
 

 

Активність мас-медіа під час подій, пов‘язаних із Євромайданом  

(результати експертного опитування, січень 2014)  

 

Сьогодні Україна переживає непростий період: становлення демократичних інституцій, 
перехід на нові принципи співіснування не минає безболісно: формуються нові засади 

суспільної моралі, вдосконалюються функції базових соціальних інституцій, оновлюються 
форми взаємодії між ними. Одним із виявів внутрішнього дисонансу постав феномен 

Євромайдану, видимими причинами якого вважаються суперечності зовнішньо-
політичного курсу у владних колах країни. Як відомо, під гаслами бажаного здобуття 

асоційованого членства в ЄС українці вийшли на вулиці, частина з них були організовані 
лідерами опозиції, інші – проявили самоорганізацію. Однією з найбільш актуальних тем на 
сьогодні є те, яку роль відіграють медіа в процесах започаткування, інформаційного 
супроводу та трансляції подій такого масштабу. 
 

Дослідження проведене до прийняття законів 16 січня. Але його результати свідчать про 

те, що наступні владні законодавчі кроки спрямовані на обмеження насамперед саме того 
виду мас-медіа, який виявився найбільш повним і збалансованим джерелом інформації 

про події Євромайдану – інтернет-медіа. 
 

Дане коротке дослідження ґрунтується на кількох припущеннях, які формуються на основі 
законів існування інформаційного простору та наших спостережень за перебігом подій. А 

саме, під час Євромайдану (ЄМ): 
 

 Медіа виступили не лише транслятором, але й персонажем різних подій (згадаємо 
випадки побиття журналістів та численні репортажі, за жанром схожі на трилер);  

 Активність медіа значно підвищилась: окрім збільшення кількості площі / часу, 
відведеного на новини ЄМ, чи не кожен журналіст намагався транслювати якомога 

більше інформації – фактів, легенд та роздумів із найрізноманітніших джерел. 
Інформаційний простір роздробився на ще більшу кількість повідомлень, джерел 
повідомлень та їх читачів; 

 Активність аудиторії медіа значно підвищилась, зокрема, громадяни більш 
інтенсивно споживали найрізноманітніші джерела інформації, а також – 
створювали свої інформаційні повідомлення (тексти, відео тощо), які ставали 
новими приводами підвищення громадської активності. 

 

Академія Української Преси



У попередніх висновках дослідження протестної активності в Україні (Оксфорд, 
НаУКМА, 2013)1 зазначається, що коли мова йдеться про особисте приєднання до 
протестувальників ЄМ, «соціальні медіа грають не першу роль, а значно більшу роль 
грають соціальні мережі (безпосередні особисті зв’язки та повідомлення, розповсюджені 

по цим каналам) всередині та поза соціальними медіа», «соціальні медіа та Інтернет-
сайти новин є успішно використовуваними в якості основних засобів формування 

протестних тем»2.  
 

У нашому дослідженні прагнемо дослідити внесок різних мас-медіа в інформаційний 
образ (атрактність) Євромайдану. Зокрема, визначити, які медійні канали користувалися 

найбільшим попитом та найактивніше висвітлювали перебіг подій Євромайдану. 
 

Методологія дослідження 

Об’єктом дослідження виступають мас-медіа України (преса, радіо, телебачення, Інтернет-
медіа) у період Євромайдану (21.11.2013-по сьогоднішній день). 

Предметом дослідження є різні якості (повнота, достовірність) та активність мас -медіа із 
висвітлення подій, пов’язаних із Євромайданом, зокрема, популярність різних медіа серед 
дорослого населення України, їх поширеність, а отже, і потенційний вплив на різні верстви 
населення України. 

Мета дослідження: з’ясувати рівень активності різних вітчизняних медіа та їх популярності 

серед українців під час подій, пов‘язаних із Євромайданом.  

Задачі: 

1. З’ясувати експертну думку щодо рівня повноти та достовірності інформації, 
представленої у різних медіа під час подій, пов‘язаних із Євромайданом; 

2. Виявити інтенсивність споживання та масштаб аудиторії різних медіа за оцінками 

медіа-експертів; 

3. Охарактеризувати ступінь особистої залученості експертів медіа до подій, 
пов‘язаних із Євромайданом; 

4. Побудувати міні-рейтинг основних видань, радіохвиль, тв-каналів та Інтернет-
ресурсів за популярністю використання серед експертів. 

Метод: експертне опитування 

Опитано групу експертів, що працюють у сфері мас-медіа та дотичних сферах в Україні. 

