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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Серед сучасних мас-медіа телебачення 

загалом та інформаційні телепрограми зокрема зберігають свій потужний 

вплив на формування громадської думки, розуміння аудиторією соціального 

життя.  

Загальною тенденцією сучасних мас-медіа та новин на телебаченні стало 

тяжіння до висвітлення і вирішення конкретних соціальних проблем 

(насильства в сім’ї, безпритульності, проблем дитинства, торгівлі людьми, 

ВІЛ/СНІДу, питань, що стосуються здорового способу життя та ін.). Під 

будь-якою соціальною проблемою розуміють соціальну конструкцію: у 

суспільстві існує багато складних і страшних речей, однак лише частина з 

них сприймається як соціальні проблеми. Через відсутність стратегічної 

державної політики стосовно цих проблем мас-медіа доводиться самотужки 

їх актуалізувати, тому й виходять ці спроби часто тенденційними та 

кластерними. Питання безпритульних найчастіше порушується, коли 

трапляється інцидент або коли наближається день бездомної людини. Така ж 

ситуація з відображенням проблем людей з інвалідністю. Щоправда, 

пам’ятних дат, присвячених цій темі на календарі більше (День білої 

тростини, День незрячих, День людей з особливими потребами), від того 

інформаційні редакції порівняно частіше ставлять цю тему на порядку 

денному. 

Характерною ознакою контенту також є чітке розмежування проблем 

соціальних, які з’являлися, формувалися та актуалізувалися в суспільстві 

поступово та  тих, які стали на порядок денний з початком російської агресії 

на Донбасі. Проблеми людей, що живуть з ВІЛ, людей з інвалідністю, 

безпритульність починають циркулювати в медіа з кожним новим науковим 

дослідженням, медичним проривом, державними реформами.  Та з початком 

російсько-української війни до них додаються або навіть і нашаровуються 

інші соціальні проблеми, які одразу актуалізуються в інформаційному 

просторі. «Люди, що втікають від війни» ще кілька років тому з’являлися в 

інформаційних програмах лише в блоці міжнародних новин. Та вже сьогодні 

майже кожен випуск містить у собі репортаж про те, як живуть «вимушені 

переселенці» з Донбасу, де вони працюють, який бізнес започатковують та як 

намагаються інтегруватися в суспільство у ситуації, що склалася. Така ж 

ситуація, наприклад, і з інститутом військового капеланства чи з 

волонтерським рухом, що досі асоціювалися лише з організаціями мирних 

акцій, заходів тощо, сьогодні ж волонтерів називають «другою армією» в 

країні. 

Водночас в телевізійному ефірі також актуалізувалися гібридні соціальні 

проблеми – поєднання тих явищ, які існували завжди, та тих, які 

спровокувала російська агресія в Україні. Наприклад, проблеми 

переселенців, що живуть з інвалідністю, бійці АТО, які отримали 

інвалідність у боях, проблеми переселенців, що живуть з ВІЛ (дослідження 

Центру із моніторингу соціальних хвороб показують, що третина ВІЛ-

позитивних до агресії мешкала саме на території окупованих областей. 



 

Тому актуалізується питання принципів висвітлення соціальної 

проблематики, якими керуються журналісти й редактори. 

Крім того, у медіасередовищі побутує загальноприйнята думка про те, 

що спеціальна освіта (економічна, політична), глибокі знання та розуміння 

потрібні лише тим журналістам, які пишуть на згадану тематику (економіку, 

політику, юриспруденцію). 

Тему принципів та стандартів журналістики загалом і соціальної зокрема 

досліджували українські науковці В. Іванов, О. Чекмишев, В. Різун, 

А.Москаленко, А. Бойко, К. Шендеровський, Т. Шевченко, А. Топчій. Серед 

зарубіжних практиків і теоретиків тема була досліджена у роботах  В. 

Багерстама, Є. Вартанової, Ю. Шерковіна, Г. Ганса, Е. Бойда, З.Вайшенберга. 

Деякі науковці також розглядають питання теленовин, дотримання 

(недотримання) стандартів та принципів їх побудови як маніпулятивну 

технологію. Так, різні аспекти цього питання вивчали зарубіжні та вітчизняні 

дослідники Н. Лігачова, С. Черненко, С. Смирнов, Е. Багіров,  С. Кара-Мурза, 

Г. Шіллер. Cтандарти телевізійної верстки досліджували М. Недопитанський, 

Т. Федорів, А. Мисечко. Мовні нормативи вивчали О.Пономарів, О. 

Сербенська, Н. Шумарова, О. Тріщук. Проте проблема висвітлення 

соціальних проблем на телебаченні до цього часу не отримала глибокого 

вивчення, що і зумовило актуальність представленого дослідження.  

