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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження: 

Сьогодні людину з усіх боків оточує інфомація, у таких умовах індивід 

формує свою картину світу вже з дитинства під впливом як виховання з боку 

батьків, соціуму так і під впливом різних соціальних іститутів та організацій, 

що формують інформаційне середовище. Багато наукових робіт було 

присвячено медіа - впливам та ефектам, проте питання формування образів у 

деяких аудиторій щодо певних предметів дійсності з боку інших акторів 

інформаційно - комунікаційної діяльності залишається малодослідженим. У 

своєму житті людину очікує багато певних викликів, нові ситуації, відповідь 

на які людина шукає спираючись на власний досвід, загальновідомі факти та 

образи, які пропонує соціум та медіа. Такими ситуаціями можуть бути 

достатньо очікувані події, такі як, вагітність, материнство, освіта та 

соціалізація в новому колективі. Та зовсім неочікувані - це ті, які стаються 

набагато рідше та мають неконтрольований характер. Для сучасної України та 

її громадян такою ситуацією стала антитерористична операція на сході країни, 

яка мала за собою абсолютно непередбачувані наслідки, як для країни так і для 

багатьох індивідуумів. За інформацією міністерства соціальної політики за 

останні 4 роки з окупованої території до контрольованої, українською владою, 

території прибуло більше 1,5 мільйонів так званих внутрішньо - переміщених 

осіб, яким довелось зіштовхнутись з абсолютно новими, для українців, 

ситуаціями. Такими як: втрата помешкання, бойові дії, соціалізація в новому 

суспільстві, пошук помешкання та роботи в новому місті, недовіра до 

переселенців та відмови у працевлаштуванні та цьому помешкання через 

власний статус. Держава, як гарант прав своїх громадян, намагалась допомогти 

цій групі населення різними засобами, але невід’ємною частиною позитивного 

адаптування цієї групи населення є її образ, який формується у інших груп за 

допомогою інформації отриманої про ВПО. Найважливішим інститутом, який 

продукує цю інформацію став інститут ЗМІ. Саме тому актуальність цієї 
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роботи полягає у комплексному підході до вивчення формування образу ВПО 

який продукується у ЗМІ та засвоюється у інших членів суспільства, 

соціальних інститутів та самих ВПО, за допомогою засобів масової інформації. 

Стан наукової розробленості проблеми: 

Дослідженню образів у соціологічних практиках були посвячені робити 

таких соціологів як Бергер, Бурдьє, Зонтаг [53]. Одною з 

найрепрезентативніших робіт з досліду ВПО в Україні є монографічна робота 

науковців з Донецького Державного Університету України під назвою 

«Формування державої політики щод внутрішньо переміщених осіб в умовах 

системних криз в Україні», у якій надається велика кількість емпіричної 

інформації щодо ВПО [49].  Важливий внесок у якісному еквіваленті внесла 

робота Михєєвої та Середи під назвою "Сучасні українські внутрішньо 

переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та проблеми 

адаптації" у якій дослідниці розкрили сутність основних проблематичних 

ситуацій та надали рекомендації щодо подальших дій влади за для позитивної 

адаптації ВПО [34].  Інше дослідження Київського міжнародного інституту 

соціології під назвою «Всеукраїнське опитування внутрішньо переміщених 

осіб та мешканців приймаючих громад» було двоступеневим та мало  кількісні 

характеристики [20]. 

Проектом  «ПРОМІС», за заказом Канадської влади, було проведено 

аналітичне статистичне дослідження, яке дало статистичну інформацію про 

соціально-демографічну складову ВПО [27].  

Метою даного дослідження є виявлення образу внутрішньо-

переміщених осіб в сучасному українському медіа-просторі, його 

взаємозв'язку з об’єктивною соціальною реальністю, в якій перебувають 

внутрішньо-переміщені особи, а також надання рекомендацій щодо успішної 

адаптації та інтеграції даної категорії населення в українському соціумі. 

Завдання дослідження полягають у наступному: 
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- проаналізувати теоретико-методологічні підходи до вивчення 

внутрішньо-переміщених осіб; 

- розглянути становище та проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

сучасній Україні, а також особливості державної політики по відношенню до 

цієї соціальної категорії; 

- виявити механізми та засоби конструювання образу в медіа-просторі; 

- провести контент-аналітичне дослідження механізмів і способів 

конструювання образів ВПО, якими користуються українські засоби масової 

інформації, зокрема телебачення; 

- розглянути образ як чинник впливу на інформаційну безпеку; 

- дослідіитиВПО як чинник соціально – політичних небезпек; 

- розробити комплекс рекомендацій стосовно покращення процесів 

адаптації внутрішньо-переміщених осіб в українському соціумі. 

Об'єктом даного дослідження є внутрішньо переміщені особи на 

території України. 

Предметом дослідження виступає образ внутрішньо переміщених осіб 

в засобах масової інформації та механізми його конструювання. 

У процесі роботи використовувався комплекс взаємопов'язаних і 

взаємодоповнюючих методів дослідження, таких як загальнонаукові методи 

аналізу, синтезу та порівняння, а також вторинний аналіз наукових робіт та 

глибинних інтерв'ю, структурне контент-аналітичне дослідження. 

Новизна отриманих результатів дослідження полягає у визначенні 

механізму конструювання образів в українському медіа-просторі на прикладі 

образу внутрішньо-переміщених осіб, який сконструйовано українськими ЗМІ 

протягом тривання конфлікту на сході України, та у встановленні 
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взаємозв'язку між існуючим образом ВПО та адаптуванням цієї групи 

населення на новому місці проживання. 

Теоретична та практична цінність роботи. У ході дослідженні було 

з'ясовано, яким чином формуються різні образи в масс-медіа, а також 

механізми паблік релейшнс, які сприяють формуванню цих образів. Було 

виявлено, що застосування піар-менеджменту у висвітленні проблем ВПО 

могло б позитивно вплинути на соціалізацію цієї групи населення. Окрім того, 

вдалося дослідити образ ВПО, який конструюється та транслюється найбільш 

рейтинговими каналами України. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури та 

джерел дослідження. Загальний обсяг роботи становить 97 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 78 позицій. 
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РОЗДІЛ 1: ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

 

1.1. Механізми захисту прав та безпеки переміщених осіб у світовій 

історії. 

З давніх часів різні народи та групи людей переміщувалися по земній 

кулі з різних причин. Деяким групам, за для подальшого існування, 

приходилось втікати від стихійних лих, деякі мігрували в пошуках “кращого 

життя”, були такі, що втікали від гонінь та репресій. Були такі, що намагались 

врятуватись від війн та конфліктів. 

Також існували різні види таких міграцій. Одні шукали собі свободу на 

території інших країн, інші перемішувались в межах власної, але всі вони, 

якщо їх переміщення мали саме прихистний характер, були вимушеними 

переселенцями та мали пристосовуватися до життя на новому місці. 

Різні політичні діячі протягом всієї історії намагалися різними засобами 

забезпечити біженців бодай найнеобхіднішим. 

В даній роботі ми і будемо розглядати механізми захисту прав 

вимушених переселенців, які під час всієї світової історії видозмінювались та 

трансформувались. 

У світовій історії існують приклади переміщення осіб та засоби 

забезпечення їх прав. Бекграундом можна вважати право людини на пошук 

притулку від переслідування який існував ще в античності. 

