орган 

- «Голос» – перша в Україні партія, яку прозоро фінансують самі українці 

Реклама: Дописи за $500-10000 таргетувалися здебільшого на жінок та на всю 

Україну (окрім подій у регіонах): «Верховна рада не функціонує так, як треба»; 

«Втомились від старої політики? Час змінити платівку!»; «Ставайте 

спостерігачами від «Голосу»; реклама #ТурЗмін; список кандидатів; молодий вік 

кандидатів; «Першим законопроектом представимо 

#ЗаконПроДеолігархізацію», «Змінимо Раду – змінимо Україну! Депутат не має 

працювати більше двох термінів, а за прогули — складе мандат». 

Дискредитація опонентів: сторінка використовує визначення «стара 

політика», звинувачує Анатолія Гриценка у маніпуляціях; Святослав Вакарчук 

звертається до Олександра Вілкула «Пане Вілкул, час нової політики. Вибачте, 

мій час». Публікує рейтинг депутатів, чия робота в парламенті виявилася 

найгіршою. 

 

Святослав Вакарчук 

Кількість підписників на 10 липня: 2219511 

Використовує сторінку як для просування виборчих меседжів (зокрема про 

#ТурЗмін) так і для особистої інформації (присутність на весіллі друга). Контент 

сторінки швидше мотиваційний, ніж інформаційний – емоційні звіти з виборчого 

туру, оцінки подій, меми, фото з дітьми, привітання зі святами. 

Основні меседжі (крім уже згаданих меседжів партії): 

- Верховна Рада потребує змін, «Дві каденції в одні руки», а за прогули – 

скласти мандат 

- Настав час нової політики 

- Медична реформа працює. Зупинятися не можна.  

- Наша національна ідентичність – найсильніша зброя України 

https://www.facebook.com/316920938976083/posts/338938870107623
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/338938870107623
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/337784426889734
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/337784426889734
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/337889980212512
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/337889980212512
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/339672563367587
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/339672563367587
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342963029705207
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342963029705207
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/343063913028452
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/343063913028452
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342577899743720
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342577899743720
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342939189707591
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/342939189707591
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/346380756030101
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/346380756030101
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/344224199579090
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/344224199579090
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/347248679276642
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/347248679276642
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/344998326168344
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/344998326168344
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340367023298141
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340367023298141
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/343063913028452
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340295266638650
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340295266638650
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340814719920038
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/340814719920038
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/341130023221841
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/341130023221841
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/341312683203575
https://www.facebook.com/316920938976083/posts/341312683203575
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1174554469334982
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1174554469334982
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1175187645938331
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1175187645938331
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1184816721642090
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1184816721642090
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- Не можна повторювати помилок минулої влади (однією рукою боротися з 

Росією, а другою – красти в армії) 

Реклама: меседжі – ті самі, що й дописи кандидата. Крім того, рекламний пост 

про сімейні цінності та сім’ю кандидата було показано 1 млн. українців та 

коштував від $500 до 1000. Реклама таргетована переважно на жінок та коштує 

до $500 за одне повідомлення.  

https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1194728383984257
https://www.facebook.com/655437887913312/posts/1194728383984257
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«Сила і честь» 

Кількість підписників на 10 липня: 3047 

Сторінка розміщує посилання на інтерв’ю та ефіри за участі її лідера Ігоря 

Смешка, який оцінює поточні події, зрідка – інших членів партії. Партія 

протиставляє себе російській загрозі й позиціонується як заснована на ідеології 

консерватизму і конституційної демократії. Пости – здебільшого рекламують 

партію або просувають позицію її лідера з різних питань. Намагається активно 

використовувати соцмережу для спілкування з виборцями, пропонуючи рамки 

для аватарок. 

Основні меседжі: 

- «Сила і Честь» та Ігор Смешко мають високий рейтинг довіри 

- Популізм може призвести до втрати незалежності України 

- Питання про Медведчука треба ставити Порошенку 

- Нам необхідний мир, але не за всяку ціну 

- «Ігор Смешко – людина, яка знає і робить» 

Реклама: таргетована на всю Україну, вартістю до $500 доларів за одне 

повідомлення. Основні меседжі: «Головне – привести у парламент критичну 

масу професіоналів», «За партію «Сила і Честь» готові віддати голоси майже 

6% виборців», «Шукають волонтерів для роботи у виборчій комісії». 

Дискредитація опонентів: «Дії Медведчука – це політично-державний рекет з 

боку Росії», «він – проросійськи налаштована людина», «З кишень населення 

забрали 200 мільярдів гривень» (критика Петра Порошенка), «Кабміну треба 

знижувати тарифи на газ, а не ухвалювати популістські рішення по тарифах на 

опалення», «Уряд провалює медреформу». Пише, що Ігор Смешко – об'єкт 

нападу «чорних» політтехнологів. 

 

Ігор Смешко 

Кількість підписників на 10 липня: 37453 

В особистому акаунті політик поширює дописи щодо виборчої кампанії. 

Більшість – посилання на інтерв’ю або ток-шоу за його участі, прямі ефіри. 

Суттєва частка – про військо, СБУ та інші спецслужби, ситуацію на Донбасі, 

політику щодо НАТО. Коментує економічні питання на кшталт «Україна в змозі 

повністю забезпечити себе газом». 

Основні меседжі: 

- Україна має розраховувати на власні сили 

- Україні потрібні не тільки нові політики, але й досвідчені 

- Ігор Смешко має високу довіру українців і тому став ціллю чорного піару 

- Ігор Смешко гідний стати прем’єром, адже має ряд якостей для цього. 

- Україна в змозі повністю забезпечити себе газом 

Дискредитація опонентів: критикує Святослава Вакарчука («он вообще не 

понимает, что нужно делать. Молодые лица – это хорошо, если рядом опытные 

https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1062757500585457
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1062757500585457
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1058932614301279
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1058932614301279
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1068340246693849
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1068340246693849
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1063266193867921
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1063266193867921
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1068547166673157
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1068547166673157
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1060277637500110
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1060277637500110
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1065784893616051
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1066934030167804
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1066934030167804
https://www.facebook.com/1039309039596970/posts/1066934030167804
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1570965146366733
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1570965146366733
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1578321252297789
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1578321252297789
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1578321252297789
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1572169799579601
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1572169799579601
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1573353286127919
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1573353286127919
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1578320485631199
https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1578320485631199
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профессионалы (репост про участь у ток-шоу «Право на Владу»). 