Також під час дослідження було опрацьовано низку міжнародних 

професійних кодексів та рекомендацій, що стосуються регулювання 

висвітлення у ЗМІ суспільних явищ загалом та соціальних проблем зокрема.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане із проблематикою комплексних 

наукових тем №06БФ045-01 Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Дослідження у 

галузіукраїнського журналістикознавства: методологія, термінологія і 

стандарти»та №11БФ045-01 «Український медійний контент у соціальному 

вимірі» згідно із планом наукової роботи Інституту журналістики. Робота 

відповідає навчальній і науковій проблематиці кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики. 

Мета дослідження – визначити тенденції, правила та принципи 

висвітлення соціальної проблематики у випусках українських теленовин. 

Досягнення поставленої мети пов’язано з вирішенням таких завдань: 

- визначити загальні журналістські стандарти, правила, принципи 

висвітлення подій в теленовинах; 

- виокремити специфіку висвітлення соціальної проблематики в 

журналістських телевізійних матеріалах; 

- узагальнити правила, принципи висвітлення соціальних проблем у 

новинах; 

- на основі опитування та експертного інтерв’ю виокремити принципи 

відображення соціальних проблем на телебаченні; 



- простежити підходи саморегуляції медіаредакцій загалом та 

журналістів зокрема щодо відображення соціальних проблем. 

Об’єкт дослідження – відображення соціальних проблем в сучасних 

мас-медіа. 

Предмет дослідження – тенденції відображення соціальних проблем у 

випусках новин на каналі СТБ («Вікна»), ICTV («Факти») та 1+1 («ТСН»). 

Хронологічні межі дослідження визначаються періодом з 2011 по 2016 

рік. 

Методи дослідження. Виконання поставлених завдань вимагало 

поєднання загальнонаукових і конкретно-наукових методів. При 

опрацюванні теоретичних джерел дослідження були застосовані 

порівняльно-історичний метод та метод класифікації. Для дослідження 

емпіричної бази роботи використовувався контент-аналіз, моніторинг, 

статистичний метод, методи узагальнення, типології, класифікації, 

порівняння та спостереження, а також експертне інтерв’ю та анкетування. 

Головними методами в дослідженні стали контент-аналіз та контент-

моніторинг. Метод контент-аналізу дозволив  найбільш адекватно 

відобразити специфічні риси предмету дослідження. У ході залучення цього 

методу було виявлено, який саме контент переважає в досліджуваних нами 

медіа, зроблена його систематизація, окреслено найбільш притаманні риси 

висвітлення соціальних проблем. 

Метод контент-моніторингу показав періодичність та певну закономірну 

стихійність актуалізації соціальних проблем у мас-медіа, відсутність чіткої 

спеціалізації в телевізійних редакціях журналістів, які працюють із 

соціальними проблемами, але водночас бажання привернути увагу до цієї 

проблеми загалом. 

Для збору додаткової інформації було застосовано анкетування - 

експертне опитування серед журналістів, яке показало залежність якості 

матеріалу від роботи всієї виробничої групи (і журналіста, і телеоператора, і 

відео інженера). Також значущим методом стало глибинне інтерв’ю 

експертів із кола тих соцільно вразливих груп, проблеми яких аналізуються в 

нашій роботі. Це Центр інформації про права людини, Альянс громадського 

здоров’я, Центр із захисту переселенців в Україні, також окремі 

представники, наприклад, Асоціації інвалідів-візочників, соціологи, капелани 

та волонтери. Саме глибинне інтерв’ю дало змогу з’ясувати конфліктні 

точки, найбільш ризикові моменти як для журналістів у відображенні 

соціальних проблем, так і для вразливих груп.  

Джерельна база –  наукові праці та дослідження відомих українських і 

закордонних вчених з різних галузей науки: соціальних комунікацій, 

соціології, лінґвістики, комунікативної філософії, політології, психології; 

результати соціологічних досліджень; нормативно-правові документи та 

документи декларативного характеру; контент випусків інформаційних 

програм «Вікна-Новини» телевізійного каналу «СТБ» (час виходу 18.00, 

22.00), «Факти» телеканалу ICTV (час виходу 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.10) 

та «ТСН» каналу «1+1» (5.45, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 



01.45). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

вперше: 

– системно розглянуто й класифіковано критерії актуальних 

проблем соціальної практики в інформаційних програмах  

загальнонаціональних телеканалів; 

– проаналізовано контент інформаційних програм та інтернет-

версій в контексті відображення актуальних проблем соціальної практики; 

– окреслено проблемно-тематичні напрями, в межах яких 

реалізуються матеріали з відображення соціальних проблем; 

– проаналізовано тенденції відображення соціальних проблем у 

випусках інформаційних програм; 

– виокремлено схеми саморегуляції в межах редакцій 

інформаційних програм; 

– сформовано практичні рекомендації щодо відображення 

соціальних проблем у мас-медіа; 

 удосконалено:  

- систему наукових знань про загальні журналістські принципи та 

стандарти та їх зміни і трансформації у відображені соціальних 

проблем; 

набули подальшого розвитку:  

- системні підходи у дослідженні телевізійної верстки, стилю та 

дизайну інформаційної програми; 

- базові поняття у кореляції актуальних соціальних проблем і їх 

відображення у медіапросторі. 