В античній Греції та Римі місцями притулку вважалися храми та 

пам’ятники святим або імператорам. Поруч з цими місцями людину, яка шукає 

захисту та притулку, не мали права переслідувати або проводити виховні 
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роботи з різних причин. Так само в собори та храми звертались люди 

постраждалі від стихійних лих і завжди мали там притулок за для забезпечення 

власної безпеки або життєво - необхідних речей. 

У стародавньому сході існували міста - прихистки для тих, хто боявся 

кровної помсти. Ці міста створювались за законом Мойсея, і вперше вони 

з'явились у давньому Ізраїлі та пізніше повторили своє існування в Іудеї. Ці 

міста було створено за для безпеки громадян країн які шукали притулку від 

кровної помсти. 

У середньовіччі існували місця прихистку у вигляді кладовищ, домів 

єпископів, монастирів та церковних прихистків. Тих, хто продовжував 

переслідувати злочинців, які знайшли прихисток в місцях, що зазначені 

папським законом як місця прихисту, очікувала кара у вигляді громадянського 

покарання та відлучення від церкви. 

Пізніше, взявши приклад з Папи Римського, який був ініціатором 

даного виду забезпечення безпеки, імператори та королі приймали під свою 

опіку злочинців, які вчинили нетяжкі злочини та шукали прихисту. Також 

були привілейовані міста, які також приймали біженців та забезпечували їх 

необхідним. 

Указом Франциска Першого у 1539 та за законом 1624 року в Англії 

відмінили право прихисту на території церкви, святинь та пам'ятників [30]. 

Термін "Переміщена особа" набув своєї значущості за часів Другої 

Світової війни та продовжив своє існування і до сьогодні. Також 

використовується термін "вимушені мігранти", який повністю відповідає 

терміну "переміщена особа". 

Переміщена особа чи вимушений мігрант – це особа, яку було 

переміщено з місця її постійного проживання примусово під дією різних 

факторів. 
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Під час другої світової війни фашистська Германія та СРСР вимушено 

депортувала або переміщувала деяких осіб або навіть цілі етнічні групи з місць 

їх постійного проживання за різних причин, таких як: необхідність трудових 

ресурсів, расова приналежність, релігійні світогляди окремих осіб або груп 

осіб, та з політичних мотивів [18]. 

Ще до Другої Світової війни СРСР практикувало депортації всередині 

країни. Проведені депортації "пояснювалися" цілим комплексом причин: 

"неблагонадійність", превентивність заходів, конфесійний чинник, виступ 

проти перетворювальних заходів, участь у банд формуваннях, приналежність 

до інститутів віджилого ладу [40, c.- 115]. 

Наприклад, кримсько-татарську діаспору було вимушено депортовано з 

місця її постійної дислокації саме з політичних мотивів. 

13 квітня 1944 НКВС і НКДБ СРСР прийняли спільно постанову "Про 

заходи з очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів". 

У зв'язку з цим проводилися різні заходи по її виконанню. Республіка була 

розділена в оперативному відношенні на 7 секторів та виділено 20 тис. солдат 

для підтримки порядку. З 10 по 27 квітня було заарештовано 49 членів 

мусульманських комітетів, до кінця квітня виявлено 5806 антирадянських 

елементів, а до середини травня їх чисельність зросла до 8521 осіб [31, c.- 45]. 

Всього під час Другої Світової війни на теренах СРСР було переселено 

61 групи населення та народів. Насамперед ці умови нанесли економічні 

збитки саме тим територіям та районам, з яких ці групи населення було 

переселено. Фактично було розірвано економічні та культурні зв’язки між 

етнічними групами. Також авторитет державної влади у сфері національної 

політики було зруйновано, на його відновлення пішло дуже багато часу та 

зусиль послідовників [45, с. 90.]. 

Також існували інші види міграції: 
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- Біженці – люди, які знаходяться за межами країни, не можуть або не 

хочуть повертатись в країну, громадянами якої вони вважаються, та не мають 

можливості, або не хочуть користуватися її захистом за рахунок побоювань 

про власну безпеку, які мають цілком реальний характер через власну 

приналежність до певної соціальної групи, сексуальної орієнтації або 

політичних поглядів, або стали жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, громадянства [6]. 

- Внутрішньо переміщені особи – особи переміщені в межах власної 

країни які змушені були тікати від стихійних лих, систематичних порушень 

прав людини, терористичних актів або збройних конфліктів, мають право на 

користування захистом власної країни та користуються їм за необхідності. 

- Особи, які шукають притулку – право надається кожній особі на 

пошук прихистку від переслідування, а також надавати прихисток будь-яким 

особам на території своєї держави [31, с. -192]. 

Існує два види права на прихисток: в межах своєї держави, та на 

території інших країн, та два види прихистку: політичне та територіальне, які 

захищені міжнародним правом [10]. 

-         Економічні мігранти – особи, які залишають територію своєї 

країни задля покращення свого матеріального статусу. [21]. 

Вперше у сучасному світі заговорили про офіційне визнання права 

людини на прихисток, у 1922 році став Нансенівський паспорт, який було 

ініційовано фінським істориком–мореплавцем Фритьофом Нансеном, який ще 

тоді був комісаром асоціації у справах біженців в ООН. Цей паспорт надавав 

право біженцям, або переміщеним особам пересуватись офіційними 

кордонами держав, які також піклувались про право людини на прихисток, та 

був по факту, їх єдиним гарантом захисту, що допомагав ідентифікувати 

особу. 
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У 1942 цей паспорт зміг здобути розгалуження, та набув чинності у 52 

країнах світу, чим засвідчив свою значущість для тих, хто став жертвою 

переслідувань з політичних або будь-яких переслідувань, та особам які 

шукають притулку з різних причин [78]. 

У 1940 було проведено Гаванську конференцію, частиною якої стало 

саме обговорення права на прихисток мігрантів. Було узгоджено, що інші 

країни не можуть та не мають права прихищати людей, які скоїли кримінальні 

злочини на території своєї країни, за що їх і розшукують, були дезертирами 

армії або флоту. Щодо політичних біженців, право на прихисток буде 

захищатися та надаватися в тих межах, в яких закони країни приймача це 

можуть дозволити [21]. 

Displaced persons або Ді-Пі – цей термін виник та був пов’язаний з 

подіями другої світової війни 1939-1945 років. За 6 років війни нацистська 

Германія встигла примусово вивезти за межі постійного проживання близько 

10 млн осіб, більшість з яких було вивезено для тяжкої роботи або розміщено в 

концентраційних таборах. Згодом долею «ДІ- ПІ», опікалися спеціалісти з 

ООН. Завдяки ООН ці особи отримали офіційний статус переміщеної особи та 

мали право на репортацію, але не всі з тих кого назвали офіційно – «ДІ-ПІ» 

повернулися на територію країни, громадянами якої вони були. Деякі 

самостійно вирішили залишитись на території країн, до яких їх було 

переміщено. Нащадки цих людей наразі формують більшість українських 

діаспор на території ЄС та США, і мають особливі привілеї як представники 

офіційної української діаспори, такі як: можливість збиратися в публічних 

місцях задля вираження своїх національних відмінностей, мітинги і т.д. [23]. 