 
 

https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1570602593069655
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Радикальна партія Олега Ляшка не має офіційного Facebook-представництва. 

 

Олег Ляшко 

Кількість підписників на 10 липня: 285829 

Особистий акаунт Олега Ляшка створює образ захисника інтересів селян та 

сільського господарства (численні пости про проблеми селян та обіцянки їх 

вирішити), борця із педофілами (активне лобіювання закону про хімічну 

кастрацію та реєстр педофілів) та критика чинного Президента Володимира 

Зеленського, меншою мірою – Петра Порошенка. Велика частка постів 

пов’язана з особистим життям політика, а більшість виглядають швидше 

емоційними коментарями, аніж виваженою позицією. Багато привітань зі 

святами, розповідей про відвідини святих місць. 

Основні меседжі: 

- Повернення Росії до ПАРЄ може стати сигналом безкарності для окупантів  

- Продаж української землі – вбивство села 

- Вимагаю ухвалити два закони – про відкритий реєстр педофілів і про хімічну 

кастрацію 

- Я виб’ю з влади дотації на корів, достойну пенсію колгоспникам та підтримку 

фермерам 

- Провокація російських спецслужб щодо прямого ефіру на NewsOne не має 

права на життя 

Застосовує мову, що розпалює ворожнечу: «цих тварюк треба кінчати», 

«тварі в людському обличчі» (про педофілів), «Порошенко – батько реваншу», 

«великий марнотрат або великий неадекват» (про Зеленського), «Володимире, 

ти боягуз», «кремлівський диктатор розвів його, як наперсточники зівак», «На 

голів ОДА Зеленський вніс всяких чортів», «що це – державна зрада чи 

елементарна тупість?» (про Зеленського), «Володимире Олександровичу, 

політика – це тонше, ніж комар пісяє! Запам’ятайТЕ! І більше ніколи не 

обманюйте українців», «може ти замість просити у Бєні грошей для себе, 

попросиш його, щоб на літаках МАУ був вай-фай?». Розміщує картинки 

«Зробимо Зе разом!». 

Дискредитація опонентів: звинувачує Петра Порошенка у спільних справах із 

Віктором Медведчуком та поразках останніх п’яти років. Володимира 

Зеленського критикує за нерішучість, відсутність позиції, непрофесіоналізм, 

через які сталася «Страсбурзька змова». Активно критикує його кадрову 

політику, звинувачує у можливій змові з Росією. «Обравши Зеленського, 

українці попалися в московський капкан», «На Донбасі війна не через українську 

мову, а через російську зброю», «Треба витрачати народні мільярди не на офіс, 

а на підвищення пенсій та зарплат». 

https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2239720269429891
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2239720269429891
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2263972217004696
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2263972217004696
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2260138554054729
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2260138554054729
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2253510758050842
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2256796184388966
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2256796184388966
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2260841047317813
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2260841047317813
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2255537564514828
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2255537564514828
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2243058672429384
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2243058672429384
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2246720352063216
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2246720352063216
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2248176511917600
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2248176511917600
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2248176511917600
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2243214805747104
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2243214805747104
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2243214805747104
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2256796184388966
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2256796184388966
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2240271529374765
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2246295448772373
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2246295448772373
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2264419123626672
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2264419123626672
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2265623816839536
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2265623816839536
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2251848038217114
https://www.facebook.com/100001758206922/posts/2251848038217114
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«Громадянська позиція» 

Кількість підписників на 10 липня: 37479 

Більшість постів присвячена участі членів політсили у ток-шоу, критиці системи 

із пропозиціями окремих реформ (виборчого законодавства, перегляду 

зарплатні депутатів тощо), проблемам переселенців, демонстрації 

передвиборчих відеороликів. Гарячих тем партія майже не торкається. Активно 

пише про врегулювання конфлікту на Донбасі. Інформації щодо передвиборчої 

програми немає. 

Основні меседжі: 

- Попит на нові обличчя штучно нав’язаний засобами масової інформації 

- Вимога міжнародного аудиту коштів, виділених на житло переселенцям 

- Потрібно посадити кожного п’ятого чинного народного депутата 

- Ми забезпечимо середню зарплату 700 євро, а пенсію – 200 євро 

- Ми зробимо підприємця «його величністю» 

- Якщо перекрити контрабанду і побороти корупцію, то від грошей МВФ можна 

відмовитись 

Реклама: 26 оголошень, діапазон показів – 10-50 тис. за ціною менше $100 за 

одне повідомлення, територія показу – вся Україна, у деяких постів – Київ. Це 

короткі агітаційні відеоролики «У нас немає права на помилку», «Час 

компетентних і відповідальних рішень».  

Дискредитація опонентів та дезінформація: Анатолій Гриценко активно 

критикує Володимира Гройсмана: «Не треба красти», «Пройдіть детектор 

брехні разом зі своїми «Проданами». У рекламному ролику натякає, що 

олігархи купують депутатів на аукціоні, тоді як Гриценко не продається. Микола 

Томенко критикує нинішню владу: «З нинішнім генпрокурором саджати ніхто не 

буде», «Команда Зеленського може повторити долю Яценюка», «Клюєву 

дозволили зареєструватися кандидатом в депутати, отже влада – імпотентна». 

У пості «Найбільший рейтинг довіри, згідно з останнім опитуванням, має 

Анатолій Гриценко – 43%» – не вказане джерело інформації. 

 

Анатолій Гриценко 

Кількість підписників на 10 липня: 144273 

Здебільшого повторює контент сторінки партії «Громадянська позиція». Кандидат 

позиціонується як борець із корупцією й радник президента: («Раджу Зеленському 

скликати позачергове засідання Ради для кадрових питань»). Більшість постів – 

про участь у ток-шоу, інтерв’ю, рекламні ролики партії. Виняток – пости про побиття 

однопартійця та тур Львівщиною. З гарячих тем періоду прокоментував лише ідею 

проведення телемосту. Розміщує розважальний контент: «відеожабу», де його 

реклама з шахами порівнюється з «Грою престолів». 