Апробація результатів дослідження.  

Теоретико-методологічні положення і результати дослідження були 

опубліковані у збірці навчально-методичних матеріалів і наукових статей 

«Медіакомунікації та соціальні проблеми», яка є підсумком дворічного 

дослідження доцента кафедри соціальних комунікацій Інституту 

журналістики К. Шендеровського та групи студентів. 

Статті (в трьох частинах) збірки присвячені актуальним практичним та 

теоретичним питанням сучасного соціального світу, співіснування та 

взаємодії різних людей. Зокрема матеріали були представлені у таких 

публікаціях, як «Ув’язнені (вразлива соціальна група населення) та  

медіакомунікації» та «Соціальні проблеми дитинства (дітей) та передумови 

їх вирішення: співучасть медіакомунікацій».  

Також частина результатів дослідження була використана у збірці 

навчально-методичних матеріалів і наукових статей викладачів, практиків 

медіа, соціальних інституцій та студентів інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Наш соціальний 

календар». 

Результати дослідження були представлені на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, окремі з яких безпосередньо присвячені темі 

дисертаційного дослідження. 



Тези досліджень на тему «Стандарти відображення проблем 

безпритульних у теленовинах» опубліковані в матеріалах XІІІ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна-2015: Соціальні комунікації», у збірнику матеріалів 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Критерії діагностики та 

методики розрахунку впливу медіа», «Стандарти відображення проблем 

безпритульних у теленовинах» у матеріалах XІІІ Міжнародної наукової 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна-

2015: соціальні комунікації»; «Тенденції та стандарти відображення проблем 

безпритульних у теленовинах» у матеріалах Всеукраїнської науково-

практична конференція молодих учених «Сучасні виклики для соціально 

значущої медіа діяльності». 

Практичне значення результатів роботи полягає в можливості 

застосування під час складання таких навчальних курсів: «Освітня 

проблематика», «Соціальна журналістика», «Соціальна проблематика в 

медіа», «Спеціалізація: телебачення», «Журналістські професії», 

«Журналістська майстерність», «Майстер-клас із тележурналістики». 

Результати досліджень можуть використовуватись при вдосконаленні 

професійних журналістських стандартів. Крім того, дослідження може 

слугувати матеріалом для укладання другої та третьої частини збірки 

навчально-методичних матеріалів і наукових статей «Медіакомунікації та 

соціальні проблеми», що вийшла за участі дисертантки.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, наукові статті 

та тези виступів на наукових конференціях виконані дослідницею 

одноосібно. 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 10 наукових 

публікаціях, з них 4 опубліковано у фахових виданнях, 1 – у фаховому 

закордонному (Варшава), 5 – тези у наукових зібрниках та матеріалах 

конференцій. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку літератури. Загальний обсяг дисертації - 186 сторінки, з 

них основного тексту 166 сторінок, список використаних джерел – 14 

сторінок, також окрема подано список джерел дослідження. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі розглянуто стан розробки наукової проблеми й актуальність 

дослідження, зазначені мета і завдання роботи, об’єкт, предмет, методи і 

джерела дослідження, описано наукову новизну і практичну значимість 

отриманих результатів. 

У першому розділі «Історіографія досліджень відображення 

соціальних проблем у теленовинах» узагальнено деякі дослідження 

фахівців з українського журналістикознавства, які стосуються зародження, 

формування та становлення правил та принципів висвітлення соціальних 

проблем у ЗМІ загалом та на телебаченні зокрема. А також проаналізовано 

міжнародні та українські документи загальнообов’язкового та 



рекомендаційного характеру щодо висвітлення соціальних проблем у мас-

медіа і зокрема на телебаченні. 

Підрозділ 1.1. «Огляд наукових набутків, присвячених концептів, правил, 

принципів у медіа соціальної тематики». У науковому вимірі тему принципів 

та стандартів журналістики загалом і соціальної зокрема досліджували 

українські науковці В. Іванов, О. Чекмишев, В. Різун, В. Сердюк,   В. Качкан, 

І. Мащенко, А. Москаленко, К. Шендеровський, Т. Шевченко, А. Топчій. 

Серед зарубіжних практиків і теоретиків тема була досліджена у роботах  В. 

Багерстама, Є. Вартанової, Ю. Шерковіна, Г. Ганса, Е. Бойда, З. 

Вайшенберга. 

Деякі науковці також розглядають питання теленовин, дотримання 

(недотримання) стандартів та принципів їх побудови як маніпулятивну 

технологію. Так, різні аспекти цього питання вивчали зарубіжні та вітчизняні 

дослідники Н. Лігачова, С. Черненко, С. Смирнов, С. Кара-Мурза, Г. Шіллер. 