У 1951 році у Женеві, згідно з конвенцією прав людини прийнятою 

уповноваженими особами генеральної Асамблеї ООН у 1948 р., було прийнято 

та узгоджено конвенцію про статус біженців. 
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У документі зазначено всі права та свободи біженців та процес надання 

статусу. У загальних рисах можна сказати що біженці мають багато прав на 

території країни-приймача, схожих з правами громадян цієї країни, та багато 

прав схожих на права іноземців. Тобто це поєднання прав громадянина країни, 

яка приймає біженця та прав іноземця, прийнятих на території цієї країни. Так 

само й обов’язки біженця мають характер поєднання. Людина, яка знайшла 

прихисток в країні, громадянином якої вона не вважається, має повністю 

підкорятись внутрішнім правилам та розпорядкам та визнавати їх як власні. 

Так само і держава приймач має повністю визнавати права біженця та надавати 

йому свободу вибору та віросповідання [11]. 
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1.2. Світовий досвід дослідження проблем ВПО. Внесок 

міжнародних благодійних організацій у розвиток механізмів захисту прав 

мігрантів 

У 1970-х роках, у зв'язку з громадськими війнами в Азії,  Генеральна 

Асамблея ООН та Економічна і Соціальна рада ООН керуючись власними 

резолюціями надала нові повноваження одному зі своїх органів - Управлінню 

Верховного комісаріату ООН у справах біженців, в яких було зазначено 

допомогу не тільки біженцям, а й особам, що були переміщені в межах країни 

походження, так як не всі країни самостійно могли надавати громадянам своєї 

країни, переміщеним з місць постійного проживання допомогу, та в повній 

мірі захищати їх права. 

 Громадяни даних країн не хотіли, або не мали можливості знайти 

прихисток в інших державах, які б могли захистити від небезпеки та надати 

допомогу громадянам країни, в якій іде війна або відбулося стихійне лихо, 

тощо. Саме тому було прийнято рішення визначати таких громадян, які 

мігрували в межах своєї країни задля забезпечення власної безпеки втікаючи 

від бойових дій, стихійного лиха, системного порушення прав людини та ін., 

назвати «внутрішньо переміщеними особами». 

За пропозицією Генерального секретаря ООН, організація об’єднаних 

націй, маючи досвід роботи з людьми позбавленими власної домівки, має 

допомагати державам або організаціям, які займаються допомогою та 

успішною адаптацією ВПО на новому місці проживання. 

Складністю для ООН стала внутрішня політика деяких країн, 

громадяни яких, переміщені в межах своєї країни знаходяться під 

юрисдикцією і захистом власної держави, навіть якщо та не може у повній мірі 

забезпечити своїх переміщених громадян всім необхідним, тому будь-яке 

втручання може бути трактоване як безпосереднє міжнародне втручання у 

справи країни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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У 1991 році ООН були внесені правки у резолюції щодо ВПО, та було 

розроблено внутрішні керуючі принципи, в яких було зазначено позицію УКБ 

ООН.  

ООН не має повноважень щодо ВПО але можуть допомогти 

розібратися державі у пошуку методу роботи з ВПО та має повне право 

допомагати матеріально, за умови погодження на цю допомогу іншої сторони. 

Пізніше, у 1994 році, було внесено ще одну зміну до резолюції УКБ 

ООН, у котрій було зазначено ще одну важливу частину в якій йшлося про те, 

що ООН має право допомагати матеріально особі, групі осіб чи офіційним 

органам всередині держави, які займаються справами ВПО, матеріально. 

Проте, вони ні в якому разі не мають права будь-якими діями схиляти 

громадян, переміщених всередині країни, емігрувати у будь-які інші країни. 

Так само, виконавчим комітетом УКБ ООН, було зазначено, які саме 

особи будуть входити до категорії людей яким ООН буде допомагати, та яких 

будуть вважати внутрішньо переміщеними особами.  До них належать 

наступні групи: особи, положення яких дуже схоже з положенням біженців, та 

особи які втікали з місця свого постійного проживання і врятовувалися втечею 

від переслідувань, громадянської ворожнечі та озброєних конфліктів задля 

забезпечення власної безпеки. 

Головним в роботі з цією проблематикою вважалась держава, яка 

відповідала за безпеку та забезпечення прав переміщених осіб та відповідала 

за вирішення конфлікту, який привів до переміщення осіб. 

Основною метою допомоги ООН було вирішення конфліктів та 

послабленні напруженості. Будь-яка діяльність УКБ ООН повинна бути 

узгодженою та проконсультованою з зацікавленою державою, в межах якої 

надається допомога. При цьому за особою, що було переміщено, залишається 

право знайти прихисток в іншій країні, і такому праву ніхто не має заважати 

виконуватися. 
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Було вказано на необхідність працювати узгоджено з іншими 

організаціями, які займаються захистом прав людей, та необхідності надання 

гуманітарної допомоги такими організаціями як - міжнародна організація по 

міграції (МОМ) та міжнародний комітет червоного хреста (МКЧХ) [56]. 

Фактично на розвиток та розгалуження механізмів захисту саме 

внутрішньо переміщених осіб сильно повпливали саме міжнародні благодійні 

організації з питань захисту прав людини.  

Найбільший внесок у державну політику щодо ВПО з позадержавних 

організацій зробила місія ООН під час громадянських війн на сході, надала 

допомогу і поділилась досвідом щодо роботи з даною проблематикою. 

Звичайно, що досвід роботи з мігрантами різних типів, міжнародні 

організації отримали під час роботи із наслідками другої світової війни та 

вдало їх застосували до проблематики саме ВПО. 

Наразі в Україні діє понад 13 програм, наданих для Українських ВПО 

парламентами або державними установами інших країн за для соціального 

захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні та фінансова допомога для 

відновлення зруйнованих територій. Долучилися до цих програм такі як : 

Федеральний уряд Німеччини, який виділив біля 18 мільйонів євро для 

будівництва містечок спеціалізованих для сімей ВПО, та 10 мільйонів євро для 

допомоги самим постраждали ВПО.  

Уряд Польщі відправив близько 15 тон гуманітарної допомоги. Та 

планує викупити територію в Харківській області для будівництва мобільного 

містечка для переселенців. 

Японія виділила 16,6 мільйонів доларів для допомоги ВПО в України. 

Фінляндія надала допомогу на 500 000 євро у вигляді гуманітарних 

вантажівок. 

10 мільйонів фунтів стерлінгів наддав уряд Великої Британії. 
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220 мільйонів доларів поступило з Канади на допомогу та відновлення 

української економіки. 

США виділило 18 мільйонів доларів для допомоги переселенцям. 

Франція та КНР відправили гуманітарні вантажівки. 

Також близько 14 програм захисту прав ВПО діє на території України 

за допомогою міжнародних благодійних організацій, таких як: 

Товариство червоного хреста, Міжнародна федерація чергового хреста 

та півмісяця, управління ООН з обслуговування проектів, офіс ООН з 

координації гуманітарних питань, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, програма 

розвитку ООН, міжнародна організація з міграції, УВКБ ООН в Україні, інші 

агентства ООН, Агентство ООН у справах біженців. 

Загалом допомога організацій і інших країн у фінансовому еквіваленті у 

вигляді грантів поступило більш ніж 120 мільйонів євро [49].  

