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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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, 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, Е. Гмизіна, 

Ю. Голодникова, О. Козлова, Є. Коханов, О. Косачова, 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 
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(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; 

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. 

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 
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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 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 
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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.), 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 сторінок, із них основного тексту – 193 сторінки.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, встановлено зв’язок 

роботи з науковими програмами, темою; сформульовано мету та завдання, 

визначено об’єкт, предмет роботи; описано методи дослідження; розкрито 

наукову новизну і практичне значення одержаних результатів; відзначено 

особистий внесок здобувача; наведено дані про апробацію результатів роботи, 

подано інформацію про публікації за темою дослідження, структуру та обсяг 

дисертації. 

Перший розділ «Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних 

технологій» розкриває основні теоретичні підходи до визначення понять 

«соціальні технології» і «соціальнокомунікаційні технології», характеризує 

основні аспекти досліджень соціальнокомунікаційних технологій, визначає 

методологічні засади аналізу соціальнокомунікаційних технологій. 

У підрозділі 1.1. «Теоретичні підходи до визначення понять “соціальні 

технології” і “соціальнокомунікаційні технології”» здійснено аналіз основних 

наукових підходів до визначення понять «соціальні технології» і 

«соціальнокомунікаційні технології» в сучасному дискурсі соціальних 

комунікацій та з’ясовано їхні системні відношення. Виявлено, що теоретичне 

поле соціальних і соціальнокомунікаційних технологій (СКТ) розмите й чітко 

не визначене. Зафіксовано різні підходи до визначення сутності і структури 
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соціальних технологій у соціології й соціальних комунікаціях. Науковці 

розглядають соціальні технології з позицій епістемологічного, діяльнісного, 

інструментального, утилітарного підходів. Широкого трактування термін 

набуває з розвитком інтернету. Відбувається інституалізація самостійної сфери 

наукового знання – теорії соціальних технологій як основи соціально-

інженерної діяльності.  

Соціальнокомунікаційні технології визначають як окремий вид соціальної 

технології, цілеспрямовану системно організовану діяльність соціального 

суб’єкта (Д. Гавра); як форми спеціальної організації комунікації, що за умови 

дотримання технологічного ланцюжка гарантують отримання наперед 

визначеного результату (В. Корнєєв), систему маніпулятивних дій-комплексів, 

спрямованих на зміну поведінки соціуму (О. Холод).  

Попри наявність різноманітних підходів до класифікації соціальних і 

соціальнокомунікаційних технологій, системне бачення всього їх спектру 

продовжує збагачуватися важливими ідеями. За твердженням О. Холода, 

основний принцип розгалуження СКТ – належність технологій до теорії або 

практики соціальних комунікацій. На думку В. Корнєєва, таким принципом є 

спосіб впливу, а саме характер та особливості тих засобів і форм впливу, що 

використовуються для проектування соціального простору.  

В останніх дослідженнях Г. Почепцова поділ СКТ здійснюється за 

об’єктом соціосистеми, де вони застосовуються, і за типом інструментарію, де 

головним водорозділом є примус чи заохочення. 

У підрозділі 1.2. «Основні аспекти досліджень соціальнокомунікаційних 

технологій» подано характеристику концептуальних позицій досліджень таких 

технологій. У сучасному науковому дискурсі продовжують осмислюватися 

різні аспекти взаємозалежності інформаційних і комунікаційних технологій, 

сутність взаємодії СКТ і суспільства, особливості реалізації різновидів СКТ. 

Для з’ясування предметного поля досліджень соціальнокомунікаційних 

технологій використано праці як зарубіжних (Р. Дафт, Г. Інніс, М. Маклюен, 

М. Мак-Комбс, К. Крос та Р. А. Гаке, Р. Ленгел, Н. Постман та ін.), так і 

українських (Л. Городенко, Н. Зражевська, В. Іванов, В. Корнєєв, О. Коновець, 

Г. Почепцов, В. Різун, О. Холод та ін.) науковців. Розглянуто основні 

положення теорій, що ґрунтуються на «м’яких» методах впливу на свідомість 

реципієнта: визначення порядку денного («agenda-setting»), спрямування уваги 

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

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 в 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. Із 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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 Швидкі зміни в сучасному світі вимагають від дослідників врахування 

трендів розвитку інформаційного суспільства і нових підходів до сучасного 

гуманітарного інструментарію.  

