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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Однією з найпопулярніших форм презентації політичної інформації є 

політичне ток-шоу, що високо цінується в багатьох країнах як форум для 

суспільної дискусії з політичних питань. Водночас світовий досвід засвідчив 

різноцільову роль цього формату – від демократизації інформаційного 

простору, підвищення значення діалогової комунікації в політиці до 

активного використання як інструменту маніпулятивного впливу. 

У вітчизняному медіапросторі політичне ток-шоу західного формату 

швидко адаптувалось до українських культурних реалій. Спостерігався як пік 

активності (поява великої кількості нових і трансформація існуючих 

програм) 2005–2011 рр., так і етап відносного занепаду 2012–2013 рр., коли 

кількість програм на центральних телеканалах країни помітно зменшилась. 

Ток-шоу як сучасний медіапродукт характеризує технологічний розвиток, 

креативний підхід до форми подання інформації, активне використання 

засобів впливу на глядачів. Саме тому розгляд формату телевізійного 

політичного ток-шоу в Україні крізь призму використаних 

соціальнокомунікаційних технологій є своєчасним.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою наукового осмислення 

та комплексного аналізу соціальнокомунікаційних технологій політичних 

ток-шоу. Такий зріз набуває особливого значення з огляду на нетривалість 

програм, активну трансформацію і характер комунікаційних технологій. 

Дослідження практики використання технологічного інструментарію 

дозволяє краще зрозуміти сутність, механізми реалізації, функціонально-

рольове навантаження прикладних соціальнокомунікаційних технологій на 

телебаченні.  

Теоретичні засади роботи ґрунтуються на працях українських і 

зарубіжних науковців. Комунікативні особливості соціальних технологій 

збагачені оригінальними ідеями дослідників, зокрема Д. Гаври, В. Зуєва, 

В. Іванова, Г. Кноблаух, Б. Ляйбецедер, В. Патрушева, К. Поппера, 
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Д. Сахала, Н. Шангареєва та ін. Значну увагу функціонуванню 

соціальнокомунікаційних технологій приділяють Л. Бадюл, Р. А. Гаке, 

К. Грубич, С. Дзеник, Н. Зражевська, Г. Інніс, В. Корнєєв, К. Крос, М. Мак-

Комбс, М. Маклюен, Н. Постман, Г. Почепцов, В. Різун, Л. Хавкіна, 

О. Холод, Г. Шевченко, В. Шилова, Д. Шоу та ін. Вивченню телевізійних 

політичних ток-шоу, суспільного значення програм присвячені праці 

А. Дьорнера, В. Кулика, М. Мая, О. Прасюк, Х. Шихи та ін.; становлення і 

жанрову специфіку політичного ток-шоу аналізували Д. Бондарев, Б. Геблер, 

Ю. Голодникова, О. Козлова, О. Косачова, Є. Коханов, С. Поцелуєв, 

Й. Теншер та ін.; маніпуляційні технології політичних ток-шоу акумульовані 

в дослідженнях Х. Андріанової, В. Бабенко, Н. Больца, Д. Бондарева, 

Е. Могилевської, І. Поліщук, Г. Почепцова, О. Шерман та ін.  

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

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми Інституту 

журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету 

(м. Запоріжжя) «Медіа у новій соціокомунікативній парадигмі» (номер 

державної реєстрації 0110U003966).  

Мета дослідження – системне комплексне визначення особливостей 

соціальнокомунікаційних технологій в українському контенті політичних 

ток-шоу. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) проаналізувати теоретичні підходи до визначення понять «соціальні 

технології» і «соціальнокомунікаційні технології»; 

2) систематизувати контент наукових досліджень 

соціальнокомунікаційних технологій, охарактеризувати основні аспекти 

їхнього вивчення;  

3) описати медіакритичний дискурс політичних ток-шоу;  

4) охарактеризувати формат і різновиди телевізійних політичних ток-

шоу; 
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5) систематизувати соціальнокомунікаційні технології проведення 

телевізійних політичних ток-шоу; 

6) верифікувати особливості форматних пропагандистських та 

іміджевих соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу на 

українському телебаченні. 

Об’єкт дослідження – політичні ток-шоу в ефірі українських 

телеканалів.  

Предметом дослідження є соціальнокомунікаційні технології в 

практиці політичних ток-шоу, зокрема особливості використання 

пропагандистських та іміджевих технологій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були 

використані теоретичні та емпіричні методи дослідження. Зокрема, серед 

теоретичних – методи аналізу й синтезу, порівняння, узагальнення, 

систематизації тощо. Серед емпіричних методів – моніторинг, що включає 

спостереження як цілеспрямоване й організоване сприйняття форматних 

іміджевих і пропагандистських соціальнокомунікаційних технологій, опис як 

фіксацію результатів спостереження за використанням згаданих технологій. 

Джерельною базою дослідження стали програми формату політичного 

ток-шоу за 1995–2014 рр. «П’ятий кут» («1+1»), «П’ять копійок» («5 канал»), 

«Свобода слова» (ICTV), «Свобода на “Інтері”», «Я так думаю з Анною 

Безулик» («5 канал»), «Дуель» (ТРК «Україна»), «Вечір з Миколою 

Княжицьким» (ТВi), «Черное зеркало» («Інтер»), «Право на владу» («1+1») 

та ін. Більш детально шляхом суцільної вибірки проаналізовані політичні 

ток-шоу на загальнонаціональних каналах у передвиборчий період «Велика 

політика з Євгенієм Кисельовим» («Інтер», 30.10.2009 – 29.01.2010); 

«Шустер live» (ТРК «Україна», 13.11.2009 – 29.01.2010); «Шустер live» 

(«Перший національний», 4.04.2014 – 23.05.2014); «Свобода слова» (ICTV, 

14.04.2014 – 23.05.2014). Загальний обсяг проаналізованих програм 

становить понад 300 годин. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше: 

– проведено комплексне емпіричне дослідження з вивчення 

характерних рис сучасних політичних ток-шоу, охарактеризовано різновиди 

телевізійних політичних ток-шоу; 

– систематизовано соціальнокомунікаційні технології телевізійних 

політичних ток-шоу; показано потенціал використання засобів 

інфотейнменту у форматі політичного ток-шоу; 

– проаналізовано інструментальне наповнення пропагандистських та 

іміджевих технологій у політичних ток-шоу;  

– описано приклади реалізації в політичних ток-шоу в українському 

телеефірі концепцій визначення порядку денного («agenda-setting»), 

спрямування уваги аудиторії («priming») та використання стандартних форм 

(«framing»). 

Удосконалено: 

– термінологічну базу сучасних маніпуляційних механізмів формату 

політичних ток-шоу;  

– класифікації різновидів політичних ток-шоу, запропоновані 

С. Поцелуєвим, Й. Теншером, Х. Шихою та ін.; 

– науково-методичні засади соціальнокомунікаційних технологій у 

телевізійному продукті, описані В. Корнєєвим, О. Холодом та ін. 

Набули подальшого розвитку: 

– дослідження реалізації соціальнокомунікаційних технологій на 

українському телебаченні;  

– вивчення сучасних тенденцій представлення політичної інформації в 

телепродукції (інфотейнмент, політейнмент);  

– рекомендації медіаекспертів щодо регулювання телесегменту 

політичного ток-шоу з метою зниження патогенного впливу. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки 

дисертації доповнюють наукові знання про технологічний дискурс 
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соціальних комунікацій, концептуальне наповнення понять «соціальні 

технології», «соціальнокомунікаційні технології», різновиди 

соціальнокомунікаційних технологій на українському телебаченні, а також 

дають змогу підвищити рівень медіаграмотності сучасного телеглядача.  

Результати та основні положення дослідження можуть бути використані: 

–  як рекомендації до створення телевізійних політичних ток-шоу та 

інших телевізійних продуктів, наближених до них за жанровими ознаками;  

–  під час написання підручників та укладання навчальних посібників із 

методології дослідження соціальних комунікацій, прикладних 

соціальнокомунікаційних технологій, у підготовці спецкурсів і спецсемінарів 

із тележурналістики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація та автореферат, у яких 

викладено основні положення наукової роботи, виконані самостійно. Усі 

публікації підготовлено одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації та основних 

положень обговорено на засіданні кафедри Інституту журналістики і масових 

комунікацій Класичного приватного університету, апробацію здійснено на 

науково-практичних конференціях і симпозіумах: І міжнародній конференції 

«Соціальні комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя,  

19–20 лютого 2009 р.); Першій міжнародній науковій конференції 

«Регіональні ЗМІ України: історія, стан та перспективи розвитку» (м. 

Луганськ, 18–19 березня 2010 р.); Другій міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальні комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 22–24 

квітня 2010 р.); Першому міжнародному симпозіумі «Світ соціальних 

комунікацій» (м. Київ, 21–22 квітня 2011 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Реклама та PR у сучасному світі» (м. Одеса, 30 

червня – 4 липня 2011 р.); ІІ Міжнародній науковій конференції «Регіональні 

ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луганськ, 23 

березня 2012 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні 

комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 29 березня 2012 р.),  
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ІІ міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій» (м. Київ, 29–30 

березня 2012 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Прикладні соціально-комунікаційні технології» (м. Київ, 13 листопада 

2012 р.); ІІІ Міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій» 

(м. Київ, 19 квітня 2013 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Прикладні соціально-комунікаційні технології» (м. Київ, 1–2 листопада 

2013 р.); IV Міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій» 

(м. Київ, 4–5 квітня 2014 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Прикладні соціально-комунікаційні технології» (м. Київ, 31 жовтня 2014 р.). 

Публікації. Результати проведеного дослідження відображено у 

20 одноосібних публікаціях у наукових виданнях, зокрема – 6 одноосібних 

публікаціях у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, а 

також у 3 колективних монографіях. 

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (343 позиції) та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 272 сторінки, із них основного тексту – 193 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1  

СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

1.1. Теоретичні підходи до визначення понять «соціальні технології» 

і «соціальнокомунікаційні технології» 

 

 

Актуальною проблемою сучасного дискурсу соціальних комунікацій є 

термінологічне увиразнення понять соціальних і соціальнокомунікаційних 

технологій. Адже на сьогодні існують різні тлумачення цих термінологічних 

словосполучень, що може викликати термінологічну плутанину та 

утруднення в подальшій дослідницькій роботі. Науковці констатують, що у 

сфері соціальних технологій практична діяльність розрізнена і безсистемна, 

теоретичне поле розмите і остаточно невизначене, а методологічні засади 

виявляють свою суперечливість [226, с. 169]. 

Завданням цього підрозділу є розгляд основних підходів науковців до 

визначення понять «соціальні технології» і «соціальнокомунікаційні 

технології» в сучасному дискурсі соціальних комунікацій та з’ясування їхніх 

системних відношень. 

Значний внесок у формування ідейно-теоретичних засад соціальних 

технологій внесли видатні соціологи XX ст. М. Вебер, Р. Мертон Т. Парсонс, 

П. Сорокін, та ін. Зокрема, М. Вебер заклав основи теорії соціальної дії, 

Т. Парсонс доповнив ідеї соціальних змін і соціальних дій структурно-

функціональним підходом, П. Сорокін проаналізував істотні сторони 

еволюційного реформування суспільства, Р. Мертон, розвиваючи ідеї 

П. Сорокіна та Т. Парсонса, досліджував універсальний характер проблеми 

соціальної функціональності. Серед закордонних сучасних дослідників слід 
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назвати Дж. Ваджкман, Г. Кноблаух, Б. Ляйбецедер, Д. МакКензі, 

А. Скаржаускін, Р. Тамосьюнаіт, І. Жальнін та ін.  

Соціальні технології вивчають історики, філософи, соціологи, 

спеціалісти з соціальних комунікацій, політологи, управлінці. В. Зуєв 

досліджує теоретичні засади понять «технології» і «соціальні технології» в 

сучасному філософському дискурсі. В. Іванов, Г. Менш, В. Патрушев, 

Д. Сахал, Н. Шангареєв, Е. Шилз й інші дослідники розглядають теоретико-

методологічні аспекти впровадження інноваційних технологій у практику 

управлінської діяльності. В. Князєв, Ю. Сурмін звертають увагу на 

можливості й переваги використання соціальних технологій в управлінні 

політичними й економічними процесами в Україні. Особлива увага в 

дослідженнях останніх років приділяється вивченню окремих видів 

соціальних технологій.  

На сьогодні піднімається питання формування самостійної сфери 

наукового знання – теорії соціальних технологій, що є основою соціально-

інженерної діяльності [229, с. 302]. За визначенням Ю. Сурміна і 

М. Туленкова, теорія соціальних технологій – це наука про закономірності 

технологізації соціуму з метою його більш ефективної і раціональної 

соціалізації для включення соціальних суб’єктів (людини, групи, спільності, 

нації, народу, держави) в освоєння цінностей світової культури, а також про 

динаміку соціальних форм, створюваних людьми для вирішення сутнісного 

протиріччя між «взаємо-» і «самореалізацією» і створення сприятливих умов 

своєї життєдіяльності в екодіалозі людини і природи [237, с. 86]. Об’єктом 

теорії соціальних технологій при цьому називається людина, особистість, 

соціальна група, спільнота, держава, нація, соціальний простір, соціальні 

зв’язки і відносини, проте не в статиці, а в динаміці, тобто безперервних 

змінах під впливом соціальної дійсності. Предметом дослідження 

визначаються можливості та якість соціальної технологізації суспільної 

життєдіяльності, інтенсивність і ефективність цього процесу, а також 

проблеми відповідності соціальних інститутів, форм і методів їхньої роботи 
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об’єктивній потребі людини в самореалізації, розвитку свого творчого 

потенціалу, відтворенні і самореалізації соціального інтелекту групи, 

спільноти, нації, народу [237, с. 87]. 

Основними концепціями соціальної технології визначають 

інструменталістську, соціально-детерміністичну і концепцію «автономної 

технології», кожна з яких має різне пояснення природи технології. 

Інструменталістська концепція припускає, що технологія – лише засіб 

досягнення мети. Соціально-детерміністичний підхід представлений 

переважно істориками і соціологами (Н. Віг, Дж. П. Грант): технологія не є 

нейтральним інструментом для вирішення проблем, але вона є вираженням 

соціальних, політичних і культурних цінностей. У технології втілюються не 

тільки технічні судження, а й більш широкі соціальні цінності й інтереси тих, 

хто її проектує і використовує. Згідно з концепцією «автономної технології» 

(М. Вебер, К. Поппер) соціальна технологія розглядається як самоврядна 

сила. Наприклад, М. Вебер, перебуваючи на цих позиціях, характеризує її як 

соціальну релігію. А К. Поппер, розвиваючи концепцію, включає частину 

географічного середовища до складу технологічної дії, у результаті вона 

перетворюється на чинник внутрішнього змісту суспільного життя [293, 

с. 266–267]. Для визначення сутності й наукової основи соціальних 

технологій все частіше використовується концепція соціальної інженерії, 

представлена К. Поппером. Вона передбачає удосконалення суспільства 

поступовими соціальними перетвореннями, заснованими на раціональному 

підході [244, с. 109]. Визначаючи соціальну технологію основою політики, 

К. Поппер вводить принципи поступової соціальної інженерії: починається 

при наявних інститутах; вивчає, у яких відносинах вони працюють погано, а 

потім здійснює реформи; плани прості, розробляються для окремих установ; 

здійснюються методом спроб і помилок; може розраховувати на підтримку і 

схвалення значної кількості людей, оскільки не передбачає наявності 

конфліктів; відбувається паралельно з розвитком соціальних наук [244, 

с. 109]. 
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Вживання терміна «технологія» у виробничій сфері однозначне і не 

викликає суперечок. Коли поняття переноситься в соціальну сферу, отримує 

найрізноманітніші визначення. Зокрема, у вітчизняній соціально-

філософській літературі зміст терміна «технологія» зазнав ґрунтовної 

еволюції від її вмотивування як способу встановлення зв’язку між 

природними процесами і технічними засобами до уявлення про неї на кшталт 

габермасівського твердження про те, що технологія стає майже конкурентом 

політики [89, с. 25].  

Відсутність єдиного підходу до визначення соціальної технології 

дослідники пов’язують з багатозначністю поняття «соціальне», з 

«універсальністю» цього терміна, тобто його застосуванням до широкого 

спектру явищ суспільного життя, зі складністю явища технологізації 

соціальних процесів, а також тим, що формулювання дефініції перебуває ще 

в процесі розробки. 

На сьогодні існують різні підходи до визначення сутності соціальної 

технології. Зокрема, її розкривають як:  

– спосіб використання соціологічного знання з метою досягнення 

запланованих змін у суспільстві [311]; 

– систему методів виявлення і використання прихованих потенціалів 

соціальної системи відповідно до цілей її розвитку, соціальних нормативів 

[93, с. 25]; 

– сукупність операцій, процедур соціального впливу на шляху 

отримання оптимального соціального результату (зміцнення соціальної 

організації, покращення умов життя людей, запобігання конфлікту тощо) [93, 

с. 26]; 

– комплекс прийомів, що забезпечують досягнення сприятливих умов 

життя, їхньої організованості, ефективної взаємодії, задоволення суспільного 

інтересу, який тією або іншою мірою відповідає вимогам соціального часу 

[129, с. 82]; 
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– сукупність цілей (ідей), цінностей, трудових прийомів, інструментів і 

техніки, які використовуються в рамках соціальних інститутів для 

формування соціальних спільнот, так само як і зовнішніх механізмів 

забезпечення діяльності цих інститутів [48]; 

– науково обґрунтовану програму діяльності, у результаті якої 

поставлена мета може бути досягнута оптимальним методом [234, с. 182]; 

– діяльність, у результаті якої досягається встановлена раніше мета та 

змінюється об’єкт діяльності [237, с. 13]; 

– відповідний спосіб здійснення людської діяльності з досягнення 

суспільно вагомих цілей [75 , с. 3]; 

– спеціально організовану галузь знань про способи і процедури 

оптимізації життєдіяльності людини в умовах посиленої взаємозалежності, 

динаміки й оновлення суспільних процесів [92, с. 5]; 

– спосіб здійснення діяльності на основі її раціонального розчленування 

на процедури й операції з їхньою наступною координацією та 

синхронізацією і вибором оптимальних засобів, методів виконання [92, с. 5]; 

– метод управління соціальними процесами, що забезпечує систему 

їхнього відтворення у певних параметрах – якості, властивості, обсяги, 

цілісність діяльності тощо [92, с. 14]; 

– інноваційну систему методів виявлення і використання прихованих 

потенціалів соціальної системи отримання оптимального соціального 

результату при найменших управлінських витратах [93, с. 4]; 

– засіб реалізації людиною конкретного складного процесу шляхом його 

поділу на систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, що 

виконуються більш чи менш однозначно і мають на меті досягнення високої 

ефективності» [105, с. 8]. 

Російський соціолог Д. Гавра дає визначення соціальної технології в 

широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі соціальна технологія, як і 

технологія взагалі, являє собою діалектичну єдність певного плану, програми 

практичної діяльності і самої діяльності з реалізації цієї програми. У 
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вузькому сенсі під соціальною технологією може розумітися або тільки 

програма взаємопов’язаних дій (процедур і операцій з досягнення заданого 

соціально значущого результату) або власне сукупність дій з реалізації 

програми [47].  

Найчастіше поняття «соціальна технологія» в науковій і спеціальній 

літературі використовується в таких значеннях: 

 – як сукупність методів, засобів, предметів і способів організації 

людської діяльності для впливу на соціальні процеси та системи; 

 – опис зазначених вище методів у текстах або методиках; 

– сфера людського знання, що розглядає питання створення, поширення 

відповідних методів і процедур перетворювальної діяльності. Деякі автори 

вважають за краще називати цю сферу соціальною інженерією; інші 

вважають, що в цьому значенні соціальну технологію можна розглядати як 

самостійну наукову дисципліну [237, с. 16–17]. 

З активним розвитком інтернету термін «соціальна технологія» набуває 

більш широкого трактування. Зокрема, соціальними технологіями називають 

будь-які комунікації, такі як інтернет або мобільні пристрої. Прикладами є 

соціальні програми (наприклад, вікі, блоги, соціальні мережі) і комунікаційні 

можливості (наприклад, веб-конференції), які орієнтовані на соціальну 

взаємодію. У зарубіжних дослідженнях історично використовується у двох 

значеннях: 1) як термін, пов’язаний із соціальною інженерією (з ХІХ ст.), і 

2) як різновид соціального програмного забезпечення (з XXI ст.). Слушною, 

на наш погляд, є позиція Б. Ляйбецедер, що концептуально поєднує обидва 

значення у своєму визначенні: «“Соціальна технологія” є терміном, який 

визначається як застосування теорій і методів соціальних наук, що 

реалізують відповідні технології для конкретних цілей особливо соціального 

характеру: полегшити соціальні процедури через соціальне програмування та 

соціальні технічні засоби, які можуть включати використання комп’ютерів та 

інформаційних технологій» [315].  
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Загалом як синоніми до поняття «соціальна технологія» деякі автори 

використовують терміни «соціальна техніка», «соціальна педагогіка», 

«адміністративна техніка», «технократія», «соціотехніка», «політична 

інженерія», «сплановане суспільство», «ефективний інженер», «соціальне 

(економічне) планування».  

Узагальнивши погляди науковців на соціальні технології як об’єкт 

наукового дослідження, М. Плотников і С. Смєльцова виокремлюють такі 

підходи: 

–  епістемологічний – розглядає соціальну технологію як систему знань 

(Л. Дятченко, І. Зайнишев, В. Луков, Б. Суслаков); 

–  діяльнісний – діяльність соціолога-практика (М. Марков, 

А. Пригожин, Н. Стефанов, В. Щербіна); 

–  інструментальний – засіб соціальних перетворень (В. Афанасьєв, 

Е. Желніна, А. Зайцев, Л. Іонін, О. Левіна, Г. Никредін, Е. Розанов, 

Ж. Тощенко, А. Шиян,); 

–  утилітарний – інноваційний метод оцінки і використання соціальних 

об’єктів (В. Іванов, Е. Капітонов, В. Патрушев) [226, с. 186–187]. 

За місцем, яке соціальні технології займають у суспільстві, Т. Ревенко 

розглядає у чотирьох аспектах:  

1) як соціальні інститути, тобто найбільш раціональні форми організацій 

спільної діяльності людей;  

2) як соціальні процеси, тобто цілеспрямовані зміни соціальних явищ у 

просторі та часі; перетворення;  

3) як соціально-перетворювальну діяльність, направлену на 

перетворення соціальних об’єктів з боку її суб’єктів;  

4) як соціальні системи, тобто цілісні соціальні структурно-

функціональні утворення [196, с. 85].  

Одну з перших структуризацій соціальних технологій запропонував 

К. Поппер, запропонувавши поділити СТ на дві групи: 1) холістичні, або 

утопічні (пов’язані з прагненням змінити ситуацію революційним шляхом, 
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тому не здатні врахувати небажані наслідки і запобігти їм) і 2) окремі 

(відрізняються масштабами, бажанням подолати негативні наслідки, 

обережністю, поступовістю, підконтрольністю перетворень, а також 

можливістю їх корекції і зупинення) [223, с. 172].  

У сучасному науковому дискурсі існує проблема створення єдиної 

наукової класифікації соціальних технологій, немає системного бачення 

всього спектру. Різні підходи до класифікацій соціальних технологій 

презентують соціологи В. Іванов, В. Патрушев, В. Матвієнко, Ю. Сурмін, 

М. Туленков та ін.  

Наприклад, структуризація соціальних технологій здійснена у 

дослідженнях В. Патрушева. Усе їхнє різноманіття він диференціює за 

класами і типами. Зокрема, класи дослідник виокремлює за видами 

спеціальних соціологічних теорій; за сферами суспільного життя; за рівнями 

соціологічного знання; за рівнями управління; за призначенням. Типи 

диференційовані за характером дії; за часом дії; за рівнем соціальної зрілості 

об’єкта; за рівнем соціального ефекту і практичної ефективності; за 

методами; за типом соціальної дії особистості [149, с. 59–60]. 

Узагальнюючи сучасний етап розвитку теорії і практики соціальних 

технологій і взявши за основу характеристики параметрів соціально-

технологічного підходу, власну класифікацію соціальних технологій 

пропонують Ю. Сурмін і М. Туленков. Вони структурують соціальні 

технології за типом соціального процесу; за масштабом об’єкта 

технологізації; за ступенем новизни; за типом виконуваної функції; за 

характером впливу; за ступенем жорсткості та здатністю до саморозвитку; за 

типом цільової орієнтації [237, с. 30–32]. 

Здійснюючи опис інноваційних соціальних технологій у сфері 

управління, В. Іванов і В. Патрушев пропонують свою класифікацію 

соціальних технологій. Науковці зазначають, що структурування соціальних 

технологій може відбуватися за багатьма ознаками. Зокрема, в основу 

типологізації можуть бути покладені дослідницькі завдання й гіпотези, 
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соціальне замовлення, межі соціального процесу тощо (як приклад 

наводиться глобальна модель виживання людства, розроблена 

американськими вченими на замовлення Римського клубу, розрахована за 

критерієм скінченності, виснажуваності ресурсів). Дослідники 

диференціюють соціальні технології за результатами управлінської 

діяльності; за критерієм цілісності соціальних систем; за ієрархічністю 

управління; за сферами життєдіяльності людей; за видами діяльності людей; 

за значущістю [92]. 

Отже, здійснений аналіз засвідчує відсутність єдиного підходу до 

диференціації соціальних технологій у соціології. Для виокремлення 

різновидів дослідники користуються різними ознаками, що спричиняє певну 

строкатість класифікацій соціальних технологій. Зазначені пропозиції 

структуризації не враховують комунікаційні технології, що звужує діапазон 

їхніх кластерів.  

У галузі «соціальні комунікації» існує інший підхід до визначення 

сутності і структури соціальних технологій. Зокрема, О. Холод визначає 

соціальні технології як різновид соціальнокомунікаційних технологій. До 

переліку соціальних технологій науковець включає управлінські соціальні 

технології, соціальні технології в економіці, політичні, промислові, військові, 

СТ у культурі, освіті, спорті та інших соціальних інститутах [258, с. 50]. 

Структура соціальних технологій (за результатами аналізу матеріалів 

електронних сайтів станом на 2012 р., здійсненого О. Холодом) виглядає 

таким чином. Соціальні технології здійснюються завдяки комунікаційним 

технологіям і розгалужуються на такі види: 1) інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) (комп’ютерні інформаційні технології (КІТ); КІТ для 

навчання; технології органів центральної і місцевої влади, що здійснюються 

завдяки комп’ютерним технологіям) та 2) соціальнокомунікаційні технології 

(СКТ) (теоретичні СКТ, прикладні СКТ) [258, с. 49]. 

Співвідношення соціальних і комунікаційних технологій дослідники 

пояснюють різним чином: комунікаційні технології є основою соціальних 
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технологій; окремим видом соціальних технологій; інструментом, через який 

здійснюються соціальні технології; соціальні технології є різновидом 

соціальнокомунікаційних технологій. 

Вихідним положенням проблеми концептуалізації СКТ є передусім 

наявність різних тлумачень самого терміна «соціальнокомунікаційні 

технології» і пояснення його у контексті виділення таких термінів, як 

«комунікаційні технології» та «соціальні технології». До недавнього часу 

вітчизняні й зарубіжні дослідники не розмежовували терміни комунікаційні 

та соціальнокомунікаційні технології. У наукових працях на позначення 

одного поняття можна зустріти різні назви «соціальні», «комунікаційні» 

(«комунікативні»), «медійні», «гуманітарні», «інформаційні» технології, тому 

при розгляді концепцій досліджень соціальнокомунікаційних технологій ми 

будемо враховувати семантичне наповнення терміна.  

У зарубіжній науковій літературі термін «комунікаційні технології» 

здебільшого вживається на позначення засобів технічно опосередкованої 

комунікації. Зокрема для телекомунікацій, у тому числі мобільного зв’язку, 

супутникового зв’язку та телефонії, це технологія зв’язку, бездротова 

технологія, технології комутації, технології передачі, мікроелектроніка, 

технічна інформатика і технологія друку. Через паралельне вживання для 

називання цих засобів термінів «інформаційні» і «комунікаційні» технології 

у практику використання ввійшов термін «інформаційно-комунікаційні 

технології». 

На існуванні проблеми довільного трактування складників терміна 

«соціальнокомунікаційні технології» в науковій галузі «соціальні 

комунікації» та необхідності уточнення та формулювання визначення 

терміна наголошує О. Холод. За його визначенням, «соціальнокомунікаційні 

технології – це система маніпулятивних дій-комплексів, спрямованих на 

змінення поведінки соціуму» [249, с. 89]. На сьогодні є багато тлумачень 

терміна «маніпуляція», що традиційно вживається у значенні негативного 

впливу на свідомість об’єкта з метою змінення поведінки суб’єкта впливу. 
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Формулюючи зміст цього терміна, О. Холод посилається на свою 

оригінальну концепцію інструментарію ЗМІ в умовах формування іміджу 

політиків. За визначенням науковця «маніпуляція в ЗМІ – це вплив на 

поведінку реципієнта; може бути двох видів: мутація та інмутація» [251, 

с. 23]. Саме мутацію (позитивний або нейтральний вплив) та інмутацію 

(негативний вплив) учений визначає концепціями соціально-комунікаційних 

технологій. Позитивним впливом називається той, що не змінює поведінки 

реципієнтів на гірше, ніж було до впливу. Нейтральний вплив тлумачиться як 

такий, що потягнув за собою тимчасові зміни моделей поведінки реципієнтів. 

До мутації О. Холод відносить такі три види: додавання (початкова стадія 

мутації, коли до сформованого іміджу через часткове змінення моделей 

поведінки та світогляду реципієнтів додається невелика частка інформації, 

що накладає тимчасовий відтінок на утворений образ); модифікація 

(проміжна стадія мутації, яка завдає вагомих змін образу» і трансформація 

(кінцева стадія, коли через уплив на споживачів інформації відбувається 

формування нового або зміненого іміджу). Інмутація, як визначає науковець, 

це процес упливу на свідомість споживачів інформації (реципієнтів) з метою 

негативного змінення сценаріїв, моделей їхньої поведінки. Видами інмутації 

визначаються знищення (інмутація, що має на меті остаточне знищення 

конкретного образу) і руйнування (знищення окремих фрагментів образу) 

[251, с. 24].  

На дискусійності зведення всіх соціальнокомунікаційних технологій до 

маніпуляційних дій, спрямованих на зміну поведінки соціуму, наголошує 

М. Хилько. Дослідник обґрунтовує свою позицію тим, що оцінка позитиву чи 

негативу змін завжди є суб’єктивною і залежить від світоглядних позицій, 

менталітету, політичної культури, цілей різних соціальних суб’єктів [248].  

В. Корнєєв пропонує враховувати й інші результати використання СКТ: 

формування певних оцінок, нав’язування асоціацій, емоційних чи 

раціональних, продукування програм та орієнтирів для майбутнього, проекції 

минулого в соціальному осмисленні тощо. 
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Дослідник кваліфікує комунікаційні технології як форми спеціальної 

організації комунікації, які за умови дотримання технологічного ланцюжка 

гарантують отримання наперед визначеного результату [108, с. 179]. Головна 

особливість комунікаційних технологій, на думку В. Корнєєва, полягає в 

тому, що вони реалізуються через комунікацію і завдяки їй: «причому 

використовуватися можуть різні типи комунікації – міжособистісна, групова, 

масова, соціальна – в усій сукупності їх типологічних характеристик» [108, 

с. 179]. 

Інший підхід до обґрунтування категорії «соціальнокомунікаційні 

технології» зустрічаємо в роботі російського вченого Д. Гаври. Визначаючи 

об’єктом технологізації соціальнокомунікаційної технології систему 

внутрішніх і зовнішніх комунікацій соціального суб’єкта, дослідник називає 

соціальнокомунікаційну технологію окремим видом соціальної технології. 

Розглянувши різні підходи до визначення категорії «соціальна технологія», 

Д. Гавра подає базове визначення: «соціальнокомунікаційна технологія – це 

цілеспрямована системно організована діяльність соціального суб’єкта, що 

спирається на певний план (програму дій), з управління комунікацією 

соціального суб’єкта, спрямована на вирішення будь-якого соціально 

значущого завдання» [47]. Крім того, дослідник подає прикладну дефініцію 

соціальнокомунікаційної технології: «соціальнокомунікаційна технологія – 

це системно організована сукупність операцій, структур і процедур, що 

спирається на програму (план) та забезпечує досягнення мети соціального 

суб’єкта через керовану соціальну комунікацію» [47].  

Ключовими поняттями соціальнокомунікаційної технології Д. Гавра 

визначає соціальну технологію та соціальну комунікацію. Об’єктом 

соціальнокомунікаційної технології (у широкому смислі) називається 

соціальний простір і соціальний час, управління якими здійснюється через 

цілеспрямовану системно організовану соціальну комунікацію. При цьому 

дослідник має на увазі процесно-структурний, рівневий, суб’єктний і 

нормативно-ціннісний виміри соціального простору, а також усі потенційно 
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можливі виміри соціального часу. У вузькому прикладному розумінні 

об’єктом соціальнокомунікаційної технології визначається підсвідомість, 

свідомість та поведінка соціальних суб’єктів, управління якими здійснюється 

через цілеспрямовану системно організовану соціальну комунікацію [47]. 

У сучасному науковому дискурсі існують різні підходи до визначення 

структури соціальнокомунікаційних технологій. О. Холод запропонував 

структуру СКТ, яка ґрунтується на базі наукової галузі «соціальні 

комунікації». Як основний принцип розгалуження СКТ обрано «віднесеність 

технологій до теорії чи практики» [258, с. 50].  

Науковець розгалужує СКТ на дві групи, а саме: 1) теоретичні 

(складаються з технологій самих соціальних комунікацій – метатехнологій) і 

2) прикладні соціальнокомунікаційні технології. Прикладні СКТ в свою 

чергу поділяються на 12 груп (паблік рилейшнз; технології мас-медіа; 

технології реклами; технології документознавства; технології архівознавства; 

технології книгознавства; технології бібліотекознавства; технології 

бібліографознавства; технології видавничої справи; технології редагування; 

соціальні технології; технології соціальної інформатики). О. Холод зауважує, 

що кожна група прикладних СКТ, у свою чергу, поділяється на дрібні види 

технологій, перелічити які й описати ще належить майбутнім дослідникам і 

пропонує диференціацію 1) соціальних технологій (управлінські соціальні 

технології, соціальні технології в економіці, політичні, промислові, військові, 

СТ у культурі, освіті, спорті та інших соціальних інститутах) і 2) технологій 

соціальної інформатики (містять групу інформаційно-комунікаційних 

технологій, що розгалужується на комп’ютерні інформаційні технології 

(КІТ); КІТ для навчання; технології органів центральної і місцевої влади, що 

здійснюються завдяки комп’ютерним технологіям [258, с. 50]. 

Основним критерієм розгалуження комунікаційних технологій, на думку 

В. Корнєєва, є спосіб впливу, а саме характер та особливості тих засобів та 

форм впливу, що використовуються для проектування соціального простору. 

За цією ознакою дослідник виокремлює технології, засновані на 
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раціональних формах упливу (за допомогою механізмів переконання, 

соціальної сугестії змістів) і на ірраціональних формах – емоції, приклади, 

актуалізація чуттєвої сфери (домінують механізми зараження, емоційні 

сугестивні комплекси). Раціональні підходи у використанні комунікаційних 

технологій, на погляд В. Корнєєва, виявляються у створенні широкої 

інформаційної моделі в соціальному просторі, у встановленні зв’язків між 

елементами цієї моделі, у проектуванні логіки розвитку подій і тенденцій 

через моделювання аналітичного дискурсу в медіа. Ірраціональні технології, 

як стверджує науковець, базуються на кількох механізмах впливу. Найбільш 

частотним з них є зараження, коли аудиторія переймається емоціями, які 

«випромінює» продуцієнт [108, с. 180]. 

Г. Почепцов на основі типології комунікацій виокремлює такі види 

комунікаційних технологій: пропаганду, політичні технології, рекламні 

технології, переговори, перформанс, паблік рилейшнз, іміджмейкінг, 

спіндоктор, інформаційні та психологічні війни, кризові комунікації, 

спічрайтинг, комунікації прес-секретаря, використання чуток, рекламу, 

психотерапевтичну комунікацію, виборчі технології [172].  

Проте з належністю деяких із цих видів до СКТ не погоджується 

Д. Гавра. Науковець визначає основні ознаки та критерії 

соціальнокомунікаційних технологій, що дозволяють відокремити їх від 

схожих на них феноменів іншої природи. А саме: штучність і свідоме 

управління комунікаційними ресурсами; наявність соціально значущої мети, 

цілеспрямованість і доцільність; соціальний характер процесу, що підлягає 

соціальнокомунікаційній технологізації, системність, планомірність, 

технологічність (структура, номенклатура і послідовність процедур і 

операцій); формальна організація та функціональний розподіл праці; 

оптимізація та зворотній зв’язок; дискретність, наявність початку та 

закінчення; креативність і стандартизація; циклічність і можливість 

тиражування [47].  
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Дослідник критикує Г. Почепцова за змішування двох різних понять 

«соціальнокомунікаційної технології» (комунікаційної технології) та 

технології соціальної комунікації (технології конкретного комунікативного 

акту). При чому інтегральна відмінність СКТ від інших технологій 

комунікації, як вважає Д. Гавра, спирається на синергетичний ефект 

основних характеристик СКТ і полягає у більшій ефективності і більш 

високому рівні технологічності. Перевівши аналіз у практичну площину, 

дослідник пропонує дві концепції соціальнокомунікаційних технологій: 

інтернальну та екстернальну. Згідно з інтернальною концепцією СКТ – це 

діяльність, що відповідає певним критеріям, з управління процесом 

комунікації у сукупності його складників – джерела, повідомлення, каналу, 

отримувача. Екстернальна, розширена концепція стверджує, що управління 

через соціальну комунікацію – це не тільки управління самим процесом 

комунікації, а й вплив на більш широкий ряд феноменів (середовище, у 

якому здійснюється комунікація, умови функціонування реальних і 

потенційних її суб’єктів, ресурси, доступні для користування тощо). До 

розширеної екстернальної трактовки СКТ, за твердженням Д. Гаври, входять 

технології соціальної комунікації, а також соціальні технології управління 

комунікаційним середовищем і умовами виникнення та функціонування 

комунікаційних процесів. 

Зазначимо, що хоча науковець приділяє значну увагу поясненню 

відмінностей між інтернальною та екстернальною концепціями соціально-

комунікаційних технологій, у результаті дослідження приходить до 

висновку, що найбільш ефективний шлях – це користуватися гнучким 

комплексним підходом до соціальнокомунікаційних технологій та 

аналізувати обидва рівні розуміння СКТ. 

Д. Гавра вважає, що соціальнокомунікаційні технології мають 

розгалужуватись на такі три групи: 1) соціально-економічні технології 

(наприклад, оренда, лізинг); 2) соціально-політичні технології (зокрема, 
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виборчі технології, дипломатія) та 3) прикладні соціальні технології 

(наприклад, система соціального захисту, імміграційна система) [47].  

В останніх працях Г. Почепцов виокремлює високі гуманітарні 

технології як складову шостої технологічної хвилі. Взявши за основу 

визначення гуманітарних технологій як методів нематеріального впливу на 

масову свідомість і погоджуючись з О. Матвейчевим стосовно мети 

гуманітарних технологій (форматування масової свідомості для забезпечення 

необхідного рівня лояльності до тієї чи іншої суспільної системи, ідеології і 

т.д.), науковець формулює «основний закон “високої” гуманітарної 

технології: невідповідність засобів і цілей» [164; 187].  

Класифікація гуманітарних технологій (за Г. Почепцовим) містить такі 

різновиди: 1) за об’єктом соціосистеми, де вони застосовуються: релігійні, 

політичні, соціальні, військові, організаційні; 2) за типом інструментарію, де 

головним водорозділом буде примус чи заохочення: жорсткі чи м’які 

технології. Описуючи історичні приклади використання цих технологій, 

науковець зазначає, що комплексні проекти використовують і ті, й інші [164]. 

Отже, здійснений аналіз підходів до визначення понять «соціальні 

технології» і «соціальнокомунікаційні технології» виявив відсутність 

єдиного наукового розуміння сутності зазначених термінів. За основу взято 

визначення соціальнокомунікаційних технологій як системи маніпулятивних 

дій-комплексів, спрямованих на змінення поведінки соціуму (О. Холод). 

Науковці розглядають соціальні технології з позицій епістемологічного, 

діяльнісного, інструментального, утилітарного підходів. Більш широкого 

трактування термін набуває з розвитком інтернету. Різним чином дослідники 

пояснюють співвідношення між соціальними та комунікаційними 

технологіями. У сучасному науковому дискурсі немає системного бачення 

всього спектру соціальних і соціальнокомунікаційних технологій, 

співіснують різні підходи до їхньої класифікації. 
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1.2. Основні аспекти досліджень соціальнокомунікаційних 

технологій  

 

 

Метою підрозділу 1.2 є огляд основних аспектів досліджень 

соціальнокомунікаційних технологій. Досягти поставленої мети нам 

допоможе аналіз наукових праць вітчизняних (Л. Городенко, Н. Зражевська, 

В. Іванов, Г. Почепцов, В. Різун, О. Холод та ін.) і зарубіжних (Р. А. Гаке, 

Г. Інніс, К. Крос, М. Мак-Комбс, М. Маклюен, Н. Постман та та ін.) учених.  

Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності комунікаційних 

технологій з інформаційними тривалий час є предметом уваги зарубіжних 

учених. Окремим напрямком досліджень постає аналіз впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на комунікацію, а через комунікацію на 

суспільство в цілому. Філософська та соціальна думка поміщає феномени 

техніки і технології у фокус дослідницької уваги як базові основи 

формування нової соціальної системи. Технології, які застосовують ЗМІ, та 

їхній вплив на зміст інформації й аудиторію є предметом вивчення наукового 

напрямку технологічного детермінізму. Одним із найяскравіших 

представників технологічного детермінізму був представник Канадської 

школи соціологів Г. Інніс. Він стверджував, що комунікаційні технології 

вводять контроль над знаннями, соціальними організаціями та колективною 

свідомістю. Критично ставлячись до розвитку комунікаційних технологій, 

дослідник акцентував увагу на можливості маніпуляції для досягнення 

власної вигоди власниками медіа-індустрії (цит. за [5, с. 11]). Г. Інніс одним 

із перших підняв проблему про вплив технологій і способів комунікації на 

політичну складову державного та суспільного розвитку, у першу чергу, на 

зміни в державному і суспільному устрої, а також соціальну та політичну 

структуру суспільства.  

Розвинув теорію Г. Інніса інший представник канадської наукової школи 

М. Маклюен, зосередивши увагу на особливостях сприйняття 
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комунікаційних технологій окремими людьми. Поширення здобули ідеї 

науковця стосовно керованих технологією сил, що перетворюють 

суспільство (останнє часто розглядав як набір засобів комунікації, що 

відбувається в його межах) [126]. 

Ідеї прихованого впливу на суспільство деяких інформаційних 

технологій спричинили бурхливі дискусії про вплив телебачення на 

політичне, культурне і соціальне життя [113].  

На основі технологічного детермінізму виникли альтернативні 

(некритично оптимістичний і трагічно песимістичний) підходи техніцизму 

(М. Кастельс, Й. Масуда, А. Сен-Симон, О. Тоффлер та ін.) й антитехніцизму 

(Л. Мамфорд, Х. Ортеґа-і-Ґасет, К. Ясперс та ін.). Спільною для них є теза 

про визначальну роль техніки в соціокультурному процесі, розходяться в 

оцінці перспектив подальшого розвитку суспільства на технічній основі 

[101]. 

Актуальними є думки Н. Постмана на суспільство, що після 

тридцятирічного вивчення історії технологічних змін визначив п’ять ідей, які 

необхідно знати людям про вплив технологій:  

1) технологічні зміни – це обмін; ми завжди будемо платити певну ціну 

за технології; що краще технологія, то вище ціна; 

2) кожна нова технологія приносить користь одним, а шкодить іншим; 

3) у будь-якій технології закладена потужна ідея, іноді дві або три; у 

будь-якій великій технології завжди присутня епістемологічна, політична чи 

соціальна установка. Іноді ці установки йдуть нам на користь, іноді на 

шкоду. Друкарський верстат зруйнував усну традицію, телеграф знищив 

простір, телебачення принизило слово, комп’ютер, можливо, призведе до 

занепаду суспільного життя і так далі; 

4) технологічні зміни не просте доповнення, вони екологічні за своєю 

суттю, тобто змінюють все навколо, а тому не можуть бути залишені в руках 

одного тільки Білла Гейтса; 
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5) медіа мають тенденцію міфологізуватися; технологія міфологізується, 

ми сприймаємо її як частину природного стану речей, і тому вона має 

тенденцію до контролю над більшістю з нас. Значно більше контролю, ніж це 

можна допустити [233]. 

Інтегрований підхід розуміння технологій представлено в теорії 

технологій [339]. На основі аналізу двох основних напрямків дослідження 

комунікаційних технологій (дисципліни науково-технологічних і 

комунікативних досліджень) виокремлюють наступні різновиди зазначеної 

теорії: групові (теорії груп), описові та критичні теорії. 

Описові теорії намагаються розглядати визначення і зміст технології, 

способи її появи, зміни і відношення до соціальної сфери. Більш предметно 

описові теорії розглядають наскільки технологія є автономною і наскільки 

вона може визначити суспільну практику або соціальну структуру. Критичні 

теорії технологій часто приймають описову теорію за свою основу і 

формулюють проблеми, розглядаючи, яким чином можна змінити відносини 

між індивідами, соціальними групами і соціальними класами та інститутами.  

 До теорій груп відносять теорію соціальної присутності, теорію 

багатства медіа або теорію інформаційного насичення, теорію 

медіаприродності, теорію медіасинхронності, модель соціальної 

ідентичності, теорію часу, взаємодії і продуктивності [339; 335; 321; 320; 

325].  

Низка теорій груп розглядає як технології (ЗМІ) впливають на групові 

процеси. У широкому сенсі ці теорії пов’язані із соціальним ефектом засобів 

комунікації. Зокрема, основоположною теорією соціальних наслідків 

комунікаційних технологій вважається теорія соціальної присутності 

(розроблена 1976 року В. Едеріном, Б. Крісті та Дж. Шортом) [335]. Згідно з 

цією теорією соціальний вплив комунікаційного середовища залежить від 

соціальної присутності, яку вона дозволяє мати комунікаторам. Соціальна 

присутність визначається як властивість самого середовища: ступінь 

дозволеного акустичного, візуального і фізичного контакту. Теорія 
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припускає, що більша кількість контактів збільшить ключові компоненти 

«присутності»: більшу близькість, безпосередність, тепло і міжособисте 

взаєморозуміння. Наслідком соціальної присутності є зростання соціального 

впливу. Висловлюється припущення, що текстові форми взаємодії 

(електронна пошта, миттєвий обмін повідомленнями) є менш соціальними, і, 

отже, менш сприятливими для соціального впливу. 

Деякі характеристики теорії соціальної присутності поділяє теорія 

багатства (різноманіття) медіа або теорія інформаційного насичення (Р. Дафт, 

Р. Ленгел, 1984) [321]. Згідно з цією теорією кількість переданої інформації 

відрізняється відповідно до різноманіття ресурсів ЗМІ. Дослідники 

припустили, що засоби комунікації мають різні можливості для вирішення 

неоднозначності, різних інтерпретацій і полегшення розуміння. З метою 

проілюструвати можливість цих засобів науковці представили ієрархію 

багатства засобів інформації за допомогою таких критеріїв: наявність 

миттєвого зворотнього зв’язку; можливість інформаційного засобу 

передавати декілька сигналів, такі, як мова тіла, тембр голосу й інтонації; 

використання природної мови у порівнянні з машинною; фокусування уваги 

на особистості [321].  