  

1.3. Державна політика України щодо внутрішньо переміщених осіб 

 

У 2014 році Україна вперше зіштовхнулась з проблемою ВПО через 

агресивну політику Росії щодо кримського півострову та внутрішніх 

конфліктів на території Донецької та Луганської областей. До цього, за 

словами уповноваженого ООН у справах ВПО в Україні, Молдові та Білорусії, 

саме в Україні був найменший відсоток осіб мігруючих всередині країни і ця 

міграція була в основному трудовою міграцією. Взагалі, в Україні не існувало 

закону, який би захищав права та свободи ВПО саме до початка конфлікту. [6] 

За словами одного з депутатів Верховної ради, цей закон був просто 

непотрібен, так як в Україні дуже рідко відбувалися ситуації, які б змушували 

людей тікати з місць постійного проживання. До 2014 року, за всі роки 



 

 

22 

 

незалежності, Україна прожила дуже спокійно і не мала серйозних проблем 

пов’язаних з озброєними конфліктами або систематичним порушенням прав 

людини. Так само не було і стихійних лих такого масштабу, що могли б 

викликати велику хвилю міграції, і цим, переконує депутат, Україна 

зобов’язана своїм територіальним розташуванням, так як знаходиться у дуже 

спокійному місці та не має на своїх теренах великої сейсмічної активності чи 

постійних вітрів або схильність до повеней, за деякими винятками. Саме тому 

ця хвиля міграції ВПО стала основоположною у сфері державної політики 

щодо внутрішніх міграцій [18]. 

Першим кроком до забезпечення прав громадян, які зіштовхнулись з 

нерозумінням подальших дій щодо громадянства, став закон прийнятий 15 

квітня 2014 року - «Закон про забезпечення прав та свобод та забезпечення 

правових норм громадян на тимчасово окупованій території» номер — № 

1207-VII. Цей закон визначає кримський півострів як тимчасово окуповану 

територію і зазначає, що на цій території діють українські закони та 

конституція, також визначає недоторканою територію самого півострова, 

повітряний простір над ним та внутрішні територіальні води біля півострову 

Крим включно з підводним простором, та визнає їх територією України. У 

законі також зазначено, що на цій місцевості відтепер має діяти особливий 

правовий режим, який впливає на роботу місцевих державних органів влади, 

органів місцевого самоуправління, організацій та установ, підприємств та 

юридичних установ [8]. 

За рік після прийняття закону пов’язаного з кримським півостровом 

було прийнято закон щодо Луганської та Донецької областей. 17 березня 2015 

року верховною радою України було прийнято «Закон про особливий порядок 

місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської областей», 

який містив в собі нові розпорядки щодо взаємодії з окупованою територією та 

громадянами України, які намагаються покинути цю територію. Законом 

також було затверджено лінію розмежування та так звану «сіру зону», також 
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було визначено 7 пунктів пропуску через які можна було потрапити на 

контрольовану українськими військовими територію, перед тим отримавши 

спеціальну перепустку в Службі Безпеки України. Цією перепусткою було 

завірено громадянство особи, що намагається перетнути лінію розмежування, 

та людина, яка намагалася отримати перепустку підлягає перевірці з боку СБУ, 

що давало можливість забезпечити безпеку громадянам України, які 

знаходяться на території яка контролюється українською владою. Цей закон 

був ініційований «Мінськими домовленостями» та забезпечував безпеку обох 

сторін конфлікту [8]. 

Задля врегулювання військового конфлікту на Донбасі також було 

застосовано міжнародні домовленості в рамках «Мінських зустрічей» на яких 

зустрілися представники багатьох країн та представники так званих «ЛДНР». 

У кожної сторони були свої інтереси, які, власне, вони і захищали, та водночас 

намагались прийти до консенсусу та закінчити військовий конфлікт.  

На зустріч до Мінську з'їхались представники таких сторін як: Україна, 

Європейський союз, ЛДНР, Російська Федерація. Після переговорів та 

знаходження єдиного вирішення проблем кожна зі сторін засвідчила своє 

погодження з умовами домовленостей.   

Положення нового документу більш деталізовано визначали важливі 

шляхи для досягнення миру, а також вказували на чіткі часові рамки та 

послідовність упровадження. Наприклад, обмін полоненими мав відбутися 

протягом п’яти днів після відведення зброї, постанову Верховної Ради про 

визначення територій, які підпадають під дію закону «Про особливий статус», 

має бути ухвалено в 30-ти денний термін, відновлення контролю над кордоном 

має початися в перший день після виборів, а завершитися після загального 

політичного врегулювання та конституційної реформи, в якій буде закріплено 

децентралізацію та особливий статус окремих районів Донецької та Луганської 

областей.  
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Так як ці угоди не було дотримано, представники всіх сторін зустрілися 

вдруге в Мінську. На «МІНСЬКУ-2» місія ОБСЄ вийшли на новий рівень, 

рівень озброєних та броньованих поліцейських ескортів [8]. 

Всі документи, які були описані, вносили деякі корективи в хід 

військових дій, цими документами було врятовано не одну людину, але з 

початку самих перших заворушень на Донбасі та в Криму, до континентальної 

України стали неконтрольовано їхати люди, які втікали від незрозумілих дій 

іншої країни, та від військових дій на території свого постійного проживання, 

тікали у великих кількостях та чекали якоїсь офіційної позиції держави щодо 

них.  

Студенти, що не мали можливості продовжувати навчання в своєму 

Кримському чи Донецькому ВНЗ, чекали розпорядження щодо вільного 

бюджетного зарахування у ВНЗ, які знаходились на території України, та 

продовжували навчання за українською програмою. Інваліди очікували 

медичної та матеріальної допомоги. Сім’ї очікували допомоги в пошуку 

нового житла, але довгий час офіційні представники держави не знали що саме 

відповідати таким людям, так як не мали розробок схожих законопроектів.   

В грудні 2014 року було прийнято внесення поправок до Конституції 

України - «Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб». Цей закон діє на основі Конституції України та міжнародних 

домовленостей України, який встановлено та затверджено Верховною Радою 

України. Цей закон забезпечує дотримання законних прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб. Закон був правлений п’ять разів у 2014, два 

рази у 2015, у 2016 та 2017 роках. [9]. 

Наразі закон містить 11 статей в яких зазначено поняття внутрішньо 

переміщеної особи, гарантії дотримання прав і свобод ВПО, захист від 

примусового внутрішнього переміщення та примусового повернення на 

попереднє місце проживання, пояснення щодо обліку ВПО та створення 
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єдиної бази інформації про ВПО, реєстрація місця проживання ВПО, 

Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що 

засвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, 

що засвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, забезпечення 

реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, 

пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

соціальні послуги, освіту, забезпечення виборчих прав ВПО, права та 

обов’язки ВПО, забезпечення реалізації прав зареєстрованих ВПО на 

отримання комунальних послуг, повноваження Кабінету Міністрів України з 

питань забезпечення прав і свобод ВПО, повноваження центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань 

забезпечення прав і свобод ВПО. 

Закон № 77-VIII від 28.12.2014 визначає ВПО як, «громадян України, 

іноземців або осіб без громадянства, які перебувають на території України 

на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, 

яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або 

з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.» [7]. 