Реклама: 29 оголошень – передвиборчі ролики Анатолія Гриценка або його 

виступ на ток-шоу «Свобода слова». Охоплення, діапазон показів та витрат 

суттєво різняться залежно від території, на якій демонструється реклама. 

Дискредитація опонентів: активно критикує Володимира Гройсмана. 

https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2241946349225034
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2241946349225034
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2239728759446793
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2239728759446793
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2239865732766429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2239865732766429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2239865732766429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2259022847517384
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2258853860867616
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2258853860867616
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2256973497722319
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2256973497722319
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2267164880036514
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2267164880036514
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2254029064683429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2254029064683429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2254029064683429
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2255651091187893
https://www.facebook.com/679635592122792/posts/2255651091187893
https://www.facebook.com/1092552680925482/posts/1210127002501382
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«Опозиційний блок» 

Кількість підписників на 10 липня: 249012 

Сторінка ведеться російською мовою. Позиціонує політсилу як партію 

промисловців та управлінців. Розміщує інформацію про зустрічі кандидатів із 

виборцями та ідеї, виголошені на зустрічах, анонси та фрагменти ефірів за 

участі партійців, бачення ними реформ у промисловості, економіці та політичній 

системі, критику чинної влади та конкурентів – «Опозиційної платформи – За 

життя». Намагається залучати аудиторію: проводить опитування, як оцінюють 

читачі роботу Верховної Ради. 

Головні меседжі: 

- «Партія виступає за сильну незалежну Україну, це її відмінність від 

«Опозиційної платформи» 

- Угоду про асоціацію з ЄС треба переглянути 

- Україні потрібна гуманітарна децентралізація 

- Лише нова Конституція дозволить повернути мир та відродити економіку 

- Ми об’єднаємо Україну, яку 5 років умисне розколювали питаннями мови, віри 

та історії 

Сторінка активно вживає мову, що розпалює ворожнечу: «насильственная 

украинизация»; «геноцид на Донбассе», «формируется не Рада, а естрада», 

«Тимошенко вышла подебатить Вакарчука и на радость всей стране 

отдебатила его по самые уши», «националистическая диктатура» (про владу 

Петра Порошенка), «политические жулики из "Оппоплатформы"», «руководство 

Минздрава топчет украинское законодательство». 

Реклама: понад 50 оголошень, середня вартість за одне повідомлення – 

менше $100, показів – 50-100 тис., територія – вся Україна або 

Дніпропетровська та Донецька області, Західна Україна (під час проведення 

саміту в Ужгороді). 

Дезінформація та дискредитація опонентів: активно критикується поточний 

склад парламенту, який «довів населення до жебрацтва»; «розколює 

суспільство на підставі мови, віри та культурних вподобань». Критикується 

«Опозиційна платформа – За життя» за «намір "перетворити Україну на суб’єкт 

Російської Федерації"», «наявність у виборчих списках колишніх членів БПП», 

«націленість на зрив виборів». Також критикує «колишню владу» і її «бездарну 

політику», «геноцид». 

Можливі російські зовнішні впливи: Меседжі партії часто збігаються з 

наративами російської пропаганди, зокрема, про необхідність надати регіону 

особливий статус, «домовлятися з Росією про мир», «в Україні людей ділять за 

мовним чинником», «насильно українізують», «забирають радянське минуле». 

22 червня партія розмістила 10 постів про «Великую отечественную войну». 

Зокрема «Возвращение харьковскому проспекту имени Жукова – первый шаг к 

восстановлению исторической правды». Окремо варто звернути увагу на 

відеоролик, у якому Євгеній Мураєв каже: «Поговорити треба, але не простим 

людям, а політикам та дипломатам». 

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/vb.475147705910715/2738935212795774/?type=2&theater
https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/vb.475147705910715/2738935212795774/?type=2&theater
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/448621962627447
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/448621962627447
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/451418222347821
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/451418222347821
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/456034125219564
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/456034125219564
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/454432055379771
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/459143578241952
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/459143578241952
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/456560408500269
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/456560408500269
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/454796548676655
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/454796548676655
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/454432055379771
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/453568622132781
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/447148766108100
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/458684754954501
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/458684754954501
https://www.facebook.com/328137994675845/posts/458684754954501
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Олександр Вілкул 

Кількість підписників на 10 липня: 227988 

Акаунт поширює коментарів політика щодо гарячих тем (декомунізація вулиць, 

повернення Росії до ПАРЄ), участь Олександра Вілкула у ток-шоу. Виняток 

становить кілька постів щодо загибелі товаришів. Позиціонується як 

проросійський кандидат із досвідом управлінця. 

Головні меседжі: 

- «Проведемо реальну децентралізацію. Люди на референдумах будуть 

визначати, які свята їм святкувати, які пам’ятники ставити і якою мовою навчати 

дітей» 

- ПАРЄ повернуло делегацію РФ, бо від Порошенка йшли лише лозунги 

Сторінка використовує мову, що розпалює ворожнечу і перегукується з 

наративами російської пропаганди: «власть начала заигрывать с 

националистически настроенными молодчиками» (у пості про відмову у 

реєстрації кандидатом блогера Анатолія Шарія, «который пять лет говорил 

правду»), «мародерская власть» (про колишню владу). 

Реклама: декілька повідомлень, здебільшого – привітання зі святами. Бюджет – 

менше $100, показів – 5-10 тис., територія – уся Україна. 

Дискредитація опонентів та дезінформація: активно критикує не лише стару 

владу, а й новообраного Президента Володимира Зеленського: «Украинцы, на 

самом деле, на Титанике – играет оркестр, всем весело, но нужна команда 

экипажа, которая уведёт страну от столкновения». 