Cтандарти телевізійної верстки досліджували М. Недопитанський, Т. 

Федорів. 

Таким чином, історіографія вивчення цього питання пов’язана як із 

науковими здобутками, так і з нормативно-правовими та рекомендаційними 

документами. Характерною ознакою всіх нормативних кодексів та статутів є 

те, що фактично всі вони є доволі загальними, бо створені бути актуальними 

як для друкованих ЗМІ, так і для радіо, телебачення та Інтернет-видань.  

У підрозділі 1.2. «Методологія вивчення правил, принципів, тенденцій 

відображення соціальних проблем у теленовинах» проаналізовано деякі 

дослідження методів та підходів у журналістикознавстві та інших суміжних 

науках, аби таким чином обрати необхідні для цієї конкретної роботи та 

адаптувати їх під потреби дослідження теленовин. Розділ присвячений 

аналізу методологічних надбань українського журналістикознавства. 

Методологію досліджують у працях наші сучасники: В. Різун, Т. Скотникова, 

М. Хилько, Б. Черняков, Г. Шаповалова, Я. Шебештян. Відповідно до даних 

ними дефініцій, методологія – це вчення про методи, способи організації і 

побудови теоретичної та практичної діяльності людини, про шляхи її 

пізнавальної діяльності. Аналіз методологічних досліджень дозволяє 

визначити певний перелік методів, якими ми послуговуємося в цій науковій 

роботі. 

Для дослідження тенденцій та принципів висвітлення соціальної 

проблематики в теленовинах було обрано низку методів, які у комплексному 

використанні дають можливість виконати поставлені завдання та зробити 

достовірні висновки. Серед загальнонаукових методів дослідження було 

використано метод наукового аналізу, класифікації, типологічний, 

статистичний, контент-аналізу та інші, які при дослідженні контенту 

теленовин мали свої особливості. 

Експертне інтерв’ю проводилося як із представниками згаданих ЗМІ, так 

і експертами-соціологами, компетентними у соціальних проблемах, а також 

представниками тих соціальних груп, які неодноразово ставали героями 

телевізійних сюжетів. Метод експертного інтерв’ю ми використали під час 



дослідження медіаматеріалів на тему відображення людей з інвалідністю у 

ЗМІ та людей, що живуть з ВІЛ. Відповіді на найрізноманітніші питання 

допомогли скласти доволі цілісну картину оцінки дій телевізійників 

експертами. Тому варто, на нашу думку, навести окремі, найбільш значим 

результати застосування цього методу. 

У другому розділі «Загальна характеристика телеканалів «1+1», 

«ICTV» «СТБ» та інформаційних програм «ТСН», «ФАКТИ», «ВІКНА-

Новини» проаналізовано аудиторію, формат, дизайн та зокрема і особливості 

інформаційного мовлення цих телеканалів. За цими критеріями вони суттєво 

відрізняються. Для цього також випуски «Вікон», «Фактів» та «ТСН» стоять 

у різний час доби  в сітці мовлення. По суті, глядач може переглянути та 

оцінити новини на всіх трьох каналах, оскільки на «СТБ» основні випуски 

новин стартують о 18.00, на «ICTV» о 18.45, на «1+1» о 19.30. 

У підрозділі 2.1. «Контент, порядок денний і специфіка інформаційних 

програм» доведено, що інформаційні редакції різняться і за телевізійною 

версткою. «ТСН» намагається ставити в перший блок сенсації, трагедії, 

кримінал, те, що «вражає», «Факти» віддають перевагу політиці, новинам з 

фронту та соціальному блоку» в першій половині ефірного часу; «Вікна» 

спеціалізуються на інфотейменті, навіть якщо в перших новинах – трагедії та 

резонансні події в Україні та в світі – вони супроводжуються емоцією, 

зберігаючи таким чином свою аудиторію. 

Традиційно головним ретранслятором будь-якого матеріалу, інформації, 

новини є телеведучий. Нинішні ведучі дотримуються образу, який робить їх 

не чужою людиною середньостатистичному глядачеві (вони плачуть в 

прямому ефірі, демонструють свої емоції, часто висловлюють власну думку 

особливо з приводу подій на передовій, не бояться критикувати). Сучасний 

ведучий інформаційної програми – друг, порадник і критик. 

Сучасний випуск новин обов’язково містить інформаційну графіку, 

спецефекти та анонси програми, що допомагає втримати увагу глядача. 

У підрозділі 2.2 «Експертне інтерв’ю та інтернет-анкетування як 

методи збору додаткової інформації» показано наше експертне опитування 

фахівців, що курують тему людей, що живуть з інвалідністю, людей, що 

живуть з ВІЛ. Таким чином ми отримали інформацію, що правозахисники з 

цих питань хочуть бачити від медіа, як і від держави, більше системності, 

логічності для роботи на результат.  