Як альтернатива теорії інформаційного насичення була запропонована 

теорія медіа-природності (Н. Кок, 2004–2005), що ґрунтується на ідеях 

еволюції людства [320]. Н. Кок говорить про еволюційно зумовлену 

налаштованість людського мозку на форму спілкування «обличчям до 

обличчя» та неефективність інших форм спілкування. Використання ж 

засобів масової комунікації, що пригнічують ключові елементи такого 

спілкування, створюють перешкоди для комунікації.  

Модель соціальної ідентичності ефектів втрати індивідуальності (SIDE) 

була розроблена у відповідь на думку, що анонімність і скорочення 

присутності зробили комунікаційні технології соціально бідними і 

позбавленими виразності (або такими, що «втратили індивідуальність»). Це 

забезпечує альтернативне пояснення «ефектів втрати індивідуальності» на 
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основі теорій соціальної ідентичності. Основним положенням моделі SIDE є 

розгляд соціального і технологічного як таких, що визначають один одного, і 

поведінку, пов’язану з конкретними формами спілкування як продукт або 

взаємодію двох.  

Автори моделі диференціюють когнітивні та стратегічні ефекти 

комунікаційних технологій. Когнітивні ефекти виникають, коли 

комунікаційні технології виявляють суттєві конкретні аспекти особистої або 

соціальної ідентичності. Прикладом є можливість окремих технологій 

(електронної пошти, спілкування в інтернеті) замаскувати характеристики 

відправника, що передають аспекти їхньої особистої ідентичності, і більше 

уваги приділити соціальній ідентичності [320]. 

Стратегічні ефекти зумовлюються можливостями, наданими 

комунікаційними технологіями, вибірково спілкуватися або прийняти 

конкретні аспекти ідентичності та маскування інших.  

Аналіз дослідниками сутності взаємодії соціальнокомунікаційних 

технологій та суспільства спрямований в основному на конкретизацію 

основних аспектів дії соціальнокомунікаційних технологій. Наприклад, 

В. Іванов зазначає, що існують дві принципові програми впливу медіа: 

маніпулятивна і формувальна. При цьому різницею вважається тип взаємин 

об’єкта і суб’єкта комунікації (розділення у першому випадку й об’єднання у 

другому), шляхи комунікації (апеляція до підсвідомого сприйняття у 

першому випадку і свідоме сприйняття у другому) [90, с. 107].  

Сьогодні дослідники наголошують на використанні 

соціальнокомунікаційних технологій з метою здійснення так званого 

«м’якого» впливу («м’які» чи «жорсткі» технології визначаються за типом 

інструментарію, де головним водорозділом буде примус чи заохочення) 

[164]. Уперше термін ужив американський дослідник Д. Най [324]. Активне 

використання технологій «м’якого» впливу пояснюється втратою 

ефективності старих і пошуком нових методів управління людьми.  
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Сучасне наукове бачення про вплив комунікаційних технологій 

ґрунтується на трьох ключових концепціях: визначення порядку денного 

(«agenda-setting»), спрямування уваги аудиторії («priming») та використання 

стандартних форм («framing»). Ознайомлення з концептуальними 

положеннями зазначених теорій дозволяє наблизитися до розуміння 

феномену медійного впливу. 

Концепція формування порядку денного («agenda-setting») [125] М. Мак-

Комбса та Д. Шоу (1968) є методикою розуміння ролі медій у суспільстві. 

Вважаємо за доцільніше послуговуватися іншою назвою концепції 

«настановча теорія медій», що «підкреслює перетворюючий аспект впливу 

однієї медійної програми на іншу» [125, с. 12]. Спочатку головний акцент 

автори настановчої теорії робили на вплив медіа у царині суспільних питань. 

Згодом теорія охопила моніторинг громадської думки щодо найбільш 

відомих у суспільстві політичних і громадських діячів, а також внеску 

масмедій у створення їхніх образів. Важлива тенденція поширення теорії: 

«від початку комунікаційного процесу – тих тем, на які медії та публіка 

звертають увагу як на важливі – до наступної стадії, що демонструє, яким 

чином медії та публіка сприймають і розуміють подробиці й тонкощі цих 

тем» [125, с. 23]. 

Основні положення теорії: 

– чим частіше певна тема фігуруватиме й акцентуватиметься в медіа, 

тим важливішою вона видаватиметься для аудиторії – споживачів медійної 

продукції; 

– наголошує на непрямому впливі масмедій; 

– настановчість діє у полі трьох великих програм: 1) медійної (містить 

питання, які обговорюються в медіа і позиціонуються як найважливіші для 

суспільства); 2) суспільної (охоплює питання, які обговорюються 

безпосередньо в суспільстві і напряму торкаються його членів); 3) політичної 

(складається з питань і тем, представлених найбільш пріоритетними у 

діяльності політичних діячів і політтехнологів [125, с. 12]. 
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Досягненням теорії настановчості визнається звернення до особливостей 

сучасного світу (фрагментованість і вибірковість інформаційного потоку 

щодо подачі і сприйняття інформації). У медійному вимірі мається на увазі 

одночасне змагання подій та ситуацій за журналістську увагу. Під час 

відбору інформації журналісти покладаються на свої традиційні професійні 

настанови й норми. У результаті «медії презентують лише обмежене бачення, 

подібне до шматочків світу, який можна побачити крізь вузьке віконечко» 

[125, с. 13–14]. 

Будь-який процес настановчості, згідно з цією теорією, має два рівні: 

1) стосується об’єктів навколишньої дійсності, що є найбільш 

важливими; 

2) відбувається визначення того, які частини чи елементи об’єкта 

заслуговують на увагу в першу чергу [125, с. 15]. 

На доведення існування потужного настановчого впливу медіа в 

дослідженнях М. Мак-Комбса представлені численні емпіричні докази з 

усього світу, що демонструють психологічні наслідки такого впливу. 

Доповненням аналізованої теорії є концепція виявлення програми, що 

зосереджується на персональній програмі індивіда стосовно думки спільноти 

чи групи належності [125, с. 211]. 

Прикладом застосування настановчої теорії в політичних ток-шоу є як 

теми, яким присвячені програми, так і вибір тем для висвітлення всередині 

окремих рубрик, зокрема добір тем у редакційних сюжетах з оглядом 

основних подій. Зокрема, постійна рубрика ток-шоу «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим» «Vox populі», у якій подавалися найважливіші події 

тижня. Крім того, огляд найважливіших подій здебільшого здійснювався у 

підсумкових програмах року, телевізійного сезону в ток-шоу «Шустер live», 

«Велика політика з Євгенієм Кисельовим» (Див. Додаток А). 

Наприклад, згідно з моніторингом інтернет-видання «Телекритика» у 

програмі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» з участю прем’єр-

міністра України М. Азарова від 11 березня 2011 р. було вдало замовчано 
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провали та помилки уряду (хаотична вступна кампанія у виші, різке 

подорожчання продуктів харчування, відсутність боротьби з корупцією). У 

наступній програмі від 18 березня з участю лідера опозиції в такому ж 

редакційному сюжеті було замовчано вже резонансні події та факти, які 

підтверджували слушність критики опозиції (заяви ЄС та США щодо відкату 

демократії на місцевих виборах, надання Чехією політичного притулку екс-

міністру економіки Данилишину, заморожування ЄС і Світовим банком 

сотень мільйонів євро фінансової допомоги українському уряду через 

збереження корупційних схем у державних закупівлях) [232]. 

Засоби масової комунікації в настановчій теорії постають як «фабрика 

створення важливих речей». Зробити ці речі важливими в очах суспільства, 

згідно з цією теорією, дозволяють такі технології, як наголошення 

(акцентування) або спрямування уваги аудиторії («priming») й інформаційне 

окреслення або використання стандартних форм («framing»). 

За допомогою наголошення («priming») медіа привертають увагу до 

певних аспектів питання, залишаючи осторонь інші [326]. Психологічною 

основою впливу медійного акцентування є вибіркова увага аудиторії [125, 

с. 183], адже люди не звертають увагу на всю отриману інформацію. Крім 

того, добір засобами масової інформації певних питань для висвітлення 

впливає на критерії, за якими виборці, наприклад, оцінюють роботу уряду: 

«якщо телебачення робить наголос на матеріали, присвячені питанням 

національної оборони, люди оцінюватимуть ефективність роботи президента 

переважно за тим, як він, на їхню думку, забезпечує стан національної 

оборони; якщо перевага віддаватиметься матеріалам, що стосуються рівня 

інфляції, люди оцінюватимуть президента за тим, наскільки він здатний із 

нею впоратися й утримувати ціни на низькому рівні тощо» [113]. 

Здійснене нами дослідження свідчить про те, що, спрямовуючи увагу 

аудиторії на певні питання чи події або ж відвертаючи її від інших, політичні 

ток-шоу допомагають глядачам «правильно» зорієнтуватися в політичних 

реаліях. З цією метою в програмах використовуються коментарі експертів, 
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інтерпретація подій або думок ведучим, учасниками. Розставити смислові 

акценти дозволяють сюжети-довідки, репортажі, відеоколонки, персональні 

рубрики. Зокрема, коментарі експертів після дискусії є обов’язковою 

складовою формату політичного ток-шоу «Свобода слова» (ICTV). 

Використанню технології спрямування уваги аудиторії сприяє і загальна 

концепція програми. Наприклад, медіаексперти, аналізуючи підсумкові 

випуски за 2012 р. ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» 

(«Інтер») і «РесПубліка з Анною Безулик» («5 канал») зазначають, що шлях 

опису, а не аналізу подій дав додаткові можливості для учасників та ведучих 

маніпулювати деталями: акцентувати чи навіть гіперболізувати значення 

одних і замовчувати значення інших, маскувати позитивні чи негативні 

оцінки політиків чи подій як «притаманні» їм риси. А також замовчувати 

факти, які псують загальну картину [285]; 

В історії українських ЗМІ механізм дії цієї технології найкраще 

ілюструють «темники» (щоденна в 2001–2004 рр. закрита директива 

керівництву українських ЗМІ, яка містила детальні інструкції щодо того, 

яким чином треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні [102; 

190; 239]. (Приклади «темників» див. Додаток Б).  

Інформаційне окреслення або використання стандартних форм 

(«framing») пояснює, у який спосіб ЗМІ спроможні змінити контекст питання, 

створюючи інтерпретаційну сітку, завдяки чому питання чи проблема 

бачились чи розумілись би певним чином [125, с. 16]. Поняття «framing» 

(«встановлення рамок») немає загально прийнятого визначення. Найбільш 

поширеним є тлумачення «вибирати певні аспекти реальності і робити їх 

більш помітними в комунікаційному тексті, популяризуючи у такий спосіб 

певну трактовку проблеми, інтерпретацію її причин, моральну оцінку і 

можливе її вирішення [307].  

Особливого поширення, на думку Р. А. Гаке та К. Крос, стандартні 

форми набули в телевізійних новинах, враховуючи їхню складність з 

технологічної точки зору і наявність візуального ряду (і, отже, необхідність 
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утримувати увагу глядачів на запропонованому сюжеті). Водночас ці форми 

на телебаченні не заважають відбиттю реальності у природний спосіб – 

візуальні засоби від графіки до зміни кута зйомки дають змогу 

урізноманітнити їх [113]. 

Усвідомити як діє механізм інформаційного окреслення («framing») 

допоможуть такі концепції, як «видимість», «форматування» і «важливість». 

«Рамки», повідомляючи інформацію про об’єкт висвітлення, надають їм 

«видимість», тобто роблять їх більш помітними, зрозумілими й такими, що 

більше запам’ятовуються. Такою інформацію можна зробити в різний спосіб: 

розмістити її на початку або в кінці тексту, а також часто повторюючи її або 

асоціюючи з культурно подібними символами. «Форматування» 

(перебільшення або применшення елементів зображуваної реальності для 

більшої або меншої «видимості») називають суттю цієї технології. Також 

велике значення має «важливість» – враховується обсяг інформації про подію 

і місце (наприклад, перша чи передостання сторінка), на якому подаються ці 

відомості. 

Прикладом спільного використання технологій «порядку денного», 

спрямування уваги аудиторії й інформаційного окреслення є сюжет на 

початку програми «Шустер live» від 20 січня 2012 р. Ведучий оголошує 

новини, які здивували в 2012 році (див. Додаток В). При виборі тем 

використовувалася технологія відбору подій. При цьому новини про 

опозиційних лідерів розміщені всередині переліку інших резонансних новин, 

що значно послаблює їхню резонансність, знижує важливість для 

суспільства. Крім того, зменшення важливості зазначених новин відбувалося 

за допомогою прийому «дозування інформації». У той час як про інші 

новини говорилося досить детально, новини про Луценка і чоловіка 

Тимошенко подаються по одній фразі. Для спрямування уваги аудиторії 

С. Шустер використовує прийом «інтерпретації подій» і слова-

класифікатори. Попри перелік значної кількості резонансних тем, ведучий 
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акцентує увагу на останній і саме з коментування цієї новини починає 

дискусію (див. Додаток В).  

Прикладом дії «м’яких» технологій є реалізація ідей теорії 

підштовхування Р. Талера. Як зауважує Г. Почепцов, Р. Талер є рідкісним 

прикладом академічного вченого, ідеї якого широко використовуються на 

практиці [177]. 

За термінологією вченого така діяльність називається «архітектурою 

вибору», а спеціалісти цієї сфери – «архітекторами вибору». Суть теорії 

полягає у створенні «інформаційних та інших контекстів, які будуть вести 

громадян до “правильного” вибору» [163]. Одна з основних ідей теорії – 

контекст не є нейтральним до вибору. Зробити ж його принципово таким 

дозволяє свідоме конструювання.  

У нашому дослідженні можуть бути корисними положення теорії 

підштовхування, яку описує Р. Талер, оскільки така модель впливу здобуває 

все більше визнання й активно використовується в політичних технологіях. 

Архітектура вибору (за Р. Талером) по суті формує результат цього вибору, 

оскільки побудована на користь одного з рішень. Першим українським 

прикладом, що ілюструє теорію підштовхування, за спостереженням 

Г. Почепцова, є досить довге підведення президентських виборчих кампаній 

під протистояння «комуніст – некомуніст» [163]. Тобто виборцям 

створювали варіант із прогнозованим результатом.  

За нашим спостереженням у політичних ток-шоу архітектуру вибору 

використовують за рахунок запрошення учасників (авторитетних для 

представлення однієї точки зору, невідомих, недостатньо компетентних для 

презентації протилежної).  

Отже, пошук нових методів і прийомів впливу на людину спричинив 

популярність теорій, що, спираючись на більш глибинне розуміння процесів 

мислення людини, пропонують інструментарій так званого «м’якого» впливу. 

Уявлення дослідників, зокрема зарубіжних, про суть і силу впливу медій 

на аудиторію є постійним предметом наукового інтересу. Їхній огляд 
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зустрічаємо у працях В. Іванова [95], Н. Зражевської [87], С. Квіта [100], 

В. Кулика [114], В. Набруска [142]. 

Вітчизняні дослідники соціальнокомунікаційних технологій пов’язують 

СКТ передусім із формувальним впливом на масову свідомість.  

Зокрема, О. Коновець зазначає, що в основі комунікаційних технологій 

лежить використання сучасних способів і методів впливу на масову 

свідомість [107, с. 110]. Г. Почепцов визначає спробу впливу на масову 

свідомість характерною рисою СКТ, що відрізняє їх від інших варіантів 

міжособистісного впливу [172]. Приділивши велику увагу розгляду 

комунікаційних технологій ХХ століття, учений називає законом СКТ 

тенденцію опори при створенні своїх повідомлень на вже наявні в суспільстві 

комунікативні потоки, в основі яких лежить комунікація. На думку 

дослідника, це підтверджується тим, що шляхом внесення в комунікацію 

намагаються досягнути змін у поведінці за рахунок змін моделі світу 

людини. Такі переходи Г. Почепцов ілюструє наступним чином: зміни в 

комунікації – зміни в моделі світу – зміни в поведінці [172].  

Зауважимо, що дослідження функціонування сучасних технологій 

спричинило суттєве, з нашої точки зору, переосмислення поглядів науковця. 

Аналізуючи застосування виборчих технологій на президентських виборах 

2012 р. у США, Г. Почепцов приходить до висновку, що «закінчився час 

масових комунікацій, настав час демасифікації – нішевих та індивідуальних 

комунікацій» [162]. Підґрунтям для такого висновку стали нові тенденції 

президентської виборчої кампанії у США:  

– персоналізація кампанії, зростання нішевих та індивідуальних 

комунікацій; 

– падіння ролі сегменту білих чоловіків; 

– зростання ролі жіночого голосування; 

– зростання ролі етнічного голосування; 

– зростання ролі молодіжного голосування [162]. 
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З точки зору дослідника громадської думки В. Набруска, теоретичний 

розгляд конкретних комунікаційних технологій потребує «обґрунтування з 

точки зору враховування соціально-психологічних механізмів впливу 

інформації як такої, що впливає як на масову свідомість, так і на свідомість 

конкретної людини» [142, с. 126–127].  

Про вплив масової комунікації на мережеву говорить Л. Городенко, 

визначаючи таку ознаку мережевої комунікації, як інмутація. За висновком 

науковця інмутація у мережевій комунікації виникає у процесі спілкування, а 

також надмірного захоплення індивідом віртуальною реальністю [55, с. 263]. 

Дослідженню основ масовокомунікаційного впливу особливу увагу 

приділяє В. Різун, розглядаючи масовокомунікаційні технології. Учений 

наголошує на гостроті питання комунікаційного впливу на маси у наш час, 

що пояснюється отриманням терміном негативної конотації з історичних 

причин. На думку науковця, слід боятися не впливу і не його технологій 

здійснення, а цілей та змісту впливу. Розглядаючи основи технології 

масовокомунікаційного впливу, вчений визначає концептуальні засади 

масовокомунікаційних технологій. Як зазначає В. Різун, для керування 

масовою поведінкою комунікантам потрібно вибудовувати «технологію 

керування» на механізмі природної, стихійної масової поведінки. 

Розглядаючи медіа як засіб «соціальної телепатії» (коли люди починають 

однаково думати та почувати), науковець стверджує, що технології впливу на 

маси «лежать у площині маніпуляцій людьми незалежно від цілей їх 

гуртування» та базуються на прихованому впливові на особу з метою її 

масифікації або на масу з метою керівництва нею. В. Різун називає технології 

масового впливу маніпулятивними технологіями, наголошуючи не на 

негативній конотації цього означення, а саме на прихованості для адресата 

процесу упливу на нього. Формулюються основні принципи спротиву 

суспільства маніпуляціям над свідомістю мас. У межах концепту «четверта 

влада» (влада медій) називаються ознаки технологій масового впливу, а саме: 
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переконання, безапеляційність, преференційність висловлення, симуляція 

наукових підходів, стратегій [204, с. 161].  

Як зауважує Д. Гавра, для класичної журналістики управління 

свідомістю і поведінкою може бути пов’язано з формуванням індивіда як 

суб’єкта інформаційного простору громадянського суспільства – 

незалежного, здатного до критичного осмислення інформації, не підвладного 

маніпулюванню з боку ЗМІ [47]. Цей погляд підтверджує основний принцип 

сучасної науки про масову комунікацію, що, за визначенням В. Різуна, 

полягає в тому, що комунікатів розглядають як активних суб’єктів процесу 

спілкування, які відносно здатні протистояти впливові на них (суб’єктно-

суб’єктний підхід) [204, с. 157]. Хоча, як зауважує науковець, цей підхід не є 

стовідсотковою панацеєю від маніпуляцій, адже постійно витворюються 

адекватні рівню розумового зростання аудиторії засоби, методи, технології 

впливу.  

На наш погляд, попри відмінність підходів до розуміння сутності СКТ, 

більшість з них можна використати при гнучкому комплексному підході до 

аналізу окремих видів і сукупності соціальнокомунікаційних технологій. 

Водночас зауважимо, що швидкі зміни в сучасному світі вимагають від 

дослідників СКТ врахування трендів розвитку інформаційного суспільства 

(наприклад, зникнення чітких меж між приватним і публічним, між 

інформуванням і розвагою, між віртуальним і реальним [123, с. 22]) і нових 

підходів.  

Актуальними, на наш погляд, є спостереження Г. Почепцова, що подає 

приклади таких підходів, аналізуючи сучасні закордонні дослідження [169; 

171; 183]. Як зауважує науковець, характерні риси сучасного гуманітарного 

інструментарію (об’єктивність, міждисциплінарність, прикладний характер) 

змінюють типові уявлення про наукову розвідку в цій галузі [171]. 

Нові виміри об’єктивності досягаються за рахунок використання даних 

томографії мозку (показують, які ділянки мозку активізуються), що знайшло 

застосування в технологіях нейромаркетингу, нейроіміджингу і 
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нейробрендингу [316]. Міждисциплінарність зумовлена активним 

залученням більш ефективних засобів з інших професійних ділянок 

(наприклад, використання військовими маркетингових технологій [340] і 

інструментарію антропології (культурна чи етнографічна розвідка) [306]). 

Прикладний характер досліджень постає як виклик на нові завдання перед 

соціальними науками. Одним з найважливіших, як зазначає Г. Почепцов, 

«слід вважати необхідність роботи на більш глибинному ментальному рівні» 

[171]. Необхідність виконання нових прикладних завдань спричинила зміну 

інструментарію (наприклад, фрейми, наративи). 

При дослідженні підґрунтя соціальнокомунікаційних технологій 

науковці звертають увагу і на значущі тренди розвитку ЗМК: 

– конструювання реальності через контроль над порядком дій, що 

висвітлюються; 

– монополізацію суспільно важливих каналів інформації, що надає 

змогу підмінювати ЗМК не тільки канал, але й джерело інформації; 

– вплив на глибинні структури комунікації, що призводить до 

переформатування картини світу як окремої особи, так і суспільства; 

– зміну «ери класичних мас-медіа» періодом соціального медіа-буму; 

– використання нових медіа-майданчиків (насамперед соціальних 

мереж) в інформаційно-психологічному протистоянні;  

– самосегментацію аудиторії;  

– створення інтернетних ЗМІ;  

– зниження інтересу до газет [80, с. 198]; 

– появу конвергентних медіа; 

– зниження інтересу до новин; 

– новий феномен інформаційного простору – журналістика без 

журналістів (джерелом наповнення матеріалом сучасних видань є переважно 

матеріали інформаційних агентства чи піар-структур); 

– зростання ролі розважального контенту як єдиного джерела 

можливого інформування деяких сегментів населення [167]; 
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– експлуатацію українськими ЗМІ психотерапевтичної ролі медіа (роль 

розважального телебачення) [166]. 

Значну увагу як закордонні, так і вітчизняні науковці приділяють 

осмисленню сучасного досвіду використання соціальнокомунікаційних 

технологій, що дозволяє збагатити теорію СКТ. Наприклад, Г. Почепцов 

[162] аналізує успішне використання нових методів у виборчій кампанії 

Б. Обами (новий варіант розміщення реклами, активне використання 

персональної інформації (профіль кожного індивідуального виборця), 

застосування нових інтернет-стратегій та невдалі технологічні прийоми. 

М. Бабак визначає тенденції використання комунікативних методів 

політичного іміджетворення [3]. О. Порфімович, осмисливши наслідки для 

іміджу органів державної влади та управління революційних подій 2013–

2014 рр. в Україні, пропонує запровадити систему для оцінювання іміджу та 

умовну його індикацію. На підставі того, який індикатор привласнюється 

об’єкту позиціонування, рекомендуються заходи з покращення іміджу, 

люстрації або санації об’єкта [158]. Автори навчального посібника 

«Сугестивні технології маніпулятивного впливу» (В. Петрик, М. Присяжнюк, 

Л. Компанцева, Є. Скулиш, О. Бойко, В. Остроухов), досліджуючи сутність і 

засоби маніпулювання свідомістю, знайомлять з особливостями 

використання таких сучасних сугестивних технологій, як нейролінгвістичне 

програмування, політичний нейромаркетинг, «чорний» піар [236]. О. Бойко у 

навчальному посібнику «Політичне маніпулювання», крім технологій 

реалізації політичного маніпулювання, досліджує способи захисту від нього 

[22]. 

Підвищений інтерес дослідників різних галузей викликає інтенсифікація 

використання окремих різновидів СКТ (наприклад, іміджевих технологій, 

технології інформаційного охоплення, технології інформаційного 

протиборства, паблік рилейшнз). Зокрема, політична ситуація в країні стає 

поштовхом для переосмислення теоретичних основ технології «інформаційні 

війни». Про необхідність підвищення вимог до інформаційної складової 
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воєнних операцій говорить Г. Почепцов, аналізуючи такий різновид війни, як 

«квазівійна», з якою зіткнулася наша країна в Криму [170].  

На важливості дослідження і врахування нових тенденцій використання 

технологій для інформаційної безпеки наголошує М. Хилько, аналізуючи 

застосування Російською Федерацією масово- та соціально-комунікаційних 

технологій у реалізації цілей своєї зовнішньої політики. Особливістю 

задіяних технологій, за висновком дослідника, є поєднання радянських 

авторитарних технологій пропаганди з новітніми західними досягненнями в 

галузі масових і соціальних комунікацій [247]. 

Водночас аналіз і узагальнення практичної реалізації технологій 

утруднює постійна змінність (трансформація) технологій, викликана 

активним застосуванням у різних сферах і пошуком та втіленням нового 

інструментарію впливу СКТ. 

Ознайомившись із сучасними зарубіжними і вітчизняними розвідками, 

узагальнимо, на чому зосереджений фокус дослідницької уваги. Отже, 

аналізуючи особливості практичної реалізації СКТ, дослідники акцентують 

увагу на:  

– розходженні в розумінні окремих технологій, спричиненому 

динамікою використання методів технології в різних сферах, активній 

трансформації певних технологій і неузгодженості використання термінів у 

практичній діяльності (наприклад, традиційну пропаганду сьогодні 

називають «паблік рилейшнз», «спін», «дезінформація», «реклама»);  

– практичних порадах (наприклад, під час вибору інструментарію СКТ 

необхідно враховувати тренди розвитку певної галузі); 

– нових підходах, техніках, прийомах технології (наприклад, 

використання мікротаргетингу у виборчих технологіях, розширення спектру 

«брудних» виборчих технологій, нові техніки пропаганди);  

– вдосконаленні інструментарію СКТ відповідно до умов 

функціонування (конструювання вірусів, «тролінг», «флеймінг»); 

– взаємозалежності розвитку ЗМК і ступеня використання технологій;  
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– тенденціях у використанні певних технологій (наприклад, розширення 

сфер застосування брендингових, маркетингових СКТ, технології 

«інформаційні війни», що уможливлює перенесення досвіду з одних 

професійних сфер в інші); 

– активній трансформації інструментарію технологій залежно від мети і 

сфери застосування; 

– явищі конвергентності – сполучення інструментарію різних 

технологій у межах однієї СКТ; 

– особливостях реалізації різновидів СКТ в українському 

інформаційному просторі; 

– необхідності вдосконалення підготовки спеціалістів; 

– негативних наслідках застосування ефективних технологій 

формування свідомості (наприклад, самопрограмування, коли система 

управління починає вірити у власну пропаганду; перехід від управління 

змінами в реальності до управління змінами сприйняття; принципова відмова 

від сприйняття реальності на користь сприйняття її інформаційного аналога; 

різке зниження рівня відповідальності; різке зниження якості зворотнього 

зв’язку [173]).  

Питання негативних наслідків використання СКТ науковці пов’язують з 

додатковими можливостями маніпулювати масовою свідомістю. Наприклад, 

Н. Зражевська, досліджуючи потенціал медіакультури для формування 

моделей соціальної реальності, приходить до висновку, що 

«використовуючи різні технології: фрагментацію, фреймінг, 

розважальність, залякування, кліповість тощо, створюючи ілюзію 

різнобічності та оперативності, засоби масової інформації заважають 

громадянам формувати цілісну картину політичних явищ і подій» [87, c. 61].  

Г. Почепцов говорить про розширення інструментарію 

комунікативного контролю над розумом, що використовує найцікавіші 

повідомлення, найцікавіших оповідачів, найцікавіші канали доставки [174]. 

Учений визначає управління масовою свідомістю частиною глобального 
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управління і характеризує методи, за допомогою яких воно здійснюється 

(зокрема, введення хаосу, що пов’язано з відключенням раціонального 

сприйняття, спирання на фальшиві цілі і т. д.) [185]. 

Отже, сучасний науковий дискурс продовжує осмислювати різні аспекти 

взаємозалежності інформаційних і комунікаційних технологій, актуалізуючи 

увагу до процесів впливу технологій на соціум та індивіда; сутність взаємодії 

СКТ і суспільства; особливості реалізації різновидів соціально-

комунікаційних технологій. 

 

 

1.3. Методологічні засади дослідження соціальнокомунікаційних 

технологій  

 

 

Систематизація методологічних засад соціальнокомунікаційних 

технологій дозволяє виокремити низку наукових методів для реалізації мети 

нашого дослідження, а саме визначення особливостей використання СКТ у 

політичних ток-шоу. 

Під час проведення зазначеного дослідження необхідно враховувати 

вимоги загальнонаукових та філософських принципів, необхідних для 

пізнання аналізованих явищ (логічності, конкретності, об’єктивності, 

системності).  

Підґрунтя вивчення соціальнокомунікаційних технологій як складової 

частини соціальних комунікацій підготовлене дослідженнями соціальних і 

комунікаційних технологій насамперед у суміжних науках. Тому 

методологічний підхід до розгляду поставленої проблеми базується на 

залученні концептуальних здобутків наукових досліджень спеціальностей 

«Прикладні соціальнокомунікаційні технології», «Теорія та історія 

журналістики» наукової галузі «соціальні комунікації», політології, 

соціології, філософії, культурології, іміджелогії (міждисциплінарний підхід). 
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Для реалізації завдань дисертації залучалися методи: загальні і 

загальнонаукові та теоретичні й емпіричні, під час підбору яких враховувався 

характер роботи.  

Методологічний інструментарій дослідження особливостей 

соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу перш за все 

базується на використанні загальних філософських підходів, зокрема на 

діалектичному методі пізнання. 

Діалектичний метод є фундаментальним науковим принципом 

дослідження багатопланової й суперечливої дійсності в усіх її проявах. Він 

визначає шляхи діалектичного наукового дослідження, дозволяє дослідити 

всі явища у взаємозв’язку, взаємообумовленості та історичному розвитку 

[128]. Розвиток у межах діалектичного підходу розуміється як безкінечний 

поступальний, суперечливий, стрибкоподібний процес, у якому домінує 

сходження від нижчого до вищого, від простого до складного, від старого до 

нового. Зникнення старого, віджилого і виникнення нового, прогресивного є 

основною характерною ознакою розвитку [7, с. 22–23]. Аналіз становлення 

теорій соціальнокомунікаційних технологій, розвитку наукової думки 

досліджень політичних ток-шоу як форми соціальних комунікацій дозволяє 

досягти поглибленого розуміння сутності проблеми. 

Важливим діалектичним принципом є принцип загального зв’язку і 

взаємозалежності. Адже навколишній світ є одним цілим, системою, де 

кожний предмет нерозривно пов’язаний з іншими предметами й усі вони 

постійно взаємодіють один з одним. Водночас будь-який із них не лише 

перебуває у взаємозв’язку й взаємодії з іншими, зовнішніми, явищами, а й 

кожна річ має безліч внутрішніх сторін, моментів, відношень, зв’язків. 

Досягти правильного розуміння можна лише в тому разі, якщо досліджено 

всю сукупність її внутрішніх і зовнішніх сторін, зв’язків, відношень [7, с. 24]. 

Наприклад, кожен різновид соціальнокомунікаційних технологій 

політичних ток-шоу використовує для здійснення впливу певні техніки, 

прийоми, які становлять інструментарій цієї технології. Разом вони 



46 

становлять систему СКТ політичних ток-шоу, що, у свою чергу, входить до 

комплексу телевізійних СКТ. Причому особливості використання СКТ у 

політичних ток-шоу визначаються низкою взаємозв’язаних та 

взаємозумовлюючих чинників: зокрема, форматом програми, якістю 

запрошених учасників, стратегією поведінки ведучого, стратегією режисури 

телеоператорів. 

Наше дослідження базується на діалектичних засадах, методи 

дослідження онтологічного, гносеологічного, логічного рівнів проблеми 

розуміння інформації стали методологічним підґрунтям проведеного аналізу. 

Під час опрацювання теорій соціальних і соціальнокомунікаційних 

технологій були залучені методи поглибленого дослідження основних 

концептуальних положень, ідей, викладених у текстах наукових праць: 

монографій, дисертацій, наукових статей, що дозволило з’ясувати стан 

розробленості проблеми, а також сформувати повніше уявлення про об’єкт 

нашого дослідження. 

Оскільки загальні методи визначають лише генеральну стратегію 

дослідження, методика нашої роботи базується ще й на поєднанні 

загальнонаукових, теоретичних і емпіричних методів.  

Як базовий загальнонауковий ми використали системний метод, що 

передбачає дослідження об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності 

відношень і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єкта як системи. 

Ефективність системного підходу пов’язують з характером застосовуваних 

загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв’язок між 

системними параметрами. 

Системний підхід означає, що кожна система є інтегрованим 

цілим навіть тоді, коли вона складається з окремих, роз’єднаних 

підсистем. Він дозволяє побачити об’єкт, що вивчається, як комплекс 

взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою, розкрити його 

інтегративні властивості, внутрішні і зовнішні зв’язки. 
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Засобом реалізації системного підходу є системний аналіз. Він 

становить собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між 

змінними або елементами досліджуваної системи [253, с. 64]. Зазначений 

метод, зокрема, використовувався для аналізу прийомів і технік 

застосовуваних різновидів СКТ у системі соціальнокомунікаційних технологій 

політичних ток-шоу. 

Системний підхід є методологічно концептуальним. Це свого роду 

сукупність пізнавальних принципів, дотримання яких дозволяє певним чином 

зорієнтувати конкретні дослідження.  

Принцип цілісності дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине 

ціле, і як підсистему вищих рівнів. На прикладі теми дисертації це 

виявляється в такий спосіб. У сучасних соціальних комунікаціях поширена 

практика дослідження окремих різновидів СКТ, наприклад, виборчих, 

рекламних, іміджевих тощо. Водночас, якщо звести разом всі різновиди 

технологій в єдину систему СКТ, то отримаємо нові інтеграційні якості, не 

властиві окремим елементам. Відповідно і в політичних ток-шоу: різновиди 

СКТ, що використовуються в цих програмах, становлять систему технологій 

політичних ток-шоу.  

Принцип превалювання цілого над частинами, який означає, що функції 

окремих компонентів і підсистем підпорядковані функціям системи в цілому. 

Наприклад, інструментарій окремих СКТ, використовуваних у ток-шоу, має 

певні функції, що, у свою чергу, підпорядковуються функціям комплексу 

СКТ політичних ток-шоу в цілому.  

Ієрархічність побудови, тобто наявність множини (принаймні двох) 

елементів, які розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого 

рівня елементам вищого рівня) тісно пов’язана з принципом структуризації, 

що дозволяє аналізувати елементи системи і їхні взаємозв’язки в межах 

конкретної організаційної структури. Як правило, процес функціонування 

системи обумовлений не стільки властивостями її окремих елементів, скільки 

властивостями самої структури. 
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Принцип системності вимагає дослідження об’єкту як єдиного цілого із 

узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. Цей принцип дозволяє 

охарактеризувати прийоми і техніки застосовуваних різновидів СКТ у системі 

соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу. 

У дисертації також був використаний принцип об’єктивності, що, з 

одного боку, орієнтує на незаангажованість у процесі дослідження, а з 

іншого – передбачає всебічний аналіз процесів, подій і фактів. Досягти 

об’єктивності можливо лише за умови, якщо дослідник враховує всі точки зору 

на досліджуване явище, зіставляє їхню аргументацію, і доводить оптимальні 

версії. Під час розгляду теми враховано результати інших досліджень, 

опрацьовано та проаналізовано наукову й медіакритичну літературу.  

Обов’язковою складовою досліджень соціальнокомунікаційних 

технологій є теоретичні методи аналізу, синтезу, абстрагування, індукції, 

дедукції, порівняння, узагальнення.  

У нерозривному зв’язку між собою знаходяться методи аналізу та 

синтезу, перший із яких дає можливість, зокрема, «розкласти» єдину 

цілісність на складові та вивчити їх нарізно. Здійснюючи дослідження СКТ у 

політичних ток-шоу, за ціле беремо весь комплекс СКТ у програмах за період 

2010–2014 рр. Виокремлюються із цілого його частки – форматні СКТ 

(використовують маніпуляційні механізми формату програми) і СКТ, які 

використовують учасники програми. Обираючи для вивчення форматні СКТ, 

виокремлюємо як предмет дослідження іміджеві та пропагандистські 

технології. Разом із тим для дослідження необхідно визначити певні 

політичні ток-шоу на телебаченні. За ціле беремо всі програми жанру 

політичного ток-шоу в зазначений період, серед них звертаємось до 

складників цілого – двох найбільш популярних (за даними GfK Ukraine) 

програм: ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» («Інтер», 

30.10.2009 – 29.01.2010), «Шустер live» (ТРК «Україна», 13.11.2009 – 

29.01.2010) і «Шустер live» («Перший національний», 4.04.2014 – 

23.05.2014), «Свобода слова» (ICTV, 14.04.2014 – 23.05.2014). 



49 

Метод синтезу уможливлює вивчення предмету нашого дослідження як 

єдиного цілого, у тісних взаємозв’язках елементів системи. Як органічне 

продовження аналізу синтез передбачає теоретичне або практичне поєднання 

виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в єдине ціле.  

Метод синтезу використано у підрозділі 2.3 нашої роботи, під час 

дослідження різновидів СКТ телевізійних політичних ток-шоу. Як засвідчив 

аналіз наукових праць і медіакритичних матеріалів, здебільшого вивчаються 

окремі різновиди СКТ. Вважаємо, що технології в політичних ток-шоу 

використовуються в системі. Тому необхідно враховувати, що застосування 

кожного різновиду (складника, що є частиною цілого) зумовлюється 

взаємозв’язком з іншими різновидами (іншими складниками). 

Взаємопов’язаність складників між собою дозволяє розглядати їх як ціле в 

межах груп форматних СКТ та СКТ учасників, що разом становлять систему 

СКТ політичних ток-шоу.  

Невід’ємним складником методології кожного наукового дослідження є 

узагальнення, що передбачає прийом мислення, у результаті якого 

встановлюють загальні властивості й ознаки об’єктів. Здійснюється операція 

узагальнення як перехід від окремого поняття або думки до загального 

поняття або думки. Зокрема, у своєму дослідженні, вивчаючи структуру 

соціальнокомунікаційних технологій, що існують у сучасному науковому 

дискурсі, розглядаємо підходи до диференціації СКТ таких дослідників: 

Д. Гаври, Г. Почепцова, О. Холода. Узагальнюючи зазначені пропозиції 

структуризації СКТ, робимо висновок про відсутність єдиного підходу до 

диференціації соціальнокомунікаційних технологій. Тобто, прагнучи 

встановити загальні властивості й ознаки досліджуваних явищ, ми здійснили 

перехід від окремих думок щодо структури СКТ до загальної думки про 

відсутність єдиного підходу до диференціації СКТ. Метод узагальнення 

активно використовується в процесі нашого дослідження. Зокрема, для 

узагальнення концептуального осмислення сутності соціальних і 

соціальнокомунікаційних технологій, поглядів дослідників щодо основних 
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аспектів дослідження практичної реалізації СКТ, ролі політичних ток-шоу, 

напрямків аналізу програм, підходів до диференціації передач цього жанру 

на телебаченні.  

Для дослідження соціальнокомунікаційних технологій використано і 

метод абстрагування, сутність якого полягає в мисленнєвому відволіканні від 

певних властивостей предмета вивчення і відношень між такими 

властивостями з метою виокремлення ознак, що розкривають його суть.  

У теоретичній частині нашого дослідження метод абстрагування допоміг 

представити концептуальні положення теорій «м’якого впливу»: визначення 

порядку денного або настановчої теорії («agenda-setting»), спрямування уваги 

аудиторії («priming») та використання стандартних форм («framing»), теорії 

поштовху. Абстрагування від другорядних характеристик концептуальних 

положень теорій, дозволяє підійти до головних характеристик предмета 

дослідження і виявити його суть. Зокрема, визначити основні положення 

настановчої теорії: чим частіше певна тема фігуруватиме й 

акцентуватиметься в медіа, тим важливішою вона видаватиметься для 

аудиторії – споживачів медійної продукції; наголошує на непрямому впливі 

масмедій; настановчість діє у полі трьох великих програм: 1) медійної; 

2) суспільної; 3) політичної [125, с. 12]. 

Отже, доцільність використання методів аналізу, синтезу, узагальнення, 

абстрагування під час вивчення соціальнокомунікаційних технологій є 

безперечною. 

У соціальнокомунікаційних дослідженнях активно використовується 

метод індукції, суть якого полягає у виведенні загального положення із 

спостереження ряду окремих одиничних фактів. Метод запозичений з логіки, 

де вживається на позначення умовиводів, що базуються на руху думки від 

одиничних фактів до їхнього узагальнення. Науковці називають індукцію 

ненадійним засобом умовиводу, оскільки вона часто свідчила про досить 

поспішне узагальнення. О. Холод зазначає, що індукція як метод соціальних 

комунікацій не може гарантувати високий ступінь достовірності результатів 
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дослідження, тому висновок, зроблений за допомогою цього методу, слід 

ретельно перевіряти іншими логічними засобами [253, с. 126]. За 

спостереженням науковця, у соціальних комунікаціях використовуються такі 

різновиди індукції, як повна (передбачає формулювання висновку на основі 

дослідження всіх елементів класу предметів, про які йдеться в умовиводі) і 

наукова (звертається до умовиводу, що ґрунтується на встановленні 

повторюваності ознаки в деяких явищах класу через виявлення причинної 

залежності такого повторювання від певних властивостей явища) [253, 

с. 126].  

Ми використовували індукцію під час вивчення 

соціальнокомунікаційних технологій в умовиводах при доказовому 

міркуванні. Зокрема, під час верифікації соціальнокомунікаційних технологій 

політичних ток-шоу ми фіксували інструментальний комплекс (техніки, 

прийоми) соціальнокомунікаційних технологій у політичних ток-шоу, що 

дозволило зробити висновок про особливості використання СКТ, визначити 

тенденції, найбільш вживані прийоми.  

Як відомо, індукція не може існувати без дедукції, суть якої полягає в 

переході від загального до конкретного (одиничного, часткового). У нашому 

дослідженні метод дедукції використовувався в класичних п’яти видах. 

Отже, методи індукції та дедукції є частотними в дослідженнях 

соціальнокомунікаційних технологій.  

До методології досліджень соціальнокомунікаційних технологій 

вважаємо за необхідне залучити метод класифікації, суть якого полягає в 

групуванні предметів дослідження за певними ознаками, визначеними 

науковцем. Застосовуючи метод класифікації, політичні ток-шоу було 

розподілено на групи за спільною для кожної групи ознакою, зроблено спробу 

виявити внутрішні властивості кожної групи, їхні специфічні ознаки. 

Розрізняють два основних методи класифікації: ієрархічний та фасетний. 

Ієрархічний метод класифікації є послідовним поділом множини 

об’єктів на підпорядковані класифікаційні угруповання. Характеризується 
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він тим, що початкова множина об’єктів послідовно поділяється на 

угруповання (класи) першого рівня поділу, потім – другого і так далі. 

Сукупність угруповань при цьому утворює ієрархічну деревоподібну 

структуру. Серед переваг методу: логічність побудови, чіткість визначення 

ознак, великий обсяг інформації, зручність використання. Серед недоліків: 

жорстка структура, брак резервного обсягу. 

Під час диференціації різновидів політичних ток-шоу ми використали 

фасетний метод класифікації (розроблений Ш. Р. Ранганатаном) [195], що 

здійснює паралельний поділ множини об’єктів на незалежні класифікаційні 

угруповання [245]. При застосуванні цього методу початкова множина 

об’єктів класифікації може незалежно поділятися на класифікаційні 

угруповання з використанням однієї з образних ознак. Наприклад, за 

результатами аналізу контенту на національних телеканалах запропоновано 

характеризувати телевізійні політичні ток-шоу за такими ознаками: за 

ступенем залучення глядача до участі в програмі; за типом авторства 

програми (виробника); за локалізацією («прив’язкою») передачі до місця 

знімання; залежно від мети програми; за ступенем оригінальності продукту. 

Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, яка є набором 

значень однієї ознаки класифікації (наприклад, ток-шоу поділяють за 

періодичністю: щоденні, щотижневі (підсумкові); спецпроекти (під 

конкретну дату чи подію); за типом авторства програми: спільне 

виробництво; власне виробництво каналу; проект студії). Фасети є взаємно 

незалежними, як наслідок кожний об’єкт може одночасно входити в різні 

класифікаційні угруповання. Це спостерігається і в диференціації політичних 

ток-шоу. 

Отже, метод класифікації є продуктивним як спосіб упорядкування 

досліджуваних явищ і процесів у нашому дослідженні. 

У процесі роботи ми використали і низку спеціальних методів, до яких 

відносять методи, застосовувані у певній конкретній галузі науки [201, с. 30].  
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Розмитість критеріїв щодо визначення валідного, надійного і вірогідного 

шляху вивчення соціальнокомунікаційних технологій зумовлена тим, що 

методологія галузі «соціальні комунікації» перебуває на шляху становлення. 

Дослідники говорять про суперечність деяких методологічних аспектів, що є 

причиною відсутності стрункої теорії соціальної комунікації. Відсутність 

загальноприйнятої методології вивчення соціальнокомунікаційних 

технологій у телевізійних політичних ток-шоу дозволяє аналітичний пошук 

методів дослідження. 

Методологічним підходом до вивчення явищ, процесів, функцій 

соціальних комунікацій є соціальнокомунікаційний підхід. 

Використання соціальнокомунікаційного підходу передбачає фіксацію, 

моніторинг, опис, аналіз та інтерпретацію даних у системі понять 

соціальнокомунікаційного інжинірингу [202]. На сьогодні дослідники 

(А. Соколов [228], О. Холод [256], Ф. Шарков [268], В. Шилова [270]) 

констатують відсутність єдиного підходу до визначення 

соціальнокомунікаційного інжинірингу. 

Ми спираємось на визначення цього поняття з позицій соціальних 

комунікацій «соціальнокомунікаційний інжиніринг – це створення, 

прогнозування, адаптація і реалізація комунікаційних технологій, стратегій і 

моделей соціальної дії, взаємодії і стосунків між соціальними фігурантами 

(суб’єктами й об’єктами) з метою здійснення маніпуляції (позитивного або 

негативного впливу) [253, с. 16]. 

На нашу думку, концептуальні положення соціальнокомунікаційного 

інжинірингу доцільно застосувати для аналізу форматних СКТ 

(використовують маніпуляційні механізми формату програми). Адже мета 

здійснення маніпуляції (позитивний або негативний вплив) у політичних ток-

шоу може реалізуватися через задум, створення, прогнозування, адаптацію і 

реалізацію комунікаційних технологій, стратегій і моделей соціальної дії, 

взаємодії і стосунків між соціальними фігурантами (суб’єктами й об’єктами). 
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Теоретичні настанови ми реалізували під час верифікації 

соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу.  