Можливий російських інформаційний вплив: просування думки про штучний 

розкол України за мовним, релігійним та культурним чинниками. 

https://www.facebook.com/475147705910715/posts/1223776851137198
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/1223776851137198
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2360287860730014
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2360287860730014
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2372878449470955
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2372878449470955
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2322233331321755
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/2322233331321755
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/468144377088599
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/468144377088599
https://www.facebook.com/475147705910715/posts/468144377088599
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ВО «Свобода» 

Кількість підписників на 10 липня: 59951 

Сторінка формує образ націоналістичної партії, яка відстоює українську мову та 

культуру, головним ворогом ідентифікує проросійські сили, які не є 

персоніфікованими. Висвітлюється переважно діяльність та позиція Олега 

Тягнибока з різних питань. Основні теми – пам’ятні дати, участь в ефірах, 

участь ВО «Свобода» у мітингах, висвітлення ініціатив, із якими партія іде до 

парламенту. 

Основні меседжі: 

- Скасування мораторію на продаж землі є програшем для продавців 

- «Ніхто, крім нас, не зупинить реванш» 

- Воєнний податок повинні сплачувати не українці, а олігархи 

Сторінка активно використовує мову, що провокує ворожнечу: 

«реваншисти, колишні риги, папєрєднікі», «і ото все йде на вибори» (про 

Одеську обласну раду). 

Дезінформація і дискредитація опонентів: можлива маніпуляція з 

рейтингами, не вказане джерело інформації: «Рейтинг українських націоналістів 

швидко зростає, і вони спокійно можуть вийти на 5%», – Петро Олещук, 

політолог». Активно критикується влада: «ні колишній, ні теперішній 

президенти, ні чинний Парламент не ставили собі за мету досягнення миру на 

українських умовах і зміцнення України, грабують, торгують на крові українців». 

 

Олег Тягнибок 

Кількість підписників на 10 липня: 45519 

Особистий акаунт формує образ націоналіста, який активно виступає на захист 

досягнень Майдану, української мови та культури та є активним противником 

проросійських сил, яких називає «реваншисти», «колишні риги». Сторінка 

розміщує інформацію про участь Олега Тягнибока у ток-шоу, критику чинної 

влади, презентує кандидатів від ВО «Свобода», згадки про пам’ятні дати, 

загиблих на Майдані та на війні однопартійців, позицію Тягнибока та партії з 

гарячих тем. 

Головні меседжі: 

- Позбавлення депутатів мандату за кнопкодавство 

- Скасування мораторію на продаж землі дозволить олігархам купити її за 

безцінь 

- Російський реванш вже почався у Харкові, голосуй за Свободу, щоб його не 

допустити 

Мова ворожнечі: див. ВО «Свобода» 

Дискредитація опонентів: звинувачує Президента Володимира Зеленського у 

«недостатній активності у протидії реваншистам та олігархам». «Для мене 

деолігархізація – це усунення олігархів від впливу, для Зеленського – це 

домовленість з олігархами». «Половина «Кварталу» з колишніми ригами та 

фсбшниками – вже при посадах. Будапештського формату не буде – будуть 

Мінські угоди. Деолігархізація скасовується, впроваджується договорняк. 

https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2535859109797966
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2535859109797966
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2511082388942305
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2511082388942305
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2507848422599035
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2507848422599035
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2537296776320866
https://www.facebook.com/159287674121800/posts/2537296776320866
https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2307942159254038
https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2307942159254038
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/videos/454047148506695/UzpfSTEwMDAwMTE0ODI5MTkwMzoyMzExNTI0OTM1NTYyNDI3/
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/videos/454047148506695/UzpfSTEwMDAwMTE0ODI5MTkwMzoyMzExNTI0OTM1NTYyNDI3/
https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2279733175408270
https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2279733175408270
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Тарифи не знизяться, бо то він пожартував. Обіцяв піти із посади, щойно 

порушить закон. І перше, що зробив, – порушив закон про люстрацію». 

https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2282396468475274
https://www.facebook.com/100001148291903/posts/2282396468475274


93 

 

ОЗНАКИ МОЖЛИВОГО РОСІЙСЬКОГО 

ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ  

В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА 

  

За основу для моніторингу взято головні наративи російської пропаганди, 

визначені шляхом аналізу неправдивих новин, спростованих проектом StopFake 

(https://www.stopfake.org/) упродовж чотирьох років. 

Цю класифікацію здійснив співзасновник StopFake Євген Федченко у своїй 

статті «Kremlin Propaganda: Soviet Active Measures by Other Means» (Estonian 

Journal of Military Studies), 2016 р. (https://bit.ly/2IpBVlV). Проаналізувавши вибірку 

з 500 неправдивих матеріалів – прикладів кремлівської пропаганди, – вдалось 

ідентифікувати 18 тем, що їх об’єднують. 

Більш пізнє дослідження експертів проекту 2018 року (https://bit.ly/2SvbMqr) 

підтвердило ці наративи. Зокрема, серед них: 

▪ «Україна – фашистська держава»; 

▪ «Україна – держава, яка не відбулась (failed state)»; 

▪ «Росія не є окупантом і не здійснювала військового нападу на 

Україну»; 

▪ наративи, спрямовані на дискредитацію українських Збройних Сил; 

▪ територіальний розпад України або «територіальні претензії» від 

сусідніх країн; 

▪ фейкова легітимізація анексії Криму та окупації Донбасу з 

використанням представників іноземних урядів, міжнародних 

організацій та іноземних ЗМІ; 

▪ зменшення західної підтримки України – «втома від української 

тематики»; 

▪ розповіді про розпад ЄС, розпад США та Заходу в цілому, 

«громадянська війна», яка там нібито точиться, їх незначущість у 

світовій геополітиці. 

Список доповнили новітніми наративами, такими як дискредитація Української 

помісної церкви, змалювання Росії як захисника традиційних цінностей та 

держави, яка має право на свою сферу впливу, необхідність «домовлятися з 

Росією заради миру».  

Загальні тенденції 

  

Повідомлення, які можуть вказувати на російський вплив, найчастіше 

з’являлися на телеканалах NewsOne, «112 Україна», «Інтер», а також в онлайн-

медіа «Страна.ua» і «Корреспондент». Рідше і несистемно – в інших онлайн-

медіа. 