Всього у дослідженні взяли участь 64 експерти, серед них: 31 – науковці, викладачі, 
медіааналітики, 9 – журналісти, 9 – редактори видань, 7 – представники НДО, пов’язаних з 

діяльністю медіа та 8 – інші медіаактивісти. Польовий етап експрес-опитування проходив 
10-15 січня 2014р. 

                                                                 
1  Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»

  http://ukma.edu.ua/eng/index.php/news/480-ukrainian-protest-project 

2 Газета «Вашингтонпост»

  http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/01/02/social-networks -and-social-media-in-

ukrainian-euromaidan-protests-2 

http://ukma.edu.ua/eng/index.php/news/480-ukrainian-protest-project
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/01/02/social-networks-and-social-media-in-ukrainian-euromaidan-protests-2
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/01/02/social-networks-and-social-media-in-ukrainian-euromaidan-protests-2


Основні результати дослідження 

1. Повнота та достовірність інформації, представленої у різних медіа під час подій, 

пов‘язаних із Євромайданом. 

У нашому експрес-опитуванні параметр повноти інформації у вітчизняних медіа щодо 
подій, пов‘язаних із Євромайданом, оцінено наступним чином:  

 повнота 
(1-5 балів) 

висвітлення подій 
Євромайдану 

середнє 

1 Преса 3,2 
2 Радіо  2,8 

3 Телебачення 3,6 
4 Інтернет 4,7 

 

На першому місці, як бачимо, Інтернет (4,7 бали), за ним – телебачення (3,6 бали), а далі – 
преса (3,2) та радіо (2,8). Також ми розглянули, як розподіляються бали за цим критерієм 

по різних медіа:  

 

Наприклад, найважче за параметром повноти висвітлення подій експертам виявилось 
оцінити радіо, також радіо найчастіше отримало 1 та 2 бали; на 3 бали найбільше оцінена 
преса, на 4 – телебачення, на 5 балів повноти висвітлення подій оцінено Інтернет. 

Достовірність висвітлення подій Євромайдану в різних медіа отримала наступні бали: 

 достовірність 
(1-5 балів) 

висвітлення подій Євромайдану 

середнє 
1 Преса 2,9 

2 Радіо  2,9 

3 Телебачення 3,1 
4 Інтернет 4,1 
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Із доволі високим відривом порівняно з іншими медіа оцінено Інтернет (4,1 бал), майже 
по 3 бали отримали всі інші медіа. Розподіл оцінок за цим параметром має наступний 
вигляд: 

 

Тобто, радіо поміж інших медіа знову отримує найменше оцінок, найчастіше експерти 
відмовляються ставити будь-який бал достовірності висвітлення подій по радіоканалах. 
Також радіо отримує найбільше низьких балів (1 бал); преса отримує найбільше «двійок», 
телебачення найчастіше оцінюється «трійками», а Інтернет отримує переважно 4 та 5 
бали. 

 
2. Інтенсивність споживання та масштаб аудиторії різних медіа за оцінками 

медіаекспертів. 
 

Оцінюючи інтенсивність споживання різних медіаресурсів під час подій Євромайдану, 
наші експерти надали такі бали кожному з них: 

 інтенсивність  
використання ресурсу (1-5 балів) 

середнє 

1 Преса 2,5 

2 Радіо  2,3 
3 Телебачення 4,1 

4 Інтернет 4,4 

 

Найчастіше, на думку експертів, аудиторія медіа звертається до Інтернету - 4,4 бали, також 

часто споживає інформацію з телеканалів (4,1), а пресою та радіо користується з 
інтенсивністю на рівні 2,5 та 2,3 бали відповідно. Переглянувши розподіл балів за цим 

параметром, ми робимо висновок, що радіо оцінюється найчастіше на 1 бал та на 3 бали, 
або не оцінюється зовсім, преса – на 2 бали, телебачення – на 4 бали, а Інтернет – на 5 

балів. 
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В той же час масштаб дорослої аудиторії різних медіа, на думку експертів, становить: 

Масштаб аудиторій медіа 

   за оцінками експертів   за об’єктивними даними (2012)  

 

 
Для порівняння, ми наводимо дані соціологічних досліджень (Демократичні ініціативи з 

посиланням на Інститут соціології 3; GfK, 2012)4 щодо масштабу аудиторій різних медіа, 
динаміка якого рухається у бік зростання користувачів Інтернет-медіа за рахунок 

скорочення читачів преси.  