Анкетування журналістів, телеоператорів та відеоінженерів показало, 

що українські журналісти мають стратегічне розуміння своєї ролі у 

вирішенні соціальних проблем в нашому суспільстві. Практично всі  - 93% 

опитаних – відповіли, що насамперед намагаються привернути увагу 

громадськості до цієї проблеми загалом, а не вирішити конкретне питання. 

Третина опитаних – 33, 3% – обирає повчальний фінал для свого сюжету. 

Журналісти почали відмовлятися від риторичних запитань як на початку, так 

і в завершення матеріалу з тим принципом, очевидно, що новинна редакція 

все ж має повідомляти, продукувати меседжі, а не вести роздуми. 

Впливає на матеріал і підготовленість та поінформованість. Іноді 



необізнаність оператора може призвести до справжнього етичного скандалу.  

У редакціях переважно відсутня чітка спеціалізація журналістів. Вона є 

лише у відображенні таких тем, як політика (новини з Кабінету міністрів, 

Верховної Ради, Адміністрації Президента), економіка та воєнна ситуація 

(новини з передової). 

Важливу роль відіграє нині і форма матеріалу (сюжет сповнений 

«лайфу», реального відображення події чи проблеми), і зміст: журналіст 

найчастіше використовує інформаційний привід, історію одного героя та 

методом індукції іде до характеристики всієї проблеми.  

Підрозділ 2.3. «Мовні аспекти теленовин» дослідження показав, що 

телевізійні редакції інформаційних програм і зокрема журналісти не мають 

чітких правил використання слів на позначення соціально вразливих груп у 

сюжетах, які відображають ту чи іншу соціальну проблему. Часто окрема 

лексика  використовується невиправдано, що сприяє формуванню 

стереотипів. Наприклад, досі часто використовуються слова, які вже давно 

повинні стати для медіа тексту архаїчними – «бомж», «чума ХХ століття», 

«каліка» та ін. 

З огляду реальні ситуації та дилеми, які тележурналістам доводиться 

вирішувати щодня, соціальна проблематика потребує власного кодексу 

висвітлення в ефірі. 

У третьому розділі «Принципи висвітлення соціальної 

проблематики в теленовинах» проаналізовано випуски новин та конкретні 

телематеріали на предмет відображення соціальної проблематики та шляхом 

підрахунків зроблено висновки та сформовано рекомендації щодо коректного 

висвітлення цих тем. 

Зокрема у підрозділі 3.1. «Тенденції відображення перманентних 

соціальних проблем у теленовинах»  аналізується відображення тих питань, 

які поступово входили в життя українців та відповідно й в український 

медіапростір. Ідеться про проблеми людей, що живуть з ВІЛ/СНІД; проблеми 

людей з інвалідністю, деякі аспекти висвітлення безпритульних та в’язнів у 

теленовинах.  

Також тут визначені ті інформаційні приводи, мікротеми, типові фабули 

телевізійних сюжетів, у яких актуалізуються соціальні проблеми. Наприклад, 

якщо йдетья про людей з інвалідністю, то найчастіше журналісти прагнуть 

показати численні проблеми, які щодня вирішують ці люди; 

Підрозділ 3.2. «Соціальні проблеми, явища та процеси, що виникли в 

умовах російсько-української війни, у висвітленні телеканалами» 

присвячений темам: волонтерський рух, проблеми внутрішньо переміщених 

осіб, капеланство. 

Контент інформаційних програм безпосередньо залежить від суспільно-

політичної ситуації в країні. У випадку важливих суспільних подій, змін у 

політиці чи економіці випуск новин насамперед формується з топових 

матеріалів. Матеріали, що відображають соціальні проблеми, рідко стоять у 

топ-п’ятірці телевізійних сюжетів верстки. Меншою стала увага до 

перманентних соціальних проблем з початком агресії Росії, оскільки 



більшість випусків новин формувалися з політичного блоку та новин з 

передової. З часом і ця тенденція стала змінною, оскільки війна спровокувала 

абсолютно нові для України соціальні проблеми, із якими раніше не 

стикалися ані українські державні діячі, ані пересічні українці, ані 

працівники ЗМІ. Згідно з нашими даними та останніми дослідженнями 

науковців, наповнення випусків новин часто є схожим, а от верстка новин 

суттєво відрізнятися. Так, телеканал ICTV починає з соціальних сюжетів, 1+1 

надає перевагу кримінальним хронікам, скандальним та трагічним хронікам, 

або ж «щемним» історіям. СТБ першими в ефір видає політичні новини та 

власний ексклюзив. 

 Окреслено тематично-проблемне коло телевізійних сюжетів, у яких 

відображені соціальні проблеми. У підрозділі детально розглянуто, як часто, 

у якому вигляді та з якою метою відображаються такі соціальні проблеми, як 

проблеми людей, що живуть з ВІЛ, проблеми ув’язнених, людей, що живуть 

з інвалідністю та безпритульних, а також соціальні явища, які 

актуалізувалися в умовах російсько-української війни: проблеми внутрішньо 

переміщених осіб, діяльність волонтерів, капеланів. 