Фактичний матеріал нашого дослідження формувався за допомогою 

моніторингу, що включає спостереження й аналіз практики діяльності 

авторів та ведучих телевізійних політичних ток-шоу на предмет виявлення 

свідомого чи несвідомого застосування інструментального комплексу 

іміджевих і пропагандистських технологій під час проведення програми. 

Описовий метод застосовувався для фіксації результатів спостереження 

за використанням згаданих технологій. 

Метод порівняння дозволив встановити подібності та відмінності у 

застосуванні інструментарію СКТ у різних політичних ток-шоу, а також 

знайти спільні тенденції використання СКТ у програмах. 

Отже, для визначення особливостей соціальнокомунікаційних 

технологій політичних ток-шоу ми дотримувались класичної методологічної 

моделі дослідження, яка базується на використанні загальних філософських, 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. 

Основним у нашій роботі є системний підхід, що відбив основну ідею й 

новизну нашого дослідження, адже дослідження політичних ток-шоу на 

предмет застосування СКТ щодо наукової спеціальності «прикладні 

соціальнокомунікаційні технології» проводиться вперше. Підкреслюємо 

також значущість для дослідження особливостей СКТ у політичних ток-шоу 

соціальнокомунікаційного підходу. 

 

Висновки до розділу 

Відповідно до завдань дисертації в розділі визначено специфіку 

досліджень соціальнокомунікаційних технологій. За результатами 

теоретичного вивчення проблеми констатуємо, що тенденції демократизації 

сприяли появі нових підходів до визначення сутності категоріально-

поняттєвої бази соціальних комунікацій. Досвід багатьох наук показує, що 

упорядкувати систему понять можна через досягнення «термінологічної 
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конвенції», тобто домовленості про однозначне вживання термінологічних 

сполук. Виокремлені ознаки соціальної технології свідчать про її 

категоріальний статус переважно як діяльнісного способу освоєння людиною 

світу. Проте останній тісно пов’язаний з іншими сферами людського буття, 

зокрема і комунікацією. Тому вважаємо за необхідне враховувати 

комунікаційні технології в класифікації соціальних технологій.  

Узагальнення концептуального осмислення сутності 

соціальнокомунікаційних технологій дозволяє майбутнім дослідникам 

враховувати місце окремих технологій у загальній системі СКТ. 

Запропоновані класифікації соціальних і соціальнокомунікаційних 

технологій беруть за основу різні критерії виокремлення різновидів, що 

засвідчує використання різних концепцій аналізу технологій і галузеву 

орієнтацію їхніх авторів. 

Аналіз сутності взаємодії соціальнокомунікаційних технологій та 

суспільства спрямований в основному на конкретизацію основних аспектів 

дії соціальнокомунікаційних технологій. Наукова думка відбиває й реальну 

суперечність співвідношень, що складаються між людиною і сучасними 

технічними й технологічними засобами. Дослідники говорять про нові 

проблеми, спричинені активним використанням як інформаційно-

комунікаційних, так і соціальнокомунікаційних технологій. Пошук нових 

методів і прийомів впливу на людину спричинив популярність теорій, що, 

спираючись на більш глибинне розуміння процесів мислення людини, 

пропонують інструментарій так званого «м’якого» впливу. Досягнення 

результату відбувається більш непомітними способами, до яких аудиторія не 

має спротиву. 

Дослідивши підходи науковців до вивчення соціальнокомунікаційних 

технологій, наголошуємо на необхідності врахування в сучасних 

дослідженнях трендів розвитку інформаційного суспільства, тенденцій 

розвитку ЗМК, інноваційних підходів до аналізу СКТ.  
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На сучасному етапі досліджень СКТ відбувається активне осмислення 

досвіду використання окремих різновидів, що дозволяє збагатити теорію 

СКТ. Водночас аналіз і узагальнення утруднює постійна трансформація 

технологій, викликана активним застосуванням у різних сферах і пошуком та 

втіленням нового інструментарію впливу СКТ. Ознайомлення із зарубіжними 

та українськими науковими розвідками дозволило виокремити основні 

аспекти дослідження практичної реалізації СКТ. 

Визначення засад методології дослідження дозволяє комплексно 

проаналізувати сучасний стан дослідження концептуальних напрямів СКТ, 

телевізійних політичних ток-шоу як форми соціальних комунікацій, виявити 

особливості СКТ політичних ток-шоу. 
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ 

ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ТОК-ШОУ 

 

 

2.1. Рецепція політичних ток-шоу в українській науці і медіакритиці 

 

 

Завданням підрозділу 2.1 є дослідження наукового і медіакритичного 

дискурсу політичних ток-шоу. 

Жанр політичного ток-шоу на телебаченні набагато активніше 

досліджується в західній комунікативістиці, що в принципі має своє логічне 

пояснення: в ефірі західних телеканалів цей різновид ток-шоу з’явився в  

50-х рр. ХХ століття. Натомість поява ток-шоу на національному телебаченні 

датується приблизно 90-ми рр. ХХ століття. Хоча, як зазначає телекритик 

Н. Лігачова, прямоефірні програми за участю двох-трьох десятків гостей у 

студії виходили в ефір УТ-1 і в 60-х, і в 70-х, і в 80-х рр. минулого століття, 

не називаючись тоді «ток-шоу» і не маючи таких технічних можливостей, як 

сьогодні, проте відрізнялися від сучасних більш якісною підготовкою [116]. 

Зокрема, відомо, що перший телеміст між Києвом та Москвою відбувся 26 

червня 1960 року [297]. 

Політичні ток-шоу зазвичай є центром публіцистичного і 

медіакритичного дискурсів. Крім того, програми цього жанру є предметом 

розгляду науковців суміжних галузей: філософів, політологів, соціологів, 

мистецтвознавців. На сьогодні становлення жанру політичного ток-шоу в 

українському медіапросторі не є предметом ґрунтовних наукових 

досліджень. Складність представлення історії українських політичних ток-

шоу зумовлюється, у першу чергу, недовговічністю програм на українських 

телеканалах (найтриваліший період існування у програми «Свобода слова» 

(ICTV) – 10 років, один з найкоротших – у ток-шоу «Справедливість» – 
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менше місяця, 4 випуски), а також створенням проектів тільки на виборчий 

період.  

У наукових розвідках лише оглядово або побіжно згадується історія 

виникнення найпопулярніших програм цього жанру [54]. Частково 

відтворити історію становлення цього різновиду ток-шоу можна завдяки 

інтересу медіаекспертів і журналістів (Н. Лігачової, О. Довженка та інших) 

до цього питання. Зокрема, медіакритичні матеріали дають можливість 

ознайомитися з історією виникнення «класики» українських політичних ток-

шоу «5 кут», «5 на 5» («1+1») [118], оцінити роль ток-шоу «Свободи слова» 

(ICTV) [119], особливості проведення дебатів і переформатування більшості 

політичних ток-шоу в ході виборчої кампанії 2009/2010 [69].  

Медіазнавці також звертають увагу на походження запозичених 

форматів. Наприклад, «Свобода слова» (2005, ICTV) є українською 

адаптацією російського формату каналу НТВ, авторами якого є Савік Шустер 

та Віра Кричевська (згодом Савік Шустер створює дещо відмінні політичні 

формати на інших каналах). Програма «Дуель» (2007, ТРК «Україна») є 

також адаптацією формату каналу НТВ «К баръеру!». «Готовий відповідати» 

з Оксаною Зінов’євою (2009, ТРК «Україна»), «Відкритий доступ» із Андрієм 

Данилевичем – освоєння формату BBC «Question Time» [61]. 

Увага медіакритиків і журналістів до специфіки реалізації політичного 

ток-шоу на українських телеканалах обумовила можливість аналізу 

форматних особливостей різних програм. Зокрема, описані особливості 

програм «Я так думаю» , «Іду на ви» («1+1»), «Подробности. Из первых уст» 

(«Интер»), «Толока» (Перший канал), «5 копійок» («5 канал») [116], «Вечір з 

Миколою Княжицьким» (ТВі) [207], «Правда Віталія Портникова / Романа 

Скрипіна» (ТВі) [106], «Я так думаю з Анною Безулик» («1+1») [18], «Золота 

булава» (Перший Національний) [72], «Велика політика з Євгенієм 

Кисельовим («Інтер») [8; 146], «Час. Підсумки дня» («5 канал») [58; 74], 

«Черное зеркало» («Інтер») [73; 264], проекту «Національні дебати» [14; 17]). 
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Інформація є особливо цінною у зв’язку з тенденцією недовговічності 

передач.  

Епоху розквіту політичних ток-шоу пов’язують із появою програми 

«Свобода слова» (ICTV), що створила прецедент реального впливу 

телебачення на політику [119]. Зауваження стосовно попередніх програм 

здебільшого пов’язані з відсутністю прямого ефіру й унаслідок цього 

можливістю редакторів підчищати невигідні для влади висловлювання, а 

також небажанням політиків погоджуватися на «хард-ток», попередньо не 

узгодивши добір теми, візаві та експертів.  

На сьогодні політичні ток-шоу на рейтингових, за версією компанії 

GfК.Ukraine, українських телеканалах представлені такими програмами: 

щотижневі «Свобода слова» з Андрієм Куликовим (ICTV), «Черное зеркало» 

(«Інтер»), «Право на владу» («1+1»), «Шустер live» («112») та щоденне 

аналітичне ток-шоу «Час. Підсумки дня» («5 канал»)  

Після здобуття суспільно-політичними ток-шоу значної популярності в 

науковому, а здебільшого в медіакритичному та публіцистичному дискурсах 

починає активно дискутуватися роль і значення цього формату на 

українському телебаченні. На початку дискусії політичні ток-шоу називали 

символом нового духу політичної свободи, прогресивними ознаками 

демократії, найвищим пілотажем політичного телебачення, наголошувалося 

на отриманій можливості ознайомитися з різними політичними точками зору, 

підкреслювалися позитивні риси формату. Зокрема, на думку 

Ю. Голодникової, «для України цей жанр означає прорив у напрямку 

демократизації інформаційного простору країни, розвитку комунікаційних 

можливостей діалогічних форм, і в той же час – показник аполітичності 

суспільства» [54, с. 268]. Особливими успіхи виглядали на фоні ситуації з 

політичними ток-шоу в Росії, де впроваджувалася система так званої 

«керованої демократії», однією з ознак якої стало зникнення з ефіру 

телеканалів прямоефірних політичних ток-шоу.  
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Зміну ставлення до політичних ток-шоу Д. Дуцик пояснює тим, що 

«торжество омріяної роками свободи слова, яке мали нібито символізувати ці 

ток-шоу, виявилося лише ілюзією і торжества, і свободи слова» [76]. Серед 

інших причин зміни ставлення називаються запрошення одних і тих же 

спікерів, що не приймають рішення, створення «комфортних» умов для 

посадовців, передбачуваність меседжів від них.  

На сьогодні в науковому дискурсі дослідження ролі політичних ток-шоу 

відбувається в контексті визначення ролі ЗМІ в сучасному світі й 

інформаційному суспільстві. Здійснюється також аналіз таких явищ, як 

«теледемократія», «медіатизація політики», «медіакратія», 

«постжурналістика». Як зарубіжні, так і українські дослідники цих концептів 

підкреслюють їхню багатовимірність і засвідчують посилення 

взаємозалежності політики та медіа. 

Зокрема, І. Рибак, називаючи тенденції політичної медіатизації, визначає 

політичні ток-шоу як медіа-формат репрезентації вітчизняної політики. На 

думку дослідника, «їхнє широке використання зумовлює трансформацію 

базису політики, що асимілюється з мас-медіа та їхніми технологіями у своїх 

вихідних функціях, зокрема у функції комунікації з суспільством» [198, 

с. 15]. 

В. Іванов наголошує на тому, що медіатизація політики, коли за 

привабливість для виборця борються іміджі, а не погляди і реальні справи 

політиків, веде до популізму. А сучасний ритм життя і швидкість його 

представлення в медіа роблять немодними серйозні обговорення перспектив 

розвитку та аналіз успіхів і невдач [94, с. 14]. 

Наслідком теледемократії, як зауважує Т. Єршова, є можливість людей, 

не розбираючись у питанні, брати активну участь в його обговоренні, у ток-

шоу, що є інсценуванням модної на сьогодні ідеї прямої демократії, у якій 

все вирішують люди і саме від них все залежить [78, с. 63]. 

На думку О. Довженка, головною особливістю української 

теледемократії в політичних ток-шоу була доведена до абсурду можливість 
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казати неправду, голослівно звинувачувати чи погрожувати [70]. Наслідком 

цього, як вважає дослідник, стало виникнення відчуття віртуальності всього, 

що відбувається як у студіях ток-шоу, так і в політиці загалом.  

За висновком Г. Почепцова, «у цілому перед нами постає новий тип 

інформаційного простору» [180]. Характеризуючи еру постжурналістики, що 

збігається з настанням ери постдемократії, науковець перераховує чинники, 

які впливають на журналістику в сучасному світі.  

У контексті нашого дослідження акцентуємо увагу на таких чинниках: 

– тиск візуальності, яка не дуже вправно, порівняно з вербальними 

каналами, може перекодовуватися в знання; 

– тиск розважальності (вторинність інформаційної функції, на перше 

місце виходить розважальність) [180]; 

– рух постжурналістики в бік віртуальної реальності [179]. 

За спостереженням політолога О. Висоцького, перенесенню енергії 

участі населення в політичному житті у віртуальний простір сприяють 

інтерактивні технології телебачення, завдяки яким «у процес осмислення та 

обговорення нагальних соціальних проблем втягується значна частина 

суспільства, якій непомітно нав’язується певний політичний порядок 

денний» [42, с. 424]. 

Попри значне скорочення кількості політичних ток-шоу в ефірі 

центральних українських каналів, інтерес до специфіки реалізації, 

значущості формату не зменшився. Журналісти і медіаексперти 

наголошують на суперечливій ролі програм у забезпеченні суспільства 

політичною інформацією. Усе частіше озвучуються тези про кризу жанру, 

втрату довіри до формату і ведучих програм. Відзначаючи і позитивні 

аспекти, зокрема, технологічний розвиток формату, телекритики акцентують 

увагу на втраті спроможності «ставати подіями, що виходять за межі 

телеефіру, та відчутно впливати на порядок денний суспільної дискусії» [96]. 

В активну дискусію стосовно визначення ролі політичних ток-шоу, 

особливостей реалізації формату на національних телеканалах, що 
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розгорнулась на сторінках преси та медіакритичних видань, включені 

науковці, журналісти, медіаексперти, політики, політологи, політтехнологи 

[18; 43; 59; 64;  68; 67; 69; 88; 96; 107; 116; 117; 179; 185; 207; 241]. Аналіз 

їхніх думок засвідчує неоднозначність сприйняття програм цього жанру, 

дозволяє виокремити плюси і мінуси політичних ток-шоу на українських 

телеканалах. 

Плюси: 

– залишаються дієвим інструментом донесення меседжів до великої 

аудиторії; 

– дозволяють мобілізувати «свого» виборця; 

– є зручним комунікаційним майданчиком; 

– є трибуною, з якої опозиційні політики можуть промовляти до свого 

електорату без посередників; 

– надають можливість побачити справжні обличчя політиків;  

– дозволяють порушувати приховані проблеми, що накопичились у 

суспільстві; 

– дають можливість висловити свою точку зору на події в країні та 

обговорити нагальні проблеми життя людей; 

– є засобом налагодження зворотнього зв’язку в комунікаційній 

системі «влада – суспільство». 

Мінуси: 

– використання ефіру програм політиками з агітаційно-

пропагандистською метою; 

– віртуалізація політичної діяльності змушує політиків займатися 

риторикою, а не діями; 

– занадто велика «шоуїзація» ефіру; 

– вдосконалення маніпуляцій та зведення публічності до примітивних 

конфліктів; 

– є моделлю публічної презентації влади – так би мовити, в режимі 

діалогу та прямого ефіру; 
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– відсутність конструктивізму в дискусіях; 

– у центрі події – не тема або проблема, а гості студії; 

– головне завдання модераторів та запрошених гостей – не пошуки 

істини в дискусії, а можливість «попіаритися» на важливих проблемах; 

– демонстрація найгірших, найбільш одіозних персонажів політикуму 

підриває довіру до публічної політики в Україні, відштовхує виборців від 

участі у виборчих кампаніях, стимулює відразу в громадян і платників 

податків до інститутів державного управління як таких; 

– мають ознаки вистави, якою керують режисери з одного центру; 

– спричиняють втрату репутації політиками через участь у 

скандальних «дискусіях» без мети й результату; 

– актуальність заявлених тем може втратити значення через 

«смисловий хаос», що ускладнює можливість для телеглядача зробити 

раціональні висновки; 

– ток-шоу не має прямого впливу на вирішення проблем через 

відсутність громадянського суспільства. 

Особливу увагу медіаексперти і критики медіа звертають на те, що 

«пожовтіння» медіапродукту, його скандалізація, шоуїзація ведуть до втрати 

журналістикою і ЗМІ своєї соціальної функції як артикулятора інтересів 

суспільства, захисника його прав, комунікатора між різними соціальними 

групами. Тобто приведуть до масштабної втрати якості медіапродукту і 

перетворення його на частину шоу-бізнесу, а не в громадянський інститут 

[117]. 

Науковці, медіаексперти, журналісти наголошують на активному 

використанні політичних ток-шоу як інструменту маніпулятивного впливу 

(Г. Почепцов, С. Демченко, О. Шерман, В. Набруско, О. Холод, О. Бойко, 

Д. Видрін, С. Телешун, І. Поліщук, Н. Санакоєва, Д. Клімуш, М. Михайлова, 

О. Мітчук, О. Порфімович, С. Біланчук, Н. Лігачова, О. Довженко, 

В. Небоженко, В. Манько, І. Жмайло, С. Щербина та інші). Зокрема, 

журналістикознавець І. Михайлин, реагуючи на зміст програми «Шустер 
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live» від 27 вересня 2013 р., присвяченої новині про варварське руйнування 

меморіальної дошки Юрію Шевельову, говорить про велику кількість 

неправди в ток-шоу. У зв’язку з цим науковець опублікував спростування 

інформації про відомого вченого «на засадах історичної правди» [136].  

Огляд найбільш, на наш погляд, використовуваних технологій 

маніпулятивного впливу ми здійснюємо в підрозділі 2.3. Аналіз активного 

використання в політичних ток-шоу методів пропаганди проведений у 

проекті «Моніторинг політичних ток-шоу та підсумкових інформаційно-

аналітичних телепрограм українських каналів з навчальним 

відеокомпонентом», що здійснювався громадською організацією 

«Телекритика» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» [139]. 

Упродовж тривалого часу (2008–2014) в моніторингах здійснюється 

оцінка реальної ролі ток-шоу в політичному житті України та їхній уплив на 

масову свідомість і громадську думку. Згідно з висновками, що подають 

автори моніторингу, цей телевізійний продукт не можна сприймати в 

категоріях соціально відповідальної журналістики. На думку медіаекспертів, 

що здійснюють моніторинг, сучасні «політичні ток-шоу виконують 

багатоцільову роль». Колись вони були демонстративними символами 

плюралізму думок. У прикладному сенсі політичні ток-шоу визначають як 

ефективний засіб переведення протестних настроїв у пасивний, 

споглядальний режим. Обраний формат, основний стиль модерування 

остаточно перетворили ток-шоу на нескінченну «мильну оперу» з 

«вертикальним» сюжетом, стабільним набором «акторів», передбачуваним 

набором риторичних прийомів і аргументів [155]. 

На сучасному етапі розвитку національного журналістикознавства 

відзначимо незначне зацікавлення дослідників політичним ток-шоу як 

різновидом медіа-продукту. Розгляд жанрової специфіки політичних ток-шоу 

здебільшого здійснюється в контексті досліджень особливостей ток-шоу як 

жанру (формату) телевізійної журналістики.  

Сучасні дослідники пропонують різні інтерпретації терміна «ток-шоу». 
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І. Михайлин у «Сучасному словнику літератури і журналістики» 

визначає ток-шоу як напрямок у телевізійній журналістиці, змістом якого є 

інформування глядачів за допомогою «розмови» (діалогу, полілогу) перед 

телекамерою, а також залучення до обговорення порушених проблем 

аудиторії як у студії, так і поза нею (за наявності зворотного зв’язку під час 

прямоефірних передач) [50, с. 337]. А. Яковець відносить ток-шоу до 

телевізійних жанрів, що характеризуються, насамперед, такою рисою, як 

видовищність [295, с. 29]. М. Бурмака зазначає, що ток-шоу не є точним 

відповідником тих телепрограм, що зараз так себе іменують. На її думку, 

проблема в деякій стильовій невідповідності, адже далеко не всі так названі 

проекти є, власне, видовищем [39, с. 5]. З цієї причини для їх позначення у 

вітчизняній традиції ще вживається термін «контактна програма».  

Т. Шальман, розглядаючи технологію створення інтерактивної передачі, 

наголошує на композиційно-змістовій єдності структурних компонентів 

програм діалогічної форми [266].  

Як у науковому, так і медіакритичному середовищі відсутня спільна 

думка щодо можливості серйозної дискусії в програмах цього жанру. Адже в 

самій назві «ток-шоу» (від англ. talk – розмова і show – видовище) 

виявляється подвійна природа жанру. За твердженням З. Алфьорової, 

поєднання викладення інформації в ефірі з видовищем є онтологічною 

характеристикою журналістського телевізійного дискурсу [1]. В. Гоян 

говорить про екранну культуру як один з феноменів індустріального 

суспільства, що спричинив переформатування соціокультурних основ і як 

наслідок – поступове витіснення словесного (вербального) аудіовізуальним 

[57, с. 25]. 

Науковці наголошують на пізнавальному потенціалі жанру. Адже саме в 

обговоренні й у зіставленні навіть протилежних, а то й конфліктних точок 

зору народжується істина; зіткнення різних думок включає телеаудиторію в 

процес дослідження, активізуючи інтелектуальну діяльність, сприяючи 

подоланню пасивності, характерної для сприйняття готових постулатів. 
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Водночас по-різному оцінюється розширення видовищної практики. З одного 

боку, дослідники зазначають, що: 

– елементи видовища збагатили телевізійну публіцистику, утворивши, 

по суті, новий жанровий формат, який має характер шоу 

(М. Недопитанський) [144]; 

– побудова контактної програми за законами видовища вважається 

запорукою успіху контактної телепрограми (М. Бурмака) [39]; 

– ток-шоу як видовищна вистава стимулює в учасника-глядача 

емоційно-оцінювальні, пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні й асоціативні 

процеси (В. Дячук) [77]; 

– видовище сприяє акумуляції й організації багатовимірного 

соціокультурного досвіду, культивуванню продуктивної уяви телеглядач 

(Г. Набокова) [141]. 

З іншого боку, учені визначають негативний вплив акцентуації 

виробників політичних ток-шоу на видовищності, звертається увага на 

неможливість серйозного розгляду політичних тем у ток-шоу 

(Ю. Голодникова, В. Здоровега, Б. Потятиник, К. Цибулько), що пояснюється 

насамперед природою телебачення. На думку Б. Потятиника, причиною такої 

ситуації є те, що «голосу людини іноді важко сприйняти складну думку, тому 

й акцент робиться на емоціях, розвагах» [160, с. 24]. 

До основних недоліків проведення ток-шоу В. Здоровега зараховує 

наступні: «неможливість вислухати до кінця навіть головних учасників, 

спрощенство у трактуванні складних проблем, фрагментарність, певний 

диктат ведучих» [85, с. 139]. І. Побєдоносцева пояснює це логікою побудови 

ток-шоу на комерційному ТБ, що не залишає, наприклад, серйозному 

науковцеві можливості розкрити свої погляди, оскільки існують обмеження у 

часі, у виборі професійних термінів, у присутності опонентів і в 

беззастережній владі ведучого. Дослідниця звертає увагу на протиріччя між 

швидкістю і мисленням, феномен «швидкодумів» [152].  



67 

Загальною тенденцією в розвитку політичних ток-шоу дослідники 

називають домінанту розважальної складової над інформаційною 

(Г. Почепцов [186], А. Шоріна [271]). До індустрії розваг відносять політичні 

ток-шоу І. Покулита, О. Козубенко, вказуючи на змістоутворювальну роль 

цих жанрових форм у культурогенезі інформаційного типу [154]. 

Попри незначну кількість наукових розвідок, присвячених саме 

політичним ток-шоу, у науковому дискурсі виокремлюються певні концепції 

досліджень цього формату. Зокрема, Ю. Голодникова розглядає політичні 

ток-шоу в контексті традицій медіа-ігор. На погляд дослідниці, «сучасні 

медіапроекти відтворюють структуру давніх змагальних (агонічних) ігор, 

заснованих на конфлікті, на протистоянні декількох сторін, що змагаються за 

“перемогу”» [54, с. 273]. Окрім того, самі ЗМІ також є активними 

учасниками, оскільки підтримують конфлікти у масовій свідомості українців. 

Досягається це зазвичай через розгляд конфліктних тем. Глядачі ж емоційно 

«приєднуються до висловлювань промовців, дозволяючи ослабити власну 

критичну позицію. Гостроту і динаміку видовища, а також тиск на глядача 

посилює екран, що відтворює симпатії/антипатії учасників опитувань і 

результати емоційного відгуку присутніх у студії на слова промовця. 

Механізм залучення аудиторії до гри пов’язаний з ефектом психологічного 

зараження та ілюзією особистої (персональна кнопка!) участі в політиці 

(змаганні) [54, с. 274].  

Традицію дослідження політичних ток-шоу за концепцією медіа-ігор 

продовжує А. Сімашова, вивчаючи технології ігрореалізації в політичних 

перформансах. Телепрограма «Шустер live», на думку дослідниці, відповідає 

характеристикам комунікаційних ситуацій нормативної ігрореалізації: 

переважання сюжету над фабулою, використання «логічної» правди замість 

правди фактичної, застосування іронії під час дискусії у студії, використання 

нетрадиційних підходів у підборі фактологічної основи, методи активізації в 

роботі з публікою, різноманітність суспільно-політичних тем для 

обговорення [225]. 
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І. Чайка аналізує політичне ток-шоу як суспільне явище в контексті 

соціально-філософських концепцій, зокрема в руслі концепції карнавалу, 

запропонованої М. Бахтіним. За висновком дослідника цей формат в Україні 

«по суті виявляється ще одним засобом маніпуляції масовою свідомістю, 

функціонуючи як політичний карнавал, що поширює свій хронотоп не тільки 

на студійну аудиторію, але й на телеглядачів». При цьому виконується 

традиційна карнавальна функція – «тимчасове подолання депривації, 

викликаної фактичною неможливістю громадян скільки-небудь суттєво 

впливати на прийняття важливих політичних рішень» [261].  

Окремим напрямком систематичного дослідження ток-шоу є осмислення 

ролі ведучого програми. Учені (Ю. Шаповал, В. Дячук, Л. Шутяк, 

З. Дмитровський, Т. Шальман, М. Бурмака, Ю. Снурнікова) розглядають 

широкий спектр питань: теоретичні аспекти взаємодії і взаємовпливу 

аудиторії та ведучого; рівні, форми та наслідки контакту телеведучих із 

телеглядачами в політичних ток-шоу; особисті якості ведучого, основні 

вміння, складові професіоналізму, психологічні особливості спілкування 

ведучого з учасниками та глядачами програми, секрети майстерності 

ведучого політичного ток-шоу, рольові функції, визначення типів ведучих 

[39; 65; 66; 77; 227; 266; 267]. 

Велику увагу дослідників і медіаекспертів привертає реалізація в 

українському медіапросторі такого різновиду ток-шоу, як теледебати. На 

загальну думку науковців і медіакритиків, в Україні відсутня культура 

теледебатів між кандидатами на посаду Президента. Натомість у США, як 

правило, часто саме теледебати визначають результат виборів.  

Вітчизняні дослідники не мають єдиного підходу щодо категоріального 

трактування поняття «дебати».  

Дебати є різновидом медіапродукту та формою передвиборчої агітації, 

проведення якої регламентується статтею 62 Закону України «Про вибори 

Президента України» [192] і статтею 68 Закону України «Про вибори 

народних депутатів» [191]. Тобто, на відміну від політичних ток-шоу, де 
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формат, час виходу та ролі учасників визначаються самими творцями 

медіапродукту, передвиборчі теледебати мають визначених суб’єктів-

організаторів (ЦВК, телеканал, на якому вони відбуватимуться) та суб’єктів-

учасників (власне кандидати та їх політичні команди, що беруть участь у 

підготовці до участі в дебатах, модератор розмови), чіткий алгоритм та 

регламент, що регулюється законодавством, тобто є формою передвиборчої 

агітації [189, с. 120]. 

О. Холод вважає телевізійні дебати елементом рекламних технологій, 

який активно використовує психолінгвістичний інструментарій ЗМІ [250], 

М. Лівандовський визначає теледебати політиків як елемент виборчих 

технологій [121], М. Головатий – як тип політичних технологій – виборчу 

технологію [53]. Погоджуємося з О. Прасюк, що «розгляд теледебатів як 

політичної технології не розкриває всієї складності самого явища» [189, 

с. 121]. Враховуючи невідповідність структурі і критеріям визначення 

технології, вважаємо, що дійсно вони можуть бути елементом певних 

технологій і своєрідною комунікативною платформою, на якій учасники 

можуть реалізовувати власні цілі.  

Відродження традиції теледебатів відбулося під час останньої виборчої 

кампанії 9 травня 2014 р. в прямому ефірі Першого національного стартували 

«Національні дебати» – спільний проект Національної телекомпанії України, 

МГО «Інтерньюз-Україна», «Громадського телебачення», фонду 

«Суспільність» та ГО «Центр UA». 

Значна кількість питань, пов’язаних із проведенням теледебатів, є 

предметом розгляду публіцистичного і медіакритичного дискурсів. Серед 

них низький рівень культури дискусії, відсутність традиції підготовки 

політиків до публічної дискусії через систему внутрішньопартійних і 

публічних дебатів; визначення формату теледебатів, цікавого як політикам, 

так і виборцям; технологія проведення теледебатів; маніпуляції, до яких 

можуть вдаватися під час проведення дебатів ведучі й політики. Інтернет-

видання «Телекритика», наприклад, підготувало експертне опитування на 
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тему «Потрібна проблемна побудова виборчих теледебатів» [68, с. 96–100]. У 

роздумах медіаекспертів поради для створення якісних теледебатів: 

примусити учасників виборів оперувати не рекламою, а змістом за рахунок 

проблемної побудови дебатів; формат дебатів має бути максимально простим 

та прозорим, найкращий формат дебатів – ті, які були б повністю 

організовані самими медіа; вони повинні ставити ті питання, які дійсно цікаві 

глядачам; запропонувати політикам серйозний стимул (широкий формат у 

прямому ефірі, багато часу, прайм-тайм), щоб подолати проблему, коли 

провідні коаліції і партії відмовляються брати участь у теледебатах, тому що 

вважають, – не гідно їхнього статусу сперечатися із дрібнішими коаліціями 

чи партіями; переакцентувати увагу з особистостей на обговорення програм, 

сценаріїв щодо розвитку країни й відстоювання національних інтересів, 

запропоновані політичними силами [68, с. 96–100]. Остання практика 

телевізійних дебатів 2014 р. отримала позитивну оцінку експертів як форма 

публічної легітимізації самої процедури виборів як чесних і вільних. Опитані 

«Телекритикою» експерти (Вадим Карасьов, Тетяна Котюжинська, Євген 

Бистрицький, Лаврентій Малазонія, Микола Княжицький, Олексій Мацука, 

Діана Дуцик) головною вадою теледебатів кандидатів у Президенти України 

на Першому національному називають завелику кількість учасників, 

найбільшою перевагою – вищий рівень дискусії, ніж у політичних ток-шоу 

[240].  

Отже, специфіка досліджень політичних ток-шоу полягає в осмисленні 

ролі та значення в суспільному житті, визначенні жанрової своєрідності 

політичних ток-шоу, вивченні різних аспектів реалізації формату в ефірі 

українських телеканалів, маніпулятивного потенціалу формату і механізмів 

реалізації маніпуляцій. У медіакритичному дискурсі особлива увага 

приділяється об’єктивним можливостям формату політичного ток-шоу, 

проблемі «пожовтіння» програм, рецептам створення ідеальної програми, 

можливостям і ризикам політичних ток-шоу в громадській просвіті.  
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2.2. Особливості формату та різновиди політичних ток-шоу 

 

 

Політичні ток-шоу є невід’ємною частиною телевізійного ландшафту 

більшості країн світу. Стабільна світова популярність політичного ток-шоу і 

національні особливості його реалізації дають значний матеріал для 

виокремлення типових рис телевізійних політичних ток-шоу. На сьогодні 

невідомо, які саме повинні бути критерії для диференціації політичних ток-

шоу та їхньої жанрової палітри. Актуальність дослідження зумовлена 

необхідністю «ревізії» популярного формату, про що постійно говорять у 

медіакритичному дискурсі, тенденцією появи нових програм, постійними 

змінами, модифікацією передач. У зв’язку з цим виникає потреба визначення 

характерних рис сучасних політичних ток-шоу, аналізу й систематизації 

існуючих класифікацій політичних ток-шоу, що є метою підрозділу.  

Констатуємо відсутність узгодженого визначення жанру політичного 

ток-шоу. Зокрема, як зазначає М. Вагнер, серед німецьких дослідників триває 

дискусія, якою повинна бути частка політичного, щоб ток-шоу називалося 

політичним, чи обов’язково, щоб політики брали участь, чи достатньо, щоб 

учасники обговорювали політичні теми. Науковці використовують також 

назви «дебати шоу/форум», «політико-орієнтовані ток-шоу» [341, с. 122]. 

Російський політолог С. Поцелуєв до політичних ток-шоу відносить усі 

можливі жанрові різновиди ток-шоу, у яких беруть участь політики і 

обговорюють переважно політичні теми. При цьому наголошує на 

необхідності враховувати також конкретну комунікативно-політичну 

ситуацію [161, с. 271].  

У нашій роботі вважаємо за доцільне використовувати термін «формат», 

оскільки, як зазначає В. Корнєєв, «медіаформат дає можливість подолати 

проблему жанрової невідповідності, зокрема відступу від канонів жанру» 

[109, с. 34]. Не менш важливим, на думку дослідника, є реалізація системи 
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функцій, зокрема інформаційних чи розважальних у певному форматі. Також 

актуальним визначається вивчення реалізації принципів медіадіяльності в 

умовах формату, зокрема й з урахуванням політичних, економічних, 

культурних тенденцій розвитку суспільства [109, с. 34].  

Зауважуємо безсистемність і поліфонізм застосування терміна 

«модель» відносно політичного ток-шоу: дослідники активно 

використовують цей термін, не підкріплюючи його методологічно (за 

галузями), що буде проілюстровано на прикладі наведеного нижче аналізу 

праць науковців, котрі в той чи інший спосіб порушують питання. 

 Використання терміна «модель» для характеристики як телевізійного 

формату, так і жанру на теоретико-методологічному рівні є недостатньо 

розробленим. Тому необхідно виважено підходити до вживання цього 

терміна при характеристиці телевізійних ток-шоу. Наведений нижче аналіз 

наукових праць демонструє, з одного боку, підміну понять, а з іншого – 

влучні характеристики саме формату, а не моделі. 

Наприклад, О. Косачова робить акцент на характеристиці ведення 

дискусії: ідеальна модель такого різновиду політичного ток-шоу, як дискусія, 

характеризується націленістю на досягнення істини, сприянням ведучого 

плюралізму думок, єдиною метою для всіх учасників дискусії, здійсненням 

критики за схемою «ні» – «чому ні» – «пропозиція», культурою та 

розважливістю дискусії, апеляцією до фактів, аргументацією, аналізом, 

роллю опонента як союзника, суспільним конструктивом дискусії [111, 

с. 199]. (Схему ідеальної моделі дискусії (за А. Стешовим) див. Додаток Г). 

Медіаексперт Н. Лігачова, описуючи оптимальну модель політичного 

ток-шоу, робить акцент на інших формально-змістових характеристиках 

програми. Зокрема, основою концепції програми визначається розгляд 

найактуальнішої проблеми дня, тижня. Головною метою – «розкласти 

глядачу по поличках» актуальну проблему (ситуацію), причини її 

виникнення і мотиви задіяних у ній осіб, а також дати прогноз розвитку з 

точки зору інтересів самого глядача. Вектор уваги в дискусії, з точки зору 
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дослідниці, може бути спрямований як на конфлікт між основними 

учасниками, так і на дискусію між політиками й аудиторією. Особливе 

значення Н. Лігачова надає чіткому контентному структуруванню програми 

(структурування бесіди в рамках теми, проблеми, хронології подій), якому 

повинно підпорядковуватися і форматне структурування шоу (блок гостей, 

блок експертів, блок журі, блок питань-відповідей, блок реплік тощо). 

Структурування формату шоу покликано надати йому видовищність, 

новизну, відійти від одноманітності всередині дискусії, утримати увагу 

глядачів [117].  

На спільну думку як зарубіжних (Б. Геблер, Х. Шиха) [308; 331], так і 

вітчизняних (Н. Лігачова, О. Довженко) [67; 117] дослідників важливим є 

склад (часто саме рівень запрошених визначає рівень програми) і ролі 

учасників політичних ток-шоу. Крім основних учасників (ведучий, аудиторія, 

гості), залежно від концепції програми можуть брати участь учасники подій, 

що мають відношення до розмови, експерти того чи іншого фаху, 

журналісти. Особливістю побудови комунікації в ток-шоу є врахування 

фактору масового реципієнта. Г. Яцюк пропонує референційну модель 

інтеракції в ток-шоу, що складається з первинної рамки референції 

(телеведучий + гості програми + аудиторія, що бере участь в обговоренні) та 

вторинної рамки референції (телеведучий + гості програми + аудиторія + 

масовий реципієнт, глядач) [296]. 

Для з’ясування загальної структури ток-шоу і функціонального поля 

учасників, на наш погляд, варто скористатись підходом німецького 

дослідника Е. Люттіха. Описуючи структуру німецького ток-шоу 

«Freitagnacht» («Увечері в п’ятницю»), науковець виокремлює чотири 

комунікаційні кола. Внутрішнє коло включає суперників, що дискутують між 

собою, з ними попередньо узгоджується тема дискусії. Тема повинна бути 

максимально спірною; вона підтримується й обрамлюється зовнішнім колом, 

що складається із запрошених гостей (експертів) у телестудії. Люди із 

зовнішнього кола в потрібний час «активуються» і залучаються у внутрішнє 
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коло. Більш велике зовнішнє коло утворює інша публіка в студії. 

Індивідуальні учасники з групи можуть також пропонувати свої коментарі. 

Четверте комунікативне коло формується аудиторією телеглядачів, які 

можуть теж брати участь у ток-шоу. Коментарі, питання або заперечення з 

цього комунікативного кола збираються редакцією програми, тематично 

упорядковуються і надаються модератору. Він використовує їх у відповідний 

момент у якості імпульсу, щоб підняти якесь питання або зробити 

доповнення, направляючи таким чином розмову і надаючи їй несподіваних 

поворотів (цит. за: [161, с. 283]). 

Опис комунікативних кіл Е. Люттіха дозволяє краще зрозуміти 

функціональне поле ведучого. Основні вимоги до нього: направляти дискусію 

так, щоб глядач отримав максимум інформації, справедливо розподіляти час 

між учасниками, зберігати певну дистанцію відносно того, що відбувається, і 

стосовно висловлюваних позицій, контролювати, щоб напруженість полеміки 

не виходила за межі комунікативно-етичних норм. Н. Лігачова пов’язує успіх 

програми з наявністю в голові ведучого логіки теми, варіантів її розвитку, 

можливостей для провокацій героїв студії; харизмою, шармом ведучого, 

довірою до нього публіки [117]. 

Важливу роль серед учасників політичних ток-шоу відіграють 

ньюзмейкери – презентують політичну позицію і її аргументацію. Головний 

ньюзмейкер запрошується відповідно до події, незалежно від належності до 

влади чи опозиції. Залежно від формату запрошується головний опонент. 

Дослідники висувають наступні пропозиції: змінити класичне «сузір’я» 

гостей; відбирати гостей не за принципом «медіазнаменитостей», а за 

критерієм компетентності; припинити запрошувати передбачуваних 

пересічних осіб; керуватися принципами паритетного представництва 

провідних політичних сил; запрошувати не тільки політиків, а й митців, 

учених, реформаторів-практиків, представників організованих громадських 

рухів, створити спільну гостьову базу даних; звузити кількісний склад 

учасників. 



75 

До складу учасників можуть входити експерти (політично 

незаангажовані або заангажовані протилежно до ньюзмейкера). Б. Геблер 

радить проявляти вимогливість до компетентності учасників та експертів 

саме в темі, що розглядається [308]. У європейських програмах, на відміну 

від українських, відсутня традиція запрошувати експертів-провокаторів або 

політиків у ролі експертів з усіх питань. У публіцистичному і науковому 

дискурсах активно обговорюється зміна ролі інтелектуала в інформаційному 

суспільстві, місце якого посіли так звані експерти [6; 46; 76; 206; 254]. 

Головна роль експертів, на погляд Н. Лігачової [117], – надавати адекватні 

оцінки почутого від ньюзмейкера, розставляти акценти.  

У програмі можуть бути запрошені журналісти, які мають авторитет і 

представляють медіа, що користуються довірою суспільства. Зауважимо на 

необхідності врахування рівня компетентності представників медіа, бажано, 

щоб вони висвітлювали або досліджували питання дискусії. Основна роль 

запрошених журналістів: ставити жорсткі, точні запитання, допомагати 

глядачам отримати максимум інформації від ньюзмейкера і, якщо необхідно, 

від експертів. Їхні версії подій можуть перетворитися на «підпитання» 

дискусії та розмежувати її на блоки [117]. 

Аудиторія презентує інтереси телеглядачів. Повноваження її можуть 

бути різними: від «vox populi» до задавання запитань, також можлива участь 

аудиторії в прямих включеннях з майданів різних міст і країн. Н. Лігачова 

акцентує увагу на необхідності обмежити участь аудиторії в програмі, 

аудиторія не повинна підміняти собою експертів, її «енергія» повинна чітко і 

грамотно координуватися ведучим [117]. 

Зворотній зв’язок з телевізійною аудиторією, як визначає С. Поцелуєв, 

може виконувати такі функції: бути декоративним елементом для створення 

видимої репрезентативності або мати видимість осмисленості в 

комунікативному просторі телестудії [161, с. 228]. Високий рівень 

зворотнього зв’язку з масовою аудиторією, на думку Є. Коханова, є 
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основною відмінністю комунікації в жанрі ток-шоу від інших телевізійних 

жанрів [112, с. 54]. 

Створити ідеальне політичне ток-шоу в українських реаліях шляхом 

комбінації найкращих рис програм, представлених на українському 

телебаченні, пропонує О. Довженко. Зокрема, з програми патріарха жанру – 

«Шустер live» – запозичити шкалу реакції аудиторії та ідею «банку часу». З 

«Великої політики з Євгенієм Кисельовим» – жорсткий стиль модерації. З «Я 

так думаю з Анною Безулик» – активну участь журналістів і експертів, що 

отримують багато часу для виступів і роблять програму цікавішою, ніж 

просто дискусія політиків. Із «Золотої булави» – запрошення визнаних 

європейських експертів, що знають істинний зміст понять «свобода слова» і 

«демократія». З «Української рулетки» – обмеження часу на відповідь двома 

хвилинами. Об’єднати все під керівництвом професійного і впевненого в собі 

ведучого; організувати доступ журналістів і експертів у студію за принципом 

акредитації, а не відбору за узгодженням із майбутніми героями програми; 

обмежити ефірний час максимум двома годинами [67].  

Висловлюються пропозиції й більш кардинальних змін: 

експериментувати з форматом: перевести телевізійний формат «талант-шоу» 

на політичні колії, де політики, що прийшли в шоу, повинні втрачати 

рейтинги і вибувати, але змагатися вони повинні не в словесних баталіях, а в 

реальних проектах розвитку держави (Л. Губіна, ведуча 5 каналу) [122]. 

За спостереженням С. Черненка, наприкінці 2014 р. в українському 

телеефірі відбувається пошук нової моделі політичних ток-шоу, що 

виявляється в експериментах з формами програм як пошуку нової моделі 

взаємодії – як з аудиторією, так і з політичним істеблішментом, назрілою 

необхідністю зміни ролі ведучого – від поміркованого модератора «над 

бійкою» до активного журналіста, що виступав би агентом суспільного 

інтересу, за потреби здатного зламати технологічні «заготовки» політиків; 

потребою радикально змінити склад «експертів-гастролерів» [262]. 
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Як зазначає О. Косачова, реальна модель ведення дискусій у 

національних політичних ток-шоу характеризується націленістю на 

підвищення власного рейтингу, порушеннями учасниками культури 

полеміки; нерівними можливостями щодо висловлення власних думок; 

здійсненням критики за схемою «ні», емоційністю та максималізмом 

дискусії, недотриманням журналістами-ведучими принципів професійної 

етики; зазвичай, наданням ведучими пріоритету одній стороні дискусії [111]. 

(Реальну схему ведення дискусій (за О. Косачовою) див. Додаток Д). 

Зауважимо щодо необґрунтованості такого висновку щодо всіх політичних 

дискусій. Дослідниця посилається на здійснений аналіз контенту 

національних політичних ток-шоу, проте не подає його результати.  

На нашу думку, для характеристики сучасних політичних ток-шоу 

необхідно враховувати форматні особливості програм.  

Зокрема, характеризуючи сучасні політичні ток-шоу в українському 

телеефірі відзначаємо традицію запрошення значної кількості учасників, 

ключову роль ведучого програми. В українських програмах глядач мав 

можливість бачити різні способи ведення дискусії. Найбільшу критику 

отримали: 

– манера ведучого покладатися виключно на те, що політики самі, 

сперечаючись і влаштовуючи скандали, кудись виведуть суперечку; 

– манера запобігання перед гостем і свідоме уникнення будь-яких 

гострих моментів;  

– спосіб, коли модератор активно висловлює свою думку з кожного 

питання, не акцентуючи увагу на думках і оцінках незалежних експертів. 

Особливістю українських політичних ток-шоу є більш активна роль 

внутрішньої аудиторії, що оцінює позиції і аргументи політиків. Проблема 

демонстрації громадської думки знайшла технічне вирішення через 

використання аудиторією студії пультів, що дозволили виводити результати 

голосування в прямому ефірі на екран.  
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Також відзначимо удосконалення способів взаємодії з телеаудиторією, 

що сприяє реалізації моделі відкритої дискусії. Як показує досвід 

українських програм, оформлення суспільної думки в межах передачі може 

бути різним: поєднання думки аудиторії в студії і онлайн-голосування, 

озвучування найбільш гострих коментарів з інтернету співведучим («Шустер 

live»), демонстрація на екрані смс-чату у прямому режимі («Вечір з Миколою 

Княжицьким»), демонстрація коментарів глядачів із сторінки Фейсбук на 

екран у студії, що дає можливість ведучому і експертам відразу реагувати на 

них («Політклуб Віталія Портникова»).  