Як бачимо, обидва джерела даних дають дуже схожі між собою уявлення про масштаби 
аудиторій таких медіа, як преса, телебачення та Інтернет, а от з приводу радіо думки 

експертів дуже відрізняються від минулорічних досліджень із вивчення масштабу 
аудиторії радіослухачів. Виходячи з параметру інтенсивності можемо говорити про 

максимальний потенціал використання тих чи інших медіа під час таких значимих подій в 
Україні, як Євромайдан, - тобто у періоди мобілізації соціальної активності. Зрозуміло, що 

                                                                 
3 Фонд «Демократичні ініціативи»
  http://www.dif.org.ua/ua/mass_media/bekeshkina-telekanali-.htm 

4 Незалежна асоціація телерадіоМовників
  http://www.nam.org.ua/news/?type=media_news&idn=3581 
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медіа в таких ситуаціях стають «помічником», «інформатором» щодо найважливіших 
подій. І хоча усі канали медіа якнайбільше уваги приділяли новинам, інформаційним 
повідомленням та роздумам щодо Євромайдану, але ж за об’єктивними якостями 
Інтернет має найбільшу перевагу у «безперервному» постачанні нової інформації, її 

різноманітних формах подачі та оперативності подачі матеріалів. 

Отже, не стає подивом, що за оцінками експертів даний тип медіа отримує найвищі бали 
за трьома зазначеними параметрами. 

 

3. Ступінь особистої залученості експертів медіа до подій, пов‘язаних із 
Євромайданом. 

 
Даний параметр включений до опитування тому, що представники медіа – це насамперед 

соціально активні громадяни, вони мають високий рівень обізнаності з актуальних подій у 
житті суспільства не лише з професійних, але й з громадянських причин. Зокрема, чим 
більше проявили себе експерти безпосередньо під час подій Євромайдану, - тим більше 
вони зацікавлені в цій темі для обговорення, тим більш активно вивчали різні джерела 
трансляції «новин з Майдану». 
 
Більшість експертів (58 осіб) зазначили, що можуть назвати себе прихильниками 
Євромайдану («Євромайдан - основа громадянського суспільства»; «Свобода слова і дій 
необхідні українському народу»; «Євромайдан - це показник бажання суспільних змін 
самими громадянами, тому це явище позитивне»), а ступінь безпосередньої залученості 
характеризують від «намагався об’єктивно дослідити причини і можливі наслідки 

Євромайдану», «перепостом новин у соцмережах», до «участь у пікетуваннях, 
Автомайдан», «організація зустрічі [європейських] політиків і експертів з представниками 

Євромайдану», «виступ на сцені Відкритого Університету Євромайдану», «писав про 
Майдан, давав численні інтерв’ю», «участь у Народних Віче», «фінансова підтримка», 

«регулярно відвідую Євромайдан, приймаю вдома друзів з інших міст, які приїхали на 
Євромайдан», «випускаю газету «Голос Майдану».  

 

4. Міні-рейтинг основних видань, радіохвиль, тв-каналів та Інтернет-ресурсів за 
популярністю використання серед медіаекспертів. 

 
Ми поцікавились у експертів, з яких джерел вони найчастіше споживають інформацію у 

різних медіа, і склали невеликий рейтинг таких джерел. Це, по-перше, нам демонструє, що 
експерти споживають різнобічну інформацію, з різних видань, радіохвиль, тв -каналів та 
Інтернет-ресурсів, а по-друге, ми побачили, які з джерел мають найбільшу популярність 
серед медіаекспертів, а отже, потенційно є найбільш впливовими на соціально та 
політично активних громадян нашого суспільства. 
 
Слід зауважити, що майже всі наші експерти користуються всім комплексом можливих 
каналів отримання інформації, втім половина з них не змогли назвати радіохвилі, з яких 
вони черпали інформацію. Радіо активно споживають автомобілісти, офісні працівники, а 
також ті люди, які у вільний час схильні розважатися, слухати музику. Відповідно, серед 
наших експертів таких небагато. Загалом по кожному з чотирьох медіа ми дістали перелік 
з близько 30-ти джерел. 
 



Серед друкованих видань (газети, журнали), наш міні-рейтинг має наступний вигляд: 

Дзеркало тижня 19 

Місцева преса 15 

День 11 

Сегодня  7 

Кореспондент 6 

Коментарі 5 

Вісті  5 

Газета по-українськи 4 

Україна молода 4 

Факти 3 

Forbes 2 

"2000" 2 

Український тиждень 2 

Фокус 2 

Комерсант 1 

The Daily Telegraph 1 

New Yorker 1 

РИА 1 

РІО 1 

Аргументы и Факты 1 

The Economist 1 

Европа-центр  1 

 

На першому місці «Дзеркало тижня», також популярні серед експертів різноманітні 

місцеві видання («Експрес», «Ратуша», «Високий Замок», «Львівська газета», «Неділя», 

«Нова Тернопільська газета», «МИГ» (Запоріжжя), «Новости Донбасса» та ін.). 