  

1. Використання російських сайтів та інформагенцій як джерел 

інформації, зокрема про міжнародні й українські новини, де логічніше 

https://www.stopfake.org/
https://bit.ly/2IpBVlV
https://bit.ly/2SvbMqr
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скористатися першоджерелами з відповідної країни. Часто вони 

просувають наративи російської пропаганди. 

Наприклад, «Обозреватель», «112 Україна», «Новое Время» посилаються на 

ТАСС у новині «Зеленського не запросили на саміт G20 до Японії». При цьому 

лише «Новое Время» перевірило інформацію у прес-секретаря президента 

Юлії Мендель. На «Сегодня.ua» у новині від 28 червня «Гройсман 

запропонував відправити Клімкіна у відпустку» джерелом є російська агенція 

ТАСС, як і у новині за 2 липня «Канада виділить Україні понад 10 млн доларів 

на реформу – Трюдо». 

2. Незбалансовану російську оцінку подій в Україні активно просуває 

«Страна.ua» (приклад – новина від 3 липня на сайті «МИД РФ похвалило 

Киев за разведение сил и упрекнуло за отказ от "хлебного" перемирия»). 

На телеканалі «Інтер» у сюжетах від 23, 24, 25 червня показали пряму мову 

президента Росії Володимира Путіна, де він, зокрема, хвалить роботу голови 

політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. 

Зрідка це роблять інші медіа – так, у новині «ГОРДОН» від 7 липня заяву МЗС 

РФ «У МЗС РФ американську концепцію протидії впливу Кремля назвали 

"русофобською"» не збалансовано згадками про доведені факти російського 

втручання у вибори за кордоном. 

  

2. Меседжі, що перегукуються з наративами російської пропаганди, 

ретранслювалися у вигляді цитат членів партій-кандидатів. 

 

Наприклад, на сайті «ГОРДОН» Віктор Медведчук говорить про «питання 

відновлення взаємовигідних економічних відносин». Матеріал незбалансований 

і містить ознаки замовності. Олег Волошин, який іде у парламент від 

«Опозиційної платформи – За життя», у ток-шоу «Народ проти» (2:42:00) 

висловився про «агресивное, нацистское, воинствующее большинство», яке 

«затыкает рты инакомыслящим», маючи на увазі попередню владу. 

В інтерв’ю Дмитру Гордону Євгеній Мураєв називає Майдан «державним 

переворотом». Також заявляє: «Прямі перемовини з непідконтрольними 

територіями – це єдине, що може привести до діалогу».  

  

Найпопулярніші наративи, що найчастіше з’являлися в українських медіа: 

  

1. Тезу про те, що «треба домовлятися з Росією та псевдореспубліками 

на Донбасі» просували телеканали «112 Україна», NewsOne 

(наприклад, сюжет від 25 червня), «Інтер» та онлайн-медіа «Страна.ua». 

На каналі «112 Україна» у рамках блоків «Важливо» та «Епізод 112» до або 

після випуску новин регулярно лунають тези про те, що «Україна понесла 

суттєві втрати за останні 5 років через припинення торгівлі з Росією та 

країнами СНД», а «рівень життя українців упав». 

 

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/zelenskogo-ne-zaprosili-na-samit-g20-v-yaponiyu.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/zelenskogo-ne-zaprosili-na-samit-g20-v-yaponiyu.htm
https://ua.112.ua/polityka/zelenskyi-i-putin-ne-zustrinutsia-na-samiti-g20-bo-prezydenta-ukrainy-nemaie-v-lysti-zaproshenykh-497133.html
https://ua.112.ua/polityka/zelenskyi-i-putin-ne-zustrinutsia-na-samiti-g20-bo-prezydenta-ukrainy-nemaie-v-lysti-zaproshenykh-497133.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zelenskiy-ne-bude-na-samiti-g20-v-yaponiji-spiker-50028615.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/groysman-predlozhil-otpravit-klimkina-v-otpusk-1291228.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/groysman-predlozhil-otpravit-klimkina-v-otpusk-1291228.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/kanada-vydelit-ukraine-bolee-19-mln-dollarov-na-reformy-tryudo-1294492.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/kanada-vydelit-ukraine-bolee-19-mln-dollarov-na-reformy-tryudo-1294492.html
https://strana.ua/news/209550-mid-rf-pozitivno-otsenil-razvedenie-sil-u-stanitsy-luhanskoj-na-donbasse.html
https://strana.ua/news/209550-mid-rf-pozitivno-otsenil-razvedenie-sil-u-stanitsy-luhanskoj-na-donbasse.html
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-mzs-rf-amerikansku-kontseptsiju-protidiji-vplivu-kremlja-nazvali-rusofobskoji-1096467.html
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-mzs-rf-amerikansku-kontseptsiju-protidiji-vplivu-kremlja-nazvali-rusofobskoji-1096467.html
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-mzs-rf-amerikansku-kontseptsiju-protidiji-vplivu-kremlja-nazvali-rusofobskoji-1096467.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html?fbclid=iwar1r724rkimbvl2bsn4wvdtyb0smtbt1ic8rlnwfpqunxw1ptzxz_dmpfma
https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html?fbclid=iwar1r724rkimbvl2bsn4wvdtyb0smtbt1ic8rlnwfpqunxw1ptzxz_dmpfma
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На «Інтері» депутати від «Опозиційної платформи – За життя» 

критикують реформи останніх років і закликають до «спілкування» з Росією, 

«ЛНР» та «ДНР» (2 та 8 липня). Юлія Льовочкіна 26 червня каже, що Україні 

«пора припиняти політику війни», не згадуючи про країну-агресора. 27 червня 

Вадим Рабінович говорить, що «курс на НАТО є хибним», ЛНР та ДНР не 

маркує як «так звані» (хоча ведуча у підводці це озвучує). «Путин в новом 

фильме Стоуна заявил о неизбежном сближении России с Украиной», пише 

«Страна.ua». 

 

У випуску ток-шоу «Український формат» на NewsOne 10 липня 

головною темою було скасування телемосту з російським телеканалом «Россия 

1». Усі запрошені гості заявляли, що «зірвали» його ті, хто «не хоче миру» і 

«винен у кровопролитті». Жоден із ведучих чи експертів не згадав про Росію 

як країну-агресора та про те, що трансляцію «Россия 1» заборонено в Україні. 