Особливості формату політичних ток-шоу є основою для 

характеристики різних програм. Наприклад, постійне представництво одних і 

тих же політиків та експертів, на думку Х. Шихи, дозволяє говорити про 

«модель політичного театру», основною рисою якої є постійний склад 

основних учасників із визначеними комунікаційними ролями та 

сприятливими умовами для самопрезентації [330]. Театральним форматом 

називає С. Гайдай нове політичне ток-шоу «Черное зеркало» на телеканалі 

«Інтер» – таким театром, що критикує, інтерактивним, із трьома категоріями 

нападників: політики нападають один на одного, а на них нападають 

експерти і публіка [264]. 

На наш погляд, слушною є пропозиція Г. Яцюк [296] щодо використання 

для аналізу комунікативної ситуації ток-шоу комунікативної моделі, що 

включає в себе термінологічні поля: поле суб’єктів, поле дій та поле 

інструментів.  

 Поле суб’єктів комунікативної ситуації ток-шоу містить комунікативні 

цілі адресанта, комунікативну компетенцію та компетентність мовця. Поле 

дій або операційне поле включає комунікативні стратегії і тактики, а також 

правила комунікативної поведінки мовця. Поле інструментів охоплює 

прийоми та мовні засоби, які використовуються учасниками спілкування 

[296]. 
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За час існування політичних ток-шоу спостерігаємо реалізацію різних 

форматів. Зокрема, на думку медіакритиків, в ток-шоу «Шустер live» та 

«Велика політика з Євгенієм Кисельовим» ще 2011 р. остаточно 

сформувалася «модель публічної презентації влади» [116]. Реалізовувалася 

вона за допомогою зміни формату програми: надання можливості виступу у 

першій частині ток-шоу в режимі монологу. Діалогічний, дискусійний 

формат виносився в окремий блок програм.  

Експерти говорять про позитивні зміни в українських ток-шоу, 

спричинені зміною політичної ситуації в країні, зростанням громадянської 

свідомості, підвищенням рівня відповідальності медіа перед суспільством. 

Варто, на наш погляд, окремо зупинитися на характеристиці політичних 

ток-шоу, спрямованих на розважання аудиторії. Адже, визначаючи 

характеристики формату сучасного політичного ток-шоу, науковці 

наголошують на значній ролі у структурі жанру універсального компоненту 

інфотейнменту (infotainment, від англ. information і entertainment). Зокрема, 

російський політолог С. Поцелуєв називає політичні ток-шоу ідеальним 

типом інфотейнменту, що комбінує функції просвіти і розваги [161, с. 277], 

німецький дослідник медіа Б. Геблер вважає, що сучасні програми жанру 

відтворюють модель, що представляє собою відхід від реальної політики і 

спрямованість на розваги [308]. 

У журналістикознавстві прийнято більш вузьке значення поняття – саме 

розважальний стиль представлення інформації в новинних матеріалах. 

Натомість філософи, соціологи і політологи здебільшого використовують 

термін «інфотейнмент» у більш широкому значенні – «як принцип подання 

будь-якої інформації в ЗМІ, що проходить через усі жанри, стилі й канали і 

виявляє як свою відмінну рису стирання меж між інформуванням і 

розважанням медійної публіки» [161, с. 240]. У випадку політичного ток-шоу 

це орієнтація авторів на видовищність і розважальність інформації. 

Попри значну критику політичних ток-шоу за використання елементів 

розваг, серед західних дослідників поширеною є думка, що «через 
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взаємопроникнення обох сфер політичний зміст може проникати саме в ті 

кола населення, які б інакше ніколи не переймалися питаннями загального 

громадського інтересу» [123, с. 188].  

Тенденцію замінювати серйозну дискусію розвагами П. Бурдьє 

пояснює необхідністю розважати у що б не стало і побоюванням здатися 

нудним: «Страх здатися нудними змушує їх віддавати перевагу сутичкам над 

дебатами, полеміці над діалектикою, і робити акцент на конфронтацію між 

особистостями (наприклад, політиками), а не між їхніми аргументами, тобто 

тим, через що власне й організовуються дебати: дефіцит бюджету, зниження 

податків або зовнішній борг» [38]. Використання таких прийомів дійсно 

дозволяє уникнути «нудних» міркувань, проте часто зосереджують увагу 

саме на ігровому моменті, що може призвести до переважання форми над 

змістом. 

Результати спостереження за політичними ток-шоу на національних 

телеканалах засвідчили, що прийоми інфотейнменту використовувалися на 

змістовому, структурному, фоновому, лексико-семантичному та 

паралінгвістичному рівнях. 

Змістовий рівень передбачає стратегії відбору тем, їхню розстановку в 

програмі випуску, спосіб трактування подій, надання інформації. Наприклад, 

у передвиборчий період умови для конфліктного характеру дискусії у 

політичних ток-шоу здебільшого створюються через вибір конфліктних тем 

програми, використання провокативних відеоматеріалів, стратегію поведінки 

ведучого. 

В окремих ток-шоу реалізовувався через метафорично-образну 

трактовку подій, «уречевлення» повідомлення, візуалізацію проблеми. 

Наприклад, у програмі «Велика політика» з цією метою активно 

використовувались як відеоматеріали (сюжети, репортажі, слайди, 

інфографіка, відеоцитати), так і різноманітна наочність (кубометр, на різних 

боках якого позначена ціна за кубічний метр газу для різни країн, вгорі – 

формула, яка є справедливою, на думку президента (ефір програми від  
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9 вересня 2011 р.); макет Софії Київської (наданий музеєм Софії Київської) 

для ілюстрації теми «святкування тисячоліття головної української святині 

Софії Київської» (ефір програми від 23 вересня 2011 р.); оформлення студії 

на честь Дня свободи 2011 р.: апельсини із шприцами на столі і роялі в студії, 

елементи огорожі, прикрашені помаранчевими стрічками і жовтими квітами, 

намет у студії, прикрашений прапорцем і квітами, біля нього з обох боків  

2 пари валянок, у одну з яких встановлені букетик квітів і прапорець, біля 

намету – великий помаранчевий прапор (ефір програми від 25 листопада 

2011 р.). Прикладом способу анонсування тем з елементами інфотейнменту є 

дії ведучого «Великої політики з Євгенієм Кисельовим» від 23 вересня 

2011 р. – анонс однієї з тем випуску (день відмови від автомобіля) ведучим: 

Євгеній Кисельов під музичний супровід в’їжджає в студію на велосипеді, 

анонсує тему під мелодію пісні «Автомобили, автомобили, буквально все 

заполонили» (слова М. Шаброва, муз. В. Матецького) (див. Додаток Е). 

Акцентуація на розвазі спостерігається в різних за форматом 

політичних ток-шоу. Посилити прийоми інфотейнменту дозволяє рамка 

подання інформації (формат дуелі, дискусійного рингу, теледебатів тощо). 

Наприклад, у політичному ток-шоу «Свобода на “Інтері”» (2008–2009) 

глядачі були свідками обговорення гострих суспільно-політичних питань без 

посередництва ведучого-журналіста. Кожний випуск програми у ролі 

ведучого пробували себе найбільш публічні українські політики.  

Мозаїчність як типовий спосіб подання інформації у програмах в стилі 

«інфотейнмент» виявлялась через запрошення великої кількості учасників, 

збільшення кількості відеосюжетів, кількості прямих включень, часте 

переривання на рекламу. Наприклад, велика кількість відеосюжетів у 

програмі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим», використання усередині 

сюжетів техніки кліпу.  

Структурний рівень об’єднує прийоми, що забезпечують специфічну 

побудову сюжету програми, а також використання асоціативного монтажу, 

графіки, використання під часу монтажу архівного відео, кадрів з фільмів і 
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телепрограм, оперативних зйомок, що забезпечують легкість сприйняття, 

розуміння інформації. Зокрема, у програмі «Велика політика з Євгенієм 

Кисельовим» («Інтер», 26 жовтня 2012 р.) напередодні парламентських 

виборів робилися музичні паузи після виступу кожного політика, ток-шоу 

«Шустер live» закінчувалося художнім номером перед президентськими 

виборами 2010 року. Одним із засобів структурного рівня є рубрикація – 

наприклад, рубрики «Хвилинка люті від Сергія Пояркова» («Велика політика 

з Євгенієм Кисельовим», «Інтер», ефір від 9 вересня 2011 р.), «Хочу Обаму» 

перед президентськими виборами в США («Шустер live», ТРК «Україна», 

жовтень–листопад 2008 р.). На цьому рівні з метою розваги 

використовуються також ігрові елементи. Наприклад, гра «Що в чорному 

ящику?», влаштована Євгенієм Кисельовим в ефірі програми від 26.08.2011, 

присвяченої 20-річчю незалежності України. Гостям пропонувалося вгадати, 

які предмети за 20 років з’явилися, а які вже зникли. Учасники з дитячим 

ентузіазмом викрикували: «Пейджер, кравчучка, купони, мобільний 

телефон!» [33]. Елементи інфотейнменту в політичних ток-шоу також 

використовуються для оформлення способу голосування аудиторії (ліхтарики 

в студії ток-шоу «Майдан. Точка відліку» (ТРК «Україна»); фіксування 

електронними указками лазерних цяток на піктограмі, яку обрали глядачі 

«Черное зеркало» («Інтер»). Зокрема, в ефірі ток-шоу від 16 травня 2014 р. 

[263] варіанти відповідей на запитання «Що нам робити зі Сходом?» 

дизайнери виготовили у вигляді піктограм. «Продовжити АТО» 

символізувала граната, «сісти за стіл переговорів» ‒ рукостискання, «дати 

можливість виїхати до Росії» ‒ зображення валізи, а «можливість відділитися 

від України» – карта із зафарбованою в червоне частиною країни. 

Фоновий рівень містить прийоми організації події, створення 

атмосфери сприйняття інформації за рахунок візуального оформлення студії. 

Наприклад, проекту «5х5» у формі рингу для боїв без правил у заводському 

цеху (під час програми було видно зварювання й інші робочі процеси) 

напередодні парламентських виборів 1998 р. на «1+1»; подіуму студії ток-
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шоу «5 копійок» («5 канал», 2005–2010) стилізований під 5-копійчану 

монету; студії ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» у формі 

боксерського рингу напередодні парламентських виборів 2012 р.; 

театрального оформлення студії ток-шоу «Черное зеркало» («Інтер») та 

«Право на владу» («1+1»); зміни в оформленні останньої студії «Шустер live» 

(Перший Національний), що полягали у прибиранні всього зайвого – 

залишили «голі» бетонні стіни й металічні конструкції; за задумом 

реконструкторів студія повинна бути каталізатором дискусії, впливати на 

драматургію ток-шоу, оскільки фактура максимально оголеного бетону є 

синонімом «голої правди», «брутальної оголеності» (див. Додаток Ж). 

Лексико-семантичний рівень об’єднує прийоми використання 

лексичних одиниць і стилістичних прийомів телеведучими, журналістами і 

учасниками програм. Крім того, іронія може бути основною складовою 

стратегії поведінки ведучого, зокрема, Романа Чайки у своєрідному іронічно-

саркастичному політичному ток-шоу «П’ять копійок» («5 канал», 2005–

2010). 

Паралінгвістичний рівень об’єднує прийоми використання міміки, 

жестів ведучого, учасників, а також акцентів їх інтонації, гучності, тембру 

мовлення тощо. Закцентувати увагу на використанні прийомів на цьому рівні 

допомагають особливості режисури телеоператорів.  

Захоплення елементами розваг в українських програмах, на нашу думку, 

пояснюється прагненням зробити якомога більш видовищний і 

технологічний продукт, і часто є прикладом саме домінування форми над 

змістом. Це дозволяє говорити про окремі суспільно-політичні ток-шоу як 

приклад інфотейнменту.  

У німецькому науковому дискурсі політичні ток-шоу відносять до більш 

широкого поняття (шоу-розмов) і ділять на такі види або субжанри: 

політичні інтерв’ю або розмови з політичними зірками (без глядачів у студії), 

політичні програми-обговорення або розмови про політику з експертами (в 

ролі останніх можуть виступати й самі політики) і дискусії на політичні теми 
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з участю гостей в студії [337, с. 62]. Такі різновиди ток-шоу були 

представлені й на українському телебаченні. Зокрема, до першого можна 

віднести «Вечір з Миколою Княжицьким» (ТВi, 2011–2012), до другого – 

«Політклуб з Віталієм Портниковим» (ТВi, 2009–2011), «Час. Підсумки дня» 

(«5 канал»), до третього – «Свобода слова» (ICTV), «Шустер live» («Інтер»). 

Саме ток-шоу третього виду вважаються найбільш популярними і є 

предметом постійної уваги науковців і медіакритиків.  

Відомий австрійський медіазнавець Й. Теншер виокремлює такі 

особливості політичних ток-шоу цього різновиду: 

–  змішування фактичних і раціональних дискусій про поточні політичні 

і соціальні питання з емоційними і розважальними; 

–  гетерогенна структура учасників, на додаток до політиків і 

журналістів, знаменитості, експерти, пересічні громадяни і так звані 

«екзотичні» учасники; 

–  періодична повторюваність (зазвичай раз на тиждень), прямий ефір; 

–  наявність аудиторії в студії; 

–  ключова роль модератора [337, с. 63]. 

При визначенні різновидів політичних ток-шоу до уваги беруть різні 

критерії. Зокрема, за критерієм періодичність виходу в ефір здебільшого 

виокремлюють щоденні ток-шоу («Час. Підсумки дня», «5 канал») та 

щотижневі програми («Свобода слова», ICTV, «Шустер live», «Інтер»).  

Враховуючи останню практику сучасного телебачення, А. Федорова 

пропонує класифікувати українські політичні ток-шоу таким чином: 

– щоденні (найчастіше – вечірні, у прайм-таймі); 

– щотижневі (підсумкові); 

– під конкретну дату чи подію (річниця Голодомору, Помаранчевої 

революції, політичний телемарафон із приводу ув’язнення екс-прем’єр-

міністра Тимошенко чи телевізійні марафони за участі політиків під час 

виборів) [246]. 
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Передвиборчі спецпроекти є найпоширенішими. Наприклад, цілодобові 

марафони «Вибори-2012» провели «5 канал», Перший Національний. 

Більшість політичних ток-шоу вийшли у вигляді спецпроектів, зокрема 

«Велика політика. Ніч виборів» («Інтер»), Ніч виборів «Шустер live» 

(Перший Національний), «Ніч виборів» у форматі «Політклубу» (ТВі). 

Визначаючи діалог іманентною ознакою ток-шоу, Л. Шутяк вважає, що 

у трактуванні типології ток-шоу доцільним буде використання двох істотних 

концепцій комунікації, запропонованих Джоном Пітерсом [151] – тісний 

діалог та вільне розсіювання. Згідно з його теорією, процес спілкування 

відбувається за «сократівською» та «ісусовою» концептуальними моделями. 

Принципова відмінність між ними полягає у меті комунікативного акту [291]. 

Cократівська концепція комунікації апелює до окремого, підготованого 

слухача/глядача, на відміну від ісусової, котра іманентно налаштована на 

чисельних учасників діалогу. Тобто до першого виду будуть належати ток-

шоу, які передбачають індивідуальне спілкування, сам на сам («Вечір з 

Миколою Княжицьким», ТВі). Більшість політичних ток-шоу на 

українському телебаченні будуть прикладом спорадичної комунікації 

(«Шустер Live», «Інтер», «Свобода слова», ICTV). 

С. Поцелуєв диференціює типи політичних ток-шоу залежно від 

фіктивності їхнього дискурсу:  

1) ток-шоу, де предметно (експертами) обговорюються реальні 

політичні проблеми. Риторичний елемент (засоби переконання співбесідника 

і публіки) у такому випадку є інструментом предметного обговорення 

(прикладом такого ток-шоу є німецький «Presseclub» на ARD); 

2) ток-шоу, де під час обговорення серйозних проблем риторичний 

елемент набуває самодостатнього значення; він представлений 

псевдокооперацією чи псевдоконфронтацією учасників шоу за фактичного їх 

антагонізму або навпаки консенсусу відносно реальних політичних інтересів 

(найбільш поширений різновид під час передвиборчих баталій); 
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3) найбільш фіктивний тип ток-шоу, де несправжніми є не тільки 

кооперація і/або конфронтація учасників розмови, а й сама його рамка. Вона 

будується за ігровим принципом, на зразок спортивної чи театральної гри 

(наприклад, російське ток-шоу «К баръеру!» на НТВ, 2003–2009) [161, 

с. 303]. 

На думку дослідника, недооцінювати фіктивність шоу-розмов 

небезпечно, оскільки попри серйозний статус політиків і обговорюваних 

питань, шоу-розмови залишаються грою на публіку, тобто формою 

несерйозної поведінки, що знижує предметність обговорюваних питань [161, 

с. 276–277]. 

Німецький політолог Х. Шиха виокремлює типи політичних ток-шоу, 

беручи за основу не особливості формату, а характер розмови, диференціює 

конфронтаційну розмову, спільну (засновану на співробітництві) бесіду та 

помірну суперечку [329, с. 213].  

Перший різновид позначається як Сonfro-Talk або confrontainment.
 

Виділяється як субжанр політичних ток-шоу і як стиль ведення розмови. 

Більш популярний в Америці, ніж у Європі. Здебільшого вибудовується як 

теледуель з яскравими учасниками, так званими політичними зірками, чий 

ораторсько-артистичний талант не завжди тотожний їх реальній політичній 

значущості. Структурним центром дискусії виступає сама боротьба і в 

такому сенсі сама дискусія. Здебільшого створюється агресивна атмосфера 

програми, за яку відповідають не тільки ведучий, а й самі учасники. 

Модератор систематично поводить себе як комунікативний хуліган: 

безцеремонно перериває репліки своїх гостей, робить на їхню адресу іронічні 

або відверто образливі зауваження, жести тощо. Переключає увагу 

суспільства з політичних питань на їх спортивно-розважальний аспект. 

Студійна публіка не бере участь у діалозі, обмежуючись мімічними та 

паралінгвістичними реакціями (оплесками, вигуками, тупотінням тощо). 
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Яскравим прикладом ток-шоу в стилі «конфронтейнмент» є російська 

програма «К баръеру!» (2003–2009), німецькі програми 90-х років ХХ ст. 

«А.Т. – die andere Talkshow», «Explosiv – der heiße Sthul», «Einspruch!».  

Серед різновидів політичних програм, визначених за характером 

спілкування, в українському телевізійному просторі здебільшого були 

представлені програми другого і третього типу. На відміну від німецьких 

ток-шоу, де за критерієм «характер розмови» диференціюють субжанри, 

практика існування українських передач свідчить про змінний характер цієї 

ознаки. Тобто під час однієї програми можуть реалізуватися всі типи. 

Яскравим прикладом ток-шоу в стилі «конфронтейнмент» є «П’ятий кут» 

(«1+1», 1995–1999), що вважається класикою українського політичного ток-

шоу. Характерною особливістю є агресивна атмосфера передачі, створення 

якої передбачалося концепцією ток-шоу. 

Визначаючи види політичних ток-шоу, можна враховувати різні 

типології самого жанру ток-шоу і його поліжанровий характер. Адже 

більшість різновидів жанру можуть належати до політичних за тематичним 

принципом або комунікативно-політичною ситуацією.  

Наприклад, Н. Вакурова розрізняє такі види ток-шоу, як телеміст, 

теледебати, бесіда, дискусія. Телеміст використовує можливість 

видовищного зіставлення контрастних за ментальністю аудиторій, як 

правило, географічно віддалених одна від одної за допомогою техніки 

супутникового зв’язку. Причому кожна аудиторія має свого ведучого і від 

його особистих даних («харизми») значною мірою залежить частота 

включення і успіх його аудиторією сторони, що представляється.  

Теледебати поєднують елементи інтерв’ю, дискусії і навіть репортажу, 

що використовує видовище передвиборної конкуренції кандидатів. Є 

невід’ємним необхідним складником цивілізованої передвиборної кампанії. 

Бесіда відбувається у формі діалогу або полілогу, інколи з 

використанням допоміжних кіно- або фотодокументів (коротких сюжетів), як 

правило, без вираженої конфронтації сторін. Існує принаймні в двох формах 
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– присвячена конкретній суспільно-значимій темі або за участю людей, сама 

поява яких на екрані здатна залучити аудиторію (ньюзмейкерів).  

Дискусія використовує форму полілогу за участю ведучого і не менше 

ніж двох носіїв контрастних точок зору на якусь суспільно-значиму 

проблему, або будь-яких ньюзмейкерів, одночасна поява яких у кадрі 

символізує якусь протилежність. Оскільки дискусія найчастіше транслюється 

без відеоряду, видовище залежить від професіоналізму ведучого у виборі 

учасників, підготовці проблеми, уміння імпровізувати по ходу бесіди. 

Різновидом дискусії є теледебати [41, с. 24–36]. 

На нашу думку, необхідно виокремити критерій, за яким визначаються 

згадані види, наприклад, за формою проведення. Вважаємо, що за ключовою 

ознакою до переліку можна також включити «круглі столи», прес-клуби, 

дискусійні ринги, дискусійні клуби. Прикладами таких різновидів є 

дискусійний клуб «Політклуб з Віталієм Портниковим» (ТВі, 2012–2013), 

прес-клуби «Іду на Ви» («1+1», 2005–2006), «Вибір-2010», форма 

дискусійного рингу у ток-шоу «Я так думаю з Анною Безулик» («5 канал», 

2009–2011).  

Представлені різновиди можуть по-різному перетинатися, 

комбінуватися один з одним навіть у межах однієї програми. Наприклад, 

суспільно-політичне ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» 

(«Інтер», 2009–2012) складалося з різних блоків, що за формою 

представляють різні види ток-шоу:  

1-й блок: «ВІП-гість та журналісти» (ВІП-гість – ньюзмейкер тижня, 

який відповідає на запитання ведучого, українських та закордонних 

журналістів);  

2-й блок: круглий стіл (передбачає винесення на фахове та експертне 

обговорення актуальної події з соціально-політичного життя держави); 

3-й блок: дуель (до дискусії запрошуються по 3-4 гостя на кожну з 

протилежних сторін, формат блоку передбачає можливий вихід головних 

опонентів до трибун та підтримка і доповнення позиції з боку однодумців). 
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У період виборчої агітації особливо популярними є теледебати.  

В. Орлов, аналізуючи французькі теледебати, виокремлює їх різновиди 

залежно від кількості та якості учасників: один-два ведучих, двоє або більше 

учасників. При цьому варіант, коли учасників більше ніж 2, розділяється на 

дебати з постійною кількістю учасників (наприклад, «Kiosque» на TV-5) та на 

варіант з учасниками, що постійно змінюються, як за кількістю, так і за 

якістю (наприклад, дебати в формі «круглого столу», коли учасників, що 

виступили, замінюють нові. Така форма властива французькому телебаченню 

в дні виборчих кампаній) [145, с. 291–292].  

М. Бургер, аналізуючи французькі політичні ток-шоу, виокремлює види 

медіадискусій залежно від того, чи виявляють вони серйозні проблеми, 

пов’язані з функціонуванням суспільства, чи являють собою розвагу: 

1) суспільні дебати – процес, що включає ведучого та учасників, що є 

експертами в певних галузях; дискусія фокусується на учасниках з 

протилежними поглядами, вони представляють певні групи; раціональний 

дискурс переважає, навіть якщо наявна емоційна полеміка або персональна 

конфронтація; 

2) інтерв’ю із зірками – у такому ток-шоу ведучий, який є 

знаменитістю, і це не обов’язково журналіст; він постійно втручається в 

розмову учасників, які є експертами із соціальних питань, політики, науки; 

популярність ведучого ставить учасників у тінь, вся програма сфокусована на 

ведучому; мета – досягнути прихильності споживачів через розваги, тому 

ведучий дозволяє висловлювати персональні думки аудиторії; 

3) ток-шоу висловлювань – головною є аудиторія, яка бере активну 

участь у програмі; експерти відсутні; людям надається можливість 

висловлюватися, при цьому учасники можуть виходити на сцену; ведучий 

часто перебуває серед аудиторії і диригує процесом [302, с. 53–55]. 

Сучасні тенденції представлення політичної інформації, а саме 

інфотейнмент і політейнмент сприяють все більшій інтеграції пізнавальних 
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та розважальних форматів і на такій підставі виникненню нових жанрових 

форм і різновидів політичних ток-шоу.  

Прикладом такої дифузії жанрів у форматі є «Rockpolitik» [328] – 

скандальне політичне ток-шоу італійського співака й кіноактора Адріано 

Челентано, що виходило восени 2005 року на італійському телеканалі «Rai 

Uno». Жанр програми – авторське музично-політичне ток-шоу. Усі випуски 

відкривалися під акомпанемент електричної гітари, що символізувало 

ідеологічну концепцію передачі – поділ світу на «рок і ленто». Ведучий 

(Адріано Челентано) разом із гостями обговорював суспільні й політичні 

питання і виступав із критикою уряду, який на той час очолював Сільвіо 

Беролусконі.  

Експериментом у політичній журналістиці називають програму «The 

Daily Show» з Джоном Стюартом – гібридну суміш комедії, новини та 

політичної бесіди. Досліджуючи питання, чи може це шоу бути формою 

політичної дискусії, Дж. Бейм наголошує на тому, що «The Daily Show» є не 

просто переходом до «розважального», а «більш глибоким явищем 

дискурсивної інтеграції» [300]. 

Сучасні приклади реалізації формату свідчать про тенденцію до 

жанрової дифузії. За умови розширення контенту таких програм у 

майбутньому є перспектива продовжити перелік різновидів політичного ток-

шоу за цією ознакою.  

Пропонуємо також характеризувати політичні ток-шоу за такими 

ознаками. 

Залежно від ступеня залучення глядача до участі в програмі: 

– інтерактивні ток-шоу (переважна більшість українських програм); 

– неінтерактивні ток-шоу («Час. Підсумки дня», «5 канал»). 

Практика існування національних програм засвідчила можливість 

існування і поєднання різних форм роботи з аудиторією. Зокрема, зворотній 

зв’язок з телевізійною аудиторією здійснювався через: 
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– телефонне голосування («Майдан», «5 канал», 2004–2007; «Велика 

політика з Євгенієм Кисельовим», «Інтер»); 

– смс-голосування («Велика політика з Євгенієм Кисельовим» 

(«Інтер»)); 

– інтернет-голосування («Шустер live», «Інтер», на сайті партнера 

програми національного інтернет-порталу UKR.NET і через соціальну 

мережу «Фейсбук», «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на сайті 

програми, «Інтер»). 

Також телеглядачі могли поставити запитання гостям студії з 

використанням технічних можливостей інтернет- і супутникового зв’язку 

(«Вечір з Миколою Княжицьким», ТВі, «Політклуб Віталія Портникова», 

ТВі, через сторінку програм у соціальній мережі Фейсбук, «Республіка з 

Анною Безулик», «5 канал», на сайті програми на каналі, на сторінці 

програми у соціальній мережі Фейсбук і через електронну пошту). 

Можливість висловити думку чи поставити запитання у деяких програмах 

реалізувалася через «телеміст», тобто прямі включення («Майдан», «5 

канал», «Свобода слова», ICTV, «Шустер live», «Інтер»). 

Інтерактивні технології також можуть бути спрямовані на залучення до 

дискусії аудиторії студії, враховуючи що роль глядачів може бути різною:  

– аудиторії студії надається можливість поставити запитання учасникам 

програми через «вільний мікрофон» («Готовий відповідати» з Оксаною 

Зінов’євою, ТРК «Україна», «Свобода слова», ICTV); 

– аудиторію використовують як статистів, відстежуючи її реакцію на 

виступи учасників. 

Зокрема, у програмі «Свобода слова» (ICTV) вперше була використана 

нова інтерактивна технологія, що дозволяє в режимі реального часу стежити 

за реакцією країни на події в студії. Аудиторія програми була підібрана 

незалежними соціологами за певними соціально-демографічними 

показниками, що дозволило репрезентативно представити позицію різних 

верств населення України. Реакція аудиторії на все, що відбувається в студії 
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(у кожного учасника в руках пульт, інформацію з якого отримує комп’ютер 

двічі на секунду), оперативно відображається на графіку симпатій-антипатій.  

За типом авторства програми пропонуємо диференціювати: 

– спільне виробництво («Свобода на “Інтері”» – АТЗТ Українська 

незалежна ТВ-корпорація», «Студія «пірат Продакшн»); 

– власне виробництво каналу («Свобода слова» – ICTV, «Республіка з 

Анною Безулик» – «5 канал»); 

– проект студії («Шустер live» – «Савік Шустер Студія»). 

За локалізацією («прив’язкою») передачі виокремлюємо: 

– програми, що мають постійну дислокацію (більшість політичних ток- 

шоу); 

– так званий «мандрівний формат»: кожна програма – в іншому місті 

(«Готовий відповідати» з Оксаною Зінов’євою, ТРК «Україна», 2009). 

Залежно від мети програми визначаємо такі види політичних ток-шоу: 

– політичну агітацію («Кращий кандидат», ICTV, 2010, «Вибори-2006. 

Теледебати», «1 +1», 2006); 

– обговорення поточних подій – чергову (щотижневу, щоденну) планову 

власну програму телерадіоорганізації; 

– позачергову, тематичну (у зв’язку з форс-мажором) (наприклад, 

спецвипуск ток-шоу «Шустер live» «Велике зречення», присвячений 

зреченню Папи Римського Бенедикта XVI (15.02.2013) [230]; 

– «джинсу» – «замовну» (довести замовний характер такої програми 

складно, проте такі припущення висловлюють медіаексперти, відзначаючи 

постійну присутність окремих політиків і створення для окремих з них 

комфортних умов (монологічного формату) [68; 139]).  

Перший вид можна характеризувати відповідно до змін в українському 

законодавстві, згідно з якими до різновидів передвиборної агітації 

відноситься «проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», 

прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної 
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діяльності партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу або кандидатів у 

депутати» [191; 192]. 

Також пропонуємо характеризувати політичні ток-шоу за такою 

ознакою, як ступінь оригінальності продукту: 

– адаптація запозиченого формату (наприклад, за даними Н. Данькової, 

«Свобода слова» (ICTV, 2005) є українською адаптацією російського 

формату каналу НТВ, авторами якого є Савік Шустер та Віра Кричевська 

(згодом Савік Шустер створює кілька трансформованих політичних форматів 

на інших каналах). Програма «Дуель» (ТРК «Україна», 2007) – також 

адаптація формату каналу НТВ «К баръеру!». «Готовий відповідати» з 

Оксаною Зінов’євою (ТРК «Україна», 2009), «Відкритий доступ» з Андрієм 

Данилевичем – освоєння формату BBC Question Time [58]); 

– оригінальний національний продукт (наприклад, «П’ятий кут», «1+1», 

1995–1999; «5 на 5», «1 +1», 1998; «Епіцентр», «1 +1», 1999–2005; «П’ять 

копійок», «5 канал», 2005–2010; «Свобода на “Інтері”», «Інтер», 2008–2009; 

«Я так думаю з Анною Безулик», «5 канал», 2009–2011; «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим», «Інтер», 2009–2012; «Республіка з Анною Безулик», 

«5 канал», 2011–2012). 

Отже, результати дослідження засвідчили, що науковці, аналізуючи 

політичне ток-шоу, акцентують увагу на особливостях і принципах 

організації комунікації в програмі, розрізняють «ідеальну» і «реальну» 

моделі ведення дискусії. На українському телебаченні відбувається пошук 

оптимального формату політичного ток-шоу, що виявляється в 

експериментах як з формою, так і змістом програм. 

Узагальнення підходів науковців щодо диференціації політичних ток-

шоу дозволяє структурувати політичні ток-шоу за періодичністю, за 

підбором учасників, за характером комунікації, за формою проведення, за 

стилем викладу інформації, за характером спілкування, а також залежно від 

фіктивності дискурсу політичних ток-шоу. Проаналізувавши контент на 

національних телеканалах, пропонуємо характеризувати політичні ток-шоу 



94 

за ступенем залучення глядача до участі в програмі, за типом авторства 

програми (виробника), за локалізацією («прив’язкою») передачі, залежно від 

мети програми, за ступенем оригінальності продукту. 

 

 

2.3. Характеристика різновидів соціальнокомунікаційних технологій 

політичних ток-шоу  

 

 

Науковці, медіакритики і журналісти упродовж останніх років постійно 

піднімають тему маніпулятивного характеру політичних ток-шоу. Зокрема, 

на думку О. Холода, «сучасні політичні ток-шоу знаходяться в авангарді 

інмутаційних процесів, що тягнуть за собою трансформацію свідомості 

суспільства» [254, с. 85]. Означеній проблемі присвячені наукові роботи як 

зарубіжних (Х. Андріанова, Н. Больц, Д. Бондарев, А. Дьорнер, Н. Павлова, 

С. Поцелуєв та ін.), так і вітчизняних дослідників (В. Бабенко, І. Поліщук, 

Г. Почепцов, О. Холод, О. Шерман та ін.); матеріали «Телекритики», 

«Дзеркала тижня» та інших видань. Сучасний дослідницький контекст може 

становити підґрунтя для характеристики СКТ політичних ток-шоу.  

Аналізуючи технології політичних ток-шоу, звертаємо увагу на 

використання СКТ на різних рівнях. Пропонуємо визначати сам формат 

політичного ток-шоу як різновид телевізійних СКТ, що може 

використовуватися як складник: 

– виборчих технологій (можливість самопрезентації кандидатів і їх 

програм); 

– партійної пропаганди (партії висувають власних спікерів, які 

отримують так звані «темники», що в результаті надає можливість партії 

говорити «єдиним голосом»); 

– політичної соціалізації (активне засвоєння людиною певних 

політичних знань, норм, цінностей, включення їх у внутрішню структуру 



95 

особистості, відтворення отриманого досвіду в політичних діях, виявах 

політичної активності); 

– паблік рилейшнз (діалог політиків із громадськістю; спіндоктор); 

– політичного брендингу (партії як товарні марки, політики на ток-шоу 

як товари цих марок); 

– шоутехнологій; 

– політичних технологій (внутрішня аудиторія ток-шоу як фокус-група, 

реакція якої постійно фіксується і відображається на екрані, максимальні 

збіги і розбіжності думок аудиторії ведучий програми коментує в 

підсумковій частині; телефонне експрес-опитування телеаудиторії (див. 

Додаток И).  

Наші думки підтверджуються і спостереженнями науковців. Нині 

дослідники, зокрема, говорять про застосування шоу-технологій. Як вважає 

В. Бабенко, шоу-формати абсолютизують процеси, які відбуваються в 

замкненому просторі в поточну реальність, поступово вводячи в реальне 

життя певні принципи конструювання соціальної поведінки. Синтезуючи 

різні методи взаємодії на аудиторію, шоу намагаються викликати емоційний 

сплеск індивіда або групи людей [4, с. 6]. В. Стаметов, характеризуючи 

природу феномена шоу, ототожнює його з особливою формою 

псевдокомунікації, тобто з «таким видом спілкування, де очевидно присутні 

“мнимодушевность” (термін автора), постійна апеляція до глибинних, 

інтимних засад людської психіки (афектів, пристрастей, фундаментальних 

очікувань і побоювань, глибинних фобіях і маніях), але при прихованій 

прагматичній орієнтації, завжди присутньому механізмі “якоріння”, 

“насильницького запам’ятовування” потрібних для сугесторів символів 

поведінкових еталонів і дій» [231]. 

Суперечлива позиція дослідників стосовно ролі політичних ток-шоу в 

політичній соціалізації особистості. Зокрема, аналізуючи внесок, який масова 

комунікація у формі політичних ток-шоу здійснює у політичну освіту 

громадян, німецький соціолог М. Вагнер визначає чинники, що сприяють 
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цьому. За твердженням науковця, до таких чинників належать презентація 

політичного змісту; можливість зробити власні висновки з представленої 

різної і суперечливої інформації, почутих думок з політичних питань; 

можливість глядачів впливати на думку і процес прийняття рішень 

(забезпечення інтерактиву); пробудження інтересу громадян до участі в 

демократичному процесі через презентацію політично значимої інформації 

[341]. Проте після проведення емпіричного дослідження М. Вагнер 

приходить до висновку, що програми виконують завдання політичної освіти 

на низькому рівні. Це пояснюється низкою зовнішніх чинників: враховується 

вік, рівень політичної освіти, політичні інтереси, суб’єктивна зацікавленість 

політичним питанням [341].  

Натомість Н. Постман у книзі «Розважаємось до смерті» стверджує, що 

зрежисовані телевізійні поєдинки тільки вдають, що несуть глядачам 

важливу для них інформацію. Насправді ж вони лише обманюють аудиторію 

крихтами знання, які подаються безладно й не пов’язані з реальністю [Цит. 

за: 313]. 

Критично оцінюють роль політичних ток-шоу представники популярної 

в Європі концепції символічної політики. Аналізуючи активну участь 

політичних акторів у політичних ток-шоу упродовж двох років (2009–2011, 

науково-дослідний проект), Л. Фогт, А. Дьорнер, М. Бандтель прийшли до 

висновку, що політичні ток-шоу є важливою складовою державної політики 

[340]. Згідно із зазначеним підходом політичні ток-шоу є ідеальним форумом 

для символічної політики. Тобто «символічні конструкти, що виробляються 

владою в якості сурогату політичних ідей, людей і речей, можуть і повинні 

розумітися як епізоди широкомасштабного діалогу влади з громадськістю» 

[161, с. 21].  

Прикладом позитивного впливу програм на зростання свідомості 

громадян є арабські політичні ток-шоу. Порівняно з іншими країнами формат 

ток-шоу з’явився не так давно (на початку 90-х років) із введенням 

супутникових телеканалів. Формат політичних ток-шоу високо оцінений 
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аудиторією в Саудівській Аравії, оскільки упродовж останнього десятиліття 

в складних політичних умовах виступав все більше в якості заміни преси в 

поясненні й обговоренні політичних питань і проблем. За висновком 

дослідників, політичні ток-шоу мають певний вплив на глядачів і також 

залежать від них [298].  

Про використання формату політичного ток-шоу в якості каналу 

пропаганди говорять російські (Х. Андріанова, Д. Бондарев, О. Козлова 

С. Поцелуєв та ін.) та українські (С. Демченко, Д. Клімуш, Г. Почепцов, 

Н. Санакоєва та ін.) дослідники. Проте, якщо в російських ток-шоу 

наголошують на провідній ролі стратегій ведучого для реалізації технології 

інформаційного охоплення [161, с. 157], то специфікою українських ток-шоу 

є представлення партіями власних спікерів (так звані штатні учасники), які 

«отримують так звані “темники”, що в результаті надає можливість партії 

говорити “єдиним голосом”» [182]. 

Аналізуючи сучасні німецькі ток-шоу, Н. Больц говорить про те, що 

пропаганду сьогодні замінив політичний брендинг. Саме це мають на увазі 

політики і партії, коли прагнуть застовпити теми і сформулювати набір 

базових тверджень. За словами науковця, політичний брендинг знижає 

трансакційні витрати виборців, тобто вартість отримання інформації, а партії 

починають існувати в суспільній свідомості як торгові марки, політики в ток-

шоу – як товари цих марок [23, с. 58–59].  

Пропонуємо поділити всі соціальнокомунікаційні технології політичних 

ток-шоу на дві групи: форматні (використовують маніпуляційні механізми 

формату програми) і СКТ учасників. 

На думку Г. Почепцова, маніпуляційні механізми формату політичних 

ток-шоу полягають насамперед у можливості маніпуляції соціологією 

(опитування аудиторії), темами (обговорювані теми здобудуть ширший 

розголос у суспільстві); порядком (розміщення тем і людей); гостями (маючи 

одну лінію викладу, під неї можна добирати навіть міжнародних експертів); 

часом (надання права та більшого чи меншого часу на виступ). З одного 
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боку, науковець підкреслює, що маніпуляційні механізми є потенційними, 

використання чи невикористання яких уже на совісті ведучих. З іншого – 

акцентує увагу на тому, що «коли у створення цих програм, до того ж 

щотижневих, закладаються такі страшні суми, не може не виникати бажання 

скористатися цими механізмами» [175]. 

Розглянемо більш детально маніпуляційні механізми політичних ток-

шоу. Стосовно маніпуляції соціологічними даними провідний український 

соціолог В. Паніотто стверджує, що «інтерактивні опитування, які 

проводяться різними каналами, взагалі не мають жодного сенсу» [148]. 

Учений вважає, що вони повністю є артефактом, який сформований тими, 

хто ставить запитання. Порівнявши відповіді на запитання в ефірі одного із 

телеканалів із результатами соціологічного дослідження (таке ж запитання), 

соціологи отримали різницю майже у 60 %. Тому, як підсумовує В. Паніотто: 

«Краще опитати … 610 людей, але відібраних на основі вибірки, ніж 2 тисячі 

за допомогою інтерактивного опитування» [148]. Німецький медіазнавець 

Н. Больц акцентує увагу на значенні таких опитувань у виборчих технологіях 

як засобі, що допомагає політикам визначити свою лінію у виборчій кампанії 

[23, с. 55]. 

Маніпуляція темами в політичних ток-шоу привертає велику увагу 

дослідників. Г. Почепцов говорить про подачу в політичних ток-шоу 

новинного матеріалу в м’якому вигляді, що дозволяє формувати порядок 

денний, тобто або вводити теми, або забирати їх з поля зору масової 

свідомості; вводити й утримувати потрібну версію події; готувати масову 

свідомість до нового порядку денного [175]; управляти порядком денним за 

рахунок акцентуації того, що є потрібним на поточний момент [184]. Як 

наголошує С. Демченко, сам процес відбору інформації, конструювання 

реальності соціальних проблем дає можливість виступати цензором тому, в 

чиїх політичних, економічних чи соціокультурних інтересах такий процес 

відбувається [63]. 



99 

Аналізуючи особливості використання в політичних ток-шоу 

селективної комунікаційної технології (формула: пропаганда плюс цензура, 

основні принципи «зводяться до єдності, підтримки керівництва, формування 

спільного погляду»), М. Житарюк вказує на мусування в програмах без кінця 

одних фактів і замовчування інших. Як приклад такої технології дослідник 

наводить специфіку висвітлення теми про газові угоди Ю. Тимошенко в 

програмах «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» і «Шустер live» [81].  

Телекритики визначають маніпулювання темами для обговорення:  

– як спосіб маніпулювання деталями (акцентувати чи гіперболізувати 

значення одних і замовчувати значення інших) [294]; 

– як один із засобів зменшення частки опозиційної риторики [133]; 

наприклад, реалізувати таке зменшення дозволяє тематика «Шустер live» 13 

вересня 2013 р.: інтерв’ю прем’єр-міністра Миколи Азарова, питання війни в 

Сирії, потрапляння кількох українських університетів до міжнародного 

рейтингу ВНЗ; 

– як створення інформаційного хаосу, в якому сенс кожної новини 

миттєво розчиняється у цистернах коментарів [36]; 

– як спосіб уникнути брехні, надавши якомога більшій кількості людей 

висловлювати свою правду [36]; 

– як спосіб маркування виборців та політиків, розглядаючи маргінальні, 

але символічні теми [134]. 

Одним із способів маніпуляції з темами є замовчування певних тем. 

Зокрема, на думку медіаекспертів, у політичних ток-шоу в попередні роки 

рідко говорили про міжнародну політику (виняток європейський вибір чи 

інтеграція з Митним союзом); проблеми економіки (навіть теми зарплат 

бюджетників або житлово-комунальної сфери) і культури; податковий тиск 

на підприємців і активи олігархів; про попереднього президента і його 

оточення [80].  
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Значну кількість маніпуляцій дослідники пов’язують із проблемою 

добору учасників політичних ток-шоу, що визначають однією з 

найактуальніших на українському телебаченні [259].  

Узагальнимо маніпуляційні технології, пов’язані з можливістю вибирати 

учасників: 

– технологія «випускання пари» (зниження рівня дискусії, спосіб 

знецінити тему, створити ілюзію нерозв’язаності існуючої проблеми) – 

запросити гостей із суперечливою репутацією (які показали низький рівень 

культури ведення дискусії, скандалістів, демагогів) [127]. Наприклад, ефіри 

українських і російських програм з Володимиром Жириновським; 

– технологія «підміна ньюзмейкера» – запрошення в студію програми 

менш харизматичного учасника, заступника чи колегу лідера громадської 

думки або автора інформаційного приводу державного значення [127] 

(наприклад, «суд над Тимошенко» без Тимошенко в студії, «про Луценка» 

без Луценка); 

– технологія «профанація теми» – запрошення замість компетентних у 

темі експертів тільки політиків і політологів (створює відчуття, що політики 

є експертами з усіх питань і все в країні «крутиться» навколо політики; 

наприклад, спецвипуск програми «Шустер live» на Першому національному 

від 15 лютого, на якому експертами, що обговорювали відставку Бенедикта 

XVI, були політики та політтехнологи [230]; 

– технологія «імітації дискусії» – досягається запрошенням у програму 

тих, хто погоджується з «генеральною лінією партії і уряду» і тими, хто ще 

більше погоджується з нею же; згідно з дослідженнями Д. Бондарева [35], 

такі імітації часто спостерігаються в російських політичних ток-шоу; 

– технологія «підтримки / нівелювання точки зору» – запрошення 

нерівноцінних співбесідників (на користь однієї точки зору – авторитетних, 

що володіють навичками ораторської майстерності, компетентних, на 

користь іншої – маловідомих, некомпетентних) [35];  
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– технологія «забезпечення формальної позаідеологічності» (символічна 

реалізація «плюралізму») – здійснюється через запрошення виразників точок 

зору всіх сторін [45]; 

– технологія «мобілізація своїх виборців»; прикладом реалізації є 

запрошення Ірини Фаріон для обговорення мовного питання. Погоджуємося 

з І. Бекешкіною, що це було розраховано на мобілізацію російськомовного 

електорату, які відчули загрозу від таких виступів [97]; 

– технологія «трансфер або перенос негативу» – запрошення одіозного 

учасника (представника уряду або політичної сили) як спосіб сконцентрувати 

і перенести негатив з непопулярних дій організації на конкретну особистість; 

– трешіміджеві технології – спосіб добору учасників, коли в ролі 

опонента здебільшого для опозиційного учасника запрошується одіозний 

персонаж з неоднозначною репутацією і конфліктною поведінкою (у 

результаті створюються умови для маргіналізації опозиційних діячів) [232]. 

В. Кулик говорить про часту присутність російських політиків та 

експертів у студіях політичних ток-шоу і їхню роль як носіїв «іншого 

погляду», який «симетричність медійного представлення ставить на один 

рівень з українським. А в деяких випадках, завдяки асиметричним засобам 

(на зразок зв’язку телемостом зі студією, де зібралися українські учасники, 

чи заздалегідь записаного коментаря, який ті учасники мусять дивитися й 

потім обговорювати). За висновком науковця, «медійники ставлять росіян у 

привілейоване становище арбітрів або первинних означувачів у якійсь 

українсько-російській або внутрішній українській суперечці» [114, с. 294]. 

Вважаємо, що використанню СКТ також сприяє проблема статусу 

постійних учасників політичних ток-шоу, а саме представлення позиції 

провідних політичних сил особами, що не впливають на прийняття рішень. 

Таким чином обговорення суспільно важливих питань часто перетворюється 

на повторення одноманітних аргументів, елементарну трансляцію «домашніх 

заготовок». 