М. І. Малиха пише про ВПО в Україні наступним чином: «Внутрішньо 

переміщені особи (ВПО) – особи, що були змушені покинути своє постійне 

місце проживання, але не залишили територію (визначену кордонами) 

держави. Наразі обумовлена актуальність дослідження статусу вимушених 

мігрантів на території України та на регіональному рівні, зокрема, у зв’язку 

із постійним збільшенням чисельності ВПО через анексію Криму та військові 

дії на Сході.» [32, с.6-11]. 

20 квітня 2017 року уряд прийняв рішення що до створення органу 

виконавчої влади з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
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Необхідністю створення цього міністерства став саме специфічний 

профіль такого міністерства, так як кабінет міністрів не міг в повній мірі 

спиратись на вже існуючі органи виконавчої влади таких як Міністерство 

соціальної політики або Міністерство оборони, хоча якусь часту у вирішення 

деяких питань такої проблематики існуючі міністерства могли вирішити, але 

не всі питання вирішувались за допомогою існуючих.  

 Існувало також два схожих міністерства: - Міністерство з питань 

відновлення Донбасу та Державної служби України та - Міністерство з питань 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, за рахунок анулювання 

яких і було створено абсолютно нове міністерство.  

Першим кроком на шляху утворення такого органу стало прийняття 

Верховною Радою України постанови від 14 квітня 2016 р. № 1097-VIII «Про 

формування складу Кабінету Міністрів України», якою призначено на посаду 

Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України Черниша Вадима Олеговича. 

Наступним кроком на шляху досягнення поставленої мети стало 

утворення відповідного Міністерства. 

На даний момент молоде міністерство, створене задля налагодження 

миру на окупованих територіях, оголосило набір персоналу на конкурентній 

основі та прийом документів буде відбуватися на основі сформованого пакету 

необхідних документів, що зазначений на офіційному сайті відомства до 20 

червня 2017 року. [12]. 

На території України є кілька таборів внутрішньо - переміщених осіб. 

Один з найбільших та найвідоміших знаходиться на півдні країни, 

який спеціалізований для інвалідів. Також централізовано було переміщено 

майже всі дитячі будинки сімейного типу на підконтрольну Україні територію. 
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Фактично з боку держави йде допомога на різних рівнях, які доступні в 

нашій країні. Залишається питання чи достатньо цього задля повного 

забезпечення кожної внутрішньо переміщеної особи? 

За даними постанови кабінету міністрів одна українська сім’я 

внутрішньо переміщених осіб у будь-якому складі може отримувати державної 

допомоги у вигляді щомісячної адресної грошової допомоги не більше ніж 

2400 грн на одну сім’ю, та сама допомога назначена на погашення 

комунальних послуг. 

Одна працездатна особа має право на щомісячну адресну допомогу для 

погашення комунальних платежів у розмірі - 442 гривень. 

Одна особа, що втратила працездатність має право на щомісячну 

адресну допомогу для погашення комунальних платежів у розмірі -  884 

гривень. 

Одна особа з інвалідністю має право на щомісячну адресну допомогу 

для погашення комунальних платежів у розмірі прожиткового мінімуму.  

Якщо у складі сім’ї якій було назначену матеріальну допомогу, 

відбулися зміни, розмір допомоги перераховується починаючи з наступного 

місця після заяви уповноваженого представника сім’ї. 

На матеріальну допомогу з боку держави можуть розраховувати, тільки 

ті громадяни, що були переміщені в межах країни та не мають іншого житла на 

території України, машини або грошових депозитів, що перевищують 12 тисяч 

гривень. 

Також працездатні особи мають право отримувати грошову допомогу 

тільки якщо мають офіційне працевлаштування на території України. 

Також усі особи які претендують на державну допомогу, що були 

переміщені, та зареєстровані підлягають перевірці з боку місцевого 

соціального комітету. Під час перевірки працівники перевіряють знаходження 
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людини саме за адресою, яку було зареєстровано особу під час оформлення 

довідки та матеріальної допомоги, якість життя у приміщенні, опитують 

сусідів та співмешканців на предмет знання особи, що була переміщена. 

Пенсіонери, що не мають офіційної довідки внутрішньо переміщеної 

особи виданої таким органом, не мають права на отримання пенсії.  

Так само, особи що не проходять перевірку соціальним комітетом, 

втрачають всі грошові виплати включно з пенсією [3]. 

В одній з найрозвиненіших країн світу - Швеції, розмір матеріальної 

допомоги біженцям з інших країн становить близько 400 євро та кожен мігрант 

отримує безкоштовне обов’язкове медичне страхування та забезпечення 

житлом. Після перевірок державними соціальними органами кожен мігрант 

також обов’язково стає на місцеву біржу праці та саме за його здібностями 

йому підбирається набір професій. Для цих груп у їх мобільних містечках 

проводять спеціальні курси англійської мови та проводять зустрічі із відомими 

особами і це обов’язкова програма для кожного біженця [26]. 

        Відомо, що розмір комунальних платежів у різних регіонах суттєво 

відрізняється, так само відрізняється і розмір житлово-комунальних послуг від 

квадратних метрів помешкання. Також розмір оплати за них суттєво 

звищується останнім часом та прогнозують ще підвищення, на відміну від 

розміру адресної допомоги ВПО. 

У 2015 році всі державні виплати для ВПО централізували у Державний 

Ощадний банк і всіх отримувачів пенсій та грошових виплат вимушено 

зробили користувачами саме цього банку, що порушує, як мінімум, право на 

самостійний вибір.  
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1.4.  ВПО в Україні як об'єкт соціологічного аналізу. 

Обґрунтування вибору методу контент – аналізу. 

 

Тематика ВПО для України достатньо нова, але за 3 роки 

антитерористичної операції вже було проведено багато соціологічних 

досліджень які досліджують дану проблематику. 

Важливий внесок у якісному еквіваленті внесла робота Михєєвої та 

Середи під назвою "Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні 

причини, стратегії переселення та проблеми адаптації" [34]. 

Дослідниці у цьому дослідженні використовували метод глибинного 

напівструктурованого інтерв'ювання, метод вибіркової сукупності та снігової 

кулі. 

Дослідження охопило Дніпро, Харків, Одесу, Київ, Львів. У всіх цих 

містах було опитано внутрішньо переміщених осіб з Криму, Донецької та 

Луганської областей. Усього проведено 70 поглиблених інтерв’ю, 46 з них 

інтерв'ю з переселенцями з Донбасу, 24 – з Криму. 

Метою цього дослідження було виявлення мотивацій, причин, стратегій 

переселення та адаптації. 

Під час дослідження було виявлено 29 особливо гострих проблем, які 

ВПО вважають найважливішими для свого позитивного інтегрування в нову 

середу, серед них є наступні:  

- проблема з орендодавцями, які неготові здавати квартири ВПО;  

- потік інформації в ЗМІ, які не надають вкрай важливу для самих 

переселенців інформацію; 

- Стигматизація всіх ВПО та викривлене бачення подій на сході та в 

Криму мешканцями інших регіонів; 
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- Переосмислення власного громадянства та обмеження громадянських 

прав для ВПО; 

- Небажання реєструвати статус ВПО; 

- Небажання спілкуватись із представниками своєї групи(ВПО) та 

мовчати, так як інші групи населення можуть вважати це проявом 

сепаратизму; 

- Неможливість знайти достойну роботу у зв'язку з специфічною для 

інших регіонів спеціалізацією; 

У висновках та рекомендаціях зазначено що ВПО переживають низку 

соціально- комунікативних конфліктів, які впливають як на психологічний так 

і на фізичний стан ВПО. Також зазначено, що більш позитивною моделлю 

забезпечення прав ВПО булла б не обрана модель «допомоги» а все ж таки 

«модель відкритих можливостей», так як тільки представники більш старшої 

категорії ВПО чекають допомоги та більша частина із часом повертається у 

свої домівки [34]. 