Нові і актуальні результати показало дослідження матеріалів, які 

поєднують соціальні проблеми, які розвивалися поступово, та ті, що виникли 

під час російської агресії. Наприклад, часто поєднуються проблеми ВПО, 

проблема працевлаштування та  ситуація з безпритульними у столиці. Ще 

одна ілюстрація такої тенденції, пов’язана з ВПО та проблемами ВІЛ. За 

статистикою, з хвилями переселенців значно погіршала статистика з ВІЛ-

інфікуванням, поширенням Гепатиту С та туберкульозом. Про це  свідчать 

дані Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами 

МОЗ України. Внаслідок соціально-економічної кризи, пов’язаної із 

військовими діями, в Украйні неможливо адекватно оцінити реальний стан 

епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у Луганській та Донецькій області, а 

також на окупованих територіях АР Крим та м. Севастополь, де раніше 

проживали 30% всіх ВІЛ- інфікованих в Україні.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Загальні журналістські правила та принципи формувалися роками, 

шліфувалися та вдосконалювалися новими поколіннями журналістів. До тих 

принципів, які так чи інакше зафіксовані в редакційних статутах, у світовому 

та українському інформаційному законодавстві зараховують оперативність 

подачі інформації, точність, вичерпність, баланс думок, відокремлення 

фактів від коментарів та оцінок журналіста, достовірність інформації, 

простота подачі.  

Та інформаційні трибуни, зокрема і новинне телевізійне мовлення 

щодня змінюється (з’являється більше «живих» матеріалів, прямого 

мовлення), і редакціям доводиться самотужки визначати пріоритетні 

принципи своєї роботи. Фактично відсутній моніторинг дотримання 

журналістами стандартів (окрім поодиноких прикладів) приводить до того, 

що принципи тримаються суто на ентузіазмі та соціальній відповідальності 



особисто кожного журналіста. А через відсутність взаємодії науки та 

практики теоретики вкрай рідко враховують реальні сучасні умови роботи 

журналіста, а водночас і не можуть сформувати певні хоча б мінімально 

стандартизовані рекомендації, як працювати сучасним тележурналістам, про 

що повідомляти, а які випадки та інциденти є непоказовими. 

Важливою та професійно корисною стала би свого роду нова редакція 

журналістських стандартів, де будуть ураховані принципи роботи 

журналістів під час «стрімів», в умовах війни. Для цього громадські 

організації періодично проводять тренінги, однак було би більш ефективним, 

якби такі тренінги проходили в кожній медіаредакції. 

2). Дослідження показало, що про соціальні проблеми готувати якісні 

матеріали, зокрема й телевізійні, не маючи спеціальних стандартів, вкрай 

складно. Адже в цьому випадку окрім професійних журналістських 

принципів варто враховувати специфіку кожної соціально вразливої групи, 

яку прямо чи опосередковано висвітлено в телематеріалі. Зважаючи на те, що 

зазначені теми вважаються не рейтинговими, журналістам варто обирати 

якомога яскравіших героїв, фіксувати емоції, дії героїв соціально вразливої 

групи, які однак при цьому не відрізняють їх від інших людей. При цьому 

слід послуговуватися хоча би тими рекомендаціями, які вже напрацьовані 

західними колегами, як, наприклад, 10 загальних правил етикету спілкування 

з людьми з обмеженими можливостями, які використовуються журналістами 

й працівниками громадських служб США та лише деякі з них 

впроваджуються в українській професійній журналістиці. 

Працівникам телевізійних редакцій варто якомога ретельніше вивчити 

питання конкретної проблеми, яка ляже в основу матеріалу, 

проконсультуватися хоча б у телефонному режимі із тими правозахисними 

групами чи організаціями, які є фахівцями в вашій темі. У такому випадку 

журналіст, що робитиме матеріал, буде впевненим у собі і не схибить. 

Ефективними будуть і різноманітні інструкції та свого роду пам’ятки, 

які би мав кожен журналіст на випадок роботи на ці теми. Їх найкраще 

розробити спільно з громадськими організаціями та безпосередньо 

представниками соціально вразливих груп. Медіаредакції загалом та 

телевізійні зокрема повинні подбати про компетентність своїх працівників та 

проводити якомога частіше тренінги на тему того, чому важливо говорити 

про людей з інвалідність, людей, що живуть з ВІЛ, не втрачати інтерес до 

волонтерства та внутрішньо переміщених осіб. 

3). Зважаючи на специфіку телевізійного мовлення, варто узагальнити 

певні правила та принципи відображення соціальних проблем. Їх не можна 

назвати стандартами, бо вони ще потребують корекції та вдосконалення з 

боку теоретиків та практиків. Та все ж своєрідний телевізійний кодекс має 

особливо враховувати такі пункти: 

- Візуальний ряд. Журналіст-телевізійник має пам’ятати, що головне – 

це візуальне відображення, підтвердження авторських слів, яке рятує від 

моралізаторства. Яскрава картинка має бути водночас недискримінуючою, з 

урахуванням прав героїв матеріалу.  