До форматних СКТ відносимо маніпуляції ведучих: 
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– активні дії ведучого щодо підтримки чи згортання певних тем; 

– «випадкове» залучення деяких учасників програми до дискусії як 

спосіб повернення дискусії в потрібному напрямі або спосіб шокувати 

аудиторію; 

– маніпуляцію порядком виступу (надання слова спочатку тим, думка 

яких імпонує замовнику програми); 

– тенденційне «дотримання» регламенту, деформування процедури 

обговорення (обмеження виступів «небажаних» осіб); 

–  подвійні стандарти в поведінці ведучого: уникнення незручних 

питань на адресу «своїх»; 

– попереднє узгодження запитань з кандидатами; 

– відсутність реакції на невідповідь учасників на поставлене запитання 

(«технологія невтручання»);  

– зниження градусу дискусії або відволікання від запитання за 

допомогою фрази «Відповідь на це питання ви почуєте після рекламної 

паузи»; 

– ігнорування зауважень учасників; 

– реалізацію власних ідейно-політичних симпатій; 

– програмування сприйняття та майбутньої реакції через наведення 

оціночних суджень перед викладом фактів, інтерпретацію фактів, 

використання слів-класифікаторів, дозування інформації; 

– використання технології «коментар» перед початком дискусії або 

після завершення з метою розстановки акцентів. 

Доктор психологічних наук О. Соколова, характеризуючи ведучих 

російських політичних ток-шоу, зазначає, що в кожного з них є свій 

фірмовий стиль маніпуляції. Науковець звертає увагу на технологію, що 

успішно використовується в програмі П. Толстого, – «підміна сенсів, 

вкладання своїх інтерпретацій в слова опонента» [140]. З цією метою 

необхідно передбачити присутність на ток-шоу будь-якого іноземця, що 

погано розмовляє російською. Ведучий береться допомогти гостю висловити 
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свою думку, вставляючи у відповідь «потрібні» слова і судження. При цьому, 

за спостереженням О. Соколової, П. Толстой користується відомим 

психологічним прийомом навіювання або «програмування»: «Ви ж хотіли 

сказати...» або «Насправді ви маєте на увазі...». Підсилює дієвість таких 

засобів інтонація ведучого: «усе це говориться м’яко, люб’язно» [140]. 

Технологію інформаційного охоплення (пропаганди) відносимо як до 

форматних, так і СКТ учасників політичних ток-шоу. У форматі програми 

вона має певні особливості використання. Зокрема, за спостереженням 

І. Поліщук, активно використовуються методи фрагментації, створення 

фактів, історичних аналогій, «закидання брудом», семантичного 

маніпулювання,використання дезінформації [156]. Як стверджують 

Н. Санакоєва і Д. Клімуш, найбільш популярними з маніпуляційних 

технологій, що застосовуються в політичних ток-шоу, є різні за мірою агресії 

питання до співрозмовників, «лобове зіткнення» учасників шоу, кількість 

появ того чи іншого гостя, метод «забовтування» і використання техніки 

емоційного резонансу [210, с. 3].  

Про застосування такого різновиду пропаганди, як «бюрократична», у 

політичних ток-шоу говорить С. Демченко. Учений зауважує, що 

концентруючись на висвітленні діяльності можновладців та інших 

представників «верхів», медіа конструюють образ суспільства, якому 

притаманна лише видимість соціально-політичного різноманіття. Як 

результат – політика сприймається як виключно «внутрішня справа» однієї 

чи двох-трьох еліт, що борються за владу, та незначної частини 

привілейованої частини суспільства [63, с. 32]. 

Особливого поширення в українських політичних ток-шоу набула 

технологія створення сприятливих умов для виступу певних учасників, за 

визначенням медіакритиків формат «теплих ванн» [88]. (Подібні за змістом 

СКТ є в іміджевих технологіях (інструментарій «формат») і паблік рилейшнз 

(організація події і способу її висвітлення в ЗМІ). За спостереженням 

медіакритиків технологія створення сприятливих умов для виступу певних 
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учасників здебільшого використовувалась у програмах «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим» («Інтер») і «Шустер live» (ТРК «Україна, Перший 

національний, «Інтер»). Сутність технології полягає в тому, що учасник 

перебуває наодинці з толерантно налаштованим ведучим і фактично 

безмовною аудиторією, яка реагує натисканням на кнопки чи 

аплодисментами. Зміна форми програми з дискусійної на монологічну 

створює комунікативний формат, завдяки якому політик здатен проявити 

свою значущість, знання питання, і відповідно, уникнути ситуації, що може 

продемонструвати небажані якості. Зокрема, у ток-шоу «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим» ведучий, створюючи такі умови, запрошував 

журналістів, проте вказував на особливості формату спілкування з 

високопосадовцем. Наприклад, звернення до журналістів у програмі від 

25.11.2011: «Сьогодні пан Кузьмін люб’язно погодився дати нам, мені і моїм 

колегам-журналістам, присутнім у нас в студії, інтерв’ю з цього приводу в 

прямому ефірі. Я підкреслюю – це буде інтерв’ю. Ні дебати, ні дискусія, 

оскільки пан Кузьмін, наскільки я розумію, не готовий вести будь-які 

телевізійні дебати з ким би то не було. І це, на мій погляд, його право» [33]. 

Формуванню думки, потрібної замовнику інформаційної пропаганди, як 

вважає С. Біланчук, сприятиме використання таких технологій, як 

спрямування думки реципієнта в потрібному руслі, дозування інформації, 

введення в оману телеглядача за рахунок підставних героїв, створення ілюзії 

нібито людина мало обізнана з темою [21]. 

До форматних пропагандистських технологій відносимо також «пробну 

кулю» («вкинення» на пробу певної ідеї з метою перевірити реакцію на неї). 

Наприклад, ідеї про кількісне скорочення українського парламенту. Для 

реального осмислення відводиться недостатньо часу, результат застосування: 

ідея потрапила у свідомість глядачів, отримала певну легітимізацію й 

відкрила можливість подальших маніпулятивних ігор із цією темою [155]. 

Сучасна політична сфера, на думку німецького соціолога Т. Мейєра, 

взагалі не орієнтується на ідеологічну боротьбу, а тяжіє насамперед до 
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видовищності, тобто демократія поступово витісняється медіократією, коли 

саме закони жанру диктують іміджеві вимоги до політиків [322]. Тому 

значної ваги в політичних телевізійних ток-шоу набувають іміджеві 

технології. З появи в ефірі українських телеканалів першого політичного ток-

шоу у політиків з’явилися додаткові можливості впливати на свій імідж, а 

якщо врахувати, що українському виборцеві властива значна персоніфікація 

образів політичних партій, то й на імідж політичної сили, яку вони 

представляють. Адже в останні роки увага до поняття «імідж» посилилась 

насамперед у зв’язку з актуальною проблемою вибору. Щоб залучити на свій 

бік виборця, політичні партії, окремі політики прагнуть сформувати собі 

відповідний імідж, який сприятиме досягненню їх мети.  

Імідж політика є результатом усвідомленого і цілеспрямованого 

конструювання його образу. Зауважимо, що жанрові особливості ток-шоу 

здебільшого сприяють тому, що імідж політика створюється ситуативно, 

тобто є стихійним. Адже вдала відповідь на запитання, виступ політика з 

приводу назрілої проблемної ситуації може викликати резонанс у суспільстві. 

Крім того, імідж може набути позитивності чи негативності залежно від 

певних суб’єктивних та об’єктивних причин. Розглянемо, які чинники 

враховуються під час створення позитивного або нейтрального образу 

політиків саме в політичних ток-шоу. Реалізації такого інструменту 

іміджевих технологій, як формат, можуть активно сприяти особливості 

підготовки та проведення програм. Наприклад, якщо ведучий буде більше 

часу надавати одній політичній силі або представникам певного угруповання, 

в умовах зміни формату програми (як відбувалось напередодні 

президентських виборів 2010 року, коли ток-шоу перетворилися на 

агітмайданчики для кандидатів) [9; 69]. У такому випадку можна говорити 

про створення імідж-форматів, найсприятливіших для об’єкта.  

Засобом зниження іміджу політиків (трешіміджевою технологією) є 

маргінальний політичний статус опонентів. Створення умов для 

маргіналізації опозиційних діячів, на думку експертів видання 
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«Телекритика», відбувається шляхом добору учасників (запрошуються 

одіозні персонажі, заряджені на конфлікти). Опозиціонери ж часто 

недооцінюють небезпеки зниження іміджу, вступаючи в конфлікти з 

учасниками, яким репутаційні втрати не страшні [232]. 

На мету використання іміджевих СКТ впливають специфічні стратегії 

режисури телеоператорів. Х. Шиха, здійснюючи опис таких стратегій, 

говорить про важливість досконалого диригування камерами, що безжально 

«схоплюють» мову тіла дискутантів. Адже попри вербальні засоби 

вираження вирішальну вагу в сприйнятті реципієнтом відіграє у політичних 

ток-шоу також дієвість міміки та жестикуляції задіяних у дискусії гостей. 

Оператори ж намагаються створити відірвану від інформативного та 

аргументативного наповнення драматургію стосунків, починаючи від 

зрадницької чи характерної для когось міміки, порухів рук, постави тіла, 

особливо підкреслюючи супровідні емоційні елементи дискусії. За 

висновком науковця, завдяки професійній операторській та режисерській 

роботі можна досягти того, що політик виглядає вигідно чи невигідно [333].  

Особливо цікавою є демонстрація неспівпадіння між тим, що 

говориться, та тим, що показується. Якщо, наприклад, політик вербально 

виражає велику самовпевненість, а мова його тіла виявляє сильну непевність, 

то камера може вловити таку розбіжність. Зауважимо, що в українських ток-

шоу спостерігаємо й інші стратегії роботи телеоператорів. Зокрема, в ток-

шоу «Шустер live» часте переключення ракурсів застосовується з метою 

зображення реакції аудиторії та інших учасників на промову (див. 

Додаток К). В. Манько та І. Жмайло говорять про використання стратегії 

режисури роботи телеоператорів з метою маніпуляції. Наприклад, при 

мікрофоні учасник програми доповідає про щось серйозне і суспільно 

значиме, а в кадрі – іронічно усміхнене обличчя іншого учасника. У 

результаті запам’ятовується не зміст виступу, а емоція, прив’язана до 

візуалізації [127]. 
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До іміджевих форматних СКТ також відносимо використання 

інструменту «соціологічне опитування» («індикатор довіри»). Зокрема, у ток-

шоу «Шустер live» на телеекрані демонструється індикатор рейтингу, що 

показує рівень підтримки внутрішньої аудиторії, відібраної за соціологічною 

вибіркою. У результаті цей інструмент засвідчує як суспільне схвалення (у 

випадку значної підтримки), так і суспільне несхвалення. Дії ведучого 

можуть інтенсифікувати (звернення уваги на високий рівень підтримки, у 

випадку низької підтримки акцент на значимості і такої цифри) або 

нівелювати (зникнення індикатора з телеекрану під час виступу окремих 

посадовців за критично низьких показників) ефективність технології 

«соціологічне опитування».  

Організації суспільного схвалення також сприяє позитивна реакція 

внутрішньої аудиторії, а саме оплески. Зниженню іміджу промовця 

сприятиме вказування ведучим на суперечливі моменти виступу або 

вказування на неправоту чи інші недоліки або суперечності в діяльності. Як 

спосіб організації суспільного несхвалення використовується також 

демонстрація реакції телеглядачів (Див. Додаток Л).  

Іміджеві СКТ відносимо і до технологій, використовуваних учасниками. 

Як стверджують автори монографії «Імідж політичного лідера: проблеми 

формування та практичної реалізації» В. Корнієнко, С. Денисюк, сьогодні 

для створення оптимального іміджу політика найчастіше використовують 

такі прийоми: «використання авторитетів (груп впливу)»; «стверджувальні 

заяви»; «станьте на бік переможців» (експлуатується бажання людей бути на 

боці переможця); «спрощення проблеми»; «вибірковий добір інформації»; 

«використання повідомлень і тем з залякуванням»; «використання ціннісних 

слів»; «такий же, як усі ми»; «загострення уваги»; «невизначені вислови і 

натяки, що несуть негативне забарвлення»; «відволікаюча пропаганда» 

(перенесення уваги аудиторії з тем пропаганди супротивника на інші теми); 

«перенесення несхвалення і негативного іміджу»; «наклеювання ярликів»; 

«псевдологічні висновки» (у якості різновиду методу виступає його спільне 
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використання з методом «вибірковий добір інформації», коли висновки 

робляться на основі обмеженого масиву інформації) [110, с. 84–86]. 

Більшість таких прийомів представлені і в ефірі суспільно-політичних ток-

шоу. 

Активно застосовуються в політичних ток-шоу технології формування 

негативного іміджу (трешімідж). У лексиконі політтехнологів ця категорія 

технологій називається іміджбрейкінгом [150, с. 134] і найчастіше 

пов’язується з реальним або вигаданим матеріалом, що компрометує 

кандидата. 

О. Холод пропонує виокремити технології формування трешіміджу на 

лексичному рівні і тактичними засобами [252, с. 59–62]. Значну частину з них 

можна використати для аналізу трешіміджевих технологій, задіяних у 

політичних ток-шоу. Серед технологій формування трешіміджу тактичними 

засобами особливу увагу в політичних ток-шоу привертає технологія 

розповіді про «потворного карлика». За визначенням Т. Клінкової, 

«розповідь про потворного карлика» – інмутаційний інструмент ЗМІ, який 

ґрунтується на безпосередньому впливі на свідомість споживача інформації 

(реципієнта) через опис правдивих та неправдивих негативних вчинків, 

ставлення або бездіяльності особи чи групи осіб [104, с. 26]. Погоджуємося з 

думкою дослідниці, що цей інструмент можна ототожнити з відомим 

прийомом антиреклами «формування образу ворога», оскільки вони мають 

спільну мету. Реалізується «розповідь про потворного карлика» політиками, 

які всі нещастя і біди пов’язують з опонентами. При чому активно 

застосовується незалежно від того, при владі чи в опозиції перебувають 

політики (коли відбувається зміна влади, представники нової влади більш 

активно перекладають усю вину на попередників). Наприклад, медіакритики 

зазначають, що тема «Юлія Тимошенко як головний винуватець всіх наших 

проблем» перетворилася на довготривалий серіал, регулярно в різних 

форматах виникаючи на різних ток-шоу [83]. 
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Для зниження іміджу конкурента іміджмейкери часто використовують 

методи так званого «чорного» і «сірого» ПР, серед яких найчастіше 

зустрічаються такі: 

– «клапана» – переведення громадської думки з позитивної оцінки на не-

гативну; навіть найсильніші лідери за вмілої атаки на них можуть бути в 

програші; 

– «живої мішені» – перенесення негативу з одного об’єкта на інший; 

– «краплі» – постійна, систематична подача критичного матеріалу 

поступово створює у споживача інформації відповідний негативний образ; 

– «підказки», як спосіб роботи з масовою аудиторією: демонстрація 

знаків, що підтверджують правильність обраної інтерпретації для конкретної 

ситуації; підказка ніби виводить розуміння ситуації на заданий рівень; 

– «резонансна технологія»: використання раптового інтересу масової 

свідомості до чогось; тут мають на увазі два можливі варіанти розвитку 

ситуації: коли приходить підтвердження чуткам, що довго ходили, або, коли 

реальна політична кон’юнктура вступає в протиріччя з образом лідера [110, 

с. 94–95]. 

Для погіршення іміджу конкурента широко використовується й багато 

інших технологій, у тому числі методи побічного інформаційного впливу, 

нав’язування критеріїв оцінки, впливу на громадську думку під час 

проведення соціологічних досліджень, які мають маніпулятивний характер 

[110, с. 95]. 

Російська дослідниця Е. Могилевська, аналізуючи маніпуляційні 

прийоми ток-шоу, зазначає, що вони використовуються з метою підтримки і 

збереження аудиторії. Науковець спирається на такі типи впливу: вторгнення 

(активний впливу на глядача без урахування того, наскільки він готовий до 

сприйняття інформації); догляд (характеризується взаємною відчуженістю 

комунікатора і аудиторії); саморозкриття (характеризується активним 

самовираженням комунікатора, чия позиція адресується глядачеві, але не як 

іншому, а скоріше як самому собі); залучення (передбачає єдність 
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комунікатора і глядача, тобто їх співучасть, сприяння і співтворчість, єдиний 

темп діяльності, єдине переживання минулого, теперішнього і майбутнього) 

[138, с. 47]. 

Досліджуючи лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного впливу в 

теледискусії, Х. Андріанова визначає методи інформаційного впливу в 

російських політичних ток-шоу В. Соловйова і М. Шевченка. Серед 

основних: інформаційна блокада, штучне «прораховування» ситуації, ефект 

бумеранга, ефект ореолу, ефект ритуалу, ефект первинності, ефект 

присутності, ефект «інформаційного штурму», імідж «простої людини», 

ефект правдоподібності, створення видимості, зворотній зв’язок, маніпуляції 

зі статистикою, випередження подій, конструювання образу ворога, 

експресивний удар, показна проблематика і ангажована розстановка акцентів 

і зміщення акцентів, принцип контрасту, використання «лідерів думок», 

схвалення уявної більшості, гра на індукції провини і самокритиці, 

емоційний резонанс, надлишкове інформування та ін. [2, с. 18]. 

Медіакритики також наголошують на активному використанні в 

політичних ток-шоу пропагандистських технік. Узагальнивши матеріали 

«Моніторингу політичної пропаганди та маніпулятивних технологій у 

випусках щотижневих підсумкових інформаційно-політичних програм та 

політичних ток-шоу» [139] за 2009–2014 рр., визначимо, які методи та 

прийоми пропаганди найчастіше застосовують запрошені на програму 

політики (як провладні, так і опозиційні). Найбільш поширеними з них є такі 

прийоми: «фальшивого авторитету»; «безпідставне твердження»; 

«наклеювання ярликів»; «перенесення негативу»; маніпулятивного 

«переносу»; постійна апеляція до авторитету – президента, вищого 

начальника, власної посади; демонстрація особливої обізнаності, що дає 

змогу понизити опонентів як дилетантів, які не знаються на предметі 

дискусії; прийоми фальшивої згоди та фальшивого схвалення, коли, 

визнаючи слушність аргументів протилежної сторони, політик використовує 

їх для підтвердження власної правоти; «багаторазового повторення», який 
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передбачає, що слухачі не будуть замислюватися над тим, чи відповідає 

викладена теза дійсності; технологію «роздування деталі»; прийоми 

«замовчування» та «опускання» незручної інформації; «перекручування слів» 

і «підміни понять»; «напівправди» та відвертої брехні; 

«мультиплікативність» (подрібнення інформації з метою отримати 

кумулятивне негативне чи позитивне враження); «висміювання» чиїх-небудь 

дій; спільне застосування наполягання на особливій складності 

розглядуваного питання, апеляція до «особливої поінформованості», 

розраховані, як правило, на те, щоби споживач повірив на слово; 

«констатація факту», коли бажане становище подається як здійснений факт; 

«трансфер»: у відповідь на звинувачення – позитивний приклад діяльності в 

іншій сфері.  

На окрему увагу заслуговує набір пропагандистських прийомів, що 

використовується практично в будь-якій дискусії на історичні теми: 

«безпідставні твердження», «надузагальнення», «апелювання до емоцій», 

«маніпулювання стереотипами», «демонізація опонентів», «фальшиві 

аналогії», навішування ярликів «свій-чужий» на історичні події та постаті. 

Причому найбільш активно політики застосовують названі прийоми в ті 

моменти дискусії, коли не вистачає раціональних аргументів [139]. 

М. Михайлова називає комунікативною технологією ток-шоу чорну 

риторику (маніпулювання всіма необхідними риторичними, діалектичними, 

еристичними та рабулістичними прийомами для того, аби спрямувати бесіду 

в бажане русло й підвести опонента чи публіку до бажаного для нас висновку 

чи результату) і детально аналізує прийоми, що зустрічаються в політичних 

ток-шоу. Серед них «вуста правди» (коли опонента лякають відповідальністю 

за сказане або зроблене, навіть якщо він безсумнівно має рацію); 

«розмазування» (улюблений прийом політиків, що в найзагальнішому його 

втіленні називають демагогією); «підмазування до опонента»; замість 

відповіді – оцінка поставленого запитання; «адвокатський» прийом, за якого 

проста помилка опонента зводиться до власного аргументу. Аргументом стає 
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і видумана помилка; мовчання (один із трюків, що дозволяє вселити в 

співбесідника дуже сильне відчуття невпевненості, що змушує його 

буквально через одну-дві секунди сказати все, аби лише не мовчати); 

уникнення незручних тем (інша назва – «фальшива мішень»: «підставляння 

опоненту в якості основного об’єкта уваги / атаки / критики другорядних / 

несуттєвих проблем, питань, предметів тощо з метою його відволікання від 

маніпулятивних дій); «інквізиторський» (середньовічні інквізитори досягали 

свого не лише за допомогою тортур, а й використовуючи мовні пастки); 

«вухата аналогія» чи псевдодоказ (аналогія може бути аж надто далекою, але, 

«притягнена за вуха», діє на неспокушеного опонента); «загальновідомі 

істини» (те, про що говорить ритор, мовби, настільки очевидно і відомо, що й 

говорити про це немає коли, а не повірити – просто соромно); апеляція до 

авторитетів; прийом особистих зачіпок – апеляція до особи (опонента 

критикують не за його об’єктивні дії, а за зовнішній вигляд, особисті зв’язки, 

розумові здібності тощо); апеляція до «всіх»; «атака картинками», коли 

промовець колоритно розписує предмет маніпулювання, використовує гучні 

фрази; «підштовхування» (підкреслюючи певну деталь у запитанні чи 

заклику, можна наштовхнути на конкретну думку чи відповідь); 

«підмазування до публіки»; «контраст» (від спокійних, лагідних і 

доброзичливих слів переходять до прямих звинувачень); «жорсткий» гумор; 

звернення до «хору» (звернення до присутніх в аудиторії під час програми, 

при чому не для голосування чи конкретної відповіді, а для того, щоб почути 

реакцію на слова) [137, с. 6–14]. Зауважимо, що частина зазначених прийомів 

зазвичай розглядається серед інструментів пропаганди.  

Окремо виділяють міфологічні комунікації, що активно вивчаються 

фахівцями гуманітарного наукового спектру. У політичних ток-шоу ми 

спостерігаємо визнаний дослідниками своєрідний феномен «невмирущості 

міфів», які виступають потужним фактором впливу на суспільну свідомість. 

Проте цей факт частіше згадується на сторінках преси, ніж у наукових 

виданнях. Зокрема, М. Караменов порівнює дійство політичного ток-шоу з 
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відтворенням міфологічних сюжетів давньогрецького театру: «виступаючий 

на політичному шоу найчастіше не виражає себе як певну індивідуальність із 

тільки їй одній властивими поглядами, а ніби втілює колективну мораль і 

стратегію партії, до якої належить. Міфологічний сюжет заміняють явні і 

таємні плани партії, її стратегія і програма, а також корисливі інтереси 

можновладців» [98]. Журналіст зазначає, що елементи стародавніх 

міфологічних сюжетів можуть ставати матрицею для показної поведінки або 

виступу якогось політика. «Гераклів, які здійснили той чи інший політичний 

подвиг – приміром, внесення змін до закону або блокування трибуни, – ми 

маємо змогу бачити на кожному ток-шоу. Бачимо і прометеїв, котрі 

ощасливлюють народ якимось предметом або явищем цивілізації, 

принесеним з олімпу залежно від ситуації в країні» [98]. Соціальний 

психолог О. Покальчук на сторінках «Дзеркала тижня» також піднімає тему 

обігравання в ток-шоу політичних, соціальних, історичних міфів та ритуалів, 

правильності чи неправильності їх виконання [153]. 

На думку медіаекспертів, причиною оперування політиками суто 

маніпулятивними міфологемами (наприклад, «ми продовжимо курс реформ, 

успішність яких визнає Європа», «забрали в олігарха, продали і роздали 

людям») є розрахунок учасників на суто емоційне сприйняття [259].  

 До СКТ учасників відносимо також технологію «інформаційні війни» 

(інформаційного протистояння-боротьби). Прикладом такого протистояння 

можна назвати загострену протидію партій – представників протиборчих сил, 

а також претендентів на роль лідера в політичному процесі напередодні 

виборів або президента країни, або парламенту.  

Як стверджує Т. Березовець, головною метою інформаційних війн у 

політиці є дискредитація і деморалізація політичного опонента, а також 

формування необхідної суспільної думки (як правило, негативної) з того чи 

іншого приводу [20]. Для досягнення цього політики використовують 

технології формування негативного іміджу (трешімідж) і технології 

антиреклами.  
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На залежності СКТ від комунікативного контексту наголошують 

Н. Павлова, А. Григор’єва, здійснивши порівняльний аналіз засобів 

мовленнєвого впливу в теледебатах, телебесідах і ток-шоу. Російські 

науковці дійшли до висновку, що, хоча в усіх видах телевізійного дискурсу 

використовуються схожі прийоми мовленнєвого впливу, існують помітні 

відмінності в частоті їхнього використання (найчастіше прийоми впливу 

реалізуються в передвиборчих дебатах), а також у наборі найбільш 

запитуваних прийомів. Наприклад, «експресивні слова» і «емоційне 

зараження» характерні для теледебатів, «посилання для очевидців» – для 

телебесід [147]. 

Отже, соціальнокомунікаційні технології, пов’язані з політичними ток-

шоу, ми пропонуємо характеризувати у двох площинах: 1) телевізійні СКТ, у 

яких формат політичного ток-шоу виступає складовою або інструментом 

реалізації певних технологій і 2) СКТ політичних ток-шоу (форматні та 

учасників). З’ясовано, що характеризуючи окремі соціальнокомунікаційні 

технології політичних ток-шоу, схожі за змістом прийоми дослідники 

відносять до різних технологій. Зокрема, прийоми пропаганди і «чорної 

риторики» (техніка НЛП); пропаганди, рекламних, іміджевих технологій і 

паблік рилейшнз. Науковці та медіакритики акцентують увагу на 

одночасному використанні різноманітних СКТ в політичних ток-шоу.  

Висновки до розділу  

Аналіз наукових джерел виявив відсутність цілісного структурного 

підходу до вивчення цього телевізійного жанру. Увага дослідників 

спрямована на аналіз ролі та значення політичних ток-шоу в суспільному 

житті; жанрової своєрідності програм; маніпулятивного потенціалу формату і 

механізмів реалізації маніпуляцій; майстерності і ролі ведучого; специфіки 

реалізації в політичних ток-шоу соціальнокомунікаційних технологій. 

Зауважимо, що значно ширшим є коло питань, що є предметом розгляду 

публіцистичного і медійного дискурсів.  
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Запропонована сукупність характеристик принципів організації дискусії, 

обов’язкових компонентів програм цього жанру, структурних взаємозв’язків 

між ними дозволяють змоделювати образ сучасного політичного ток-шоу, 

який був би цікавий глядачу і задовольнив би професіоналів у середовищі 

українських медіа. У науковому і професійному середовищі постійно 

з’являються пропозиції стосовно вдосконалення програм формату 

політичного ток-шоу, які б могли використати виробники для створення 

більш якісного продукту. 

 Аналіз поглядів дослідників щодо диференціації політичних ток-шоу 

дозволяє представити різновиди за такими ознаками: періодичністю, 

підбором учасників, характером комунікації, залежно від фіктивності 

дискурсу, за характером спілкування, формою проведення, стилем викладу 

інформації. Зауважимо, що окремі параметри, взяті науковцями для 

визначення різновидів (зокрема, переважання розважального чи 

інформаційного елементу), є суперечливими. Адже змістове наповнення 

кожного випуску передачі може постійно змінюватися, що свідчить про 

умовний характер такої класифікації. 

Пропонуємо характеризувати політичні ток-шоу також за ступенем 

залучення глядача до участі в програмі; за типом авторства програми 

(виробника); за локалізацією («прив’язкою») передачі; залежно від мети 

програми, за ступенем оригінальності продукту. 

Активне дослідження політичних ток-шоу науковцями і 

медіаекспертами на предмет застосування різноманітних технологій 

дозволило представити узагальнену картину різновидів СКТ, застосовуваних 

у програмах жанру. Серед форматних технологій: маніпуляції 

соціологічними даними, формування порядку денного, маніпуляція з темами; 

СКТ, пов’язані з можливістю вибирати учасників («випускання пари», 

«підміна ньюзмейкера», «профанація теми», «імітація дискусії», 

«підтримка/нівелювання точки зору», «забезпечення формальної 

позаідеологічності», «мобілізація своїх виборців», «трансфер або перенос 
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негативу». До форматних СКТ відносимо маніпуляції ведучих. Частину 

засобів технології інформаційного охоплення та іміджевих технологій 

відносимо до форматних СКТ, частину – до технологій учасників. Серед 

іміджевих технологій значним є перелік СКТ іміджбілдингу (створення 

позитивного іміджу) і трешіміджу (формування негативного іміджу).  
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РОЗДІЛ 3 

ВЕРИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ТОК-ШОУ 

 

 

У практичній частині ми ставимо мету верифікувати (ідентифікувати й 

охарактеризувати) особливості використання соціальнокомунікаційних 

технологій у телевізійних політичних ток-шоу в українському телеефірі в 

період від 2009 року до 2014 року. 

Для реалізації мети ми дійшли висновку, що доцільними можуть бути 

декілька дослідницьких процедур. 

1. Для аналізу ми вибираємо програми жанру політичного ток-шоу в 

передвиборчий період, оскільки саме в цей період відбувається 

інтенсифікація використання СКТ. 

2. Перед виборами Президента України 2010 р. (І період) і 2014 р. (ІІ 

період) ми обрали по два найпопулярніших ток-шоу: «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим» («Інтер»), «Шустер live» (ТРК «Україна») – у перший 

період і «Шустер live» («Перший національний»), «Свобода слова» (ICTV) – 

у другий період. 

 3. Для аналізу обрано такі політичні ток-шоу:  

 – «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» («Інтер») (30.10.2009 – 

29.01.2010) – 9 випусків; 

 – «Шустер live» (ТРК «Україна») (13.11.2009 – 29.01.2010) – 9 

випусків; 

 – «Шустер live» («Перший національний») (4.04.2014 – 23.05.2014) – 

9 випусків; 

– «Свобода слова» (ICTV) (14.04.2014 – 23.05.2014) – 9 випусків. 

 4. Під час перегляду програм ми фіксували інструментальний 

комплекс (техніки, прийоми) пропагандистських та іміджевих форматних 
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СКТ у політичних ток-шоу, оскільки вони більшою мірою проявляються, ніж 

інші.  

 

 

3.1. Специфіка соціальнокомунікаційних технологій політичних 

ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим», «Шустер live» у 

період виборів Президента України (2010 рік) 

 

 

Згідно з поставленими завданнями в політичному ток-шоу «Велика 

політика з Євгенієм Кисельовим» ідентифіковано пропагандистські та 

іміджеві форматні (використовують маніпуляційні механізми формату 

програми) СКТ. Для визначення специфіки соціальнокомунікаційних 

технологій аналізованого ток-шоу розглянемо методи і прийоми технології 

інформаційного охоплення. Серед пропагандистських форматних СКТ 

політичного ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» особливе 

місце посідає технологія створення сприятливих умов для самопрезентації 

учасника. Реалізації зазначеної технології сприяють форматні особливості 

програми: перша частина присвячена спілкуванню з кандидатами в 

президенти у формі інтерв’ю, у випусках перед другим туром весь час 

приділений кандидатам. Крім значної кількості часу (у середньому – 1,5 

год.), використана форма «запитання – відповідь» більш сприятлива для 

презентації учасників, ніж дискусія. Адже дискусія передбачає обмін 

аргументами та контраргументами, і в однієї із сторін може забракнути 

аргументів. У форматі інтерв’ю право останнього слова залишається за тим, 

хто відповідає. Крім того, деяких кандидатів двічі запрошували на ефір у 

передвиборчий період, серед них як кандидати, які вийшли у другий тур 

виборів (В. Янукович і Ю. Тимошенко), так і інші, зокрема, С. Тігіпко 

(20.11.2009 і 11.12.2009) і В. Ющенко (27.11.2009 і 25.12.2009). 
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Застосування згаданої технології безпосередньо пов’язано також із 

«гнучким» форматом цієї передачі (непостійний хронометраж, різна кількість 

запрошених, наявність кількох структурних частин). «Гнучкість» обраного 

формату дозволяє змінювати умови спілкування з учасниками, тобто 

варіювати ступінь «сприятливості». Зокрема, до найбільш сприятливих умов 

відносимо запрошення лояльних журналістів, надання можливості розлого 

відповідати на запитання, присутність членів команди кандидата, що мали 

можливість доповнити його відповіді й висловити свою позицію (наприклад, 

ефіри від 25.12.2009, учасник – В. Ющенко, 15.01.2010, учасник – 

В. Янукович). Також один із кандидатів (В. Ющенко) мав можливість 

залишитися на другу частину програми і брати участь у дискусії. Як 

засвідчив аналіз, значно зменшити ступінь «сприятливості» можна через 

запрошення критично налаштованих журналістів, тенденційне дотримання 

регламенту програми, загальну манеру спілкування ведучого з кандидатом, 

розгляд тем, що дискредитують учасника (наприклад, ефір від 29.01.2010, 

учасник – Ю. Тимошенко). З цією ж метою використовувалась техніка 

приглушення тем і активності учасників. За нашими спостереженнями вона 

реалізувалась за допомогою різних способів відведення від теми. Зокрема, 

прохання до учасника змінити тему (15.01.2010); перебивання та суперечки 

як спосіб змінити тему (наприклад, суперечка з О. Єфремовим у програмі 

20.11.2009, суперечка з Ю. Тимошенко 29.01.2010). Такий спосіб відведення 

від теми, як перебивання на рекламу, дозволяє ще й значно «понизити 

градус» розмови, відволікти глядачів від гострого моменту. Наприклад, 

таким чином 29.01.2010 Є. Кисельов не дав можливості Ю. Тимошенко 

зачитати здійснений профспілками аналіз закону про соцстандарти, 

запропонованого опозицією. Також для зміни теми активно 

використовувались прийоми клапан (переведення громадської думки з 

позитивної оцінки на негативну) і перенесення або трансфер негативу. 

Прийом клапан використовувався здебільшого у випадках, коли учасник 

розказував щось позитивне про свою діяльність. Приміром, 11.12.2009 
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розповідь В. Ганаги про досягнення на посаді сільського голови ведучий 

просить прокоментувати представника опозиції Ю. Мірошниченка зі 

словами: «Юрію Романовичу, немає відчуття, що втрачаєте ваших активістів 

у Криму? Тимошенко перехоплює ініціативу» [29]. Застосування трансферу 

негативу дозволяє не тільки змінити тему, а й спонукати учасника 

виправдовуватися або сперечатись (наприклад, 4.12.2009 після критики 

Ю. Тимошенко лідера партії регіонів та фракцій парламенту у використанні 

родинних зв’язків для потрапляння у парламент родичів та кумів Є. Кисельов 

переводить негатив на фракцію БЮТ: «Що, у членів партії… пробачте, 

фракції БЮТ у жодного немає кумів?» [28]. 

До типових прийомів технології інформаційного охоплення в 

аналізованому політичному ток-шоу відносимо зворотний зв’язок, що 

створює ілюзію участі в інформаційному процесі. Його реалізація 

передбачається через проведення інтерактиву. На початку програми ведучий 

ставить запитання до телеглядачів, відповісти на яке вони могли телефоном 

або через інтернет. У двох випусках (25.12.2009, 15.01.2010) було включення 

з різних регіонів (запитання людей на вулиці до кандидата).  

Під час спостереження ми зафіксували активне використання прийому 

коментар, який дозволяє створити такий контекст, щоб думки глядача йшли 

в потрібному напрямку. У політичному ток-шоу «Велика політика з Євгенієм 

Кисельовим» коментар входить до сталих структурних елементів програми 

(на початку як форма авторської інтерпретації подій ведучим у постійній 

рубриці «Vox populi», наприкінці ток-шоу відбувається коментування 

результатів інтерактиву). Також ведучий використовує прийом коментар 

безпосередньо перед розглядом теми. Наприклад, 20.11.2009 на початку 

другої частини програми, присвяченої річниці Майдану, Євгеній Кисельов 

коментує ситуацію, що склалась за 5 років, визначаючи основні зміни, що 

відбулись у країні. Як засвідчив аналіз, коментар може бути частиною 

репліки-реакції ведучого, складовою запитання до учасника програми. За 

нашими спостереженнями, поширеними є коментарі-оцінки вислову 
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учасника (наприклад, 30.10.2009: «Анно Миколаївно, до речі, я повинен вам 

сказати, що це дуже серйозне обвинувачення, напевно, за яке потрібно як би 

нести відповідальність повною мірою» [25]; 27.11.2009: «Це хіба доведено в 

суді, Вікторе Андрійовичу? Це ж іще потрібно довести, що вони – педофіли» 

[27]). 

Використання коментаря на початку програми забезпечує 

програмування сприйняття інформації. Для підсилення важливості, 

демонстрації тенденцій певної події ведучий використовує слова-

класифікатори, технології інтерпретації фактів, констатацію факту, 

анонімний авторитет, «загальний вагон», змішує дійсні факти з домислами, 

припущеннями, гіпотезами. Враження об’єктивності коментаря складається 

завдяки поєднанню аргументів «за» і «проти» певної позиції, дозуються 

позитивні та негативні елементи. Отже, як засвідчують результати 

спостереження, інтенсифікувати ефективність дії прийому коментар 

дозволяє такий інструментальний комплекс: 

– «прості люди» – ведучий у традиційній рубриці «Vox populi», подаючи 

авторську інтерпретацію важливих подій, виступає як «голос народу» 

(відображає здоровий глузд людей); призначений завойовувати довіру 

аудиторії шляхом спілкування в простій манері, Є. Кисельов намагається 

ідентифікувати свою точку зору з точкою зору середньостатистичної 

людини, водночас коментуючи ситуацію, розставляючи свої акценти 

(15.01.2010: «І чинний Президент, і чинний спікер парламенту теж все 

частіше виступали як опозиціонери, а не як люди, що перебувають за кермом 

держави. У принципі, це зрозуміло. Як мовиться, ламати – не будувати. 

Критикувати інших завжди легше, ніж самому пропонувати, як зробити 

правильно» [31]); 

– компонування тем, що націлює глядача на певні висновки; зокрема, 

перед початком дискусії 30 жовтня 2009 р. рубрика «Vox populi» присвячена 

темі впливу вірусу H1N1 на перебіг виборчої кампанії (підтеми: 

характеристика дій влади й опозиції в період епідемії грипу), продовжує тему 
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сюжет-довідка про поширення вірусу свинячого грипу світом та його основні 

симптоми [25]; 

– наведення оціночних суджень перед дискусією (ведучий використовує 

слова-класифікатори, принцип контрасту); оцінка надавалась як певним 

подіям або процесам, так і окремим політикам (наприклад, оцінка виборчої 

кампанії 15.01.2010: «Кампанія підходить до кінця. Дивна вона все-таки була, 

особливо в самому кінці, коли чинний прем’єр Юлія Тимошенко почала 

вести свою виборчу кампанію так, нібито це вона перебуває в опозиції, а її 

головний суперник Віктор Янукович – при владі» [31]; оцінка дій посадової 

особи 27.11.2010: «Коли ж прем’єр-міністр, виступаючи в парламенті, лякає 

публіку апокаліпсичним прогнозом, що якщо на боротьбу з епідемією грипу 

не буде виділено додатковий мільярд, то на совісті депутатів буде життя 

кожного з 240 тисяч українців, які можуть померти від грипу, це межує з 

відвертим клікушеством» [27]; 

– констатація факту (бажаний стан речей подається як дійсний факт); 

наприклад, 4.12.2009 досить спірна, на наш погляд, авторська думка 

подається як беззаперечний факт: «А Україна так і тупцює на місці. Спроби 

ж повернутися до питання про декомунізацію, внести до парламенту 

черговий законопроект про заборону комуністичної ідеології, радянської 

символіки, знесення пам’ятників радянського періоду і так далі роблять лише 

маргінальні політики, це стало приводом для глузувань. Хоча справа-то 

насправді серйозна» [28];  

– постановка риторичних запитань: риторичні запитання наділяються 

відповідним контекстом і орієнтують глядача несвідомо розвивати «вкинуту 

ідею» у потрібному напрямку; наприклад, 4.12.2009: «Тому що як можна 

обговорювати перспективи зовнішньої та внутрішньої політики, закон про 

соцстандарти, четвертий транш МВФ, розрахунки за газ з Росією, зміну 

керівництва в якій-небудь парламентській фракції, коли приходить 

повідомлення про десятки померлих і багатьох тисячах хворих?» [28]; 
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– принцип контрасту (негативна інформація про одного кандидата, 

позитивна про іншого); зокрема, 20.11.2009: «Янукович так само попереду, і 

розрив такий же – близько 10 пунктів рейтингу. Юлія Володимирівна 

старанно намагається грати роль успішного глави Кабінету. Лідер опозиції та 

його фракція жорстко критикують уряд, а зараз ще почали лякати прем’єра 

вотумом недовіри – відставкою» [28];  

– анонімний авторитет (звернення до невідомого авторитету); 

наприклад, 11.12.2009: «Та, на думку фахівців, губернаторський та мерський 

адмінресурси – ніщо, порівняно з адмінресурсом скромних сільських голів» 

[29]; 

– «загальний вагон» (добираються судження, які створюють враження, 

що так думають або роблять усі); наприклад, 20.11.2009: «Поки всі єдині в 

думці, що якщо за підсумками другого туру розрив між претендентами буде 

достатньо великим, сторона, що програє, прийме результати виборів. А от 

якщо розрив становитиме 1-2 %, то сторона, що програла, найімовірніше, 

намагатиметься оскаржити результати голосування як мінімум у суді» [26]; 

25.12.2009: «Багато хто передбачає, що все знову закінчиться великою 

коаліцією. Занадто великим є небажання депутатів Верховної Ради 

розлучатися з насидженими місцями в парламенті» [30]; 

– змішування дійсних фактів з домислами, припущеннями, гіпотезами; 

наприклад, 11.12.2009: «І ось зараз за сильну президентську владу публічно 

виступає і Віктор Медведчук. Чи говорить при цьому його вустами Юлія 

Тимошенко, або Віктор Володимирович виступає, як самостійна фігура, що 

шукає способу ефектно повернутися в публічну політику? Однозначну 

відповідь на це запитання ось так з ходу ми навряд чи знайдемо» [29]; 

– інтерпретація фактів (наприклад, пояснення результатів 

соцопитування 23.10.2009: «Іншими словами це означає, що більш ніж 37 % 

українських виборців сьогодні не знають, як поводитимуть себе в день 

голосування 17 січня» [24]). 
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Супроводження зазначених прийомів відеорядом дозволяє 

інтенсифікувати їхній вплив, а в деяких випадках розставити зовсім інші 

акценти. Наприклад, у програмі від 15 січня 2010 р., коли вже діє заборона 

оголошувати результати соцопитувань, у рубриці «Vox populi» слова «Тому 

навіть якщо ми знаємо, якою є розстановка сил серед кандидатів у 

Президенти за 34,5 години до початку голосування, все одно не скажемо» 

супроводжує зображення графіка, на якому чітко видно, що лідирує 

Янукович (демонструються двічі різні графіки) [31]. У коментарі ток-шоу від 

20.11.2010 фотографіями кандидатів ілюструють проблеми, які чекають на 

переможця після виборів: «економічна криза» (на екрані – фото Тимошенко), 

«потужна опозиція» – (на екрані – фото Януковича) [26]. 

Як засвідчив аналіз, прийом коментар є супровідним інструменту 

рейтингування, суть якого полягає в повідомленні результатів соціологічних 

опитувань і опитувань телеаудиторії з метою вплинути на суспільну думку. 

Результати соцопитувань та інтерактиву коментуються ведучим або, 

наприклад, запрошеним соціологом (20.11.2009 Є. Копатько, компанія 

«R&B» – «Research & Branding»). Попри зауваження, що інтерактив не є 

соціологією, а є певним зрізом громадської думки, ведучий звертає увагу 

політиків на ці показники, оскільки глядачі програми є людьми, що активно 

цікавляться політичним життям. Результати нашого спостереження 

засвідчили, що дані соцопитувань повідомлялись у різний спосіб: у сюжетах 

програми з інтерпретацією результатів (23.10.2009, 20.11.2009, 27.11.2009), у 

запитаннях до кандидатів з метою продемонструвати високий або низький 

рейтинг кандидата (4.12.2009) або для створення контрасту між кандидатами 

(4.12.2009) (Див Додаток М). З метою організації суспільного схвалення 4 

рази за програму повідомлялись різні рейтинги, за якими запрошений 

учасник перемагає, з акцентом на результатах тих, де відрив між 

кандидатами більший (23.10.2009). До «рейтингування» відносимо також 

голосування безпосередньо серед аудиторії студії ток-шоу. Зокрема, 

20.11.2009 ведучий під час обговорення теми, присвяченої річниці майдану, з 
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метою продемонструвати думку простих виборців, а не тільки політиків і 

журналістів, запитує в аудиторії студії «Хто з вас 5 років назад був на 

майдані?» і «От хто був на майдані, дайте відповідь, будь ласка, ви сьогодні 

про це шкодуєте чи ні?» [26]. 

Для того, щоб ідентифікувати специфіку СКТ у політичному ток-шоу 

«Велика політика з Євгенієм Кисельовим», ми звертаємось до аналізу 

застосування таких класичних прийомів технології інформаційного 

охоплення, як сенсаційність або терміновість, лобове зіткнення, техніки 

емоційного резонансу. Здійснений аналіз засвідчив, попри неактивне 

використання зазначених інструментів, певну специфіку їхньої реалізації. 

У застосуванні такого прийому технології інформаційного охоплення, як 

сенсаційність або терміновість, помічені наступні особливості:  

– використання на початку програми, що створювало певну емоційну 

атмосферу; 

– провокативний характер інформації (наприклад 25.12.2009 

спілкування з президентом і кандидатом у президенти В. Ющенком 

розпочалось з оприлюднення змісту «сенсаційного повідомлення» про 

обнародування колишнім чиновником Секретаріату президента таємної 

угоди між В. Ющенком і В. Януковичем [30]); 

– застосування термінового повідомлення як програмної установки 

перед голосуванням: зокрема, 27.11.2009 ведучий, зачитавши заяву партії 

регіонів із пропозицією чинному на той час прем’єр-міністру піти у 

відставку, оголошує запитання інтерактиву: «Чи вірите ви, що можлива зміна 

влади призведе до покращення економічної ситуації в Україні? Під зміною 

влади ми, звісно, маємо на увазі, як можливу зміну президента, так і можливу 

зміну уряду» [27]. 

Нечасте використання такого класичного прийому пропаганди, як 

лобове зіткнення зумовлене особливостями формату ток-шоу (перша частина 

– інтерв’ю, друга – дискусія). Згаданий прийом був презентований лише у 

другій частині, формат дискусії передбачав запрошення до центральних 
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мікрофонів конфліктуючих сторін (приміром, запрошення до дискусії 

23.10.2009 ініціатора зняття керівника фракції «Наша Україна – Народна 

самооборона» М. Мартиненка А. Парубія, депутата ВР від «НУ–НС», що 

представляв ту частину фракції, що підтримувала В. Ющенка, і самого 

М. Мартиненка [24]). 