Інше дослідження Київського міжнародного інституту соціології під 

назвою «Всеукраїнське опитування внутрішньо переміщених осіб та 

мешканців приймаючих громад» було двоступеневим та мало кількісний 

вимір. Був застосований метод вибіркової сукупності за для формування 

вибірки. 

В першу чергу було опитано представників ВПО, яких відбирали за 

відбірковим методом від генеральної совокупності, яка була визначена 

офіційними статистичними даними. Усього було зібрано 1003 інтерв’ю з ВПО. 

Основним завданням дослідження було дізнатись рівень інтегрованості 

ВПО, джерела інформації, якими користуються ВПО та описати самопочуття 

ВПО серед приймаючих спільнот. 
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В другу чергу було опитано представників приймаючих громад всіх 

областей в яких проживають ВПО. Вибірка була сформована на основі 

генеральної сукупності та було обрано метод випадкового відбору. 

Було зібрано 1500 інтерв’ю з представниками приймаючих громад.  

Основним завданням було дізнатися про наслідки переселення для 

приймаючих громад , виявлення реального відношення постійними 

мешканцями до ВПО, задоволеність висвітлення у ЗМІ проблематики 

пов’язаної з ВПО, з’ясування оцінки дій влади щодо ВПО. 

У результаті дослідження було виявлено, що більшість ВПО не 

відчувають упередженого ставлення, 52% респондентів з ВПО не відчуває себе 

у вразливому стані. Було виявлено що права переселенців найчастіше 

порушуються у соціальній державній сфері. Також було виявлено що ВПО 

найчастіше дізнаються інформацію з загальнонаціональних телеканалів, або з 

особистого спілкування з родичами або друзями. 

Також у результаті дослідження приймаючих громад було зафіксовано, 

що більшість респондентів не відчувають дискомфорту від знаходження ВПО 

у їх місті чи селищі. 46% приймаючих громад відповіли що за останні 3 місяці 

у ЗМІ зустрічали матеріали про проблеми ВПО, але тільки 19% всіх матеріалів 

присвячені проблемам місцевих громад пов'язаних з появою ВПО. 29 % 

опитаних представників місцевих громад вважають що місцева Влада робить 

мало за для вирішення проблем ВПО та пов'язаних з ними. 

Загалом більша частина опитаних з того і з того боку, відповіли, що 

інформація, яка надана в ЗМІ про проблеми ВПО є достатньою, але можна 

було б надавати і більше інформації та інструкції щодо дій самим ВПО та 

приймаючим громадам. 

46% ВПО вважають що ЗМІ подає інформацію про них невірну або 

викривлену [34].  
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 За кабінетним дослідженням  проекту «ПРОМІС», який зробив одне з 

най глобальніших кабінетних досліджень про ВПО, частка зареєстрованих 

ВПО складає 4% зі всього населення України. За даними міністерства 

соціальної політики станом на 21 лютого 2016 року на території України 

знаходяться 1 мільйон 735 тисяч ВПО. 695 тисяч сімей отримують чи 

отримували допомогу від державних органів влади. 

Найменша частка переселених осіб у Тернопільській, Закарпатській, 

Рівненській, Чернівецькій, Івано – Франківській та Волинській областях. 

Загалом біля 25 тисяч осіб. 

На іншу частку України перепадає більше ніж 1,5 мільйони осіб. 

Найбільша кількість переселенців знаходиться у Запорізькій, 

Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпровській областях. 

Найбільш привабливими для ВПО є великі міста та районні центри. 

За результатами досліджень було виявлено, що по всій території 

України абсолютна більшість ВПО – непрацездатного віку або інвалідів – 

64,10%, 12,80% - діти, 23,10% - працездатні особи. 

Також дослідники стверджують, що серед пенсіонерів в Україні більша 

частка жінок, саме тому можна стверджувати, що найбільше серед ВПО жінок 

непрацездатного віку або інвалідів [27]. 

Дослідження,  з якими ми ознайомились наразі, мають як кількісні так і 

якісні методи дослідження. У перших двох так чи інакше спливають питання 

висвітленості проблематики ВПО у медіа. 

Для самостійного дослідження образу ВПО в українському медіа- 

просторі ми обрали метод якісного контент - аналітичного дослідження.  
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Контент аналіз – якісно-кількісний метод вивчення документів, який 

характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає 

у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.  

Існує два основних типи контент-аналізу: кількісний і якісний.  

Кількісний аналіз націлений на частоту появлення слів, тем, символів, 

тощо. А якісний, на відміну від кількісного націлений на пошук маркерів 

змісту та його основною метою – виокремлення скритих змістів [53]. 

Документами для контент аналітичного дослідження можуть бути 

абсолютно будь які одиниці виміру несення змістів, такі як тексти, відео, фото, 

фільми, символи та ін. 

Контент аналіз раніше вже застосовувався для вимірів візуальних 

документів, але в основному в поєднанні декількох методів. 

Саме якісно – кількісний метод у поєднанні своєю методологією 

допоможе нам у вирішенні задачі пошуку змістів та частоти згадування 

тематики ВПО. Ми зможемо прослідити як кількісні показники частоти або 

ефірного часу так якісні, змістовні.  

За для виокремлення одиниць аналізу буде розроблено маркери, які 

вказують на наявність певних змістів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Висновки першого розділу 

 

Як висновок, можна сказати, що у світовій історії, з найдавніших часів 

існувала практика захисту різних видів мігрантів, але найширшого 

розгалуження термін переміщена особа та внутрішньо переміщена особа набув 

свого найширшого розгалуження та термінології, яка склалась ХХ столітті та 

актуальна і до сьогодення. 

Серйозний внесок у формування методології дій щодо ВПО та інших 

видів мігрантів внесли міжнародні благодійні організації та міжнародні 

глобальні організації с захисту прав людини. ООН після другої світової війни 

розробило план дій щодо вимушених переселенців, яких було переселено 

примусово нациською Германією, були розроблені міжнародні конвенції у 

яких зазначались права та обов’язки різних видів мігрантів. Під час бойових 

дій у країнах сходу, піч час яких відбувалося масштабне переселення у межах 

однієї країни ООН застосувало свої практичні набутки за для допомоги цій 

групі населення.   

Наразі в Україні діє багато закордонних програм ініційованих 

міжнародними організаціями з захисту прав людини, які надають різні види 

допомоги як для ВПО так і для уникнення подальшого розвитку конфлікту в 

Україні. 

Наразі українське законодавство щодо захисту прав ВПО знаходиться у 

стані розробки, але вже має декілька набутків у вигляді законів. 