  

2. Наратив дискредитації української православної церкви найактивніше 

поширюють телеканал «Інтер» та сайт «Страна.ua». Останній має окрему 

рубрику, де регулярно транслює меседжі про «розкол» та «неканонічність» 

ПЦУ. «Інтер», зокрема, у сюжеті за 24 червня дає слово спікерам УПЦ МП, які 

«не визнають» ПЦУ. Ведучі називають ПЦУ «новою церквою» (сюжет 6 червня), 

яка «захоплює храми й нав’язує вірянам перехід до неї». Натомість УПЦ МП 

озвучують як УПЦ. Іншій стороні слова не надають. Цей наратив зрідка 

трапляється на сайті «ГОРДОН» (у матеріалі «Бойко: Канонічна церква 

втрималася завдяки витримці та силі духу митрополита Онуфрія», що має 

ознаки замовності, політик називає ПЦУ «так званою», «елементом агітації 

Порошенка»). 

  

3. Легітимізація окупації Донбасу та Криму (подання окупаційної влади як 

суб’єктів політики, а російських військових – як «сепаратистів») 

«Страна.ua» у новині 26 червня незбалансовано транслює тезу голови 

платформи Юрія Бойка, що політсила «наполягає на негайному проведенні 

прямих перемовин з Донецьком, Луганськом та Москвою про мир». Подібні 

новини на ресурсі з’являються регулярно. Сайт «Корреспондент», як і раніше, 

називає іншу сторону на Донбасі «сепаратистами», не згадуючи про їхній 

зв’язок із Росією. Новина сайту «ГОРДОН» від 25 червня містить заяву віце-

спікера Держдуми РФ Петра Толстого, не збалансовану альтернативним 

коментарем, що «депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати 

членами делегації ПАРЄ». Такі новини не є типовими для ресурсу. 

  

4. У кількох телеканалів та окремих онлайн-медіа популярний наратив «Їх там 

немає» («Росія не є окупантом і не здійснювала військового нападу на 

Україну»). 

На телеканалі ICTV в сюжетах про обстріли на Донбасі іншу сторону називають 

«бойовики», «терористи». Не називає ворога телеканал NewsOne. 

https://strana.ua/news/210595-video-v-novom-filme-stouna-prezident-putin-zajavil-chto-sblizhenie-rossii-i-ukrainy-neizbezhno.html?fbclid=IwAR0udK-vVWXVapXQo9aH6YUIF0m2WZbZDo5ewhHUIcLwr3eCqdPr5qQW0mE
https://strana.ua/news/210595-video-v-novom-filme-stouna-prezident-putin-zajavil-chto-sblizhenie-rossii-i-ukrainy-neizbezhno.html?fbclid=IwAR0udK-vVWXVapXQo9aH6YUIF0m2WZbZDo5ewhHUIcLwr3eCqdPr5qQW0mE
https://strana.ua/news/210595-video-v-novom-filme-stouna-prezident-putin-zajavil-chto-sblizhenie-rossii-i-ukrainy-neizbezhno.html?fbclid=IwAR0udK-vVWXVapXQo9aH6YUIF0m2WZbZDo5ewhHUIcLwr3eCqdPr5qQW0mE
https://strana.ua/news/208090-hlavy-pomestnykh-tserkvej-vo-hlave-s-onufriem-prosjat-pravitelstvo-vernut-otnjatye-u-verujushchikh-khramy-upts.html
https://strana.ua/news/208090-hlavy-pomestnykh-tserkvej-vo-hlave-s-onufriem-prosjat-pravitelstvo-vernut-otnjatye-u-verujushchikh-khramy-upts.html
https://strana.ua/news/208654-delehatsiju-ptsu-ne-pustili-v-afonskie-monastyri-filofej-i-karakal.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-bojko-kanonichna-tserkva-vtrimalasja-zavdjaki-vitrimtsi-i-sili-duhu-mitropolita-onufrija-1067803.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-bojko-kanonichna-tserkva-vtrimalasja-zavdjaki-vitrimtsi-i-sili-duhu-mitropolita-onufrija-1067803.html
https://strana.ua/news/208227-obrashchenie-v-radu-o-priostanovlenii-chlenstva-ukrainy-v-pase-destruktivno-oppoplatforma-za-zhizn.html
https://strana.ua/news/208227-obrashchenie-v-radu-o-priostanovlenii-chlenstva-ukrainy-v-pase-destruktivno-oppoplatforma-za-zhizn.html
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4118615-na-donbasi-za-den-sim-obstriliv-dvoie-poranenykh
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4118615-na-donbasi-za-den-sim-obstriliv-dvoie-poranenykh
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4118615-na-donbasi-za-den-sim-obstriliv-dvoie-poranenykh
https://gordonua.com/ukr/news/crimea/-vitse-spiker-derzhdumi-rf-tovstoji-dopustiv-shcho-v-rosijsku-delegatsiju-v-parje-vkljuchat-deputativ-vid-krimu-1067805.html
https://gordonua.com/ukr/news/crimea/-vitse-spiker-derzhdumi-rf-tovstoji-dopustiv-shcho-v-rosijsku-delegatsiju-v-parje-vkljuchat-deputativ-vid-krimu-1067805.html


96 

 

Наприклад, 29 червня в новині про роботу Центру дитячої творчості у Мар’їнці, 

не вказують, після чиїх обстрілів поновили 43 вікна. Донецьк у сюжеті названо 

«неконтрольованою територією». Новини з передової виходять майже 

щодня, але повідомляється лише про втрати Збройних Сил України. 

«Страна.ua» – «противник», «враг», «сепаратисты». 

  

Особливості окремих медіа 

 

«Страна.ua» 

На сайті практикують зміну заголовків до декількох разів на день. Нові часто 

перегукуються з наративами кремлівської пропаганди. Сайт активно 

використовує мову, що розпалює ворожнечу, наприклад: «На Майдане в дыму 

националисты и порохоботы протестуют против регистрации Шария и 

Клюева на выборах в Раду». Закон про державну мову на сайті називають 

«законом о тотальной украинизации». 