У підрозділі 1.3. «Методологічні засади дослідження 

соціальнокомунікаційних технологій» здійснено аналіз наукових методів, що 

сприяють реалізації мети і завдань дослідження. Як засаднича 

використовується класична методологічна модель дослідження, що ґрунтується 

на застосуванні системного методу. До методологічних засад дослідження СКТ 

політичних ток-шоу зараховано теоретичні методи аналізу, синтезу, 

абстрагування, індукції, дедукції, порівняння, узагальнення, систематизації, 

класифікації. Емпірична частина дисертаційної роботи ґрунтується на 

соціальнокомунікаційному підході, що передбачає фіксацію, моніторинг, опис, 

аналіз та інтерпретацію даних у системі понять соціальнокомунікаційного 

інжинірингу. Моніторинг 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.  

Другий розділ «Соціальнокомунікаційні технології в практиці 

політичних телевізійних ток-шоу» присвячений дослідженню ґенези, теорії та 

практики політичних ток-шоу в українському інформаційному просторі. 

Центральне місце належить характеристиці формату політичного ток-шоу, 

також розглянуто різновиди таких програм, систематизовано 

соціальнокомунікаційні технології політичних ток-шоу. 

У підрозділі 2.1. «Рецепція політичних ток-шоу в українській науці і 

медіакритиці» визначено тенденції вивчення формату політичного ток-шоу. 

Увага науковців, медіакритиків і журналістів до реалізації політичного ток-шоу 

на українських телеканалах зумовила можливість аналізу специфіки 

становлення та форматних особливостей різних програм. Як у науковому, так і 

медіакритичному дискурсі активно досліджується роль формату. Наголошено 

на суперечливій ролі програм у забезпеченні суспільства політичною 

інформацією, визначено такі причини втрати якості медіапродукту й 

перетворення його на частину шоу-бізнесу, як «пожовтіння», скандалізація, 

шоуїзація. Аналіз дискусії стосовно ролі політичних ток-шоу засвідчує 

неоднозначність сприйняття програм. Підставами для позитивних оцінок є те, 

що політичні ток-шоу залишаються дієвим інструментом донесення меседжів 

до великої аудиторії, дозволяють мобілізувати «свого» виборця, є трибуною, з 

якої опозиційні політики можуть промовляти до свого електорату без 

посередників, надають можливість побачити справжні обличчя політиків. 

Негативні оцінки в основному зумовлені такими чинниками: використанням 

ефіру програм політиками з агітаційно-пропагандистською метою, 

вдосконаленням маніпуляцій, відсутністю прямого впливу на вирішення 

проблем. 

Попри загальновизнаний пізнавальний потенціал жанру, по-різному 

оцінюється розширення видовищної практики, зокрема, визначено негативний 

вплив акцентуації виробників політичних ток-шоу на видовищності. Загальною 
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тенденцією в розвитку політичних ток-шоу є домінанта розважальної складової 

над інформаційною. Окремим напрямком систематичного дослідження ток-шоу 

є осмислення ролі ведучого програми.  

У підрозділі 2.2. «Специфіка формату та різновиди політичних ток-шоу» 

виявлено методологічні труднощі ідентифікації політичних ток-шоу; описано 

формально-змістові характеристики сучасних програм; систематизовано і 

доповнено наявні класифікації політичних ток-шоу. Проблема жанрового 

визначення політичного ток-шоу зумовлена динамічністю форми і 

варіативністю проявів, тенденцією порушувати і змішувати дискурсивні норми. 