- Статистика. Журналісти мають бути обережними зі статистичними 

даними і ретельно їх перевіряти, якщо є можливість кількох джерел 

інформації. Часто статистика є очевидно недостовірною, як наприклад, у 

випадку з кількість безпритульних в Україні. Водночас абсолютна 

відсутність статистики негативно впливає на якість матеріалу.  

- Герой сюжету. Обираючи героя для сюжету, журналіст має впевнитися 

в тому, що респондент і кореспондент обговорили всі умови 

конфіденційності чи публічності. Адже іноді публікуються реальні імена та 

дослівні життєві історії ВІЛ-позитивних персонажів, що заборонено законом 

у випадку якщо це зроблено без згоди людини. Згоду про публікацію імені та 

історії варто журналістові записати на відео або ж скласти письмову угоду.   

- Мовне питання. Як показало дослідження, у редакціях теленовин 

відсутні певні стандарти, правила, які б берегли аудиторію від формування 

стереотипів шляхом словесних ярликів. Словотворчість журналістів 

подеколи зашкалює, тому варто проконсультуватися з літературним 

редактором, редактором, перш ніж вигадувати власний оказіоналізм. 

- Причетність журналіста. Готуючи матеріали на соціальну тематику 

журналісти не втримуються від моралізаторства, що не сприймається 

аудиторією. Тому варто головні меседжі, якими журналіст хоче змінити 

ситуацію, закликати аудиторію до змін, маскувати у яскравий відеоряд, 

парадоксальні приклади. Саме на парадоксах часто будують свої матеріали 

західні соціальні журналісти. 

4). Як показало експертне інтерв’ю та інтернет-анкетування, власні 

принципи виготовлення матеріалів на зазначену тему для всієї знімальної 

групи формує журналіст (часто під постійним контролем редактора). Тобто 

саме журналіст вправі скерувати робочим процесом так, щоб візуальний ряд 

був коректним, запитання до інтерв’юера були підготовлені компетентно, а  

під час монтажу матеріалу, щоб послідовність кадрів не сформувала 

стереотипної думки про проблему. Тож на цьому і варто наполягати – на 

повній злагодженості знімальної групи. 

За інформацією громадських організацій, фіксується позитивна 

тенденція щодо інтересу провідних телевізійних каналів та зокрема 

інформаційних програм до соціальних проблем. Водночас ставлення до 

соціально вразливих груп є майже незмінним, у чому значна провина 

сучасних мас-медіа.  

Досі соціальні проблеми стають предметом для підготовки телевізійного 

матеріалу найчастіше у випадку особливої календарної дати, інциденту, 

мистецької акції чи опублікованих статистичних даних, які мають значну 

вагу. Тож можна стверджувати, що ця тема є тенденційною та кластерною і 

потребує стратегічної інформаційної політики.  

5). Саморегуляція в медіаредакціях відбувається на рівні редакційних 

статутів, редакторського контролю та соціальної відповідальності 

журналістів. Чи варто готувати той чи інший матеріал і які саме кути подачі в 

нього будуть – вирішують насамперед у редакції, відповідно саме 

редакторсько-репортерська група визначає, чи актуалізувати цю проблему і 



відповідно чи заговорить про це суспільство. Відповідальність для 

медіаколективу неймовірна, адже журналістський продукт, який врешті 

побачить аудиторія, завжди має ефект. Тож журналістам варто щонайчастіше 

радитися з фахівцями, досвідченими колегами, іноді навіть юристами та 

психологами. 

 Загалом журналісти намагаються уникати грубих помилок, образливої 

та некоректної лексики, та все ж матеріали, які виходять в ефір, мають низку 

неточностей та порушення правил та принципів, які хоч і мають 

рекомендаційний характер, та все ж впливають на професійність журналістів 

та редакції загалом. Особливо складним є мовне питання.  

Телевізійні сюжети на теми соціальних проблем – серед тих, які не 

вважають рейтинговими. Та журналісти своєю увагою мають змусити 

говорити про них не лише представників влади, а загалом суспільства. 

Бар’єри для сприйняття інакших людей сформовані у нашій свідомості, тому 

зміни потрібні насамперед у розрізі громадської думки. Жодна влада, жодна 

державна установа не зможе дати переселенцям чи безпритульним те, що їм 

потрібно. Це під силу лише громадянському суспільству. 