ВПО були розглянуті у багатьох соціологічних дослідженнях як в 

Українськими дослідниками так і закордонними. Як результат маємо поле 

інформації, за якими ми можемо вивчати та досліджувати дану групу 

населення. 
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РОЗДІЛ 2: МЕХАНІЗМИ ТА ЗАСОБИ КОНСТРУЮВАННЯ 

ОБРАЗУ В МЕДІА- ПРОСТОРІ 

 

 

 

2.1 Засоби масової інформації у контексті сучасності 

Засоби масової інформації – могутній чинник впливу на громадськість в 

найширших масштабах. З бурхливим розвитком технологій їх значимість та 

роль невпинно зростає. І на кожному етапі свого становлення мова відповідає 

запитам суспільства в передачі інформації та в закріпленні результатів 

дійсності. 

Медіа нині є не лише джерелами інформації про події в світі, але й 

інструментом впливу, контролю та інновацій в суспільстві, вартісним 

джерелом відображення соціальної реальності, та навіть місцем, де 

формуються, зберігаються та виявляються культурні зміни та цінності як 

окремих представників громадськості, так і цілих груп. 

І чим далі в своєму розвитку йде суспільство – тим швидше та 

інтенсивніше розвивають медіа, аби йти в ногу з громадськістю і відповідати її 

запитам. 

Медіа – ресурси дають змогу звичайній людині мати уявлення про 

будь- яку подію, випадок, групу людей або навіть цілу спільноту. За 

допомогою ЗМІ формуються образи, поняття, стереотипи, уявлення у кожної 

людини, так як у пост- модерному світі інформація вважається чи не головною 

цінністю для соціуму. 

Деякі вчені вважають що засоби масової інформації вже давно стали 

засобами масової комунікації, так як всі портали вивчають статистику власних 

переглядів та чекають фіт беку від читача або глядача. 
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Телеканали та газети мають цілі відділи працівників, які займаються 

саме статистичними вимірами власного контенту та переглядів цього 

контенту. 

Соціальні мережі також стали не просто засобом комунікації між 

особами, які є її користувачами, а й методами розповсюдження інформації та 

новин та мають неменше вагомий вплив на аудиторію наряду з традиційними 

ЗМІ. 

Майже всі країни та міжнародна спільнота вже мають досить розвинуте 

правове законодавство щодо інформаційних ресурсів та інтелектуальної 

інформаційної власності. Це говорить про те, що інформація та ЗМІ вже давно 

стала, для сучасної людини невід'ємною частиною життя. 

Голлівудські знаменитості вже багато разів вигравали суди проти 

окремих журналістів, видань або телеканалів через втручання в їх особисте 

життя, або висвітлення ними певних аспектів їх соціального життя та 

викривлення окремих фактів. 

Не секрет, що в кожної публічної особи є особистий піар - менеджер, 

який розробляє концепції створення образу даної особи та веде зв'язок із 

громадськістю та ЗМІ через її особисті сторінки в соціальних мережах, 

перевіряє та схвалює будь – які матеріали з участю даної знаменитості, що 

будуть випущені у ЗМІ. 

В кожної країни в світі так само є власний імідж, який вона набула з 

течією власної історії та за допомогою роботи досвідчених спеціалістів, які 

роками створювали її імідж. 

За словами піарника Барака Обами, Джо Ропарсу імідж країни повністю 

або частково залежить від іміджу її президенту. Сам Джо для президентської 

кампанії Обами використовував більш інноваційні методи конструювання 

образу через інтернет-медіа, хоч й не був першим у інтернет – піарі. Роспас 

вважає, що за для досягнення результатів потрібно використовувати як 
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традиційні методи конструювання іміджу, так і якомога більше йти в ногу з 

часом використовуючи інноваційні методи за для повного охоплення усіх 

категорій електорату [42]. 

В 21 сторіччі спеціалістів з піару набирають та випускають майже в 

кожному ВНЗ по всьому світі. Наприклад у сусідній Російській Федерації 275 

ВНЗ мають набір на спеціальність «реклама та зв'язки з громадськістю, та 

майже кожен 3 випускник відразу знаходить собі постійну роботу після 

випуску. Стається це тому, що за час навчання у ВНЗ кожен студент створює 

власну базу робіт – портфоліо, так як ще під час навчання встигає 

попрацювати віддалено, отже професія є затребуваною. 

Існують також різні студентські конкурси із реклами та піару. 

Наприклад українській конкурс студентських робіт «PRrally», в якому 

учасники змагаються за звання кращої студентської команди «піарників» 

шляхом розробки різних стратегій розробки реклами та іміджу якогось 

умовного проекту за 1- 2 доби [17]. 

З повною впевненістю можна сказати, що індустрія інформації, паблік 

релейшнс та реклами зайняла свою нішу в житті кожної людини, але щоб 

зрозуміти цю індустрію повністю, треба розуміти її витоки та бекграунд. 

 

2.2 Паблік релейшнс як метод комунікативного процесу 

 Сучасна реклама та паблік релейшнс мають давню історію та беруть 

свій початок із славнозвісної пропаганди. 

Як окремий інститут пропаганда з'явилась у 133 році за для створення 

образу римської католицької церкви. Тодішній папа римський заснував 

конгенерацію пропаганди. 

Саме слово «propagare» має латинське коріння та в буквальному сенсі 

означає практичні навички садівника, який саджає в землю маленькі росточки 
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та вирощує щось інше та потенційно нове, вирощене штучно. Сааме це слово 

лягло в основу потенційно нового терміну «пропаганда». 

Сама конгенерація представляла собою комітет кардиналів, які 

займалися розповсюдженням інформації щодо християнства та відповідали за 

міжнародні відносини католицької церкви з представниками інших вірувань. 

Друга світова війна корективи в розуміння терміну «пропаганди» та 

наддала їй негативного характеру. Відтепер пропаганда сприймалась як щось 

некоректне, неправдиве і нав'язане і асоціювалась як нечесний метод 

інформування. 

Історія терміну «public relations» бере свій початок з 17 сторіччя. 

Вважається, що першим почав використовувати цей термін адвокат Д. Ітон, 

який виступав у Йельскому університеті з доповіддю «зв’язки з громадськістю 

у юридичній професії».  

Стає зрозумілим, що сам термін перекладається як зв’язки з 

громадськістю та визначає спектр робіт типового піарника. 

Найбільш високого розвитку паблік релейшнс набув у період 

промислової революції в США де і взяв свій найбільш очевидний початок. 

Американський бізнес потребував підтримки суспільства та не мав ніяких 

ричагів для залучення типового американського громадянина у розвиток та 

підтримку цього бізнесу. 

Ті, хто вважав себе професіоналами з піару знайшли для себе роботу, 

але так і не мали теоретичного підґрунтя, щоб назвати паблік релейшнс 

дисципліною.  На думку деяких дослідників, паблік рілейшнз як "дисципліни" 

і професії до цих пір знаходиться у стадії становлення і, якщо можна так 

висловитися, самовизначення [38]. 

Існує декілька підходів то трактування паблік релейшнс: 

- Альтруїстичний 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7
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- Компромісний 

- Прагматичний 

Загалом можна сказати що паблік релейшнс це свідоме конструювання 

комунікації та одна з функцій менеджменту. 

Як базова характеристика цієї сфери діяльності прийнято наступне 

визначення: «PR – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і 

підтримку добро - зичливих стосунків і взаєморозуміння між організацією і 

громадськістю» [29]. 