На формат сучасного політичного ток-шоу впливають різні чинники: сучасні 

тенденції представлення політичної інформації (інфотейнмент, політейнмент), 

належність до певного жанрового різновиду (від чого залежить концепція і 

структура програми), принципи організації дискусії, комунікативна мета 

адресанта. Охарактеризовано ідеальну і реальну моделі ведення дискусії, 

узагальнено пропозиції дослідників стосовно удосконалення сучасного 

формату програм. Експерименти з формою зумовлені пошуком нової моделі 

взаємодії з аудиторією, політичним істеблішментом, а також назрілою 

необхідністю зміни ролі ведучого. 

У науковому дискурсі виокремлено різні класифікації політичних ток-шоу: 

за періодичністю, підбором учасників, характером комунікації, формою 

проведення; характером спілкування, стилем викладу інформації, а також 

залежно від фіктивності дискурсу політичних ток-шоу. На основі власного 

спостереження за контентом національних телеканалів характеризуємо 

телевізійні політичні ток-шоу 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. 

У підрозділі 2.3. «Характеристика різновидів соціальнокомунікаційних 

технологій політичних ток-шоу» систематизовано різновиди 

соціальнокомунікаційних технологій, наявних у програмах цього жанру. 

Аналіз теоретичних розвідок свідчить про значну кількість СКТ, задіяних в 

українських телевізійних політичних ток-шоу. На активному їх використанні 

акцентують увагу у науковому (С. Демченко, І. Михайлин, В. Набруско, 

Г. Почепцов, О. Холод, О. Шерман) і професійному середовищі (О. Довженко, 

І. Жмайло, Н. Лігачова, В. Небоженко, В. Манько, С. Щербина та ін.).  

Досліджуючи технології політичних ток-шоу, звертаємо увагу на 

застосування СКТ на різних рівнях. Зокрема, сам формат політичного ток-шоу 

може використовуватись як складник виборчих технологій, політичної 

соціалізації, паблік рилейшнз, політичного брендингу, шоутехнологій.  
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Запропоновано серед СКТ політичних ток-шоу диференціювати форматні 

технології (маніпуляційні механізми формату програми) і технології учасників 

(комунікативна поведінка гостей програми).  

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 «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).  

У третьому розділі «Верифікація соціальнокомунікаційних технологій 

політичних телевізійних ток-шоу досліджуються система та особливості 

застосування соціальнокомунікаційних технологій. 

У підрозділі 3.1. «Специфіка соціальнокомунікаційних технологій 

політичних ток-шоу в телепередачах “Велика політика з Євгенієм 

Кисельовим”, “Шустер live” у період виборів Президента України (2010 рік)» 

визначено особливості використання форматних пропагандистських та 

іміджевих технологій.  

До спільних типових форматних пропагандистських інструментів 

зазначених ток-шоу віднесено: технології «створення сприятливих умов для 

самопрезентації учасника», «рейтингування», техніку «приглушення тем і 

активності учасників». До таких інструментів у ток-шоу «Велика політика з 

Євгенієм Кисельовим» належать також «зворотний зв’язок», «коментар», 

техніка «закодовані інтерпретації». Спектр форматних засобів пропаганди ток-

шоу «Шустер live» доповнюють методи фрагментації інформації, технологія 

«виведення з проблеми» (завершення програми розвагами), прийоми «лобове 

зіткнення», «емоційний резонанс».  

До особливостей використання форматних пропагандистських технологій 

у зазначених ток-шоу відносимо: активну трансформацію формату програми з 

метою реалізації інструментів «створення сприятливих умов для 

самопрезентації учасників» і «приглушення тем і активності учасників»; 

взаємопов’язаність прийомів у межах певної технології; різне інструментальне 
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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 у залежності від мети застосування. 