Визначимо особливості функціонування техніки емоційного резонансу, 

суть якої полягає у створенні в аудиторії певного настрою з одночасною 

передачею пропагандистської інформації. Наприклад, тривожний емоційний 

фон у першій частині програми 30.10.2009, у якій розглядалося питання 

впливу «свинячого» грипу на перебіг виборчої кампанії, створювався через 

проблемно-тематичне наповнення рубрики «Vox populi» (коментування дій 

влади й опозиції в цей період), відеосюжету про поширення вірусу H1N1 

світом та його основні симптоми. Створити тривожний фон допомагала 

відповідно забарвлена лексика рубрик: «загальнонаціональна криза», 

«епіцентр лиха», «епідемія смертельно небезпечного захворювання», 

«страшна новина». Для нагнітання ситуації був використаний і спосіб 

привітання ведучого (на привітання запрошеного до слова першого 

заступника міністра охорони здоров’я України В. Лазоришинця «Добрий 

вечір» Є. Кисельов відповідає: «Вечір недобрий, вибачте» [25]). Створення 

такої атмосфери в студії сприяло впровадженню в громадську думку страху 

поголовного зараження вірусом, розвитку ідеї можливості впровадження у 

країні надзвичайного стану та перенесення дати виборів. Наскільки дієвим є 

вплив на емоції людей, показали результати інтерактиву: на запитання «А чи 

можна взагалі проводити передвиборчу кампанію в ситуації, коли в країні 

епідемія, епідемія смертельно небезпечного захворювання, яке загрожує 

поширитися на всю територію України?» 75 % тих, хто взяв участь у 

голосуванні, вважають, що не можна проводити в цій ситуації передвиборчу 

кампанію.  

За результатами спостереження реалізації інструментального комплексу 

соціальнокомунікаційної технології інформаційного охоплення пропонуємо 
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певний перелік прийомів, що допомагають коригувати сприйняття 

інформації, у робочому порядку об’єднати в техніці закодовані 

інтерпретації. Зокрема, розставити акценти допомагають такі прийоми, як 

компонування тем, наявність сюжетів із розставленими смисловими 

акцентами, елементи оформлення студії, використання ведучим навідних 

запитань, тактики уточнення (запитання-перепитування), конкретизації, 

резюме або узагальнення. Зупинимо увагу на особливостях застосування в 

аналізованому ток-шоу прийому останнє слово. Розставити потрібні акценти 

ведучий мав змогу через коментар-узагальнення на завершення програми 

(наприклад, 30.10.2009, після оголошення думки телеглядачів про 

неможливість проведення виборчої кампанії в кризовій ситуації, що склалась 

на той момент, Є. Кисельов у підсумковому коментарі доводив, що 

проводити кампанію в таких умовах можливо, наводячи аргументи та 

приклади подібних ситуацій з історії інших країн). Оскільки підсумок у 

аналізованому ток-шоу ведучий робив не завжди, прийом останнє слово 

використовувався й у інший спосіб: програмуванням тези, що останньою 

буде звучати в ефірі через питання до співрозмовника (наприклад, 4.12.2009 

Євгеній Кисельов: «Юліє Володимирівно, дозвольте останнє запитання. Як 

ви думаєте, якщо спитати у громадян України, коли вони жили краще – зараз 

на початку вашого перебування на посту прем’єр-міністра, яку вони дадуть 

відповідь?» [28]). Також ми зафіксували застосування прийому «останнє 

слово» під час розмови з учасниками, у таких випадках ведучий завершує 

обговорення певної теми коротким резюме або перефразуванням вислову 

співрозмовника (наприклад, 15.01.2010 Є. Кисельов, завершуючи 

обговорення з кандидатом у президенти В. Януковичем теми майбутніх 

варіантів долі чинного Президента, узагальнює вислови співрозмовника: 

«Коротше кажучи, мститися нікому не будете» [31]). Також певне смислове 

наповнення мають елементи оформлення студії, зокрема, фотографії на 

екрані в студії та гасла на них. Наприклад, у другій частині програми 

20.11.2009 (піднімалися питання чому потьмяніли ідеали майдану й чи 
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можлива нова оксамитова революція в Україні) на великому екрані в студії 

світлини політиків з майдану 2004 р., над ними великими літерами 

неоднозначний, на нашу думку, напис «Хто відповість за майдан?» [26]). 

Отже, результати аналізу використання технології інформаційного 

охоплення засвідчили значний перелік прийомів і технік, реалізованих у 

політичному ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим». Специфіка 

застосування технології пропаганди полягає у взаємопов’язаності її 

прийомів, використанні цілих наборів певних інструментів, поєднання яких 

становить техніки цієї СКТ. Визначаємо залежність інтенсивності окремих 

прийомів і технік пропаганди від допоміжного інструментального комплексу. 

Для визначення специфіки СКТ у політичному ток-шоу «Велика 

політика з Євгенієм Кисельовим» звертаємось до аналізу застосування 

іміджевих технологій. Іміджеві форматні технології в аналізованій програмі 

представлені СКТ, що сприяють створенню ефективного іміджу кандидата в 

президенти (технології іміджбілдингу), і трешіміджевими технологіями. 

До прийомів іміджбілдингу відносимо насамперед організацію 

суспільного схвалення, що відбувалась через оголошення і коментування 

високих показників кандидата у президенти у даних соцопитувань (зокрема, 

у всіх випусках, у яких оголошувались результати соцопитувань, ведучий 

акцентував увагу на показниках лідерів перегонів); фіксування уваги на 

значній підтримці кандидата аудиторією студії (15.01.2010 ведучий звертає 

увагу на високий рівень підтримки В. Януковича, 4.12.2009 камери фіксують, 

наскільки схвально аудиторія підтримує Ю. Тимошенко, направляючись до 

виходу із студії вона підходить до перших рядів, глядачі тиснуть їй руку, 

активно підтримують). Створити позитивний образ кандидата в президенти 

дозволяє розкриття нових якостей особистості, представлення її з іншого 

боку. Зокрема, використання ведучим на завершення розмови з кандидатом у 

президенти С. Тігіпком 11.12.2009 анкети М. Пруста дозволило розкрити 

смаки, прагнення та переконання кандидата в президенти. 
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За нашими спостереженнями, створенню позитивного враження про 

кандидата сприяють такі прийоми ведучого, як позитивна оцінка певних дій 

учасника, вибудовування сприятливих для учасника асоціацій, позитивна 

реакція на відповідь учасника, «об’єднання з позитивом». Наприклад, 

демонстрація позитивних результатів діяльності В. Ющенка у програмі від 

27.11.2009: «Вікторе Андрійовичу, ви говорите як економіст і як прем’єр-

міністр. До речі, були, як багато хто вважає, найкращим прем’єр-міністром» 

[27]. 

Вибудовуючи сприятливі асоціації, Є. Кисельов 11.12.2009 у контексті 

розмови про третю силу, яку представляє С. Тігіпко, розказує класичну 

історію успіху нової марки автомобіля на фоні втрати іміджу старими. 

Використання тактики навідних запитань спільно з «об’єднанням з 

позитивом» націлено на формування позитивного сприйняття дій кандидата 

(11.12.2009: «А просте таке запитання: сьогодні в газеті “Сегодня”, вибачте 

за тавтологію мимовільну, з’явилась інформація, що це ви дали більшу 

частину грошей на викуп моряків, які були в полоні у піратів, з судна 

“Аріана”» [29]). Демонструвати позитивні якості політика вдавалося і через 

прийом непрямого компліменту, наприклад, (Євгеній Кисельов: «Вибачте, 

Вікторе Федоровичу. Знаєте, що ми зараз з вами увійдемо у ваші улюблені 

економічні надра» [31]). 

Окремо визначаємо групу прийомів, значення яких у створенні 

позитивного або негативного іміджу залежить від умов застосування і 

когнітивного досвіду глядачів. Серед таких декларація причетності до 

певної групи. Адже декларація причетності С. Тигіпка до комсомолу (ведучий 

просить відповісти на запитання щодо потрібності комуністичної ідеології 

«як колишнього відповідального комсомольського працівника») може 

викликати позитивні асоціації у однієї частини аудиторії й негативні – у 

іншої. Зазначений прийом часто використовується під час представлення 

гостя, інколи одночасно з принципом контрасту і навішуванням ярликів. 

Наприклад, 20.11.2009 Є. Кисельов, представляючи Т. Стецьківа як одного з 
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«польових командирів» майдану, водночас уточнює: «Але ви зараз не серед 

тих, хто говорить “Ющенко – так!”, так? Ви, скоріше, серед тих, хто говорить 

“Вона – це Україна” і “Вона працює”. Але, тим не менш, значить, ось, 

скажімо, як у нас у школі, ще в радянські часи, ось типовий представник 

табору “помаранчевих”» [26]. 

Результати спостереження засвідчили використання з різною метою і 

елементів оформлення студії. Зокрема, на великих плакатах з портретами 

кандидатів у студії – трансформовані гасла їхніх виборчих кампаній, що 

викликають різні асоціації («Відповім кожному» (В. Янукович), «Підніме 

Україну» (С. Тігіпко), «Знову за Ющенка»). Сприяти як побудові 

позитивного образу, так і руйнуванню іміджу може стратегія режисури 

телеоператорів. У проаналізованих випусках спостерігається тенденція 

фіксування реакції камерою (ведучого, журналістів, учасників, аудиторії в 

студії). Для одночасного показу в кадрі особи перед мікрофоном і реакції на 

її слова використовується екран у студії, який фіксує зображення промовця 

великим планом. Цей екран розташований на стіні над журналістами. Подача 

на телеекран кадру загального плану дозволяє побачити і промовця, і реакцію 

на виступ журналістів або учасників, які сидять поблизу екрану. Крім того, 

зафіксовані такі кадри одночасного показу учасника і реакції на виступ: 

великим планом реакція ведучого, за ним на екрані студії промовець; 

промовець ліворуч або праворуч кадру, основна увага на реакцію ведучого. 

Специфічною ознакою стратегії режисури телеоператорів у аналізованому 

політичному ток-шоу є вибіркове застосування так званих невдалих планів 

учасника, що змінює сприйняття змісту висловлюваного. До таких планів 

відносимо загальний план студії, на якому зображення політика в момент 

промови подається великим планом зі спини. Наприклад, 29.01.2010 

кандидата в президенти Ю. Тимошенко декілька разів показували в такому 

ракурсі під час особливо гострих моментів її виступу (наприклад, 19.23–29.40 

(цей час Ю. Тимошенко показують спиною під час виголошення цих слів) «І 

те, що сьогодні доводиться переживати країні, мені дуже шкода, що 
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європейській цивілізованій країні доводиться взагалі таке переживати. А 

тепер подивіться, як це подавали засоби масової інформації. Скажіть, будь 

ласка, навіщо мені, прем’єр-міністру, уряду, який має право призначати 

керівництво, який має право здійснювати управління, боротися з бандами?» 

[32]). 

Використання принципу контрасту при поданні й запитуванні 

інформації демонструє одночасне використання іміджевих технологій і 

увиразнення характеристик одного об’єкта на фоні іншого (наприклад, 

11.12.2009 запитання ведучого до С. Тигіпка: «Ну чому, от скажіть, у свіжого 

молодого професіонала Сергія Тигіпка рейтинг зростає, а у теж молодого 

незамиленого професіонала Яценюка рейтинг падає?» [29]). Відповідного 

ефекту дозволяє досягти і добір лексики, що є прикладом застосування 

прийому навішування ярликів – «свіжого молодого професіонала» – 

«молодого незамиленого професіонала». 

Значним є перелік трешіміджевих технологій, що використовуються в 

програмі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим». Серед типових прийомів 

руйнування іміджу клапан; жива мішень (перенесення негативу з одного 

об’єкта на інший); технологія навмисної демонстрації суперечливих або 

негативних фактів діяльності; об’єднання з негативом; навішування ярликів, 

використання іронії і сарказму. 

Серед зазначених прийомів особливе місце посідає технологія навмисної 

демонстрації суперечливих або негативних фактів діяльності. Під час 

спостереження ми зафіксували два основних способи її використання. 

Зокрема, подання такої інформації в сюжетах-коментарях (наприклад, 

27.11.2009 цитата В. Ющенка в контексті характеристики зусиль уряду щодо 

залучення адміністративного ресурсу: «За останні 5 тижнів прем’єр 

Тимошенко підняла зарплату поштальйонам, сільським лікарям, сільським 

вчителям, головам сільських рад і ще декільком категоріям. Як ви звернули, 

це всі ті категорії, які приймають участь або у виборчій комісії, або в 

доставці пошти. Це політичний хабар» [27]). Другим способом є 
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демонстрація негативних фактів діяльності безпосередньо в питанні ведучого 

(наприклад, 4.12.2009 Є. Кисельов, цитуючи слова посла Євросоюзу в 

Україні щодо факту нереалізації реформ в Україні за останні п’ять років, 

запитує у Ю. Тимошенко: «Але більш як 2,5 років з цих 5 ви були прем’єр-

міністром. У якій мірі ви за це відповідаєте? Ви хочете сказати, що в уряду 

України взагалі немає жодних повноважень? Немає ніяких інструментів для 

того, щоб реалізовувати ті реформи, які повинні бути реалізовані?» [28]. 

З метою зниження іміджу використовувався і прийом применшення 

досягнень. Зокрема, ведучий, вислухавши розповідь В. Ющенка про 

досягнення за 5 років правління та успішні економічні показники в різних 

галузях, зауважує, що «це, у відомому сенсі, результат діяльності урядів, які 

були при владі ці 5 років. А було, власне, два прем’єр-міністри і три уряди».  

Прийом вказування на манеру, або вказування журналіста на манеру чи 

особливості мовлення учасника застосовується здебільшого як реакція на 

манеру висловлювання учасника. Зокрема, 20.11.2009 ведучий реагує на 

дуже загальну відповідь О. Пономарьова: «У нас сьогодні тріумф 

політкоректності, суцільні алегорії. “Так” і “ні” не говоріть, “чорне” і “біле” 

не називайте. Вгадайте, хто?» [26]. У випуску від 15.01.2010 Є. Кисельов 

вказує на нелогічність тези В. Слаути: «Зачекайте, Вікторе Андрійовичу, ви 

мене зараз заплутаєте, тому що у вас якось думка від аграрного сектору до 

Міністерства закордонних справ полетіла» [31]. 

Зниженню іміджу також сприяє технологія навмисної демонстрації 

вербально-комічних фрагментів діяльності політиків. Наприклад, 

Є. Кисельов 4.12.2009 цитує і просить прокоментувати Ю. Тимошенко її 

висловлювання: «Це ті люди, з яких не тільки потрібно починати, а яких 

потрібно в буквальному розумінні вбити (“кончить”) за те, що вони зробили з 

країною за ці 18 років» [28]. Трешіміджевою технологією визначаємо 

безпосередньо негативну оцінку ведучим відповіді учасника або 

акцентування на неспроможності дати таку відповідь (30.10.2009: «Євгеній 

Кисельов: Я прошу вибачення. От зараз нас дивляться, нашу програму 
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мільйони людей, які бачать, коли на просте, елементарне запитання 

представники сфери охорони здоров’я відповідають, я би сказав, ухильно. І 

от я думаю, що слухають і представники сфери охорони здоров’я, і 

представники вищого законодавчого органу країни, і думають про себе: чума 

на ваші дві родини. Вибачте» [25]). Як допоміжний інструмент і як 

самостійний прийом у аналізованому політичному ток-шоу використовується 

іронія, інколи іронія доведена до сарказму. Наприклад, репліка ведучого до 

Г. Герман, що критикувала владу з питань громадського транспорту: «Ви 

знаєте, керівництво партії опозиції, Партії регіонів теж не на громадському 

транспорті їздить, погодьтеся» [25]. 

Водночас, як засвідчують результати спостереження, використання 

трешіміджевих технологій може стимулюватися стратегією поведінки 

ведучого. Зокрема, вибірково застосовувана тактика невтручання дозволяє 

учасникам безперешкодно формувати негативний образ опонента, 

«демонізувати ворога». Ми говоримо про вибіркове застосування цієї 

тактики, оскільки в окремих програмах, наприклад, 29.01.2010 Є. Кисельов 

безапеляційно припиняв будь-яку спробу вислову негативу на адресу 

опонента, використовуючи по суті стратегію захисту іншого кандидата в 

президенти (наприклад, зробивши декілька спроб перебити Ю. Тимошенко, 

ведучий висловлює прохання: «Юліє Володимирівно, будьте ви поблажливі. 

Я гадаю, що прихильники Юрія… пробачте, прихильники Віктора 

Федоровича Януковича, напевно, не мають жодних ілюзій відносно його 

знань в галузі літератури, правда ж?» [32]). 

Натомість у програмах 23.10.2009, 27.11.2009, 15.01.2010 ведучий обрав 

тактику невтручання. Зауважимо, що здебільшого це було абсолютне 

нереагування на велику кількість негативу, Є. Кисельов або ставив наступне 

запитання, або надавав слово для запитання журналісту. В окремих випадках, 

наприклад, коли В. Ющенко досить активно звинувачував прем’єр-міністра, 

використовував іронію, що впливало на сприйняття образу самого 

обвинувача (27.11.2009: Євгеній Кисельов: «Ви сьогодні нещадні по 
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відношенню до іменинниці». Віктор Ющенко: «А що робити?» Євгеній 

Кисельов: «Сьогодні ж день народження у Юлії Володимирівни. Ви, до речі, 

привітали її?» Віктор Ющенко: «Аякже, привітав». Євгеній Кисельов: 

«Привітали?» Віктор Ющенко: «І подарунок передав. Будьте спокійні» [27]).  

Інтенсифікувати використання трешіміджевих технологій ведучому 

вдавалося і за допомогою навідних запитань, у яких він просив 

прокоментувати діяльність або вислови опонента, тим самим підтримуючи 

відповідну тему і використовуючи стратегію обвинувачення. Наприклад, 

запитання до В. Януковича 23.10.2009: «А ось ваш заступник, глава вашого 

передвиборчого штабу Микола Янович Азаров навіть заявив, нібито уряд 

Тимошенко, на передвиборчу кампанію прем’єр-міністр витрачає гроші 

МВФ. Це так?» [24]. 

Однією з тактик ведучого є підігрування, репліки на підтримку позиції, 

наприклад, слова С. Тігіпка, який у програмі 20.11.2009 критикував 

українську владу порівняно з російською («У нас рихла влада у порівнянні з 

Росією. Там могутні, такі міцні державні мужі, які все роблять для того, щоб 

захистити інтереси своєї країни. А у нас влада…») ведучий доповнює 

реплікою «Про себе не забувають, між іншим» [26].  

Зазначимо, що використання трешіміджевих технологій у програмі тісно 

пов’язано з технологіями пропаганди, зокрема створення образу ворога, 

використання техніки емоційного резонансу. Приміром, у програмі від 

29.01.2010 нагнітання напруженості відбувалось у такий спосіб: ведучий 4 

рази намагався перебити учасника, натомість кандидат у президенти, 

намагаючись завершити думку, емоційно «накрутився», на чому акцентував 

увагу ведучий: «Юлія Володимирівна, да ви не хвилюйтесь. Ви якось, мені 

здається, дуже хвилюєтесь» (технологія демонстрації психічного стану 

учасника) [32]. 

Маніпуляції з образом ворога безпосередньо пов’язані з 

трешіміджевими технологіями. Водночас зауважимо, що активна 

негативізація опонента може викликати відомий у психології пропаганди 
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ефект бумеранга, тобто результат протилежний до очікуваного. Поєднання 

зазначених технологій спостерігаємо у випуску від 15.01.2010 перед другим 

туром виборів. Ведучий не реагував на активне використання трешіміджевих 

технологій як кандидатом у президенти, так і членами його команди 

(М. Азаров, Ю. Бойко, І. Акімова, В. Слаута, М. Папієв). Крім того, для 

акцентуації уваги на негативних і суперечливих моментах діяльності 

опонента запрошеного кандидата в президенти Є. Кисельов використовував 

репліки-резюме («Тобто, якщо двома словами, це була помилкова, на ваш 

погляд, недалекоглядна політика тогочасного уряду на чолі з Юлією 

Тимошенко?» [31]); навідні запитання як до кандидата в президенти, так і до 

членів його команди (Є. Кисельов: «Ось Микола Янович, я хотів до вас 

звернутися. Ось ви нещодавно сказали, що невиконання Тимошенко законів 

про соцстандарти загрожує кримінальною відповідальністю, так?» 

М. Азаров: «Абсолютно». Євгеній Кисельов: «І що, ви дійсно готові 

ініціювати таке розслідування?» [31]). 

Отже, специфіка іміджевих форматних технологій у політичному ток-

шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» полягає в такому:  

– вибірковому використанні ведучим засобів, що сприяють формуванню 

ефективного іміджу або руйнуванню образу учасника програми;  

– інтенсифікації або стимуляції використання іншими учасниками 

трешіміджевих технологій і завдяки стратегії поведінки ведучого (навідні 

запитання, тактика невтручання).  

Для визначення специфіки СКТ політичного ток-шоу «Шустер live» 

проаналізуємо інструментарій технології інформаційного охоплення. 

«Гнучкість» формату програми сприяла активному використанню технології 

створення сприятливих умов для самопрезентації учасника. З дев’яти 

випусків аналізованого ток-шоу сім вийшло перед І туром виборів 

Президента України 2010 р., два випуски – перед ІІ туром. У чотирьох 

програмах перед І туром запрошували всіх кандидатів у Президенти, у 

результаті 13 листопада, 27 листопада і 11 грудня 2009 р. було по 10 
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кандидатів і представників від кандидатів у Президенти, а 8 січня 2010 р. у 

програмі брали участь 12 кандидатів у Президенти. Особливі умови перед 

І туром були створені для трьох кандидатів: Ю. Тимошенко (18.12.2009), 

В. Януковича (25.12.2009) і В. Ющенка (15.01.2009). Таким чином була 

реалізована пропозиція одного з учасників попередньої програми, 

представника Президента України в Верховній Раді І. Попова, запросити 

трьох кандидатів у Президенти України, що останні 5 років по черзі керують 

державою, на дебати між собою. На перший ефір (18.12.2009), запланований 

як дебатний, прийшла тільки Ю. Тимошенко, тому вона отримала 120 хв., 

заплановані на виступи трьох кандидатів (загальна тривалість програми – 4 

год.). Надання у наступній програмі 120 хв. В. Януковичу С. Шустер пояснив 

необхідністю виконання вимог керівництва ТРК «Україна» забезпечити 

паритет для кандидатів у Президенти. У результаті замість дебатного 

формату 3 учасники передвиборчої кампанії отримали формат колективного 

інтерв’ю: запитання від журналістів і запрошених експертів. Перед ІІ туром 

виборів Президента вийшло в ефір 2 випуски ток-шоу, технологія створення 

сприятливих умов для самопрезентації учасника була використана на 

користь одного кандидата. Якщо у випуску від 22.01.2010 дискутували 

представники обох кандидатів у Президенти, що вийшли в ІІ тур (кожна з 

команд отримала по 50 хв.), то 29.01.2010 програма складалася з двох 

структурних частин: 1) інтерв’ю з Януковичем (присутня тільки аудиторія); 

2) дискусія команд кандидатів.  

Як демонструють результати спостереження, частково зменшити 

«сприятливість» умов для самопрезентації учасника дозволило запрошення 

критично налаштованих журналістів. Водночас ведучий регулював ступінь 

свободи висловлювань, застосовуючи щодо журналістів техніку приглушення 

тем і активності учасників. Наприклад, 25.12.2009 під час дуже активного 

намагання журналіста М. Найєма отримати відповіді від В. Януковича щодо 

особливостей придбання резиденції «Межигір’я» ведучий декілька разів 

намагався зупинити журналіста, урешті-решт робить йому зауваження: «Те, 
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що ти мій колега і працюєш зі мною в одній редакції, не дає тобі право 

узурпувати весь ефір». У той же час С. Шустер абсолютно не реагує на те, 

що В. Янукович замість відповіді на запитання переходить до звинувачень, 

образ журналіста, називає його «недругом», «многостаночником», відверто 

глузує з нього. Крім того, ведучий застосовує тактику підтримки учасника, 

відводячи від обговорюваної теми, розставляючи інші акценти. Наприклад, 

відвівши від обговорення теми «Межигір’я», ведучий використовує принцип 

контрасту з метою демонструвати інший рівень запитань, що звучать у студії. 

Після того, як прозвучали запитання підприємців із Черкас (пряме 

включення), С. Шустер зауважує: «Вікторе Федоровичу, ви помітили 

наскільки запитання там інші, ніж запитання тут. Це дивно, так? Просто там 

хвилюють запитання такі, як влада на місцях безмежна, яка робить з людьми, 

що хоче та що з цим робити». Техніка приглушення тем і активності 

учасників застосовувалась ведучим і по відношенню до кандидатів у 

Президенти України. Здебільшого у програмі вона реалізувалася за 

допомогою різних способів відведення від теми. Серед таких оголошення 

нової теми обговорення, перебивання на рекламу, заборона промовцю 

продовжувати тему, обґрунтована порушенням виборчого законодавства. 

Водночас така заборона пов’язана із прийомом запізнілих коригувань. У всіх 

випусках ток-шоу «Шустер live» за дотриманням положень закону «Про 

вибори Президента України», що забороняють агітацію «за» і «проти» 

кандидатів у Президенти України, стежила медіа-юрист Тетяна 

Котюжинська. Програма «Шустер live» не позиціонує себе як агітаційна і як 

доказ добросовісності запрошує незалежного експерта. Наприклад, 

08.01.2010 ведучий на прохання медіа-юриста зупиняє В. Лук’янова після 

слів «Ми розуміємо і говоримо, що сьогодні визначилась людина, якій 

довіряють більш за все. Я навіть не буду називати її. Кожен знає хто це… Ну, 

самі вимовите». Ми пропонуємо в робочому порядку назвати цей інструмент 

прийомом запізнілих коригувань саме тому, що зупинити учасника зазвичай 

вдається, коли він вже виголосив агітаційну промову. Як підтверджують 
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результати аналізу, у кожному випуску ток-шоу ведучому декілька разів 

доводиться користуватися цим інструментом через намагання учасників, у 

деяких випадках і журналістів, виступити з агітацією або контрагітацією. У 

результаті медіа-юрист здебільшого тільки констатує факт порушення 

виборчого законодавства і просить надалі уникати цього.  

Зауважимо, що способи відведення від теми значно відрізняються за 

категоричністю. Якщо відбувається порушення виборчого законодавства, 

ведучий зупиняє різко, часто вигукує «Не можна!!!» Також безапеляційно 

ефір переривається на рекламу. В інших випадках С. Шустер не дуже 

наполегливо пропонує учасникам змінити тему. Поєднання декількох 

способів ми спостерігаємо у програмі від 18.12.2009, коли ведучий 

намагається зупинити Ю. Тимошенко під час розповіді про резиденцію 

В. Януковича. Вона не реагує, продовжує розказувати і просить поставити на 

голосування запитання до аудиторії з приводу сприйняття суспільством 

моральних якостей опонента. С. Шустер начебто погоджується, але після 

реклами надає слово медіа-юристу, яка просить зняти питання з голосування. 

Т. Котюжинська обґрунтовує своє прохання положеннями п. 5 ст. 64 закону 

«Про вибори Президента України», згідно з якими будь-яка негативна 

інформація про кандидата може бути ним витлумачена, як така, яка є 

завідомо недостовірною і тому цей кандидат може позиватися до телеканалу. 

Зазначимо, що ведучому складно змінити тему, коли учасники дуже 

захоплюються обговоренням конфліктної ситуації. Наприклад, 11.12.2009 

С. Шустеру не вдавалося змінити тему, що «розпалила» пристрасті в студії 

(тема конфлікту між Президентом і міністром внутрішніх справ). Він 

декілька разів нагадував про необхідність обговорення й інших не менш 

актуальних тем (рішення голови місії МВФ щодо України, інформація про 

мільйонну нерухомість у Німеччині і Франції заступника генерального 

прокурора, про польоти суддів чартерними рейсами).  

Як засвідчили результати спостереження, типовим інструментом 

форматних пропагандистських СКТ ток-шоу «Шустер live» є рейтингування 
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або соціологічне опитування. Аудиторія становить собою соціологічну 

вибірку, що представляє всю Україну. За її допомогою у програмі 

відстежуються настрої населення України щодо обговорюваних проблем, а 

також рівень їхнього розуміння та підтримки. Проаналізуємо, у який спосіб 

це здійснюється. Під час кожного випуску ток-шоу в нижньому правому 

кутку телеекрану розташований індикатор симпатій у вигляді шкали від «–» 

до «+». По центру індикатора показник байдужих (Див. Додаток Н). Весь час 

ефіру можна відстежувати реакцію аудиторії на висловлюване в студії. 

Проте, як ми зафіксували під час спостереження, інколи цей індикатор не 

виводиться на телеекрани (наприклад, у першій частині програми 11.12.2009, 

що, на нашу думку, може свідчити про приховування дуже низьких 

показників підтримки промовця). Спостереження за даними індикатора 

довіри виявили, на наш погляд, цікавий феномен: аудиторія студії часто 

виражає високий рівень підтримки абсолютно протилежних думок, 

піддаючись впливу майстерності промовців.  

Виведення показників індикатора на весь телеекран дозволяє 

акцентувати увагу телеаудиторії на рівні підтримки. Зокрема, у програмі від 

22.01.2010 з цією метою час від часу виводили показники рівня довіри не 

тільки всієї аудиторії, а й окремих її страт (виборців різних кандидатів). 

Наприклад, під час виступу С. Головатого великим планом вивели цілу серію 

реакцій різних страт аудиторії: спочатку виборців В. Ющенка (- 50 % – 0 – 

+ 50 %), за нею рівень підтримки загальної аудиторії (- 42 % – 2 % – 56 %), 

потім реакцію виборців А. Яценюка (- 71 % – 0 % – + 29 %), загальний рівень 

підтримки (- 41 % – 2 % – +57 %), рівень підтримки виборців С. Тігіпка (- 58 

% – 0 % – + 42 %), загальний рівень підтримки (- 42 % – 2 % – +56 %) [289]. 

Наведення даних підтримки різних груп аудиторії разом із реакцією 

загальної аудиторії дозволяє не тільки акцентувати увагу телеглядачів і 

привернути увагу виборців саме цих кандидатів, а й зіставити ці показники. 

Інструмент рейтингування в політичному ток-шоу «Шустер live» 

використовувався з різним ступенем інтенсивності. Зокрема, у програмі від 
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18.12.2009 за участі Ю. Тимошенко проводилось тільки підсумкове 

голосування (запитання «Чи переконала Вас Юлія Тимошенко?») [285]. 

Найбільш активно рейтингування було задіяне 22.01.2010 у програмі між І і 

ІІ туром. За результатами екзит-полу, проведеного Савік Шустер студією, 

демонструють портрети виборців Ю. Тимошенко і В. Януковича за статтю, 

родом діяльності, типом поселення, освітою. Ведучий робить висновок, що 

розділення тільки географічне. Продовжуючи говорити про електоральні 

тенденції, за результатами опитування аудиторії студії визначаються симпатії 

у ІІ турі виборів Президента України виборців С. Тігіпка, А. Яценюка, 

В. Ющенка (див. Додаток Н). Відповідь на запитання, що ставлять під час 

ток-шоу, ведучий аналізує і за стратами. Наприклад, на запитання аудиторії 

«Чи підтримуєте Ви присвоєння Героя України Степану Бандері?» спочатку 

показують загальну реакцію аудиторії: «так» – 35 %, «ні» – 65 %, потім 

презентують показники за стратами (виборці В. Ющенка «так» – 100 %, 

Ю. Тимошенко – «так» – 50 %, «ні» – 50 %, В. Януковича – «так» – 7 %, «ні» 

– 93 %) [288]. 

Соціологічне опитування на початку програми, на наш погляд, 

здійснювалось з метою формування необхідної стартової установки 

сприйняття подальшої інформації, що є виявом техніки закодовані 

інтерпретації. Наприклад, 25.12.2009 перед початком спілкування з 

кандидатом у Президенти В. Януковичем ставиться запитання до аудиторії 

«Чи впорається команда В. Януковича з ситуацією в країні?». На великий 

екран виводяться результати голосування («так» відповіли 39 %, «ні» – 

61 %), оголошуючи які, ведучий спрямовує учасника, що доведеться 

аудиторію переконувати [286]. Зауважимо, що використання перед 

голосуванням такого прийому техніки закодовані інтерпретації, як сюжети 

із розставленими смисловими акцентами або негативної/позитивної 

інформації стосовно предмету голосування, на нашу думку, може вплинути 

на результати. Наприклад, перед голосуванням 13.11.2009 показують два 

відео, у одному Ю. Тимошенко звинувачує В. Ющенка в небажанні 
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підписувати закон про виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу, у 

другому – образливі висловлювання В. Ющенка на адресу Ю. Тимошенко 

(політик, у якого немає ні кола, ні двора, бомж, а гроші на рекламу є, 

«тотальна криза»). Констатуючи факт наявності кризи в державному 

управлінні, кризи в економіці, появу полеміки стосовно стану армії, ведучий 

ставить на голосування запитання «Чи потрібна Україні демократія?» 

(відповіді «так» – 89 %, «ні» – 11 %), «Чи готові Ви пожертвувати 

демократією заради виходу з кризи?» (відповіді «так» – 51 %, «ні» – 49 %) 

[282]. 

Оголошення і коротке коментування результатів голосування після 

передачі використовується як своєрідний підсумок, підбиття результатів. При 

цьому застосовуються різні способи постановки запитання на голосування. 

Наприклад, 18.12.2009: «Чи переконала Вас Юлія Тимошенко?», 25.12.2009: 

«Чи переконав Вас Віктор Янукович, саме тому що ми говорили про дуже 

широкий спектр питань, можна сказати від освітлення доріг до стратегічного 

місця України у світі». Результати повторного голосування (наприклад, 

18.12.2009 «так» – 47 %, «ні» – 53 %; 25.12.2009 «так» – 60 %, «ні» – 40 %) 

коротко коментуються (18.12.2009, С. Шустер: «Половина на половину» 

[285], 25.12.2009 – «Ну, поступово зростаємо» [286]) і подаються в 

порівнянні з попередніми, на екрані демонструються діаграми (див. 

Додаток Н). У програмах з великою кількістю кандидатів у депутати 

відбувалось рейтингове голосування, аудиторії пропонувалось оцінити, хто з 

учасників дискусії був найбільш переконливим. При цьому ведучий просив 

не брати до уваги електоральні симпатії, а звернути увагу саме на виступ 

кандидатів у цьому випуску ток-шоу. У деяких випадках, наприклад у 

програмі перед ІІ туром 22.01.2010, результати голосування оголошувались і 

за стратами. Наприклад, у цьому ефірі прихильники Ю. Тимошенко 

отримали 53 % підтримки, прихильники В. Януковича – 47 %. Демонстрація 

результатів за стратами і в порівнянні з даними голосування, отриманими на 

початку програми, дозволяє побачити певні електоральні тенденції (виборці 
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С. Тігіпка 65 % голосів віддали Ю. Тимошенко, 35 % – В. Януковичу; 

виборці А. Яценюка 67 % і 33 % відповідно; від виборців В. Ющенка обидві 

команди отримали по 50 % підтримки; ті, хто готовий піти на вибори 

голосувати проти всіх, 80 % і 20 % відповідно [289]).  

Технологія рейтингування використовувалась і як визначальний чинник 

для зміни формату програми у випусках, у яких брало участь багато 

кандидатів у Президенти України. На початку програми кожному з учасників 

надавалося 3-5 хвилин для висловлення своєї позиції з певного питання, 

потім проводилось рейтингове голосування для з’ясування, кого аудиторія 

студії хоче почути більше за все. Ведучий наголошував, що це голосування 

не за партію, не за обличчя, а за думки, аргументи. У результаті час між 

учасниками програми розподілявся пропорційно до відсотків голосів, 

відданих за них аудиторією. Наприклад, 27.11.2009 найвищий показник 20 % 

і відповідно 11 хв. отримали представники Партії регіонів, найнижчий 1 % і 

відповідно 1 хв. представник В. Ющенка. Такий спосіб структурування 

політичного ток-шоу, на нашу думку, є одним із методів фрагментації 

інформації. Адже в цьому випадку подрібнення інформації відбувається 

завдяки запрошенню великої кількості учасників. У результаті 

«калейдоскопу думок» кандидатів у Президенти складно отримати цілісне 

уявлення про якусь проблему. Наприклад, у програмі від 08.01.2010 брали 

участь 8 кандидатів у Президенти і 8 представників кандидатів.  

До методів фрагментації інформації в політичному ток-шоу «Шустер 

live» відносимо також розривання повідомлення на рекламу, що, крім цієї 

функції, інколи виконує також функцію «гасіння» конфлікту або зниження 

емоційного напруження. Наприклад, один із способів переривання на 

рекламу 22.01.2010: С. Головатий, звинувачуючи Ю. Тимошенко в 

тотальному контролі над судовою владою, говорить: «І дійсно тоді країна 

перетворюється на бізнес-фірму, коли фізична особа, яка заснувала фірму, 

має все: звільняє кого хоче, контролює що хоче і так далі. Але слава Богу, що 
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держава це не бізнес-фірма… С. Шустер: «Це хороша крапка, держава – це 

не бізнес-фірма» [289]. Оголошує рекламну паузу.  

Ідентифікувати специфіку СКТ у політичному ток-шоу «Шустер live» 

допоможе аналіз застосування такого прийому пропаганди, як лобове 

зіткнення. Зазначений прийом покладений в основу формату більшості 

випусків. Наприклад, у програмах перед ІІ туром виборів Президента 

України запрошувались представники обох кандидатів. У програмах перед І 

туром, у яких брала участь велика кількість кандидатів, прийом 

використовувався таким чином: ведучий часто слово передавав опоненту або 

не реагував на суперечки між політичними супротивниками. Реалізація цього 

прийому, на наш погляд, сприяє використанню техніки розширення меж 

прийнятного. Дія її у ток-шоу пов’язана з тим, що якщо повідомлення певних 

учасників не сприймаються аудиторією, просто слухання аргументації 

робить інформацію ще менш сприйнятливою. У такому випадку 

використовується такий спосіб розширення меж сприйняття, як запрошення 

висловитись на цю тему учасника з більш радикальною (екстремальною) 

позицією, що зробить більш помірну позицію більш прийнятною.  

Найбільший пропагандистський потенціал телебачення дослідники 

пов’язують з візуальністю подачі матеріалу й емоційністю викладу. З 

візуальністю подачі матеріалу пов’язана стратегія режисури телеоператорів. 

За нашими спостереженнями, загальна стратегія режисури камер у 

політичному ток-шоу «Шустер live» – зафіксувати реакцію на промову, 

здебільшого показують реакцію опонентів або тієї особи, що поставила 

запитання. Часте переключення ракурсів дозволяє швидко зафіксувати будь-

які реакції на виступ. Іронічна посмішка опонента чи зміни в міміці одразу 

вловлюються, значна увага відводиться спостереженням за реакцією більш 

емоційних учасників (наприклад, Н. Шуфрича, І. Богословської, 

О. Тягнибока у програмі від 13.11.2009). У студії два великих екрани й один 

середній по центру. На великих екранах демонструють промовця. Інколи на 

одному екрані – особу, що відповідає, на іншому – ту, що поставила 
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запитання. Показ загальних планів, коли видно зображення на екранах студії, 

і учасників, що сидять поруч, дозволяє демонструвати реакцію на промову 

одночасно з її трансляцією. У такий спосіб демонстрація реакції опонента 

викликає емоцію, прив’язану до візуалізації, що може спричинити інакше 

сприйняття змісту виступу. 

Формування емоційного фону залежно від обраного формату програми 

відбувається через атмосферу інтерв’ю (формальна – неформальна, довірлива 

– ворожа, доброзичлива – агресивна) і створення умов для конфліктного 

характеру дискусії, скандалізації та демагогії. У першому випадку (формат 

інтерв’ю) ми спостерігали різні приклади створення відповідної атмосфери. 

Зокрема, 29.01.2009 інтерв’ю С. Шустера з В. Януковичем без участі 

журналістів у неформальній, довірливій і доброзичливій атмосфері. 

Особливе ставлення до співбесідника засвідчує і початок програми: 

відеоцитата про зняття судимостей (О. Медведько, генеральний прокурор 

України, зачитує рішення президії Донецького обласного суду, за яким 

обидві судимості були скасовані і кримінальні справи були закриті за 

відсутністю в діях складу злочину, і висловлює свою позицію, що 

В. Янукович не є судимим). Ведучий підсумовує, що питання судимостей 

знято. У випуску від 15.01.2010 за участі Президента України В. Ющенка 

С. Шустер демонстрував шанобливе ставлення до учасника: розпочав ефір 

українською мовою і використовував її упродовж програми, звертаючись до 

Президента. Крім того, програма почалась із цитування «програмних» 

висловів Президента: «Пане Президенте, у День свободи, 22 листопада, ви 

сказали: “Я твердо знаю, що коли між хлібом і свободою народ обирає хліб, 

він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він 

зрештою матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний”» [288]. 

Ця ж цитата була використана як установка для голосування аудиторії, яку 

запитали: що вона обирає: хліб чи свободу? (хліб обрало 32 %, свободу – 

68 %).  
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У той же час зауважимо, що на створення атмосфери колективного 

інтерв’ю значно впливає позиція журналістів, адже саме їм у такому форматі 

відводиться провідна роль. Зокрема, критичне ставлення й відповідні 

запитання від журналістів сприяли підвищенню напруження в студії. 

Наприклад, запитання до В. Ющенка від О. Харченка, головного редактора 

інформаційного агентства «УНІАН»: «Чи є у вас для себе відповідь на 

запитання: Чому сьогодні поруч з вами немає тих людей, котрі стояли з вами 

на майдані? Чи це означає, що майдан тоді підніс на оцей п’єдестал не тих 

людей, чи можливо ватажок виявився слабшим, ніж сподівалися і чи не 

здається от в розвиток цієї теми, що однією з причин цього є ті подвійні 

стандарти, які в нашій політиці українській панують і здається яких і вам, на 

жаль, не вдалося уникнути? От ви жорстко критикуєте Юлю Тимошенко, 

буквально демонізуючи її. Ви кажете у Київській області народні депутати 

від БЮТ подерибанили тисячі гектарів землі, але водночас (називаєте 

наприклад прізвище депутата Губського). Але водночас Губський не став би 

крупним латифундистом, не отримав би землі для якогось маленького 

сарайчика, якби він не працював злагоджено з губернатором, якого 

призначаєте ви як президент. Так само і Києві, Черновецький, який є 

соромом для киян, а фракція “Наша Україна”, при всій опозиційній риториці 

тривалий час ну жила душа в душу з мером Черновецьким. Чому все-таки так 

відбувається?» [288]. У випадках агресивної манери ставити запитання, 

намагання перебити промовця журналістами ведучий використовував 

відносно них техніку приглушення певних тем і учасників (наприклад, 

зауваження М. Найєму в програмах за участі В. Ющенка 15.01.2010 і 

В. Януковича 25.12.2010, О. Чаленку 25.12.2010).  

У випадку, коли формат програми передбачав дискусію кандидатів у 

Президенти, умови для конфліктного характеру дискусії, скандалізації та 

демагогії створювались через вибір конфліктних тем програми, використання 

провокативних відеоматеріалів, стратегію поведінки ведучого, що включає 

тактику невтручання в конфліктні ситуації. 
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Наскільки вибір теми може вплинути на рівень дискусії демонструють 

програми від 18.12.2009, 25.12.2009, 15.01.2010, у яких для спілкування з 

Ю. Тимошенко, В. Януковичем і В. Ющенком була обрана тема «Пріоритети 

розвитку країни». Ведучий наголошував на необхідності підняти рівень 

дискусії, адже ймовірно він говорить із наступним Президентом країни. 

Натомість створити конфліктний характер дискусії, зокрема, у випуску від 

11.12.2009 допомогло обговорення відповідних тем (конфлікт між 

Президентом і міністром внутрішніх справ, причини невиділення 

Міжнародним валютним фондом четвертого траншу позики). При чому 

регулювання ведучим часу, відведеного на обговорення теми, могло б 

змінити характер дискусії, проте перша конфліктна тема розглядалася 

переважну частину програми. 

Відеосюжети, що використовуються для введення глядачів у суть 

справи, здебільшого посилюють емоційне напруження. Наприклад, у 

зазначеній програмі спочатку показують відеозапис із засідання за участі 

Президента України і міністра внутрішніх справ, на якому виникла 

конфліктна ситуація. Потім – уривок із прес-конференції Ю. Луценка, на якій 

він пояснює свою поведінку. Загальною тенденцією є використання 

відеосюжетів із заявами політиків звинувачувального характеру. Наявність 

таких сюжетів на початку програми, як у випуску від 13.11.2009 (відеоцитати 

прем’єр-міністра і Президента, що звинувачують один одного), створює 

відповідну атмосферу подальшого сприйняття інформації. Заінтригувати 

глядача, викликати певні емоції дозволяє використання технології потаємної 

кімнати. Зокрема, 11.12.2009 на початку програми після ознайомлення 

учасників і аудиторії із суттю конфлікту кандидатам у Президенти ставлять 

запитання: «Чи має міністр при такому яскравому скандальному конфлікті 

піти у відставку?» Під час обговорення цього питання час від часу показують 

реакцію Ю. Луценка, що сидить у потаємній кімнаті. 

На нашу думку, на створення умов для конфліктного характеру дискусії, 

скандалізації та демагогії значно впливає стратегія поведінки ведучого, що 
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включає тактику невтручання в конфліктні ситуації, використання прийому 

лобове зіткнення (передає слово опонентам, у результаті тривалий час 

можуть звучати суцільні звинувачення один одного). Наприклад, типове 

застосування таких тактик у випуску від 08.01.2010: А. Герман звинувачує 

М. Ставнійчук, починається суперечка, вони одночасно говорять (ведучий не 

втручається), під час виступу В. Бондаренка, коли він говорить про 

В. Януковича, А. Герман вигукує, що це неправда, це провокація (ведучий не 

втручається, після закінчення виступу В. Бондаренка надає слово А. Герман, 

що своєю чергою продовжує звинувачення опонента). Також ведучий не 

реагує на те, що учасники у взаємних обвинуваченнях часто переходять на 

особистості, використовують тактику невідповіді на запитання. Зокрема, у 

зазначеній програмі І. Богословська у такий спосіб відповідає на запитання 

М. Катеринчука щодо кількості і назви законопроектів, які вона внесла в 

парламент: «Для начала я вимушена сказати хто мені задає питання. Пан 

Катеринчук – молодий політик, що взагалі сплюндрував поняття молодого 

політика, тому що він мав таку велику честь привести фракцію у Київраду 

депутатів за блоком М. Катеринчука, з якої пішли всі члени цієї фракції. 

Тобто він так продавав голоси своєї фракції свого блоку, що навіть не 

утримав жодного члена своєї фракції. Сьогодні він сам з таким же запалом 

захищає Ю. Тимошенко, бо він розуміє, що сам нічого не вартий» [287].  

На створення умов конфліктного характеру дискусії впливають також 

так звані «незаплановані» скандали, які трапляються саме в цьому 

політичному ток-шоу. У робочому порядку пропонуємо назву «технологія 

незапланованого скандалу». Зокрема, у випуску від 27.11.2009 у студію 

проникла активістка жіночого руху «FEMEN» О. Шевченко, яка несподівано 

вибігла посеред студії в майці «Україна не бордель» з плакатом «Брехня live» 

і почала кричати, звертаючись до українців із закликом не вірити жодному 

депутатському слову. Причиною такої поведінки, як з’ясував ведучий, стали 

невиконані обіцянки, дані депутатами в студії на минулій програмі. Напряму 

звинувативши у брехні присутніх спікерів, О. Шевченко кинула в обличчя 
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Н. Шуфричу розірваний плакат і демонстративно залишила студію. У 

випуску від 15.01.2010 12 хв. на початку програми ведучий разом із 

учасниками намагається випровадити зі студії депутата від блоку 

Ю. Тимошенко О. Ляшка, який прийшов без запрошення. У результаті 

депутат пішов тільки після того, як ведучий вирішив сам залишити студію. 