Радіохвилі, про які зазначили близько половини експертів, проранжовані за кількістю 
згадувань, складають наступну картину: 

 
Ера 11 
(ВСІ FM-станції) 5 
Перше національне (УР-1) 5 
ТРК 24 5 
Мелодія 4 
Русское радио 4 
Свобода  4 
Roks 3 
Люкс FM  3 
Шансон  3 
Relax FM 2 
Промінь  2 
Авторадіо  2 
Наше радио  2 



Gala радіо 1 
Бізнес-радіо 1 
Европа плюс 1 
Закарпатські FM 1 
Культура (УР-3) 1 
Ностальжі 1 
Польські FM -станції 1 
Радио Шарманка  1 
Ретро FM 1 
Тиса-FM  1 
УХ-радіо (Тернопіль) 1 
Хіт FM 1 
Эхо Москвы 1 

 
Щодо телеканалів, тут щільність відповідей значно вища, - експерти дивляться велику 

кількість різних каналів, - а отже, самі зазначають, що наданий ними перелік у багатьох 

випадках не є повним. Зафіксовано в основному українські національні канали, також – 

польські, російські та кілька міжнародних: 

5й канал 43 
1+1 31 
Інтер 22 
ТВі  19 
ICTV 17 
Новини 24 15 
СТБ 13 
Україна 9 
"112" 4 
Euronews 3 
BBC 2 
ZIK (місцевий канал) 2 
Новий канал 2 
Громадське телебачення 2 
Перший національний  2 
Россия-1 2 
Bloomberg 1 
CNN 1 
UBR (Український бізнес-ресурс) 1 
Еспресо-tv 1 
К1 1 
К2 1 
Мега TV 1 
НТВ 1 
Первый канал (Росія) 1 
Полонія 1 
Рада  1 
РБК-ТВ (Росія) 1 
ТЕТ  1 

 

Серед Інтернет-ресурсів визначити суто новинні портали важче, адже багато сайтів 

поєднують в собі кілька функціональних спрямувань. Окрім того, в переліку зустрічаються 

електронні версії друкованих видань, а також – «Громадське телебачення», яке увійшло в 



обидва переліки, - як телебачення (хоча воно не має ліцензії на мовлення) та електронний 

ресурс. Втім, наводимо даний міні-рейтинг, «як є»: 

Українська правда 30 
Корреспондент 11 
Телекритика 10 
соціальні мережі 8 
ukr.net 7 
Громадське телебачення 5 
Левый берег 4 
Дзеркало тижня 4 
Zaxid.net 4 
UNIAN 3 
Ліга 2 
Главком 2 
LB.ua 2 
День 2 
unn.com.ua (Українські Національні Новини)  2 
5.ua 1 
Campus 3.0 1 
Comments.ua 1 
Inpress.ua  1 
kommersant.ua  1 
Reuters 1 
Закарпаття-онлайн  1 
ЗІК 1 
Інтерфакс-Україна 1 
Карпат-ньюз  1 
Обозреватель 1 
Остров  1 
Платформа  (www.platfor.ma) 1 
Подробности  1 
РБК-Україна 1 
Сайти радіо «Свобода»  1 
Свобода Слова в Україні 1 
Тиждень.ua 1 
Український політичний дурдом 1 
Укрінформ 1 

 

В цілому, можна передбачати прихильність експертів до джерел, які вже виправдали 

проявлену до них довіру, втім не можна говорити, що подібний перелік є стабільним та 

непорушним. Будь-яким джерелам легко втратити довіру постійного читача, особливо 

коли подана інформація торкається найгостріших та неординарних питань (наприклад, 

ЄМ). Внаслідок зазначеного, доцільним буде проведення аналогічного дослідження вже 

після закінчення подій ЄМ. 

 

http://www.platfor/


Висновки 

 

Отже, незважаючи на ненайбільші масштаби аудиторії (близько 50% дорослого 

населення), Інтернет у нашому дослідженні отримує найвищі бали за повноту, 
достовірність подачі інформації та інтенсивність її споживання під час подій Євромайдану. 