Перспективи дослідження неабиякі. Російсько-українська війна тягне за 

собою немало складних соціальних явищ, серед яких конфлікти між 

переселенцями та місцевими мешканцями, реабілітація бійців АТО, колізії 

навколо амністування, насилля в родинах ветеранів війни тощо. І саме медіа 

як публічна арена та інструмент формування громадської думки мають 

налагоджувати зв'язок усіх учасників соціальнокомунікаційного діалогу. 
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АНОТАЦІЯ 

Михайлова О.П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-

медіа України. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. – Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню правил та принципів 

висвітлення соціальної проблематики в українських теленовинах. Загальною 

тенденцією новин на телебаченні стало тяжіння до висвітлення і вирішення 

конкретних соціальних проблем (насильства в сім’ї, безпритульності, 

проблем дитинства, торгівлі людьми, ВІЛ/СНІДу, питань, що стосуються 

здорового способу життя та ін.). В дисертації здійснено аналіз основних та 

вечірніх випусків теленовин каналів «СТБ», «1+1», «ICTV», проаналізовано 

конкретні матеріали, виокремлено ті, які відповідають заздалегідь 

окресленим критеріям. Досліджено загальні тенденції висвітлення соціальної 

проблематики та проілюстровано конкретними прикладами.  

Сформовано рекомендації щодо правил та принципів подальшого 

висвітлення соціальної проблематики в теленовинах 

Ключові слова: соціальні проблеми, люди, що живуть з ВІЛ, інваліди, 

безпритульність, волонтерство, капеланство, теленовини. 
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Михайлова О.П. Отражение социальных проблем в современных масс-

медиа Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидат наук по социальным 

комуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 

коммуникаций. – Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

Диссертационная работа посвящена исследованию правил и принципов 

освещения социальной проблематики в украинских теленовостях. Общей 

тенденцией новостей на телевидении стало стремление к освещению и 

решению конкретных социальных проблем (насилия в семье, 

беспризорности, проблем детства, торговли людьми, ВИЧ/СПИДа, вопросов, 

касающихся здорового образа жизни и др.). В диссертации проведен анализ 

основных и вечерних выпусков теленовостей каналов «СТБ», «1+1», «ICTV», 

проанализированы конкретные материалы, выделены те, которые отвечают 

заранее обозначенным критериям. Прослежены общие тенденции освещение 

социальной проблематики и проиллюстрированы конкретными примерами. 

Продемонстрировано, что журналист проходит вместе со своим героем 

все самые сложные этапы, все инстанции на пути к выяснению какой-то 

ситуации или решению проблемы. Актуализируется проблема специализации 

журналиста.  

 



Очерчен тематически-проблемный круг телевизионных сюжетов, в 

которых отражены социальные проблемы. Подробно проанализировано, как 

часто, в каком виде и с какой целью отображаются проблемы людей, 

живущих с ВИЧ, проблемы заключенных, людей, живущих с инвалидностью 

и бездомных, а также социальные явления, которые актуализировались в 

условиях российско-украинской войны: проблемы внутренне перемещенных 

лиц, деятельность волонтеров, капелланов. Новые и актуальные результаты 

показало исследование материалов, которые сочетают социальные проблемы, 

развивающиеся постепенно, и те, что возникли во время российской 

агрессии. 

Особенно сложным вопросом является речевые нарушения правил и 

принципов. 

Опрос и экспертное интервью позволило сформировать действующие 

принципы, которыми руководствуются украинские каналы, и сформировать 

рекомендации освещения социальной проблематики в эфире. 

Автор проанализировала ряд международных профессиональных 

кодексов и рекомендаций, касающихся регулирования освещения в СМИ 

общественных явлений в целом и социальных проблем в частности. 

Сформированы рекомендации относительно правил и принципов 

дальнейшего освещение социальной проблематики в теленовостях. 

 Ключевые слова: социальные проблемы, люди, живущие с ВИЧ, 

инвалиды, бездомные, временно перемещенные лица, волонтерство, 

капеланство, теленовости. 
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Mykhailova O.P. The presentation of social problems in modern mass 

media of Ukraine. – As manuscript.  

The dissertation for obtaining an academic degree of Candidate of Science in 

social communications with a specialization in the theory and history of social 

communications (27.00.01). – Institute  of  Journalism  of  Taras Shevchenko  

National  University  of  Kyiv,  Ministry  of  Education  and  Science  of Ukraine. 

– Kyiv, 2016.  

The dissertation work is devoted to investigating the rules and principles of social 

problematics presentation in Ukrainian TV news. It has become the common 

tendency of TV news to gravitate toward the coverage and solving particular social 

problems (domestic abuse, homelessness, childhood problems, human trafficking, 

AIDS/HIV, healthy lifestyle topics, etc.). In the dissertation the main and evening-

time TV news broadcasts of STB, 1+1, ICTV channels are analysed, particular 

materials are investigated with separating those ones which correspond to the pre-

outlined criteria. The general tendencies of social problematics presentation are 

overseen and illustrated by particular examples. The recommendations regarding 

the rules and principles of the further presentation of social problematics in TV 

news are framed.  

Key words: social problems, disabled people, homelessness, volunteering, 

chaplainship, TV news. 