Близькою до технології незапланованого скандалу є технологія очікуваного 

скандалу. Наприклад, програму від 25.12.2009 С. Шустер розпочав із 

пояснення ситуації, що склалася із запрошенням кандидатів у Президенти, і 

оголошення вірогідності того (згідно із заявою прес-секретаря прем’єр-

міністра), що до студії без запрошення прийде Ю. Тимошенко. Ведучий 

попросив цього не робити і надав гостру оцінку таким діям. У результаті 

відбулось відповідне налаштування телеглядачів на можливість такого 

скандалу. Зазначимо, що схожа ситуація була, коли на ефір за участі прем’єр-

міністра без запрошення прийшли депутати від Партії регіонів (тоді ведучий 

дозволив їм залишитися в студії та брати активну участь у програмі).  

 Отже, за нашими спостереженнями, підсилення емоційного компонента 

вербальних повідомлень викликає послаблення або блокування 

раціонального компонента. Створити позитивну емоційну атмосферу 

наприкінці програми дозволяє завершення дискусій інтертейнментом або 

розвагами, що, на наш погляд, є прикладом реалізації технології виведення з 

проблеми. Спектр розваг був досить різноманітним: за дев’ять випусків 

співали (С. Лобода, Руслана, Лама, Н. Валевська, Д. Хворостовський, гурт 

«Ґорґішелі»), грали на саксофоні, фортепіано, танцювали танець живота, 

показували номер з художньої гімнастики, нагороджували переможницю 

конкурсу краси «Міс спорт України – 2009», святкували отримання 

українськими містами права проводити футбольний чемпіонат (ведуча 

рубрики з попередніх випусків ток-шоу «Хочу Євро» В. Фролова пригощала 

шампанським усіх учасників програми). У ток-шоу від 13.11.2009 ми 

спостерігаємо використання елементів інфотейнменту упродовж ефіру з 

метою виведення з проблеми, зниження емоційного напруження. Програма 
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проходить у період підвищеного рівня захворювання на грип, серед аудиторії 

студії є глядачі, що сидять у масках. На початку передачі ведучий 

представляє дизайнера модного одягу, що за час ефіру пошиє всім учасникам 

програми авторські дизайнерські маски. Час від часу камера показує, як 

працює дизайнер. Наприкінці програми маски роздають учасникам, а 

С. Шустер одягає й у масці оголошує прем’єру пісні співачки Лами. Знизити 

ступінь емоційного напруження також дозволяють жарти ведучого 

(наприклад, репліка ведучого 25.12.2009 після серії дуже гострих запитань 

М. Найєма до В. Януковича: «Я відчуваю, ви його додому запросите» [286]). 

Отже, аналіз інструментального комплексу технології інформаційного 

охоплення в політичному ток-шоу «Шустер live» дозволив визначити типові 

для цієї програми прийоми, методи і технології пропаганди. Серед них: 

«створення сприятливих умов для самопрезентації учасника», «приглушення 

тем і активності учасників», «рейтингування», «лобове зіткнення», 

«фрагментація інформації». Значний пропагандистський потенціал 

пов’язаний із візуальністю подачі матеріалу, на що безпосередньо впливає 

стратегія режисури телеоператорів, і емоційністю викладу, що реалізується 

різними способами. Специфіка використання форматних пропагандистських 

технологій полягає в залежності від стратегії поведінки ведучого, 

вибірковому характері і різній інтенсивності застосування, взаємозалежності 

функціонування різних інструментів. 

Визначити специфіку СКТ у політичному ток-шоу «Шустер live» 

допомагає аналіз застосування іміджевих форматних технологій. Створенню 

позитивного іміджу сприяють прийоми іміджбілдингу. До таких прийомів в 

аналізованому ток-шоу відносимо насамперед демонстрацію суспільного 

схвалення, що безпосередньо пов’язана з технологією рейтингування. 

Реалізується через акцентуацію ведучим уваги на високому рівні довіри 

аудиторії, що представляє всю Україну. Наприклад, 18.12.2009: «Юліє 

Володимирівно, якщо ви подивитесь зараз, що 85 % чутливо ставляться до 

того, що ви говорите, я вважаю, що це більше ніж голосування» [285]. 
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Водночас звернення уваги на низькі показники підтримки відносимо до 

трешіміджевих технологій (демонстрація суспільного несхвалення). 

Наприклад, у випуску від 08.01.2010 С. Шустер перебиває М. Ставнійчук 

після слів на захист Президента стосовно його останніх указів на посаді, 

звертаючи увагу на різке зменшення підтримки її слів («підтримувало 95 % 

аудиторії, тільки заговорила про укази, виник розкол 40 % на 60 %»). Іноді 

ведучий непрямо вказує на низькі показники підтримки. Зокрема, 22.01.2010 

під час виступу М. Катеринчука С. Шустер звертає увагу на відсутність 

байдужих (+ 37 % – 0 % – 73 %) [289]. 

За результатом аналізу реакції аудиторії упродовж програми 

визначаються фрази, що отримали найбільшу, найменшу підтримку і 

розкололи суспільство. Таким чином також демонструється суспільне 

схвалення чи несхвалення, що впливає на імідж авторів висловів. Наприклад, 

найбільшу підтримку (99 %) 25.12.2009 отримала фраза В. Портникова щодо 

корупції у владі. У цьому ж випуску для кандидата в Президенти 

В. Януковича демонструють його вислови, що отримали найбільшу, 

найменшу підтримку і розкололи суспільство (77 % підтримки, коли він 

говорив про недовіру до влади, 66 % довіри, коли говорив про нічне 

освітлення доріг, розколов суспільство вислів про неминучість проведення 

парламентських виборів, якщо не буде працювати парламент). Перед 

оголошенням цих показників ведучий здійснює резюме-оцінку рівня 

підтримки кандидата в Президенти: «Ось ви сказали, що народ все розуміє, і 

все чує, і все бачить. Це правда, народ дуже мудрий, він розуміє, він може 

голосувати за вас, голосувати проти вас, але він ставиться до того, що ви 

говорите, з повагою, це ми відчували протягом усього цього часу, не було 

жодної максимально негативної реакції до того, що ви сказали. А ось до чого, 

що люди підтримали максимально, ми зараз вам покажемо» [286].  

Найбільш поширеним прийомом, що використовується ведучим для 

зниження іміджу учасників, є іронія. Зазначений прийом в ток-шоу 

застосовувався з різною метою. Наприклад, 27.11.2009 репліка В. Лук’янову 
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з метою заспокоїти депутата: «Пане Лук’янов, я зараз поверну дівчину!» 

(мається на увазі О. Шевченко, що увірвалась у студію без запрошення). Як 

засіб продемонструвати неактуальність висловленого в цій же програмі 

використовувалось звернення до В. Бебика, який говорив про недоліки 

Болонського процесу: «Може нам ще рубль повернути». Виявом іронії, що 

переходить у сарказм, є репліка до Н. Шуфрича: «Ну це точно ввійде в 

підручники історії» (на програмі, присвяченій обговоренню проблем освіти, 

після розповіді Н. Шуфрича про факт підтримання закону про хімічну 

кастрацію педофілів, розповіді про приклад київського професора, що знімав 

порнографію зі своїми студентками, і заклику робити таким не хімічну, а 

фізичну кастрацію) [283]. Іронія як засіб вказування на безглуздість 

висловлюваного використана 08.01.2010: «Пані Богословська, якщо ми всі 

будемо зустрічатися в судах, хто буде в країні працювати? (суперечка між 

М. Катеринчуком і І. Богословською закінчилась тим, що М. Катеринчук 

вимагав «або вибачитись за сказане, або в суд». І. Богословська вибирає суд 

[287]). З цією ж метою ведучий застосував іронію 22.01.2010: «Подивіться, 

якщо я сьогодні попрошу англійську королеву вийти за мене заміж, це не 

означає, що я король. Ну це правда» (реакція на виступ Катеринчука, коли 

він говорить про те, що команда Ю. Тимошенко визначилась, що прем’єром 

має бути С. Тігіпко) [289].  

Серед трешіміджевих засобів особливе місце посідає технологія 

навмисної демонстрації суперечливих або негативних фактів діяльності. 

Наприклад, 08.01.2010 після зауваження І. Акімовій і кількаразового 

переривання інших депутатів за агітацію або антиагітацію ведучий 

звертається до учасників ефіру: «Панове, послухайте, ви приймаєте закони, 

ми їх не порушуємо, ви їх порушуєте! Ви смішні люди, ви приймаєте закони, 

щоб їх порушувати!» [287]. Констатація факту порушення учасниками 

виборчого законодавства, на нашу думку, впливає на зниження іміджу 

учасників. Глядач підводиться до думки: як політики, які самі не виконують 

закон, можуть вимагати його виконання від суспільства. У випуску від 
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27.11.2009, звертаючись до С. Ніколаєнка, ведучий вказує на розбіжність слів 

і дій його політичної сили: «Скажіть, будь ласка, ось це дивно у лівих сил, у 

комуністів от дивний підхід, ось ви так добре говорите, ну чому ви завжди 

хочете забрати?» [283]. З метою зниження іміджу також вживається 

технологія навмисної демонстрації фактів бездіяльності (наприклад, 

27.11.2009 реакція на слова В. Бебика щодо недоцільності обговорення під 

час передачі великої кількості спірних думок та необхідності об’єднати 

країну: «Ви знаєте, я не член Партії регіонів жодним чином і не опозиція, але 

… ви представляєте президента, нам так сказали… Але у вас було 5 років, 

щоб зібрати істориків біля круглого столу і написати одну книжку» [283]). 

Відзначаємо пряму залежність специфіки іміджевих технологій від 

стратегії поведінки ведучого. Тактика сприяння самопрезентації учасника 

допомагає акцентувати увагу на позитивних якостях кандидата в Президенти, 

з цією метою створюються спеціальні умови і відповідна атмосфера 

спілкування, що є прикладом штучно створеного іміджу. Водночас тактика 

невтручання, використовувана ведучим, дозволяє побачити справжній рівень 

політиків і сприяє формуванню так званого «стихійного» іміджу. Адже саме 

необмеження політиків у такому випадку демонструє рівень культури 

ведення дискусії, вміння дібрати аргументи. Своєю позицією невтручання 

С. Шустер дозволяє розвиватись ситуаціям, що здебільшого не сприяють 

формуванню позитивного іміджу учасників. Наприклад, нереагування 

ведучого 27.11.2009, коли під час виступу В. Яворівського О. Бондаренко 

намагається його перекричати, переходить на особистості, ображає, цитуючи 

В. Стуса: «Час бездарних Яворівських». Промовець своєю чергою не добирає 

слів: «Виключіть свій лайномет, ви завжди ним користуєтесь». Коли інші 

учасники намагаються заспокоїти В. Яворівського, С. Шустер спокійно 

зауважує: «Не хвилюйтесь, вони зараз час свій використають» [283]. У 

програмі 29.01.2010, на перший погляд, використання прийому «останнє 

слово», що надається представникам В. Януковича, повинно допомогти 

створити позитивне підсумкове враження від виступу цієї команди. Проте, на 
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нашу думку, складається дуже суперечливе враження від спроб депутатів 

А. Герман і І. Акімової виправдати вислів свого кандидата про відомого 

українського поета Чехова намаганням довести, що А. Чехов є і поетом 

(І. Акімова цитує вірші юного Чехова) [290].  

Отже, специфіка іміджевих форматних технологій у політичному ток-

шоу «Шустер live» полягає у взаємопов’язаності більшості іміджевих 

інструментів з технологією рейтингування, залежності використання 

прийомів створення позитивного іміджу або трешіміджевих технологій від 

стратегії поведінки ведучого.  

 

 

3.2. Соціальнокомунікаційні технології політичних ток-шоу 

«Свобода слова», «Шустер live» у період виборів Президента України 

(2014 рік) 

 

 

Виконуючи поставлені завдання, ми ідентифікували пропагандистські та 

іміджеві форматні СКТ в політичному ток-шоу «Свобода слова» з Андрієм 

Куликовим. Результати аналізу інструментального комплексу технології 

інформаційного охоплення засвідчили вибіркове застосування технології 

створення сприятливих умов для самопрезентації учасника. Зокрема, у 

9 випусках ток-шоу взяли участь 13 кандидатів у депутати з 23, 

зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Найчастіше запрошували 

С. Тігіпка і Ю. Тимошенко (4 рази, по 1 прямому включенню), тричі – 

П. Порошенка, М. Добкіна (2 – прямих включення), двічі – О. Тягнибока, 

О. Богомолець, В. Рабіновича, по одному разу були А. Гриценко, 

Н. Королевська, О. Царьов, Ю. Бойко, М. Маломуж, Д. Ярош. У форматі 

аналізованого ток-шоу важливим є порядок виступу і час, який виділяється 

на одного учасника. Традиційно останньому надається найменше часу. 

Завжди першими виступали П. Порошенко і Ю. Тимошенко. Крім того, на 
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сприятливість умов для самопрезентації учасника, на нашу думку, впливали 

принципи відбору учасників: 1) запрошення рейтингового кандидата з 

такими, у яких рейтинг набагато менший (14.04.2014 Ю. Тимошенко з 

М. Добкіним і О. Царьовим, 5.05.2014 Ю. Тимошенко з М. Добкіним, 

23.05.2014 П. Порошенко з М. Добкіним і О. Богомолець); 2) кількість 

кандидатів у Президенти, що брали участь у програмі (відповідно 

регулювався час для виступу кандидата); зокрема, по 2 кандидати були 

5.05.2014 (Ю. Тимошенко, М. Добкін), 13.05.2014 (П. Порошенко, С. Тігіпко) 

і 19.05.2014 (Ю. Тимошенко, Д. Ярош), по 3 – 8.04.2014 (Ю. Тимошенко 

(пряме включення), С. Тігіпко, О. Тягнибок), 14.04.2014 (Ю. Тимошенко, 

М. Добкін (телефоном), О. Царьов), 22.04.2014 (П. Порошенко, С. Тігіпко, 

О. Богомолець) і 23.05.2014 (П. Порошенко, М. Добкін, О. Богомолець), по 4 

– 28.04.2014 (Н. Королевська, Ю. Бойко, В. Рабинович, М. Маломуж) і 

21.05.2014 (А. Гриценко, В. Рабинович, С. Тігіпко (пряме включення), 

О. Тягнибок). 

Як один із прийомів зазначеної технології визначаємо надання 

спеціальних технічних можливостей. Наприклад, для ілюстрації своїх думок 

05.05.2014 одному з кандидатів (Ю. Тимошенко) надали технічну можливість 

продемонструвати російський рекламний відеоролик («Ви знаєте, щоб 

зрозуміти взагалі природу цих ультиматумів, зрозуміти, чому інша країна 

нам, українцям, ставить такі вимоги, треба, мені здається, подивитися 

останній рекламний ролик, який Росія запропонувала світу. Я його з собою 

взяла, цей ролик, щоб ми просто відчули, в якій атмосфері зараз живе Росія. 

Якщо можливо технічно, будь ласка, поставте, щоб ми мали можливість 

подивитись») [218].  

Сприятливі умови для самопрезентації передбачає сам формат 

політичного ток-шоу «Свобода слова» (форма «запитання – відповідь» більш 

сприятлива для презентації учасників, ніж дискусія або дебати). Специфікою 

формату програми є те, що кожен із запрошених політиків виступає окремо у 

спеціально відведений для нього час, тільки інколи кандидатам надають 
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право поставити один одному запитання. Хоча, як зауважив експерт 

програми Є. Магда в підсумковому коментарі 19 травня 2014 р.), позитивно 

охарактеризувавши виступ кожного учасника (Ю. Тимошенко і Д. Яроша), 

«можна тільки пошкодувати, що між ними не було сьогодні прямих дебатів» 

[220]. 

Водночас, за нашими спостереженнями, активна позиція ведучого і 

запрошених експертів дозволяє регулювати інтенсивність використання 

технології створення сприятливих умов для самопрезентації учасника.  

Створити несприятливі умови для самопрезентації учасника у зазначеній 

програмі дозволяла техніка приглушення тем і активності учасників. 

Використання зазначеної техніки в ток-шоу «Свобода слова» пов’язано 

насамперед із стратегією поведінки ведучого, що передбачає чітке контентне 

структурування бесіди в рамках теми, проблеми, хронології подій. Тому 

будь-яке намагання учасників вийти за межі пропонованої проблематики 

А. Куликов зупиняє, як і полемічні «напади», неетичні висловлювання, 

спроби «чорного» піару. Таким чином прийом перебивання учасника є одним 

із найпоширеніших інструментів зазначеної техніки. Також перебивання 

використовувалось як спосіб отримати відповідь на запитання (наприклад, 

багаторазове перебивання О. Царьова 14.04.2014, що дав відповідь на 

запитання «Хто розстріляв групу українських силовиків у районі 

Слов’янська?» лише, коли ведучий задав одне й те ж запитання 5 разів). 

Реалізації техніки приглушення тем або активності учасників сприяли 

різні прийоми. Зокрема, 23.05.2014 трансфер або перенос негативу спільно з 

принципом контрасту: «Пане Добкін, скажіть мені, коли ви звинувачуєте 

тих, хто прирівнював радянську символіку до фашистської, за вашими 

словами, і т. д. і т. д. і ображав мільйони співгромадян, називаючи їх 

колорадами, як ви ставитеся до тих, хто ображав мільйони співгромадян, 

називаючи їх фашистами і прирівнював національну чи патріотичну 

символіку до фашистської і т.д.?» [222]. 
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Поширеним способом змінити тему, показати інший погляд на події або 

зупинити учасника, що не дотримується правил ведення дискусії, є пряме 

включення. Наприклад, 05.05.2014, коли Ю. Тимошенко починає 

критикувати П. Порошенка, ведучий зупиняє її для прямого включення 

іншого кандидата (М. Добкіна) з Харкова. 

Зазначимо, що зазначений засіб використовувався і як ілюстрація тез 

учасника. Наприклад, у програмі від 14.04.2014 здійснюється пряме 

включення із Запоріжжя як спосіб підтримати тезу Ю. Тимошенко щодо того, 

хто з ким і як бореться. Під час включення голова Запорізької обласної 

держадміністрації В. Баранов детально розповідає про ситуацію в місті, 

зокрема, різку реакцію містян на дії сепаратистів у Запоріжжі. Натомість 

наступне пряме включення у зазначеній програмі застосовується на 

противагу риториці О. Царьова: О. Гончаренко, депутат міської ради Одеси, 

розповідає про тенденції розгортання подій на сході, описує те, що бачив у 

Донецькій області (озброєний штурм відділення міліції в Горлівці, серед 

організаторів якого був підполковник російської армії, який призначив 

нового начальника міліції. 

Пряме включення використовувалось також як засіб почути інші думки 

з обговорюваної теми (19.05.2014 після переконань Ю. Тимошенко про 

необхідність найшвидшого проведення референдуму про вступ України в 

НАТО, ведучий перебиває учасника для прямого включення зі Львова мера 

міста А. Садового, якого запитує думку з питання референдуму).  

Спостерігаємо також застосування зазначеного інструменту з метою 

фрагментації або подрібнення інформації. Зокрема, 13.05.2014 упродовж 

ефіру було 4 прямих включення: Г. Кернеса (Ізраїль), В. Чистюхіна 

(Донецьк), П. Канюгін (Москва), Ю. Гранатуров (Миколаїв). У такому 

випадку важливим є структурне місце зазначеного засобу (тобто чи 

перериває він повідомлення). Наприклад, перші два включення згаданої 

програми були перед розмовою і після спілкування з П. Порошенком, а 

наступні – під час виступу С. Тігіпка, перериваючи його. Для оголошення 
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останнього був використаний прийом сенсаційність або терміновість: «Я 

перепрошую. У нас зараз... сьогодні на зв’язку одна людина, котра була в 

новинах цілий час. Це журналіст російської “Новой газеты” Павло Канигін. 

Ви можете поки трошки присісти, пане Тігіпко. З’явилися повідомлення про 

те, що захопили вночі у полон... І, на щастя, його вдень відпустили з полону» 

[219]. Такий же прийом був використаний 08.04.2014 під час виступу 

О. Тягнибока (включення Г. Кернеса з Харкова).  

З метою продемонструвати безпідставність тверджень промовця 

використовується прийом очевидці подій спільно з прийомом сенсаційність і 

терміновість. Наприклад, 14.04.2014 кандидат у Президенти М. Добкін 

пояснив свою неприсутність у студії (вийшов на зв’язок) тим, що його 

машину заблокували, порізали колеса, розбили фари, декілька помічників 

отримали фізичні травми. (У цей час довкола телеканалу ICTV зібралися 

представники автомайдану і ветерани Афганістану з 8-ї сотні самооборони 

Майдану з метою поставити деяким учасникам запитання). Під час програми 

А. Куликов оголошує, що до студії надійшла інформація начебто перед 

телеканалом помітили людей зі зброєю і просить учасника програми 

С. Зилова (ветерана Афганістану) вийти і дізнатися про ситуацію, 

обґрунтовуючи це тим, що він представляє тих людей, що зібралися перед 

телеканалом. Коли С. Зилов повертається, йому терміново надають слово 

(С. Зилов: «Ну, я хочу сказати, що біля студії надворі зібралася 

громадськість: там є представники і автомайдану, і громадськості Києва, 

також представники самооборони Майдану. Ніякої зброї, ніяких там закликів 

до зриву передачі або увірватися немає. Усі чекають, хочуть, в принципі, 

задати деякі питання цим людям, які тут у студії. Добкіна не дочекалися. 

Ніхто там нічого не різав. Не знаю, звідки він це взяв: бита машина, різані 

колеса») [215]. 

За нашими спостереженнями, одним із найпоширеніших прийомів 

техніки приглушення тем і активності учасників є спростування. При чому 

він використовується не тільки по відношенню до учасників, а й до експертів. 
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Наприклад, 14.04.2014, коли Я. Соколовська запитує, чому представники 

самооборони й автомайдану не поставили запитання О. Царьову, якщо люди 

під телеканалом хочуть з ними поговорити, ведучий спростовує, зазначаючи, 

що до О. Царьова були запитання з боку самооборони (насправді запитання 

від самооборони були до М. Добкіна). Зазначений прийом активно 

використовується для спростування безпідставних тверджень. Зокрема, у 

випуску 13.05.2014 як реакція на критику С. Тігіпка влади стосовно 

скасування російської мови: «Ну не було скасування російської мови» [219]. 

У згаданій програмі ведучий спростовує висновок експерта Я. Соколовської 

щодо виходу С. Тігіпка у ІІ тур виборів, зроблений на підставі даних 

неназваного соцопитування.  

За результатами аналізу реалізації інструментального комплексу 

соціальнокомунікаційної технології інформаційного охоплення визначаємо 

особливості використання техніки закодовані інтерпретації, що містить 

прийоми, які допомагають коригувати сприйняття інформації. Зокрема, 

програмування сприйняття подальшої інформації відбувається через бліц-

опитування експертів і прямі включення на початку програми. Розставити 

акценти допомагають такі прийоми, як коментар, використання ведучим 

тактики уточнення (запитання-перепитування), конкретизації, резюме або 

узагальнення. Зупинимо увагу на прийомі коментар, активно 

застосовуваному у програмі. У політичному ток-шоу «Свобода слова» 

коментар входить до сталих структурних елементів програми (на початку 

ведучий проводить бліц-опитування запрошених експертів з питання, 

обговоренню якого присвячена програма, – відповідь у формі короткого 

коментаря; наприкінці ток-шоу відбувається коментування результатів 

дискусії). Основне завдання коментарів експертів наприкінці програми в 

режимі бліц-опитування підвести підсумки дискусії, що дозволяє спрямувати 

думку глядача, розставити акценти, можливо, змінити сприйняття певних 

подій чи фактів. Наприклад, наведемо основні тези підсумкових коментарів 

дискусії 05.05.2014 з питання «Чи зможуть влада, політики та суспільство 
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консолідуватися перед загрозою втрати державності?». Серед важливих 

підсумків розмови експерти визначають: наявність консенсусу щодо 

необхідності проведення виборів (С. Таран), необхідність розуміння того, що 

треба об’єднуватися (О. Саакян). У коментарях наголошують на необхідності 

вироблення змістовної, адекватної, міцної політичної позиції на противагу 

російській пропаганді (О. Яхно); акцентують увагу на тому, що відбувається 

вибір не лише президента, а й верховного головнокомандувача, й від вибору 

цієї людини залежить, чи Україна переможе у війні, чи світ отримає третю 

світову війну (Т. Березовець); говорять про необхідність використати шанс 

на деескалацію конфлікту, якщо він залишився (Д. Тузов). Позитивну оцінку 

отримали політики, що намагаються готувати український народ до 

необхідності оборонятися від зовнішнього агресора і при цьому будувати 

демократію (К. Матвієнко), висловлюють обережний оптимізм у тому, що 

країна впорається із загрозами, і впевненість, що найцікавіше почнеться після 

виборів (О. Грицаєнко) [218].  

Крім того, за нашими спостереженнями, під час ефіру відповіді 

учасників на запитання активно коментують як ведучий, так і експерти. 

Наприклад, 08.04.2014 коментар ведучого відповіді А. Сенченка (в. о. 

заступника голови Адміністрації Президента) на запитання стосовно закликів 

до вводу військ НАТО або підтримки з боку НАТО: «Так. Пане Сенченко, до 

питання про інсинуації, до питання про те, як порівнюють і не порівнюють 

різні речі. Дуже багато аргументів, які я чув з цього боку, умовно кажучи... 

Ось є ваша сторона, є та сторона – я чую аргументи з обох боків. Дуже часто 

йде так зване віддзеркалення: те, що робили люди на Майдані, зараз 

відтворюють там і говорять: “Ми маємо на це право”. Точно так же ви або 

ваша політична сила, або новий уряд, здійснюючи якісь кроки, може сказати: 

“Ми маємо на це право. Тому що з нами вчиняли так чи інакше”. Точно так 

само, коли говорять про уламки партії Регіонів, можна сказати, що частина з 

цих уламків раніше була уламками Блоку Юлії Тимошенко» [214].  
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Провідну роль експертів у форматі аналізованого ток-шоу підтверджує 

надана їм можливість коментувати як виступи учасників, так і вислови й 

запитання інших експертів. Наприклад, 19.05.2014 О. Гарань, коментуючи 

запитання іншого експерта, А. Єрмолаєва, у якому він сказав про розкол 

країни і роль у цьому політичної організації «Правий сектор», висловлює 

свій погляд на проблему: «І я хотів би сказати, що, мабуть, у цьому розколі 

країни винний не “Правий сектор”, який з’явився тільки наприкінці минулого 

року, а винні чотири роки правління Януковича і його команди, які 

цілеспрямовано розколювали країну. І не “Правий сектор” винний в агресії в 

Криму: в анексії Криму, – і не “Правий сектор” винний в тому, що 

відбувається зараз у Донецьку і в Луганську. Ні, я думаю, що це 

принциповий момент: ми маємо пам’ятати, хто чотири роки розколював 

країну: це Янукович і його команда» [220]. 

Аналіз застосування таких класичних прийомів технології 

інформаційного охоплення, як лобове зіткнення, техніка емоційного 

резонансу дав змогу визначити їх специфіку. Зокрема, за задумом в основі 

драматургії ток-шоу «Свобода слова» зіткнення протилежних точок зору, що 

представлені головними героями, експертною групою. Та оскільки формат 

програми не передбачає дебати між кандидатами, прийом лобове зіткнення 

має певні особливості використання. Зокрема, вибіркове надання права 

кандидатам-опонентам ставити один одному запитання, потім коментувати 

відповіді один одного. Наприклад, 5.05.2014 за участі кандидата в 

Президенти Ю. Тимошенко на прямому включенні перебуває її опонент 

М. Добкін, їм пропонують поставити запитання один одному. У результаті 

дискусія між опонентами зводиться до взаємних звинувачень і суцільної 

критики. Прокоментувати дискусію А. Куликов просить експерта О. Саакяна 

(громадський рух «Донецьк – це Україна»), головна оцінка якого: «Просто-

напросто трішки бридко було зараз бачити ваш діалог: між двома 

кандидатами в президенти. Виникає одне питання: а де народ у ньому? Я не 

почув у ньому народу. Я почув взаємні образи. І той феномен України, який 
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називається попередниками» [218]. Потім по черзі надається право на 

коментар кожному кандидату в Президенти, у результаті знову звучать 

звинувачення один одного.  

Визначимо особливості функціонування техніки емоційного резонансу, 

суть якої полягає у створенні в аудиторії певного настрою з одночасною 

передачею пропагандистської інформації. Тривожний емоційний фон 

випусків ток-шоу «Свобода слова» перед виборами Президента 2014 р. 

зумовлений насамперед відповідною атмосферою в країні, спричиненою 

політичною кризою і воєнними діями на території країни. Підсилюють 

інтенсивність зазначеної техніки прийоми сенсаційність або терміновість, 

за допомогою якого повідомляють здебільшого тривожні новини, прямі 

включення з місця подій, зачитування смс-повідомлень. Наприклад, 

зазначивши, що «життя і новини вносять зміни у сценарій», 14.04.2014 

А. Куликов на початку програми виходить на прямий зв’язок із 

кореспондентом каналу «Еспресо TV» А. Шевченком. Журналіст розказує 

про ситуацію в Слов’янську, участь російських спецслужб у захопленні 

адмінбудівель міста і аеродрому. Здебільшого з учасниками прямих 

включень спілкується не тільки ведучий, а й кандидати в Президенти і 

запрошені експерти. Тривожні повідомлення не завжди пов’язані з воєнними 

діями, зокрема, 13.05.2014 ведучий розказує про трагедію у Миколаєві (вибух 

у житловому будинку) і виходить на прямий зв’язок з виконувачем 

обов’язків міського голови міста Ю. Гранатуровим для більш детального 

висвітлення подій (спростовує версію про терористичний акт). У випуску від 

23.05.2014 у відповідь на зачитування кандидатом у Президенти 

О. Богомолець смс-повідомлення від матерів військових, що повідомляють 

про неможливість евакуювати поранених, А. Куликов зачитує терміново 

отриману інформацію про блокування лікарні в Донецьку, у якій 

перебувають поранені бійці батальйону «Донбас», кількома десятками 

терористів.  
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Типовим інструментом форматних пропагандистських СКТ ток-шоу 

«Свобода слова» є рейтингування або соціологічне опитування, що 

реалізується через залучення інтерактивної технології. За задумом, глядачі 

студії є учасниками соціологічного експерименту. Відбір аудиторії 

здійснюється за квотною двоступеневою вибіркою таким чином, щоб 

репрезентувати все населення України у віці 18 років і старше. У руках 

кожного глядача свій пульт. Працюючи з ним упродовж програми, аудиторія 

виражає свою оцінку стосовно всього, що відбувається в студії. Крім того, 

графік показує не просто позитивну або негативну реакцію аудиторії, а й 

ступінь підтримки чи неприйняття: криві графіка коливаються від фанатизму 

до схвалення, від байдужості до ненависті (див. Додаток П). Також завдяки 

пульту здійснюється голосування стосовно ключового запитання програми.  

За допомогою інтерактивної технології в ток-шоу відстежуються не 

тільки рівень підтримки суспільством обговорюваних проблем, а й ступінь 

роз’єднання чи об’єднання аудиторії, що представлена людьми з 

протилежними поглядами з певної проблеми. На початку ефіру аудиторії 

ставиться запитання, відповідаючи на яке, аудиторія ділиться на дві групи, 

реакцію кожної демонструє окрема крива на графіку. Наприклад, 14.04.2014 

глядачі студії поділилися за відповіддю на запитання «Чи зможе влада 

зупинити процес розподілу України?»: 56 % вважає, що зможе (зелена крива 

графіка), 44 % – не зможе (червона крива графіка). В інтерактивній 

технології ток-шоу принциповим є той факт, що телеглядачам демонструють 

криву графіка, що постійно оновлюється (дані з пультів знімаються 

комп’ютером двічі на секунду). Підсумкову картину реакції аудиторії можна 

подивитись на сайті програми. Рівень підтримки аудиторії перебуває 

постійно в центрі уваги, оскільки дані графіка виведені на довгий, 

прямокутний за формою екран, що знаходиться за особою, яка виходить до 

мікрофона. Крім того, частину графіка виводять на великий екран студії, 

розташований над головою промовця. Також внизу телеекрану час від часу 
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з’являється зображення руху кривих графіка, що дозволяє побачити тенденції 

у вираженні підтримки аудиторії.  

Визначаємо особливу роль технології «рейтингування» на 

завершальному етапі програми. Ведучий озвучує ті вислови учасників, які 

об’єднали глядачів із протилежними думками. Найбільша кількість об’єднань 

(7) була зафіксована у випуску від 22.04.2014. На нашу думку, акцент на 

об’єднанні наприкінці програми налаштовує на позитив і є виявом технології 

виходу з проблеми. 

Отже, за результатами аналізу інструментального комплексу визначаємо 

типові для програми засоби, що становлять систему пропагандистських 

форматних СКТ політичного ток-шоу «Свобода слова». Серед них: 

«створення сприятливих умов для самопрезентації учасника», «приглушення 

тем і активності учасників», «коментар», «лобове зіткнення», «емоційний 

резонанс», «закодовані інтерпретації», «рейтингування» або «соціологічне 

опитування». Визначаємо залежність специфіки використання технологій 

пропаганди від форматних особливостей програми і стратегії поведінки 

ведучого.  

Форматні іміджеві СКТ політичного ток-шоу «Свобода слова» 

включають технології іміджбілдингу і трешіміджеві технології. Відзначаємо 

залежність використання іміджевих технологій від інших технологій і 

особливостей режисури телеоператорів. Зокрема, прийоми демонстрація 

суспільного схвалення і демонстрація суспільного несхвалення безпосередньо 

пов’язані з технологією рейтингування, адже показники рівня підтримки 

постійно демонструють великим планом. Створенню позитивного іміджу 

учасників, на нашу думку, сприяє озвучення на завершальному етапі 

програми тих висловів учасників, які об’єднали глядачів із протилежними 

думками. Наприклад, 13.05.2014 аудиторію об’єднав вислів експерта 

В. Фесенка із центру політичних досліджень «Пента»: «Що обговорювати на 

цих круглих столах? Ось тут піднімався, піднімалась тема гуманітарної 

політики. А насправді, на мій погляд, зараз для жителів Сходу – навіть не 
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Сходу, от насамперед тієї ж Донецької, Луганської області – це вже проблема 

не тільки гуманітарної політики, а боюсь, що вже подекуди проблема 

гуманітарної катастрофи» [219]. Також об’єднанню сприяв вислів кандидата 

в Президенти С. Тігіпка: «Що стосується політиків... Ви знаєте, якщо люди 

були причетні до корупційних діл, справ, то я вважаю, що це теж вже чорна 

мітка. У них просто нема довіри. Треба розмовляти з тими, хто має довіру 

простих людей» [219]. Особливості режисури телеоператорів полягають у 

переважному показі промовця у вигідному ракурсі (верхня третина, на рівні 

очей). Переключення ракурсів відбувається нечасто, інколи показують 

загальні плани і реакцію особи, що поставила запитання. Більша увага на 

реакції іншої особи фіксується у випадку суперечок, конфліктних ситуацій. 

Наприклад, 23.05.2014 під час суперечки між Ю. Луценком і М. Добкіним 

камера по черзі фіксувала реакцію опонентів. Можливість справити 

позитивне враження дозволяє також прийом останнє слово, можливість 

якого отримали кандидати в Президенти у випусках 21.05.2014 і 23.05.2014. 

Оскільки в аналізованому ток-шоу вагомою є роль експертів, що мають 

право не тільки ставити запитання, коментувати відповіді, а й підбивати 

підсумки, на нашу думку, створення ефективного іміджу або напроти – 

зниження зумовлене оцінками, що надають експерти в коментарях. 

Наприклад, підсумкова оцінка дискусії експертом М. Ткаченко 13.05.2014 за 

участі кандидатів у Президенти П. Порошенка і С. Тігіпка: «Я не знаю, чим 

ще можна змінити світ, крім як особистою спокутою. Ми почули набір тез. 

Вони абсолютно правильні, абсолютно безпрограшні, абсолютно стандартні, 

відверто кажучи, старі. Світ змінився, а політики не змінилися. І питання 

персональної історичної відповідальності зависло в повітрі, і так на нього, 

взагалі-то, ніхто не відповів» [219]. Схожу оцінку виступам інших кандидатів 

у Президенти (Ю. Тимошенко, М. Добкіну, О. Царьову) надає І. Кузнєцова у 

програмі 14.04.2014: «Ви дуже майстерно навчилися виходити із ситуації і 

вміти не відповідати на запитання, які вам ставлять. Тому що запитуєш про 

одне – відповідають тобі зовсім на інше. Це абсолютно всіх стосується. Якби 
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вони навчилися ще так само дружно і добре боротися за державу, а не за 

посади, було би дуже добре – тоді б країні жилося дуже гарно» [215]. 

Запитання від експертів часто містить оцінку або коментар діяльності 

політика. Наприклад, 08.04.2014 перед тим як поставити запитання до 

Ю. Тимошенко І. Попов висловлює подяку, схвальну оцінку діяльності: 

«Юліє Володимирівно, дякую вам також за цей візит. Для мене він схожий 

чимось на візит 9-річної давності, коли ви так само після перемоги революції 

в Києві приїхали до Донецька; ви тоді були, можливо, навіть в цій же студії в 

футболці “Шахтаря”. Зараз не така урочиста ситуація і, звичайно, все це 

інакше виглядає, проте тоді ви вирішили дуже багато питань для України. 

Тоді ви десь заспокоїли виборців Сходу, і не було цих протистоянь, ви їх 

упередили» [214]. 

За нашими спостереженнями з метою нівелювати демонстрацію 

позитивних характеристик кандидата у запитаннях експертів 

використовується коментар-зауваження. Зокрема, 19.05.2014 А. Куликов 

зауважує щодо лояльності поставленого експертом запитання до 

Ю. Тимошенко: «Зазвичай ви ставите у нас гостріші запитання, пане Гарань» 

[220].  

За задумом урівноважити ступінь критичності запитань повинно 

представлення експертів з різними поглядами. Проте спостерігаємо більш 

критичне ставлення експертів до тих кандидатів у Президенти, що є 

представниками попередньої влади (М. Добкіна, С. Тігіпка, О. Царьова, 

Ю. Бойка). Відповідно негативна оцінка діяльності учасників безпосередньо 

пов’язана з використанням трешіміджевих технологій. Наприклад, 08.04.2014 

експерт М. Притула використовує технологію навмисної демонстрації 

суперечливих або негативних фактів діяльності. Перед тим як поставити 

запитання до С. Тігіпка експерт наголошує на відповідальності політичної 

сили, до якої належить кандидат у Президенти за стан справ на сході 

(«Сергій Леонідович, багато років керувала Партія регіонів. Багато років ви 

відповідали за стан справ на сході України. Ми всі знаємо, що схід України – 
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це серце індустріалізації всього Радянського Союзу було. Янукович цього не 

робив. Ви цього теж не робили» [214]). 

Експерти надають негативну оцінку не тільки попередній діяльності 

політиків. Зокрема, Т. Березовець 05.05.2014, згадавши колишні заслуги 

М. Добкіна, критикує й поточні дії кандидата в Президенти. Технологія 

навмисної демонстрації суперечливих або негативних фактів діяльності 

використовується під час реагування на пропозиції, висловлені учасниками. 

Зокрема, реакція В. Сюмар на позицію Г. Кернеса щодо необхідності 

повернути російські канали в кабельних мережах міста: «Пане Кернес, хотіла 

у вас запитати: а яких саме “услуг” вам не вистачає від російських 

телеканалів? Чи не йдеться про ті послуги, які фактично розпалюють 

міжнаціональну ворожнечу в Україні, які фактично поширюють брехню про 

те, що сьогодні відбувається в Україні, які створили міф про якихось 

бандерівців, з якими має чомусь воювати сьогодні схід? Чи не ті услуги, які 

пропагують війну?» [218]. 

Застосування прийомів, що сприяють зниженню іміджу учасників, у 

аналізованому ток-шоу залежить від стратегії поведінки ведучого, що уважно 

стежить за тим, щоб відповідали на суть запитання та реагує на зміст 

висловлюваного. Аналіз використання трешіміджевих технологій ведучим 

ток-шоу продемонстрував різноманіття засобів для зниження іміджу 

учасника. Свої особливості у реалізації мала технологія навмисної 

демонстрації суперечливих або негативних фактів діяльності. Ми 

зафіксували різні способи застосування зазначеного інструменту. Наприклад 

14.04.2014 інформація негативного характеру про учасника містилася у 

запитанні ведучого: «Пане Царьов, ви нещодавно прямо заявили у Донецьку, 

що пішли у президентську кампанію, щоби виборів не відбулося, і що ви 

робите для цього все. Тобто це ваша програма як кандидата у президенти: 

позбавити Україну наступного легітимного глави держави і розколоти 

країну, і підтримати анексію?» [215]. Натомість 28.04.2014 А. Куликов 

використовує зазначену технологію, реагуючи на вихваляння В. Рабіновича 
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своїми досягненнями: «Пане Рабіновичу, раз уже ви самі про це згадали: про 

компанію “1+1”, – я працював там і я пам’ятаю, що ваша роль у керівництві 

компанією була не зовсім однозначною, м’яко кажучи» [217]. 

До інструментарію трешіміджевих СКТ відносимо й прийом вказування 

на відірваність від реалій позиції учасника, що передує запитанню до 

учасника: «Пане Тігіпко, у той час, коли на сході країни діють російські 

диверсійні групи й озброєні сепаратисти, <…> ви заявляєте, що працююча 

економіка усуне передумови для конфліктів і об’єднає країну. Але як 

можливо змусити економіку працювати, коли в багатьох містах люди просто 

бояться ходити на роботу, коли перервано нормальне сполучення між 

важливими промисловими центрами, коли органи влади намагаються 

замінити самопроголошеними республіками?» [216].  

Прискіплива увага ведучого до змісту висловлюваного дозволяла робити 

спростування-уточнення, що демонструють недостатню обізнаність спікера з 

предметом розмови. Зокрема, 28.04.2014 А. Куликов уточнює слова 

Ю. Бойка, що наводить Швейцарію як приклад двомовної країни: «Ні. Так 

оце у Швейцарії якраз чотири, але з різними функціями» [217]. У цьому ж 

випуску після заклику кандидата в Президенти О. Царьова до людей, щоб не 

боялися й одягали георгіївські стрічки, А. Куликов суперечить промовцю, що 

це не георгіївська стрічка: «Це радянська гвардійська стрічка, яку комусь 

вигідно називати георгіївською для того, щоб нагадати про імперську велич. 

Ось де використовувалась георгіївська стрічка. У тому числі і у власівській 

армії. Радянська гвардійська стрічка до цієї ганьби не має жодного 

відношення...» [217]. 

Серед прийомів, що сприяють зниженню іміджу учасника в аналізованій 

програмі, пропонуємо виокремити зауваження. За нашим спостереженням, 

зауваження учасникам робилися з різних причин. Зокрема, у випадку 

порушень правил ведення дискусії: 05.05.2014 А. Куликов зупиняє і просить 

утриматися від образ М. Добкіна, що починає навішувати ярлики на 

Ю. Тимошенко («Це людина-війна, людина-руйнування…») [218]. 
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Найчастіше використовувався зауваження-коментар, що стосувався змісту 

висловлюваного. Наприклад, 21.05.2014 до кандидата в Президенти 

О. Тягнибока: «Пане Тягнибок, дозвольте… дозвольте мені зараз особисте 

зауваження. Я гадаю, що ви спрощуєте проблему, кажучи про етнічні чистки. 

Йдеться про напади і загрози, і погрози щодо людей, які підтримують 

українську державу незалежно від національності тих людей» [221]. У 

програмі від 05.05.2014 ведучий акцентує увагу на суперечливості у 

висловлюваннях М. Добкіна (пропонує відправити Ю. Тимошенко одну від 

нашої країни воювати з Росією, а в цей час, поки вона буде воювати, 

побудувати сильну Україну, в яку покликати Тимошенко, коли країна буде 

побудована): «Такі жарти після вашого заклику до примирення – не дуже...» 

[218]. 

Отже, аналіз використання іміджевих технологій у політичному ток-шоу 

«Свобода слова» виявив взаємозв’язок інструментарію іміджевих і 

пропагандистських СКТ, залежність використання прийомів створення 

позитивного іміджу або трешіміджевих технологій від стратегії поведінки 

ведучого і позиції експертів. 

Для визначення складників системи СКТ політичного ток-шоу «Шустер 

live» проаналізуємо інструментарій технології інформаційного охоплення.  

Як засвідчили результати нашого спостереження, перед виборами 

Президента України в політичному ток-шоу «Шустер live» активно 

використовувався інструмент рейтингування або соціологічне опитування. 

Аудиторія представляє всю Україну (соціологічна вибірка), реакція якої 

відстежується під час програми. На телеекрані у нижньому лівому кутку 

розташований спеціальний індикатор у вигляді кола, всередині якого 

відсоток підтримки аудиторії (див. Додаток Р). Під час спостереження двічі 

зафіксовано невиведення індикатора на екран (25.04.2014) під час виступу 

Ю. Тимошенко, хоча під час переключення ракурсів камери видно екран у 

студії, на якому є індикатор, помітно, як рейтинг починає зростати з 
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позначки 51 %. На телеекрані індикатор з’являється з показником підтримки 

67 % (2 год. 00 хв. 15 с) [277].  

Зазвичай перед початком ефіру здійснюється голосування серії питань, 

відповіді на які потім використовуються під час програми з різною метою. 

Зокрема, на початку розмови результати голосування застосовуються як 

спосіб спрямувати дискусію та з метою формування необхідної стартової 

установки сприйняття подальшої інформації. Наприклад, 11.04.2014 перед 

розмовою з міністром іноземних справ Швеції К. Більдтом С. Шустер, 

оголошуючи результати голосування з питання «Чи досить Європа робить 

для України?» («ні» – 82 %), спрямовує співрозмовника: ви можете змінити 

громадську думку [275]. У програмі 09.05.2014 спрямовує розмову з 

О. Турчиновим, коментуючи результати відповіді на запитання «Чи боїтеся 

ви війни?» (86 % – «так»): «Менше за все бояться на заході України, а ось 

центральна, південна, східна дуже бояться. Що їм сказати?» [279]. 

Результати голосування питань часто подаються як загальні, так і за 

стратами. Наприклад, на початку програми 02.05.2014 результати 

голосування аудиторії запитання «Чи потрібно силою навести порядок на 

Донбасі?»: «так» – 64 %, «ні» – 36 %, за регіонами: захід «так» – 78 %, «ні» – 

22 %, південь – «так» – 62 %, «ні» – 38 %, центр – «так» – 67 %, «ні» – 33 %, 

схід – «так» – 48 %, «ні» – 52 %. Окремо подаються показники по Луганській 

(«так» – 20 %, «ні» – 80 %), Донецькій області («так» – 30 %, «ні» – 70 %). 

Ведучий звертається до представника влади з установкою: «Таким чином, 

пане Сенченко, вам потрібно звернутися до жителів Луганської і Донецької 

області і пояснити, чому саме силою потрібно наводити порядок на Донбасі» 

[278]. 