Про це експерти заявили і своїм голосуванням, і у прямій мові: 
 

Експерт 1: «На жаль, загальноукраїнські канали повернулись до практики цензурування і 
замовчування подій — особливо плачевна ситуація на Першому Національному, “Інтері”, 
ТРК “Україна”. Дуже активно висвітлюють події навколо Євромайдану Телеканал новин 
“24”, ZIK, 5 канал. Приваблює деяка сміливість, особливо служб новин провідних 
всеукраїнських УКХ-радіостанцій, а також Радіо Ера. Інтернет дає максимальну 
можливість довідатись про все навколо Євромайдану. … Інтернет зводить нанівець всі 
потуги не говорити правду про події в Україні.» 

 

Експерт 2: «Інтернет як медійний канал і медіа в інтернеті - різні речі. Соціальні мережі, 

блогосфера не входить у систему традиційних нових медіа, хоча оперативність та 
інформативність саме на такому типі ресурсів (особливо у перші дні акції) була найвищою 

порівняно з тим же телебаченням і радіо. Пости з Майдану були відносно об'єктивні (хоча 
й без провокацій та дезінформації не обійшлося).» 

 

Експерт 3: «Найоб’єктивніше, найповніше та найшвидше інформацію про Євромайдан 
можна було почерпнути із інтернет-ресурсів. Однак аудиторія інтернет-медіа 

залишається в Україні дуже маленькою (навіть в обласних центрах, не кажучи вже про 
районні містечка і села), тож основними джерелами інформації в Україні залишаються 

телебачення (просто поза конкуренцією) та преса.» 

 

Зокрема, директор Інституту Медіаправа Тарас Шевченко таким чином висловлюється на 
тему електронних медіа сьогодні: «Незважаючи на поляризацію інтернет-ЗМІ у питаннях 

висвітлення подій на Євромайдані, в цілому вони давали більш повну та об’єктивну 
картину того, що відбувається у порівнянні з іншими видами мас-медіа»5.  
 

Інтерактивні медіа дозволяють громадянам проявити свою протестну активність, виявити 
свою громадянську позицію більш варіативними та оперативними методами, відчути 

інтегрованість до «он-лайн» спільнот, і робити з ними спільну справу. Почуття патріотизму 
та відчайдушної волі «змінити життя на краще» - один великий мотив та поштовх до будь-

яких дій, в яких виправданням буде слугувати «вільний вибір».  
 

Відчуття «вільного вибору» в Інтернеті виявляється подвійно: по-перше, особа сама 
обирає ресурс та спосіб, в який проявляє свою активність, по-друге, вона дає знати (прямо 

або опосередковано) широкому загалу, що це саме вона, а отже її вибір стає одразу 
відомим і має заслуговувати на визнання не тільки однодумців, а навіть і суперників. Для 

                                                                 
5 Онлайн-журнал об Интернете и Уанете
  http://internetua.com/s-rostom-proniknoveniya-interneta-ukrainci-bolee-ob-ektivno-

ocenivauat-situaciua-v-strane 



становлення громадянського суспільства, для формування високих громадських ідеалів та 
самосвідомості, українцям вкрай необхідно привчатися до користування та розуміння 
великих об’ємів інформації. Активний та поінформований громадянин менше піддається 
маніпулятивним впливам, тобто, зберігає розсудливість та здоровий глузд.  

 
У дослідженнях рівня довіри наших громадян до різних соціальних інститутів визначено, 

що загалом ЗМІ займають друге місце за найвищим рівнем довіри (Демократичні 
ініціативи, 2013)6. Тобто, потенціал медіа у реалізації різних суспільних потреб є дуже 

високим. 
 

Слідуючи логіці розвитку технологій, ми виділяємо чотири напрямки сучасних медіа -
каналів: преса, радіо, телебачення, Інтернет. Але, співіснуючи, ці канали конкурують між 

собою за збільшення своїх аудиторій. Між тим, в Інтернеті реалізується перспектива 
багатьох сучасних та майбутніх потреб. Поєднуючи в собі сучасні технології, оперативність 
та багатофункціональність (мультимедійність, інтерактивність), - вміщуючи все більше 
каналів медіа (он-лайн радіо/відео трансляції, он-лайн видання) та серед них – соціальні 
медіа (творцями яких виступають самі читачі), - інтернет-простір стає не лише 
інформатором, агентом соціальних змін, але й аналогом повноцінного середовища 
існування сучасної людини. І для виходу суспільства на новий рівень, за викликами часу, - 
інформаційний, - необхідно сповна використовувати всі позитивні якості електронних 
мереж, а для цього, перш за все – зробити Інтернет більш розповсюдженим, а 
користування ним – більш доступним для широких верств населення по всій Україні. 
 

                                                                 
6 Фонд «Демократичні ініціативи»
  http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/fiwivirvihvirhvhuvh.htm

 