Визначено специфіку використання іміджевих форматних технологій у 

політичних ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим», «Шустер live», 

що полягає у вибірковому використанні ведучим засобів, які сприяють 

формуванню ефективного іміджу або руйнуванню образу учасника програми; 

інтенсифікації або стимуляції використання іншими учасниками трешіміджевих 

технологій завдяки стратегії поведінки ведучого (навідні запитання, тактика 

невтручання); у взаємозв’язку інструментарію іміджевих і пропагандистських 

СКТ («демонстрація суспільного схвалення/несхвалення» безпосередньо 

пов’язані з технологією «рейтингування», трешіміджеві технології – із 

створенням образу ворога, використанням техніки «емоційного резонансу»).  

У підрозділі 3.2. «Соціальнокомунікаційні технології політичних ток-шоу 

в телепередачах “Свобода слова”, “Шустер live” у період виборів Президента 

України (2014 рік)» ідентифіковано й охарактеризовано різновиди форматних 

пропагандистських та іміджевих СКТ, що становлять інструментарій сучасних 

політичних ток-шоу; визначено специфіку їхнього використання. З’ясовано, що 

систему типових пропагандистських форматних СКТ політичних ток-шоу 

«Свобода слова» (ICTV) і «Шустер live» (Перший національний) формують такі 

технології, як «створення сприятливих умов для самопрезентації учасника», 

«приглушення певних тем і активності учасників», «коментар», «лобове 

зіткнення», техніка «емоційний резонанс», «закодовані інтерпретації», 

«рейтингування» або «соціологічне опитування». Відзначено різне 

інструментальне наповнення технології «закодовані інтерпретації» в 

аналізованих програмах, вибіркове застосування технології «створення 

сприятливих/несприятливих умов для самопрезентації учасника» у ток-шоу 

«Свобода слова». Акцентовано вплив на застосування техніки «приглушення 

тем і активності учасників» стратегії поведінки ведучого, що зупиняє полемічні 

«напади», неетичні висловлювання, спроби «чорного» піару, намагання 

учасників вийти за межі пропонованої проблематики. 

Виявлено активне використання окремих прийомів у складі різних СКТ і 

залежність складу інструментального комплексу технологій і технік пропаганди 

від постійних змін формату програми «Шустер live» і стратегії поведінки її 

ведучого. 

Спектр іміджевих СКТ становлять технології іміджбілдингу і трешіміджеві 

технології. Типовими форматними іміджевими технологіями ток-шоу «Свобода 

слова» та «Шустер live» є «організація суспільного схвалення/несхвалення», 

технологія «навмисної демонстрації суперечливих або негативних фактів 

діяльності учасника».  
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ВИСНОВКИ 

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, до яких зараховуємо систему 

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.  

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).  

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 у медіакритичному 

дискурсі: особливості адаптації американського формату на українському 



13 

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.  

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 ступенем залучення 

глядача до участі, за типом авторства (виробника), за локалізацією 

(«прив’язкою») передачі, залежно від мети програми, за ступенем 

оригінальності продукту. 

5. Систему соціальнокомунікаційних технологій українських телевізійних 

політичних ток-шоу становлять форматні технології і технології учасників. 

Серед форматних технологій визначено: маніпуляції соціологічними даними, 

встановлення порядку денного, маніпуляцію з темами; СКТ, пов’язані з 

можливістю вибирати учасників, маніпуляції ведучих. Технології 

інформаційного охоплення та іміджеві технології містять значну кількість 

прийомів і технік, частину з яких розглянуто серед форматних СКТ, частину – 

серед технологій учасників. Серед іміджевих технологій виокремлено СКТ 

іміджбілдингу і трешіміджу. 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, 
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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».  

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. 

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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технології. –– Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. –– Київ, 2015. 

Дослідження присвячене визначенню особливостей соціально-

комунікаційних технологій політичних ток-шоу на українському телебаченні.  

Підсумовано наукові напрацювання в царині дослідження соціальних і 

соціальнокомунікаційних технологій, висвітлено проблему концептуалізації 

зазначених технологій. Описано основні аспекти досліджень 

соціальнокомунікаційних технологій. Визначено тенденції досліджень формату 

політичних ток-шоу. Охарактеризовано формат і різновиди українських 

політичних ток-шоу. Систематизовано соціальнокомунікаційні технології 

телевізійних політичних ток-шоу. У результаті дослідження ідентифіковано та 

охарактеризовано специфіку форматних пропагандистських та іміджевих 

соціальнокомунікаційних технологій українських політичних ток-шоу. 