  

NewsOne 

Телеканал декілька днів поспіль активно висвітлював кінофестиваль в 

італійській Таорміні (сюжети 29 червня – 5 липня), де показали документальний 

фільм продюсера Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». У фільмі про 

події в Україні говорять Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та 

президент Росії Володимир Путін. На думку експертів, фільм є 

пропагандистським. Так, у фільмі зазначено, що «2014 року на Майдані був 

державний заколот за підтримки агентів ЦРУ, що спричинило громадянський 

конфлікт на проросійському Донбасі». Зокрема, у сюжеті 7 липня подано пряму 

мову Віктора Медведчука щодо Майдану: «Україна процвітала, економіка була 

перспективною», «Майдан призвів до насилля та війни», «Україна була 

сильнішою у партнерстві з Росією, ніж стала з Євросоюзом». 

Подібні незбалансовані новини виходили на телеканалах «Інтер», «112 

Україна», на сайті «Страна.ua». 5 липня, зокрема, на «112 Україна» звучало, 

що «Україна намагалася втрутитися в американські вибори у 2016-му». 

«Інтер» і «Страна.ua», серед іншого, повідомили неправдиву новину, що фільм 

узяв гран-прі фестивалю. Насправді його було показано поза конкурсною 

програмою. 

https://strana.ua/news/208564-vydacha-plennykh-28-ijunja-o-chem-dohovorilsja-medvedchuk-i-chto-skazal-zelenski.html
https://strana.ua/news/209372-na-majdane-radikaly-zhhut-fajery-protestuja-protiv-kandidatov-v-deputaty-kljueva-i-sharija.html
https://strana.ua/news/209372-na-majdane-radikaly-zhhut-fajery-protestuja-protiv-kandidatov-v-deputaty-kljueva-i-sharija.html
https://strana.ua/news/209199-sovbez-oon-naznachil-zasedanie-iz-za-zakona-o-totalnoj-ukrainizatsii.html
https://strana.ua/news/209199-sovbez-oon-naznachil-zasedanie-iz-za-zakona-o-totalnoj-ukrainizatsii.html
https://detector.media/infospace/article/168945/2019-07-13-pokaz-nerozkazanoi-istorii-ukraini-na-112-mu-viborcha-tekhnologiya-propaganda-chi-svoboda-slova/
https://detector.media/infospace/article/168945/2019-07-13-pokaz-nerozkazanoi-istorii-ukraini-na-112-mu-viborcha-tekhnologiya-propaganda-chi-svoboda-slova/
https://detector.media/infospace/article/168945/2019-07-13-pokaz-nerozkazanoi-istorii-ukraini-na-112-mu-viborcha-tekhnologiya-propaganda-chi-svoboda-slova/
https://podrobnosti.ua/2306430-flm-olvera-stouna-nerozkazana-storja-ukrani-za-uchastju-vktora-medvedchuka-peremg-na-taormina-film-fest-na-sitsil.html
https://podrobnosti.ua/2306430-flm-olvera-stouna-nerozkazana-storja-ukrani-za-uchastju-vktora-medvedchuka-peremg-na-taormina-film-fest-na-sitsil.html
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ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА 

  

За період моніторингу з 22 червня до 12 липня 2019 року було виявлено 93 

можливих порушення Кодексу етики українського журналіста серед медіа, 

щодо яких здійснювався моніторинг. Ці порушення було сформовані у скарги та 

передано на розгляд Комісії з журналістської етики як органу саморегуляції 

журналістів та редакцій для надання оцінки щодо дотримання вимог Кодексу 

етики українського журналіста у висвітленні парламентських виборів. 

 

Комісія уважно розглянула скарги та винесла 6 рішень (4 рішення у формі 

публічного осуду та 2 рішення у формі дружнього попередження) щодо таких 

медіа, як: телеканали «1+1», NewsOne, ICTV, СТБ та сайти «Обозреватель» і 

«ГОРДОН». Інші скарги перебувають на опрацюванні. 

Більшість знайдених випадків були пов’язані із: 

·  п. 2 (служіння інтересам влади чи власників, а не суспільства); 

·  п. 6 (повага громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти і 

події); 

·  п. 7 (інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені 

від реклами);  

·  п. 9 (факти, судження, припущення мають бути чітко відокремлені одне 

від одного); 

·  п. 10 (точки зору опонентів мають бути представлені збалансовано, 

мають бути подані оцінки незалежних експертів), 

·  п. 11 (викривлення змісту через вибіркове цитування соцопитування).  

  

Відповідні рішення Комісії опубліковано на сайті організації у розділі «Вибори» 

(http://www.cje.org.ua/ua/elections). 

1. NewsOne – скарга на сюжет №10 випуску новин (18:00) від 22 червня 2019 

року. 

У новині, що є предметом скарги, відбувається маніпуляція на темі Дня 

Скорботи, коли після інформації про звернення Президента Зеленського з 

цього приводу сюжет продовжився інформацією про негативну оцінку його 

діяльності з боку «Опозиційної платформи – За життя» та пропагандою її 

програмних положень: «Люди чекають від президента конкретних дій, а не 

антивоєнних закликів… Головна мета партії – відновити мир на Донбасі 

сьогодні… Чинна влада нічим не відрізняється від режиму Порошенка і не 

робить нічого конкретного для відновлення миру в Україні, вважають в 

партії.». 

Порушення статей 2,6,7 і 10. Санкція – публічний осуд. 

  

2. СТБ – на сюжет №17 випуску новин «Вікна» (22:00) 24 червня 2019 року.  

У сюжеті йдеться про списки першої десятки партії «Опозиційний блок», а також 

перелічуються передвиборчі обіцянки партії. У сюжеті подано коментарі мерів 

Ужгорода та Запоріжжя, які балотуються в парламент від «Опозиційного блоку». 

http://www.cje.org.ua/ua/elections
https://www.youtube.com/watch?v=fyHej5tGaZ0
https://www.youtube.com/watch?v=UTqrTEBY6jc
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Сюжет компліментарний, з ознаками замовності, відсутній новинний привід та 

баланс думок.  