В окремих програмах С. Шустер знайомить з відповідями на цілу серію 

запитань, щоб продемонструвати думки, погляди, переконання аудиторії і 

відповідно налаштувати учасників аудиторії. Зокрема, 09.05.2014 у другій 

частині дискусії, перед тим як звернутися до М. Добкіна, ведучий показує 8 

запитань і 8 відповідей з метою продемонструвати погляди і настрої 
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аудиторії. Голосувалися запитання «Чи боїтеся Ви війни?», «Чи відбувається 

сьогодні в Донбасі агресія Росії проти України?», «Чи йде в Україні 

громадянська війна?», «Чи готові Ви захищати цілісність України зі зброєю в 

руках?», «Чи братимете Ви участь у референдумі 11 травня у Донбасі?», «Чи 

підтримаєте Ви акт про незалежність Луганської / Донецької народної 

республіки?», «Як Ви ставитеся до В. Путіна: позитивно чи негативно?», 

«Хто зупинить В. Путіна?» [279]. 

З метою продемонструвати об’єктивність аудиторії студії ведучий 

порівнює відповіді на запитання «Як Ви ставитеся до В. Путіна: позитивно 

чи негативно?» з даними інших соцопитувань. Результати голосування 

аудиторії ток-шоу «негативно» – 86 %, схід («негативно» – 61 %) значно 

відрізняються від даних соціологічного агентства «Рейтинг» («позитивно» на 

Донбасі – 66 %), проте близькі до результатів опитування Українського 

центру дослідження економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова 

(34 % підтримують В. Путіна), на підставі чого С. Шустер робить висновок 

про об’єктивність аудиторії. 

Під час дискусії оголошення результатів голосувань ведучий 

використовує також як спосіб зупинити суперечку, навівши дані підтримки 

аудиторії як аргумент на користь позиції однієї із сторін. Наприклад, 

18.04.2014 С. Шустер оголошує результати голосування запитання «Що 

відбувається в містах Донбасу? – інтервенція Росії чи народний протест?» 

(«інтервенція Росії» – 83 %, «народний протест» – 17 % з метою зупинити 

суперечку М. Левченка і П. Маги. Звертаючи особливу увагу на позицію 

представників сходу (72 % вважають, що це інтервенція Росії), ведучий 

спростовує тези М. Левченка.  

Оголошення і коротке коментування результатів голосування наприкінці 

ефіру є своєрідним підсумком програми, хоча використовується нечасто 

(здебільшого ведучий не встигає). Зокрема, наприкінці випуску 11.04.2014 

С. Шустер ставить на голосування запитання «Хто був найбільш 

переконливий: Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок, 
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ніхто?», наголошуючи на важливості цього запитання, оскільки попередні 

опитування засвідчили 56 % тих, хто не визначився із симпатіями. Головний 

акцент у підсумковому коментарі ведучий робить на тому, що більшість 

визначилась: «Значить, у нас виходить, що 45 відсотків сьогодні все ж у 

якийсь бік пішли. Мені здається, це хороший результат» [275]. У програмі від 

16.05.2014 ведучий пропонує аудиторії визначитись, чи поділяє вона бачення 

розвитку країни, запропоноване Ю. Тимошенко. Оголосивши загальні 

результати (71 % поділяє) і за стратами (за поколіннями і географічним 

розташуванням), ведучий звертає увагу на низьку підтримку на сході: «Ось за 

який електорат вам потрібно боротися» [280]. 

Через активне використання цього інструменту медіа-юрист 

Т. Котюжинська, присутня на програмі 23.05.2014, робить зауваження, що 

«вимога закону передбачає зазначати, що будь-яке голосування в студії 

відображає думку тільки тих людей, що знаходяться зараз в студії» [281]. 

Хоча ведучий неодноразово наголошує, що результати опитування 

демонструють не абсолютні цифри, а тенденції, у коментарях результатів 

часто зазначається, що це думка суспільства, думка українського народу. На 

маніпулятивному характері питання «Чи будете ви голосувати за того, хто не 

бере участь у дебатах?», що виносилось на голосування 23.05.2014, 

наголосив і С. Висоцький, запрошений на програму у якості експерта.  

До типових форматних пропагандистських СКТ ток-шоу «Шустер live» 

належить технологія створення сприятливих умов для самопрезентації 

учасника. Насамперед вона полягла у наданні можливості взяти участь у ток-

шоу. У дев’яти випусках програми взяли участь 10 кандидатів у Президенти 

із 23 зареєстрованих ЦВК (зауважимо, що ще 2 кандидатів, П. Порошенка 

(тричі) і П. Симоненка, запрошували взяти участь у програмі, проте з різних 

причин вони не з’явилися). П’ять разів у прямому ефірі була Ю. Тимошенко 

(один з них – пряме включення), тричі – М. Добкін (два з них – пряме 

включення), двічі – О. Ляшко, О. Тягнибок, Р. Кузьмін і О. Богомолець, по 

одному разу – А. Гриценко, С. Тігіпко, М. Маломуж і Ю. Бойко. 
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Сприятливі умови для самопрезентації учасників створювались 

насамперед за допомогою трансформації формату програми і загальної 

стратегії поведінки ведучого. У шести випусках була структурна частина, у 

якій основний час відводився кандидатам у президенти (запрошувались по 

чотири кандидати й експерти). Через відсутність окремих кандидатів 

04.04.2014 було два кандидати і 25.04.2014 – три кандидати. Тричі 

(28.03.2014, 18.04.2014, 09.05.2014) кандидати у Президенти брали участь у 

загальній дискусії разом з іншими учасниками програми. Крім того, 

кандидатів у Президенти, що за даними соцопитувань проходили у ІІ тур, 

двічі запрошували у спеціальні формати програми (16.05 і 23.05.2014). У 

зв’язку з відсутністю П. Порошенка 16.02.2014 Ю. Тимошенко одна брала 

участь у спецформаті «Розмова з країною» (кандидату у Президенти ставили 

запитання виборці з різних міст країни). Водночас зазначимо, що за час 

передачі (2 год. 26 хв.) виборці зі Львова, Рівного, Херсона і Білої Церкви 

мали можливість поставити тільки по одному запитанню (на площах було 

багато людей, одна особа ставила запитання, інші виконували роль 

статистів). Відсутність П. Порошенка 23.05.2014 компенсували запрошенням 

іншого кандидата (Р. Кузьміна), проте з набагато меншими рейтингами. У 

такий формат Ю. Тимошенко запрошували двічі (04.04 і 23.05). Крім того, на 

нашу думку, у більш сприятливих умовах опиняються ті кандидати в 

Президенти, до яких як опоненти були запрошені представники колишньої 

влади. Наприклад, 04.04.2010 Ю. Тимошенко і М. Добкін, 25.04.2014 

Ю. Тимошенко, С. Тігіпко і О. Тягнибок, 23.05.2014 Ю. Тимошенко і 

Р. Кузьмін. У реалізації технології створення сприятливих умов для 

самопрезентації учасника важливим є час, який надається кандидату для 

представлення своїх думок, і порядок виступу учасників. За нашими 

спостереженнями постійні зміни формату програми і відсутність «банку» 

часу спричинили нерівномірний розподіл часу між учасниками (див. 

Додаток Р). Зокрема, у випуску від 02.05.2014 за участі чотирьох кандидатів 

спостерігаємо такий розподіл часу: О. Ляшко (26 хв.), О. Богомолець (12 хв.), 
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Р. Кузьмін (16 хв.), М. Маломуж (8 хв.). Найбільше часу (95 хв.) для 

презентації своєї позиції отримала Ю. Тимошенко у випуску від 16.05.2014.  

Крім того, зафіксовано сприяння кандидатам в можливості 

підготуватися до відповіді на складне запитання через оголошення рекламної 

паузи після запитання (наприклад, 25.04.2014 запитання журналіста 

І. Яковенка до кандидатів у Президенти стосовно того, чи відчувають вони 

свою провину за ситуацію, у якій опинилася Україна, і які саме помилки 

здійснили?) [277]. 

Сприятливі умови для самопрезентації учасника створювались також за 

допомогою інструментів рейтингування і коментар. Одним із способів є 

оголошення результатів опитування студії з метою проілюструвати думку 

учасника. Наприклад, 25.04.2014 С. Шустер після підняття Ю. Тимошенко 

теми про переговори оголошує результати голосування, проведеного перед 

програмою, питання «Чи допоможуть переговори з Путіним повернути Крим 

і спинити агресію?» («так» – 10 %, ні – 90 %). Короткий коментар-резюме 

ведучого: «З Путіним вести переговори безкорисно, так вважає народ 

сьогодні» [277]. 

Інший спосіб застосування технології рейтингування для сприяння 

презентації учасника спостерігаємо у випусках 25.04.2014, 16.05.2014, 

23.05.2014, де ведучий ставив на голосування всі пропозиції кандидата в 

Президенти Ю. Тимошенко і надавав можливість коментувати результати. 

Таким чином відбувалась організація суспільного схвалення думок або 

пропозицій кандидата. Зокрема, 25.04.2014 «Чи готові ви передати право 

обирати Президента парламенту?» («так» – 9 %, ні – 91 %) [277], 16.05.2014: 

«Чи готові Ви на ринкову ціну на газ заради незалежності і свободи?» («так» 

– 73 %, ні – 27 %), «Чи повинна Україна зразу після президентських виборів 

подати заявку на членство в Європейському союзі?» («так» – 77 %, «ні» – 33), 

«Чи повинна Україна якомога швидше увійти в НАТО?» («так» – 65 %, «ні» – 

35%). Результати голосування з останнього запитання подаються і за 

регіонами: підтримали цю пропозицію захід (87%), південь (67 %), центр 
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(83 %), не підтримав схід (85 %) [280]. При цьому іноді оголошення 

результатів супроводжується коротким коментарем. Наприклад, коментуючи 

голосування стосовно НАТО, ведучий зазначає, що це більшість, водночас на 

12 % менше, ніж у Євросоюз, але набагато більше, ніж півроку тому.  

Попри те, що ведучий формулює запитання більш нейтрально, ніж у 

пропозиціях кандидата, в окремих випадках під час голосування він акцентує 

увагу глядачів на певних аспектах. На нашу думку, у такий спосіб 

здійснюється підведення глядачів до висновків. Наприклад, слова ведучого 

під час голосування запитання «Чи підтримуєте ви демонтаж кланово-

олігархічної системи?»: «Ми зараз не говоримо руйнування, ми говоримо 

демонтаж. Чи підтримуєте ви ось це все: прощання з кланами, олігархами. Ні 

вони ще не відбулись, зараз ми подивимось... Чи вважаєте ви важливим, 

найбільш важливим демонтаж цієї кланово-олігархічної системи? Чи 

підтримуємете ви? Чи вважаєте ви пріоритетом?» Оголосивши результати 

(«так» – 89 %, «ні» – 11 %), ведучий дає настанову: «Кожен з тих людей, 

який вважає це пріоритетом, повинен знайти і форму, і зміст в дії як це буде 

відбуватися. Саме воно не демонтується. У цьому потрібно брати участь» 

[280]. Присутність експертів та журналістів частково зменшує 

«сприятливість» умов для самопрезентації учасників. Адже вони можуть 

висловити незгоду або спростувати вислови учасників. Зокрема, голова 

Європейської бізнес-асоціації Т. Фіала 23.05.2014 спростовує інформацію 

кандидата у Президенти: «Юліє Володимирівно, немає монополій або таких 

супермаршів, про які ви говорили, на ринку продуктового чи 

фармацевтичного ритейлу. Я не знаю жодного продуктового ритейлера з 

великих, у якого би грос-маржа була вище за 20 відсотків. Тому тут я би вас 

попросив ці дані перевірити» [281]. 

Вибірково застосовувалась техніка приглушення тем або активності 

учасників, найвдалішим способом використання якої, за нашими 

спостереженнями, є запрошення кандидата в Президенти до участі в дискусії 

з великою кількістю учасників, що не передбачає окремого структурного 



175 

блоку із кандидатами в Президенти. У результаті використання такої техніки 

09.05.2014 Ю. Бойко виступав під час програми 6 хв., М. Добкін (пряме 

включення) – 12 хв. До прийомів аналізованої техніки належить також 

заборона продовжувати тему у випадку порушення норм закону «Про вибори 

Президента України», за дотриманням яких стежить медіа-юрист у студії. 

Проте зупинити учасника здебільшого вдається після порушення положень 

закону, що забороняють агітацію за або проти кандидата. Тобто 

використовується як прийом запізнілих коригувань. Наприклад, 25.04.2014 

медіа-юрист Т. Котюжинська зупиняє Ю. Тимошенко: «Я просто вимушена 

зупинити, тому що я розумію, що суспільно важлива інформація стосовно 

домовленості якихось кандидатів, це дуже важлива інформація, але все-таки 

це передача не агітаційна. Було задане одне конкретне запитання. Ви дуже 

багато уваги приділили все ж таки питанню агітації проти кандидата. Я 

розумію, що його немає, і це його провина, а не ваша. Але разом з тим, це 

дуже вже багато часу на агітацію проти одного кандидата» [277]. 

Техніка приглушення тем або активності учасників включає також 

прийоми перебивання, переключення уваги, висловлення незгоди, 

спростування слів учасника. Наприклад, 02.05.2014 ведучий перебиває С. 

Кілінкарова, який доводить, що АТО повинні вести спецслужби, з проханням 

відповісти на таке запитання: «Були збиті гелікоптери з переносних ракетно-

зенітних комплексів, як вони туди потрапили? Як вони потрапили в руки?..» 

[278]. У випуску 18.04.2014 С. Шустер спростовує твердження М. Левченка і 

повідомляє, що Ю. Тимошенко зустрічалась із представниками двох груп: 

харківської групи «Оплот» і представниками Донецької народної республіки.  

Прийоми техніки приглушення тем або активності учасників 

використовувались також із прийомом сенсаційність або терміновість. 

Наприклад. 02.05.2014 ведучий перериває дискусію для включення 

кореспондента (перед студією ток-шоу зібралися близько 100 представників 

8-ї сотні Майдану з метою зачитати своє звернення до політиків). 
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Стимулювати обговорення певної теми, ілюструвати її або припинити, 

крім ведучого, у програмі «Шустер live» має право співведучий С. Шустера 

П. Мага, спосіб втручання якого в дискусію завжди пов’язаний із 

перебиванням учасників. Наприклад, 11.04.2014 він озвучує пропозицію 

телеглядачів розглянути проблему валютних кредитів, а 25.04.2014 

висловлює зауваження телеглядачів із Донбасу, що учасники почали 

відходити від теми обговорення подій на сході, висловлює прохання 

телеглядачів до політиків говорити з ними не через телевізор, а приїжджати і 

спілкуватись безпосередньо.  

Способом ілюструвати певні аспекти розглядуваної теми є показ 

співведучим відеосюжетів російського телебачення. Наприклад, 04.04.2014 

під час обговорення теми розслідування масових вбивств на Майдані П. Мага 

знайомить студію із тим, про що повідомляють у цей час на телеканалі «Росія 

24»: «Про те, що все, що ви говорите, пане Арсене, – це повна маячня, що 

ніякого розслідування не проводиться і взагалі всі вбивства у нас робили 

Порошенко, Парубій, Наливайченко...» [274]. Далі включає уривок 

новинного сюжету. У випуску 25.04.2014 П. Мага суперечить тезі 

Д. Ходорковського стосовно того, що російська пропаганда протримається 

ще півроку, показуючи пропагандистський відеосюжет з телеканалу 

«Россия 24» і коментуючи слова диктора перед сюжетом.  

Основною функцією співведучого є здійснення зворотного зв’язку. 

Телеглядачі мають можливість написати на електронну пошту запитання до 

учасників або висловитись з обговорюваного питання. Відзначаємо 

нерівномірну активність співведучого у різних випусках. Під час ефіру 

П. Мага озвучує найбільш гострі запитання до учасників, узагальнено 

висловлює їх думку з обговорюваних проблем; повідомляє важливу 

інформацію, що надходить від телеглядачів. Наприклад, 28.03.2014 

співведучий звертається до прем’єр-міністра України А. Яценюка: «Східна 

Україна просто божеволіє. Дуже в багатьох був бізнес пов’язаний з Росією, 

причому бізнес дрібний, такий як випічка хліба або виробництво товарів 
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харчування, які відправлялись туди. Вони бояться того, що далі про них 

забудуть, що нема стосунків з Росією. І як ви будете робити, щоб не було 

такої армії безробітних і які вони самі собі прогнозують у цих областях? Це 

найбільше Луганська область. Дякую» [273]. У випуску 04.04.2014 П. Мага 

інформує глядачів, що у Севастополі стоїть черга з людей, які відмовляються 

приймати російське громадянство, і повідомляє адресу, за якою можна 

офіційно відмовитися. Також озвучує реакцію людей на те, що відбувається в 

студії: «Савік, вибачте. Якраз із приводу того, що ви говорите, найбільше 

листів. Люди добрі, я перепрошую, але інтернет-публіка трошки з вас 

сміється: із ваших 86 відсотків голосування за те, що ви готові... Тут не 

вірять, що бабушка, обвішавшись фотоапаратами, флешками, піде до 

чиновника і буде це знімати...» [274]. 

Форматні пропагандистські СКТ безпосередньо пов’язані з візуальністю 

й емоційністю подачі інформації. На сприйняття інформації, на наш погляд, 

впливають зміни в оформленні студії, що полягали у прибиранні всього 

зайвого. У студії залишили «голі» бетонні стіни й металічні конструкції. За 

задумом реконструкторів студія повинна бути каталізатором дискусії, 

впливати на драматургію ток-шоу. Фактура максимально оголеного бетону є 

синонімом «голої правди», «брутальної оголеності» [193]. Візуальність 

подачі матеріалу пов’язана також із загальною стратегією режисури 

телеоператорів, спрямованої на фіксування реакції на події в студії. Часте 

переключення ракурсів і велика кількість екранів у студії дозволяє одночасно 

демонструвати промову і реакцію на неї як учасників, так і аудиторії (див. 

Додаток Р). За нашим спостереженням в окремих випадках відбувається 

тривале фіксування уваги на реакції окремих учасників, наприклад, 

09.05.2014 на реакції побитих шахтарів, присутніх у студії, на слова 

А. Мартинюка. Таким чином прив’язаність емоцій до візуалізації впливає на 

сприйняття змісту висловлюваного. 

Як засвідчили результати спостережень, формування емоційного фону у 

ток-шоу «Шустер live» залежить від таких чинників: формату програми 
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(атмосфера інтерв’ю, створення умов для конфліктного характеру дискусії), 

стратегії поведінки ведучого.  

Розглянемо особливості функціонування такого інструменту 

пропаганди, як емоційний резонанс. Тематика випусків аналізованого ток-

шоу в період перед виборами Президента України відображує складну 

політичну, економічну, безпекову обстановку, відтворюючи загальну 

тривожну атмосферу. У кожному випуску різною мірою розглядається 

ситуація на сході країни. 

Водночас зазначимо, що в окремих випусках, зокрема, 02.05.2014, 

09.05.2014 реалізація техніки емоційного резонансу доходила до крайньої 

межі, тобто психологічного шоку. Інтенсифікувати емоційний резонанс 

дозволяє використання таких прийомів, як сенсаційність або терміновість, 

свідки подій, запрошення учасників подій (жертви побиття), пряме 

включення, учасник у «потаємній» кімнаті. 

Прийом сенсаційність або терміновість здебільшого застосовувався 

для повідомлення термінової і шокової інформації. Наприклад, озвучення 

ведучим термінової інформації на початку випуску 09.05.2014 стосовно того, 

що вбік Маріуполя їде колона сепаратистів із Слов’янська і Краматорська. 

Повідомлення шокової інформації відбулось 02.05.2014. С. Шустер під час 

виступу В. Кличка, голосно реагуючи на інформацію режисера, перепитує 

«Як?!!» і перебиває промовця: «Володимир, Володимир, у мене інформація 

просто страшна: в Одесі загинуло 38 осіб. Хлопці знайдіть мені Співака 

терміново або кого-небудь. Вибачте, це шокова інформація» [278]. Прямі 

включення передавали не тільки інформацію, а й відповідну атмосферу з 

місця подій, що створювало ефект присутності. Наприклад, у зазначеній 

програмі було 2 прямих включення з м. Одеси, одне з яких безпосередньо з 

місця трагедії. 

Використовуючи зазначений прийом, співведучий П. Мага демонструє і 

дуже емоційно коментує відеосюжети, які показує телеканал «Россия 24» 

стосовно подій в Одесі: «Те, що почали коментувати на телеканалі Росія з 
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приводу Одеси, можна хоч зараз вводити російські війська, тому що причин 

вони для себе бачать міліон» [278].  

У програмі 09.05.2014 техніка емоційного резонансу реалізується через:  

– нагнітання ситуації через формулювання запитання для інтерактиву 

(«Чи боїтеся Ви війни?»), супроводження розповіді учасників відеокадрами 

(під час виступу учасників у першій частині програми на екрані студії кадри 

з місця заворушень у м. Маріуполі);  

– пряме включення з Маріуполя невідомого громадського активіста зі 

зміненим голосом (повідомляє про ситуацію в місті, не погоджується з 

офіційною точкою зору про гідне святкування, подає інформацію про 

поранених, перестрілку, збройні напади, пожежі);  

– принцип контрасту: ведучий показує запис початку минулорічної 

програми, присвяченої Дню перемоги (розігрування Кубку українських шкіл 

з історії Другої світової і Великої вітчизняної війн) і зауважує: «Ніхто не міг 

припустити що пройде рік, посміхатися ні в кого жодного бажання не буде, і 

що я почну програму ось таким чином: У минулу неділю 4 травня в 

Новоградівці, селищі Донецької області, бойовики викрали п’ятьох 

прихильників єдиної України. Серед них двоє шахтарів державної шахти 

Росія. Це Олександр Гуров і Олександр Вовк. Їх доставили в обласну 

адміністрацію і там тримали» [279]; 

– інтерв’ю із шахтарями, викраденими і жорстоко побитими 

бойовиками;  

– режисуру телеоператорів (камера фіксує увагу на емоційній реакції 

глядачів у студії: обличчя із сльозами на очах); 

– лобове зіткнення (запрошення до дискусії представників Партії 

регіонів, КПУ, «Правого сектору», «Батьківщини»); 

– нагнітання напруженості під час розмови через демонстрацію 

відеосюжетів каналу «Россия 24» стосовно подій у Маріуполі (у сюжеті 

розказують, що після отримання наказу стріляти по людях міліція 

відмовилась виконувати наказ київського міністра А. Авакова і залишились у 
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будинку МВС, покарання не заставило себе чекати: бойовики національної 

гвардії взяли будівлю міліції в щільне кільце і почали обстрілювати); 

– поширення паніки (співведучий зачитує листи з Маріуполя, у яких 

розповідається, що з блок-постів забрали всіх: немає ні військових, ні міліції; 

говорить, що люди перелякані і просять пояснити представників влади, що це 

таке); 

– технологію «потаємної» кімнати – інтерв’ю із невідомим бійцем 

повітряно-десантних військ, учасником антитерористичної операції в 

Слов’янську і Краматорську (перебуває у затемненій кімнаті зі зміненим 

голосом); 

– завершення програми підтвердженням інформації, що велика група 

озброєних людей потрапила в Україну через кордон і, можливо, вже 

добирається до Слов’янська, а, можливо, й до Маріуполя. 

Свої особливості у використанні мала техніка закодовані інтерпретації. 

Коригувати сприйняття інформації в політичному ток-шоу «Шустер live» 

дозволяють такі прийоми, як коментар, відеоматеріали, пряме включення, 

резюме або узагальнення. 

Наприклад, 11.04.2014 після прослуховування тексту відкритого листа 

В. Путіна до лідерів ЄС, клієнтів «Газпрому» С. Шустер робить резюме: 

«Отже, пан президент Путін каже, що Росія субсидує українську економіку, і 

Європейський Союз лише оголошує про свої наміри, купує сировину – і 

більше нічого» [275]. У випуску 09.05.2014 узагальнює дискусію 

підсумковий коментар ведучого: «Майте на увазі, що цей референдум може 

закінчитися тільки війною, на жаль, це так. І це війна не тільки українська, це 

війна європейська. І це потрібно розуміти. Мені дуже шкода, що старе 

покоління вирішує майбутнє своїх дітей і онуків, тому що я переконаний, що 

діти й онуки всього цього не хочуть: повернення в Радянський союз чи в 

будь-яку імперію. Люди хочуть бути вільними і розвиватися вільно. Але під 

дулами автоматів розвиватися вільно неможливо ніколи» [279].  
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Для програмування сприйняття подальшої інформації використовуються 

відеосюжети, інформаційні повідомлення, прямі включення з місця подій на 

початку програми. Наприклад, 02.05.2009 ток-шоу починається з 

відеосюжету про відновлення активної фази АТО; повідомлення керівника 

Центру військово-політичних досліджень і координатора спільноти 

«Інформаційний спротив» Д. Тимчука; відеосюжету про загальну обстановку 

в Донбасі. Пряме включення на початку програми використовувалось 

18.04.2014, 09.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014. Зокрема, в останній програмі 

перед виборами (23.05.2014) московський кореспондент англійської газети 

«Sundy Times» М. Франкетті виходить на зв’язок із студією із Донецька і 

повідомляє про ситуацію в місті. 

Відеоматеріали використовувались і як спосіб введення в тему. Зокрема, 

перед розглядом теми корупції 04.04.2014 демонструється сюжет про 

особливості використання приміщення Міністерства з доходів і зборів за 

часів президентства В. Януковича. Зафіксовано застосування відео- і 

фотоматеріалів як ілюстративного матеріалу до виступів учасників з метою 

акцентації уваги. Наприклад, 09.05.2014 О. Доній, аналізуючи причини 

трагічних подій в Одесі, розказує про саботажників всередині влади, 

називаючи серед них представників міліції: «Так от заступника голови міліції 

Фучеджі замість того, щоб посадити, що він сприяв цій бійні, що зробила 

наша влада – взяла і відпустила. Мабуть, тому що він міг сказати, хто 

кришував його з боку української влади» [279]. У цей час (1.56.51–1.56.59) на 

екрані студії демонструють декілька світлин із Д. Фучеджі. На одній із 

світлин його обличчя видно за озброєними людьми в балаклавах. Засобами 

інфографіки обличчя обводиться лінією червоного кольору. Останнім 

демонструють фото міліціонера великим планом.  

Відеосюжети, відеоцитати також допомагають увиразнити позицію 

учасника через застосування прийому контрасту як способу демонстрації 

протилежної позиції. Наприклад, 04.04.2014 після доповіді міністра 

внутрішніх справ України А. Авакова про проміжні результати розслідування 
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масових вбивств у Києві 18–20 лютого демонструються відеосюжети з 

позицією стосовно зазначеної проблеми Г. Москаля – голови слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування злочинів на Майдані, 

відеозаписи реакції представників спецпідрозділу «Беркут» на затримання їх 

колег. 

Отже, систему пропагандистських форматних технологій і технік 

політичного ток-шоу «Шустер live» складають технології «рейтингування», 

«створення сприятливих умов для самопрезентації учасника», техніки 

«приглушення тем і активності учасників», «емоційний резонанс», 

«закодовані інтерпретації». Відзначаємо активне використання окремих 

прийомів у складі різних СКТ і залежність складу інструментального 

комплексу технологій і технік пропаганди від постійних змін формату 

програми і стратегії поведінки ведучого. 

До іміджевих форматних технологій політичного ток-шоу «Шустер live» 

належать технології іміджбілдингу і трешіміджу. Спостерігаємо залежність 

використання іміджевих технологій від інструменту рейтингування. Постійна 

присутність індикатора рейтингу довіри на телеекрані допомагає реалізації 

прийомів демонстрація суспільного схвалення і демонстрація суспільного 

несхвалення. Крім того, звернення уваги ведучим на рівні підтримки 

аудиторії та виведення збільшеного індикатора на екранах студії дозволяє 

інтенсифікувати дію прийомів (див. Додаток Р). Наприклад, звернення 

С. Шустера до А. Авакова 04.04.2014: «Але, пане міністре, дивіться: 90 

відсотків аудиторії: тобто народу України – підтримують вас у вашій позиції 

по відношенню до голови апеляційного суду» [274]. Інтенсифікують 

демонстрацію суспільного схвалення й особливості роботи камери, серед 

яких фіксація уваги на таких моментах підтримки аудиторії, як аплодисменти 

і момент вибору глядачами опції на пульті «переконав». Наприклад, 

16.05.2014 під час аплодисментів великим планом показують обличчя 

глядачів студії, що захоплено аплодують. Велика кількість екранів у студії 

допомагає урізноманітнити ракурси показу учасника і реакції на його виступ. 
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До інструментів іміджбілдингу відносимо способи повідомлення статусу 

учасника програми. Крім оголошення статусу на початку програми або 

структурної частини, на телеекрані з’являються титри кожного разу, коли 

учаснику програми надають слово.  

Створенню позитивного іміджу або навпаки зниженню, на наш погляд, 

сприяють оціночні вислови ведучого й експертів програми, що звучать у 

коментарях з обговорюваної проблеми, перед запитаннями до учасників. 

Зокрема, звернення ведучого до М. Ходорковського: «Я хотів би з вами 

поговорити як з великим знавцем в галузі енергетики і фінансів, я думаю». 

Наприклад, 11.04.2014 початок коментаря А. Єрмолаєва: «Дякую. Пані 

Ольга, я вітаю вашу тезу про творення нової країни і творення її спільно» 

[275]. 

Демонструвати суспільне схвалення чи несхвалення наприкінці окремих 

програм допомагає визначення фраз учасників, що отримали найбільшу, 

найменшу підтримку і розкололи суспільство. Спостерігаємо залежність 

показників підтримки висловів не тільки від їхнього змісту, а й від ставлення 

аудиторії до промовця. Наприклад, у програмі від 02.05.2014 розколола 

суспільство фраза Н. Королевської «Людина, у якої є робота, людина, у якої є 

зарплата, є упевненість у тому, що з її дитиною все буде завтра в порядку, 

така людина не візьме зброї» [278]. Для коригування сприйняття низької 

підтримки аудиторії використовувався прийом «останнє слово». Зокрема, 

09.05.2014 після оголошення фрази, що набрала мінімум голосів «Я не вірю 

тим, хто розповідає, що там були комуністи. Не могли бути там нинішні 

члени партії» (15 %) [279], С. Шустер пропонує А. Мартинюку звернутися до 

Луганська і Донецька. 

Серед трешіміджевих форматних СКТ особливе місце посідає 

технологія навмисної демонстрації суперечливих або негативних фактів 

діяльності учасника, використовувана як ведучим, співведучим, так і 

експертами. Зокрема, 23.05.2014, звертаючись до Р. Кузьміна, експерт 

Т. Кузьо висловлює здивування, як така людина могла стати кандидатом у 
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Президенти України, і повідомляє негативну інформацію про його діяльність, 

висуваючи звинувачення: «У вас нічого спільного з верховенством права. Що 

є гірше? Кілер, що вбиває людей? Це його робота. Або людина, яка кришує 

кілерів, – ви? Ви кришували двох злодіїв закону Немсадзе і Мельника з 

Криму. Ви їх пустили. Вони вбивали більш ніж 100 людей» [281]. 

Поєднання коментаря з наголошенням на низькому рейтингу 

спостерігаємо у програмі від 02.05.2014. Журналіст С. Висоцький, реагуючи 

на позицію Р. Кузьміна, зазначає, що доводити беззмістовність слів не має 

сенсу, оскільки всі бачать «як натовпи диверсантів ГРУ біжать по нашому 

сходу і Донбасу і там відстрілюють наші літаки з ПЗРК» [278]. Експерт 

акцентує увагу на значному падінні рівня підтримки аудиторії, коли 

Р. Кузьмін почав озвучувати тези, які часто говорить російський ведучий 

Д. Кисельов у своїх програмах.  

Негативні або суперечливі факти діяльності учасника повідомляє і 

співведучий програми через озвучування зауважень від телеглядачів. 

Наприклад, 04.04.2014 П. Мага звертається до міністра внутрішніх справ 

України: «Пане Аваков, кажуть, що повірять у те, що міліція почала... почала 

мінятися, якщо по містах України перестануть стояти ігрові автомати, з яких 

збирають гроші і говорять про те, що “бабло ми відправляємо в Київ”. 

Савіку, це... це правда. І я... я мушу вам про це сказати. Купа звинувачень про 

те, що ви розпустили всіх, дали всім повтікати по світу» [274]. У випуску 

09.05.2014 співведучий узагальнює претензії телеглядачів до А. Мартинюка і 

Н. Шуфрича: «Адам Іванович, Нестор Іванович, найбільші претензії, які 

приходять до вас, сказали, що Україна була єдина до тих пір, поки східні 

регіони не нашугали темою нацизму і фашизму» [279]. 

Один із способів використання технології навмисної демонстрації 

суперечливих або негативних фактів діяльності учасника співведучим є 

переказ негативної інформації про учасника і демонстрація сюжетів 

російського телебачення. Наприклад, 11.04.2014 П. Мага передає інформацію 

про кандидата в Президенти О. Ляшка: «Зараз Росія говорить про те, що він 
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за літо пару діток в Криму зґвалтував: педофілія. І вже як про факт, що 

здійснився, – буквально декілька секунд, от тільки що взяв я з каналу “Росія 

24”, з новин». У відеосюжеті повідомляється про роботу сайту pedofilov.net, 

на який можна подавати онлайн-звернення. Російський журналіст звертається 

до глядачів Республіки Крим із проханням повідомляти інформацію, якщо 

якісь діти постраждали. Обіцяє обов’язково перевірити цю інформацію і 

зв’язатися із правоохоронними органами» [275].  

Навмисну демонстрацію суперечливих фактів діяльності кандидата в 

Президенти П. Порошенка спостерігаємо 23.05.2014. На початку випуску 

ведучий зачитує лист від керівника інформаційного департаменту штабу 

П. Порошенка І. Фріз із поясненням причин відсутності на програмі (зустрічі 

з представниками європейських держав). Одразу включається співведучий і 

зазначає, що П. Порошенко зараз бере участь у політичному ток-шоу на 

телеканалі ICTV і на підтвердження своїх слів виводить на екран трансляцію 

ефіру ток-шоу «Свобода слова». 

Отже, систему форматних іміджевих СКТ політичного ток-шоу 

складають «Шустер live» технології іміджбілдингу і трешіміджеві технології. 

Відзначаємо взаємопов’язаність іміджевих інструментів із технологією 

рейтингування, залежність використання прийомів створення позитивного 

іміджу або руйнування іміджу від стратегій поведінки ведучого, співведучого 

і експертів.  

 

Висновки до розділу  

Як результат дослідницької ідентифікації встановлено особливості 

використання форматних пропагандистських технологій: 

– активна трансформація формату програми з метою реалізації 

інструментів створення сприятливих умов для самопрезентації учасників і 

приглушення тем або активності учасників; 

– взаємопов’язаність прийомів у межах певної технології; 
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– різне інструментальне наповнення певних технологій в аналізованих 

програмах (зокрема, технології рейтингування, техніки приглушення тем і 

активності учасників), явище конвергентності – сполучення інструментарію 

різних технологій у межах однієї СКТ; 

– залежність інтенсивності окремих прийомів і технік від форматних 

особливостей програми, допоміжного інструментального комплексу і 

стратегії поведінки ведучого; 

– використання інструментів пропаганди з різною метою (зокрема, 

рейтингування, пряме включення, зворотний зв’язок); 

– активну трансформацію інструментарію технологій залежно від мети 

застосування. 

Специфіка використання іміджевих форматних технологій у політичних 

ток-шоу полягає в залежності використання прийомів створення ефективного 

іміджу або руйнування образу учасника програми від стратегії поведінки 

ведучого і позиції експертів, у взаємозв’язку інструментарію іміджевих і 

пропагандистських СКТ (демонстрація суспільного схвалення і демонстрація 

суспільного несхвалення безпосередньо пов’язані з технологією 

рейтингування). Виокремлюємо групу інструментів, значення яких у 

створенні позитивного або негативного іміджу залежить від умов 

застосування і когнітивного досвіду глядачів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено дослідження специфіки 

соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в українському 

телеефірі. У процесі проведеного дослідження, реалізації його мети і 

виконання поставлених завдань ми дійшли таких висновків: 

1. На сучасному етапі розвитку соціальних комунікацій спостерігається 

співіснування різних теорій та підходів до вивчення соціальних і 

соціальнокомунікаційних технологій. Науковці розглядають соціальні 

технології з позицій епістемологічного, діяльнісного, інструментального, 

утилітарного підходів. Різне пояснення природи соціальної технології дають 

інструменталістська, соціально-детерміністична і концепція «автономної 

технології». Для визначення сутності й наукової основи соціальних 

технологій все більшої ваги набуває концепція соціальної інженерії. Як 

основа соціально-інженерної діяльності представлена теорія соціальних 

технологій.  

Аналіз наукової літератури засвідчив багатоаспектне розуміння 

сутності соціальнокомунікаційних технологій. Поняття визначають як 

окремий вид соціальної технології, цілеспрямовану системно організовану 

діяльність соціального суб’єкта (Д. Гавра); систему маніпулятивних дій-

комплексів, спрямованих на змінення поведінки соціуму (О. Холод), як 

форми спеціальної організації комунікації, які за умови дотримання 

технологічного ланцюжка гарантують отримання наперед визначеного 

результату (В. Корнєєв). Як опорне використовуємо розуміння 

соціальнокомунікаційних технологій як системи маніпулятивних дій-

комплексів, спрямованих на зміну поведінки соціуму. 

Сучасні класифікації соціальних і соціальнокомунікаційних технологій 

беруть за основу різні критерії виокремлення різновидів, що засвідчує 

використання різних концепцій аналізу технологій і галузеву орієнтацію 

їхніх авторів.  
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2. На сучасному етапі вивчення соціальнокомунікаційних технологій 

відбувається активне осмислення сутності взаємодії 

соціальнокомунікаційних технологій та суспільства; суперечності 

співвідношень, що складаються між людиною і сучасними технічними й 

технологічними засобами. Значну увагу як закордонні, так і вітчизняні 

науковці приділяють осмисленню сучасного досвіду використання 

соціальнокомунікаційних технологій.  

При аналізі особливостей практичної реалізації СКТ акцентується на 

активній трансформації певних технологій і неузгодженості використання 

термінів у практичній діяльності, вдосконаленні інструментарію СКТ 

відповідно до умов функціонування, взаємозалежності розвитку ЗМК і 

ступеня застосування технологій, тенденціях використання певних 

технологій, активній трансформації інструментального комплексу технологій 

залежно від мети і сфери застосування, особливостях реалізації різновидів 

СКТ в українському телевізійному просторі, негативних наслідках реалізації 

ефективних технологій формування свідомості. 

Нові методи і прийоми впливу на людину спричинили популярність 

теорій, що, спираючись на більш глибинне розуміння процесів мислення 

людини, пропонують інструментарій так званого «м’якого» впливу (теорії 

встановлення порядку денного, спрямування уваги аудиторії, використання 

стандартних форм, підштовхування). Прикладом застосування теорії 

встановлення порядку денного в політичних ток-шоу є і теми, яким 

присвячені програми, і вибір тем для висвітлення всередині окремих рубрик, 

зокрема у редакційних сюжетах з оглядом основних подій. Спрямовуючи 

увагу аудиторії на певні питання чи події або ж відвертаючи її від інших, 

політичні ток-шоу допомагають глядачам зорієнтуватися в соціально-

політичних реаліях. З цією метою в програмах використовують коментарі 

експертів та інтерпретацію подій. Додатковими засобами розставлення 

акцентів є сюжети-довідки, репортажі, відеоколонки, персональні рубрики.  
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3. У науковому дискурсі здійснено розгляд різних аспектів реалізації 

формату в ефірі українських телеканалів. Особливу увагу спрямовано на 

з’ясування ролі політичних ток-шоу в суспільному житті, визначення 

жанрової своєрідності програм, маніпулятивного потенціалу формату. 

Виокремлено новаторські підходи досліджень політичних ток-шоу, зокрема в 

контексті традицій медіаігор і соціально-філософських концепцій.  

Значно ширшим є коло питань, що розглядається в медіакритичному 

дискурсі: особливості адаптації американського формату на українському 

телебаченні, соціальні ризики домінування політичного ток-шоу, його 

об’єктивні можливості та обмеження, функції сучасних політичних ток-шоу, 

проблеми «пожовтіння» програм, рецепти створення ідеальної програми, 

можливості й ризики політичних ток-шоу в громадській просвіті, 

перспективи розвитку формату, особливості редакційної політики, проблема 

табуйованості певних тем і осіб, маніпуляційні технології та способи їх 

реалізації, дотримання норм професійної журналістської етики при 

висвітленні окремих тем. 

4. Політичне ток-шоу як складний і різноплановий медійний продукт 

постійно еволюціонує. Світові демократичні стандарти передбачають такі 

принципи організації дискусії: відбір гостей та експертів за критерієм 

компетентності, рівність учасників, паритетність представництва провідних 

політичних сил, націленість на досягнення істини і реальні результати, 

провідну роль впливового експертного середовища, спрямування вектора 

уваги або на конфлікт між основними учасниками, або на дискусію між 

політиками й аудиторією.  

Характерними рисами сучасних політичних ток-шоу в українському 

телеефірі є гетерогенна структура учасників, наявність аудиторії в студії, 

провідна роль модератора або політиків, оригінальна форма програми, 

орієнтація на видовищність як підпорядкування функціональній логіці 

телебачення, врахування принципу взаємодії глядачів і учасників, поєднання 

різних форм роботи з аудиторією.  
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Відзначено відсутність загальноприйнятого підходу до виявлення 

критеріїв класифікації та диференціації видів. Охарактеризовано різновиди 

програм за такими ознаками, як періодичність, підбір учасників, характер 

комунікації; форма проведення; стиль викладу інформації, характер 

спілкування, а також залежно від фіктивності дискурсу політичних ток-шоу.  

На основі аналізу контенту телевізійних політичних ток-шоу на 

національних каналах програми диференціюються за такими ознаками: за 

ступенем залучення глядача до участі: інтерактивні, неінтерактивні ток-шоу; 

за типом авторства (виробника): спільне виробництво, власне виробництво 

каналу, проект студії; за локалізацією («прив’язкою») передачі: програми, що 

мають постійну дислокацію, так званий «мандрівний формат»; залежно від 

мети програми: політичну агітацію, обговорення поточних подій – чергову 

планову власну програму телерадіоорганізації, позачергову тематичну 

(пов’язану з форс-мажором), «джинсу» – «замовну»; за ступенем 

оригінальності продукту: адаптація запозиченого формату, оригінальний 

національний продукт. 

5. Систему соціальнокомунікаційних технологій українських 

телевізійних політичних ток-шоу становлять форматні СКТ і СКТ учасників. 

До форматних СКТ належать: маніпуляції соціологічними даними 

(«рейтингування» або «соціологічне опитування»), формування порядку 

денного, маніпуляція з темами; СКТ, пов’язані з можливістю вибирати 

учасників («випускання пари», «підміна ньюзмейкера», «профанація теми», 

«імітація дискусії», «підтримка/нівелювання точки зору», «забезпечення 

формальної позаідеологічності», «мобілізація своїх виборців», «трансфер або 

перенос негативу»). Технології інформаційного охоплення та іміджеві 

технології містять значну кількість прийомів і технік, частина з яких 

розглядається серед форматних СКТ, частина – серед технологій учасників. 

Зокрема, до форматних інструментів пропаганди належать «лобове 

зіткнення» учасників шоу, кількість появ того чи іншого гостя, метод 

«заговорювання», техніка емоційного резонансу, «пробна куля», технологія 



191 

«створення сприятливих умов для виступу певних учасників» (формат 

«теплих ванн»), спрямування думки реципієнта в потрібному руслі, 

дозування інформації. Частиною іміджевих форматних СКТ є створення 

«імідж-форматів», демонстрація неспівпадіння між тим, що говориться, та 

тим, що показується, інструмент «соціологічне опитування», організація 

суспільного схвалення/несхвалення. Серед іміджевих технологій 

виокремлюються СКТ іміджбілдингу (створення позитивного іміджу) і 

трешіміджу (формування негативного іміджу). Значним є перелік методів і 

прийомів пропаганди, використовуваних учасниками програм. До СКТ 

учасників належать також технологія інформаційного протистояння-

боротьби (інформаційні війни), використання міфологем, «чорна риторика».  

6. Інструментальний комплекс технології інформаційного охоплення в 

політичних ток-шоу ґрунтується на використанні системи певних засобів, 

поєднання яких становить техніки цієї СКТ; на активній трансформації 

інструментарію технологій залежно від мети використання. Новаторське 

поєднання усталених прийомів та авторський підхід до створення контенту 

дають змогу по-різному інформаційно та інструментально наповнювати 

технології в політичних ток-шоу, зокрема «рейтингування». Для 

аналізованих програм властиве явище конвергентності – сполучення 

інструментарію різних технологій у межах однієї СКТ («закодовані 

інтерпретації»). Інтенсивність задіювання окремих прийомів і технік 

(«коментар», «створення сприятливих умов для самопрезентації учасника», 

«приглушення тем і активності учасників») залежить від форматних 

особливостей програми, допоміжного інструментального комплексу і 

стратегії поведінки ведучого. Типовими форматними інструментами 

пропаганди в політичних ток-шоу на українському телебаченні є «створення 

сприятливих умов для самопрезентації учасника», «приглушення певних тем 

і активності учасників», «коментар», «лобове зіткнення», «емоційний 

резонанс», «закодовані інтерпретації», «рейтингування» або «соціологічне 

опитування».  
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Іміджеві форматні СКТ у політичних ток-шоу на українському 

телебаченні репрезентовані технологіями іміджбілдингу та трешіміджу. 

Специфіка їхнього використання полягає у взаємозв’язку інструментарію 

іміджевих і пропагандистських СКТ (зокрема, «демонстрація суспільного 

схвалення/несхвалення» безпосередньо пов’язана з технологією 

«рейтингування»; використання трешіміджевих технологій пов’язано з 

такими інструментами, як «створення образу ворога», «емоційний 

резонанс»), залежності використання прийомів створення ефективного 

іміджу або руйнування образу учасника програми від стратегії поведінки 

ведучого і позиції експертів (журналістів). На стимуляцію використання 

іншими учасниками ток-шоу трешіміджевих технологій впливає стратегія 

поведінки ведучого. 

Найпоширенішими прийомами іміджбілдингу є «організація 

суспільного схвалення» (оголошення і коментування високих показників 

даних соцопитувань, демонстрація позитивної реакції аудиторії, фіксування 

уваги на значній підтримці кандидата в Президенти аудиторією студії); 

позитивна оцінка певних дій учасника; вибудовування сприятливих для 

учасника асоціацій, позитивна реакція на відповідь учасника, «об’єднання з 

позитивом». Значення окремих інструментів у створенні позитивного або 

негативного іміджу залежить від стратегії телережисури і когнітивного 

досвіду глядачів. 

Серед трешіміджевих форматних СКТ особливе місце посідає 

технологія навмисної демонстрації суперечливих або негативних фактів 

діяльності учасника, використовувана як ведучим чи співведучим, так і 

експертами. Також до спектру типових інструментів руйнування іміджу 

належать «організація суспільного несхвалення» (демонстрація негативної 

реакції телеглядачів, фіксування уваги на зниженні підтримки кандидата в 

Президенти аудиторією студії), «клапан» (зміна позитивної оцінки на 

негативну); «жива мішень» (перенесення негативу з одного об’єкта на 
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інший); «об’єднання з негативом»; «навішування ярликів», використання 

іронії і сарказму. 

Таким чином, використання соціальнокомунікаційних технологій у 

політичних ток-шоу створює нові можливості посилення впливу на 

реципієнта. Ознайомлення з особливостями застосування таких технологій 

дає можливість підвищити медіаграмотність реципієнта, зменшити кількість 

патогенної інформації. 
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