Ключові слова: соціальні технології, соціальнокомунікаційні технології, 

телебачення, політичне ток-шоу, формат, різновиди політичних ток-шоу, 

інфотейнмент, політейнмент, форматні технології, технології пропаганди, 

іміджеві технології. 

 

АННОТАЦИЯ 

Островская Н. В. Особенности социальнокоммуникационных 

технологий политических ток-шоу в эфире украинских телеканалов. — 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям (специальность 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии). –– Институт журналистики Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. –– Киев, 2015. 

Исследование посвящено изучению особенностей 

социальнокоммуникационных технологий политических ток-шоу на 

украинском телевидении.  

Проанализированы научные работы в области социальных и 

социальнокоммуникационных технологий, освещена проблема 

концептуализации последних. Охарактеризованы основные аспекты изучения 

социальнокоммуникационных технологий. Определены особенности 

исследований политических ток-шоу как формы социальных коммуникаций. 

Описаны формат и разновидности украинских политических ток-шоу. 

Систематизированы социальнокоммуникационные технологии программ. По 

результатам исследования идентифицирована и охарактеризована специфика 

форматных пропагандистских и имиджевых социальнокоммуникационных 

технологий украинских политических ток-шоу. Типичными форматными 

инструментами пропаганды являются технологии «создание благоприятных 

условий для самопрезентации участника», «закодированные интерпретации», 

«рейтингование» или «социологический опрос», техники «эмоциональный 

резонанс», «подавление тем и активности участников», приемы 

«комментарий», «лобовое столкновение».  
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Определено, что форматные социальнокоммуникационные 

пропагандистские технологии политических ток-шоу на украинском 

телевидении имеют следующие особенности использования: взаимосвязанность 

приемов, применение целых наборов определенных инструментов, сочетание 

которых составляет техники этой социальнокоммуникационной технологии, 

активные трансформации инструментария технологий в зависимости от цели 

применения. Интенсивность применения отдельных инструментов пропаганды 

зависит от форматных особенностей программы, вспомогательного 

инструментального комплекса и стратегии поведения ведущего. 

Выявлено, что спектр имиджевых форматных социально-

коммуникационных технологий политических ток-шоу на украинском 

телевидении составляют технологии имиджбилдинга и трешимиджевые 

технологии. Специфика их использования заключается во взаимосвязи 

инструментария имиджевых и пропагандистских технологий, зависимости 

применения приемов создания эффективного имиджа или разрушение образа 

участника программы от стратегии поведения ведущего и позиции экспертов 

(журналистов). Отмечено влияние стратегии поведения ведущего на 

стимуляцию использования другими участниками ток-шоу трешимиджевых 

технологий. 

Ключевые слова: социальные технологии, социальнокоммуникационные 

технологии, телевидение, политическое ток-шоу, формат, виды политических 

ток-шоу, инфотейнмент, политейнмент, форматные технологии, технологии 

пропаганды, имиджевые технологии. 
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The dissertation is devoted to determination of the peculiarities of social and 

communicational technologies used in political talk shows on Ukrainian television.  

The theoretical scientific works in the field of social studies, social and 

communication technologies are analyzed; the issue of conceptualization of the 

above-mentioned technologies is highlighted. The key aspects of the research of 

social and communication technologies are characterized. The tendencies in the 

research of political talk shows format are specified. The models and types of 

Ukrainian political talk shows are characterized. The social and communication 

technologies of television political talk shows are systematized. The study identified 

and characterized the specificity of propaganda and image format of social and 

communication technologies of Ukrainian political talk shows. 

Key words: social technologies, social and communication technologies, 

television, political talk show, format, types of political talk shows, infotainment, 

politainment, format technologies, propaganda technologies, image technologies.  