Порушення статей 6 і 7. Санкція – публічний осуд. 

  

3. «ГОРДОН» – публікація «Медведчук заявив, що Москва частково зняла 

санкції з України після перемовин із Опозиційною платформою – За життя"» від 

25 червня 2019 року. 

Матеріал містить ознаки джинси й агітації за партію «Опозиційна платформа – 

За життя». Публікація не містить альтернативних точок зору, у ній не подано 

думки незалежних експертів, озвучена Віктором Медведчуком інформація не 

підлягала перевірці. 

Порушення статей 6, 7, 10. Санкція – публічний осуд. 

  

4. Телеканал «1+1» - сюжет «Передвиборчі змагання», «ТСН» від 25 червня 

2019 року.  

Сюжет про представлення партією «Слуга народу» мажоритарних кандидатів у 

м. Києві. У інших випусках новинних програм за цей день не було сюжетів щодо 

кандидатів на парламентські вибори, так само як і не висвітлювалося подання 

мажоритарних кандидатів від інших партій у попередні дні. Крім цього, у сюжеті 

використовується низка оцінкових суджень, що мають компліментарний 

характер, подаються як факти, хоча і не супроводжуються жодними доказами. У 

сюжеті також відсутнє представлення позицій чи оцінок незалежних експертів, 

що суперечить вимогам збалансованого та об’єктивного висвітлення виборів у 

медіа. 

Порушення статей 2,6, 7, 9 і 10 Кодексу. Санкція – публічний осуд. 

5. Телеканал ICTV – сюжет №6 програми новин «Факти» (випуск о 21:10) від 25 

червня 2019 року 

У матеріалі йдеться про те, що в партії «Голос» обіцяють ініціювати зміни до 

Конституції України, однак сюжет подано без додержання балансу, однобічно, 

без залучення думок експертів у сфері конституційного права та 

конституційного процесу. У сюжеті представлено лише коментар лідера партії 

Святослава Вакарчука. 

Порушення статей 6, 10 Кодексу. Санкція – дружнє попередження. 

  

6. «Обозреватель» – публікація «“Свіжа соціологія: "Опозиційний блок" вже 

проходить в Раду”» 28 червня 2019 року. 

Публікація містить ознаки замовності на користь партії «Опозиційний блок». 

Заголовок публікації містить маніпулятивне твердження, в якому 

наголошується, що саме «Опозиційних блок» проходить у парламент попри те, 

що вибори ще не відбулися, а в самій публікації йдеться про те, що партія лише 

«наближається до прохідного бар’єру». Стаття супроводжувалася логотипом 

партії «Опозиційний блок», а інформація про соціологічне дослідження не 

містить інформації про його замовника, спосіб формування соціологічної 

вибірки та метод опитування. 

https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-medvedchuk-zajaviv-shcho-moskva-chastkovo-znjala-sanktsiji-z-ukrajini-pislja-peregovoriv-z-opozitsijnoju-platformoju-za-zhittja-1067691.html
https://www.youtube.com/watch?v=nx7hyQn1yi4
https://www.youtube.com/watch?v=nx7hyQn1yi4
https://www.youtube.com/watch?v=9G256hCLnPA&list=PLHSSC6VzRB5I27vme-OX5hoWqFvBj7dJL
https://www.youtube.com/watch?v=9G256hCLnPA&list=PLHSSC6VzRB5I27vme-OX5hoWqFvBj7dJL
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/svizha-sotsiologiya-opozitsijnij-blok-vzhe-prohodit-v-radu.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/svizha-sotsiologiya-opozitsijnij-blok-vzhe-prohodit-v-radu.htm


99 

 

Порушення статей 6, 7 та 11 Кодексу. Санкція – дружнє попередження. 

  

Водночас Комісія наголошує на рекомендаціях щодо уникнення ознак 

замовності під час планування контенту під час виборів: 

● Редакційний матеріал має бути збалансованим, правдивим і 

достовірним, без тез, які мають ознаки рекламного характеру, про того чи 

іншого кандидата в президенти/депутати, партію. У матеріалі не може 

бути неперевірених статистичних даних, неправильних дат, тверджень, 

що не відповідають дійсності, тут не повинно бути жодного 

недостовірного факту. Тільки в такому випадку текст можна оцінити як 

експертний і корисний для вашої аудиторії. 

● Якщо будь-який «замовник» пропонує вашому виданню 

(телерадіоканалу) матеріал, то вибір має бути між тим, щоб погодитися 

оприлюднити його на правах реклами (з обов’язковим зазначенням – 

«Реклама»/«Передвиборна агітація») або, зважаючи на інтереси цільової 

аудиторії, для якої працюєте, зробити власний редакційний матеріал. 

● Матеріали плануйте змістовними, не використовуйте штампи і порожнє 

багатослів’я. Адже часто саме це і є ознакою замовності, коли замість 

відповідей на важливі запитання виборчі штаби пропонують вам штампи і 

розлогі піар-меседжі. 

● Збираючись висвітлювати подію, поцікавтеся, чи мета цієї події дійсно 

відповідає задекларованій назві, а не організована задля реклами. Якщо 

бачите, що вона організована у чиїхось інтересах – краще таку подію 

просто проігнорувати. Матеріалів із темою «Кандидат у президенти взяв 

участь у вшануванні ветеранів» не має бути у принципі. Адже якщо це 

подія на пошанування ветеранів, то треба надавати слово їм, а не 

рекламувати кандидата в президенти. 

● Перевіряйте заяви і твердження політиків, доповнюючи їх думками 

експертів, а не просто виступайте ретранслятором для аудиторії. Якщо 

людина каже неправду, і ви можете це довести – доведіть! Якщо просто 

саморекламується – це не новина. 

·  Детальніше ці та інші рекомендації щодо етичного висвітлення 

виборчого процесу можна знайти у Пораднику для журналістів та 

редакцій «Висвітлення виборів в Україні». 

  

http://www.cje.org.ua/sites/default/files/poradnik_final_0.pdf
http://www.cje.org.ua/sites/default/files/poradnik_final_0.pdf