Американські дослідники Дж. Грюниг та Т. Хант вважають шо паблік 

релейшнс це управлінням інформаційними потоками між організацією і її 

клієнтами [74]. 

На меті паблік релейшнс має здобути порозуміння між організацією або 

особистістю та аудиторією за для плідної співпраці шляхом двосторонньої 

комунікації. 

Як вид діяльності паблік релейшнс ділиться на: 

- Робота зі зв'язків з державними установами та громадськими 

організаціями; 

- Управління та створення корпоративного іміджу та культурою; 

- Створення сприятливого образу особистості; 

- Будова відносин із ЗМІ; 

- Взаємовідносини із спонсорами; 

- Проведення мобілізаційних і презентаційних заходів; 

- Управління кризовими випадками; 
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- Управління процесом нормального сприйняття різними аудиторіями 

повідомлень 

Тобто створення образу продукту чи особистості практикують саме 

фахівці паблік релейшнс. 

Вихідна структура ПР: 

 

Мал. 1. 

Паблік релейшнс - це особливий вид комунікації, який передбачає 

очікуваний та розрахований зворотній зв’язок від приймача повідомлення [22]. 

Комунікація - це обмін інформацією між людьми або групами людей. 

Найпростіша модель комунікації - це джерело - повідомлення 

одержувач - зворотній зв’язок, при цьому джерело комунікації та її одержувача 

поєднує зворотній зв’язок.  

Вагомість повідомлення буде визначено за статусом джерела, що є 

особою або організацією, його надійність та кваліфікованість. Це впливає на 

сприйняття одержувачем повідомлення. 
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Кодування - безпосереднє презентування ідеї, яку прагне донести до 

отримувача джерело за допомогою різних комунікативних символів або кодів, 

вербального, невербального або символічного характеру. 

Повідомлення -  має на меті донести закодовану ідею джерела без 

викривлення її.  

Оскільки комунікація - цілеспрямована дія, то важливо знати головні 

складові повідомлення: 

1. зміст повідомлення - що воно містить - думки, аргументи, докази, 

факти. 

2. засіб передачі повідомлення 

3. особистість, що робить повідомлення. 

Декодування - це переклад повідомлення, що було передано джерелом 

для одержувача, та його розуміння самим одержувачем, та переклад на 

зрозумілу одержувачу, мову. 

Одержувач - особа, або група осіб, які отримують повідомлення. 

Зазвичай саме на них було направлено повідомлення та закодовано таким 

чином, щоб його декодування відбулося коректне та швидко. 

Комунікативна модель паблік рилейшнс дещо змінена так як джерело, 

або комунікатор намагається ввести корективи в поведінку одержувача, саме 

тому дуже важливими складовими є параметри аудиторії, такі як: стать, вік, 

національна приналежність, інформованість з даної тематики, рівень освіти, 

релігія, рівень доходу, уявлення аудиторії щодо можливого сприятливого 

розвитку подій, біографічна інформація, процеси прийняття рішень та ін. 
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Мал. 2 

Для комунікатора в паблік рілейшнс також має велику вагу саме канал 

комунікацій, умовно кажучи повідомлення на радіо буде кардинально 

відрізнятися від повідомлення в театрі чи на телебаченні. В кожному з цих 

каналів більше чи менше існують різні дійові методи передачі повідомлень. 

При цьому різні національні відмінності або інші параметри аудиторії будуть 

вимагати опори на ти чи інші канали повідомлення.  

Комунікатор як “архітектор” цієї комунікації може спиратись на ті чи 

інші характеристики, які можуть вплинути на подальші дії отримувача. Тобто 

комунікатор веде одразу комунікацію і метакомунікацію, в той час як 

одержувач повідомлення має можливість вести тільки комунікацію. 

Метакомунікацією називається так званий потенціал комунікатора, маючи 

який комунікатор заздалегідь знає якою буде реакція на повідомлення.  

Успішними складовими піар - комунікації можна назвати: роботу з 

аудиторією, канал, метакомунікативні знання та контекст. 

Для того щоб успішно застосувати метакомунікативні знання треба 

заздалегідь вивчити та проаналізувати цільову аудиторію за різними 

параметрами та виявити їх смаки, цінності, національність, рівень доходів, 

соціальний статус і т.д. [50]. 
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Звідси можна зробити наступні висновки. На відміну від пропаганди, 

паблік релейшнс може мати більш чітко окреслені цілі і об'єкти, в напрямку 

яких слід інформувати громадськість.  

Френк Джефкинс вважає, що "пропаганда, як і реклама, є схильною до 

свого об'єкту: матеріали піар високого рівня, з іншого боку, повинні бути 

фактичними, неупередженими і вільними від самовихваляння" [38]. 

 

 2.3 Вихідні параметри паблік релейшнс 

Для того, щоб зрозуміти як формується образ та реакція на нього, 

потрібно розуміти вихідні параметри піару: 

 Цінності. 

Багато соціальних наук вже давно займаються науковим осмисленням 

цінностей, як частини соціального життя індивідууму. У соціологічній теорії 

вже було проведено ряд досліджень, які займаються саме людськими 

цінностями та їх впливом на соціальне життя індивіда та цілої етнічної групи. 

Наприклад Світове та Європейське дослідження цінностей за 

Інглхартом, яке проводиться періодично та має кількісний характер. 

За допомогою цього дослідження було виявлено що, матеріальне 

благополуччя країни залежить від ціннісних орієнтацій населення даного 

регіону [44]. 

Відомо, що цінності на соціетальному рівні здатні виконувати 

фундаментальну функцію інтеграції соціуму, підтримки його цілісності та 

стабільності. 

У цілому значення цінностей для життя особистості полягає у першу 

чергу у генерації та підтримці соціальних зв’язків між індивідуумами, 

сприянні їхньої ідентифікації, полегшенні орієнтування людей у складних 
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життєвих ситуаціях, створенні атмосфери впевненості у людських 

взаємовідносинах тощо.  

У літературі зустрічається аналітичне ділення функцій цінностей на 

індивідуальну та соціальну. 

Індивідуальна функція відповідає за природну та соціальну адаптацію 

через вдосконалення себе та розвитку мислення. 

Соціальна ж функція має на меті соціальну раціоналізацію та 

інтеграцію за допомогою стабільності, згуртованості та профілактики 

девіантної поведінки. 

Ц дві функціє мають пряму взаємозалежність та допомагають реалізації 

одна одної [44]. 

Клайд Клакхон вважає що, «Цінність – це концепція бажаного, 

експліцитна чи імпліцитна, котра вирізняє індивіда, чи характеризує групу, і 

яка впливає на вибір з наявних способів, засобів і цілей дій». [75]. 

Шалом Шварц трактує цінності як сукупність наступних рис: 

1. Переконання; 

2. що стосується бажаних цілей чи способів поведінки; 

3. виходить за межі конкретних ситуацій;  

4. скеровує вибір або оцінку поведінки, людей та подій та; 

5. впорядковане за важливістю відносно інших цінностей, формуючи 

систему ціннісних пріоритетів. [78]. 

Саме ці ознаки та відмінності цінностей від споріднених понять 

роблять їх унікальними. Ці ознаки унеможливлюють трактування цінностей як 

бажання їсти або вподобання фільму від таких понять як свобода або безпека.  

 Потреби 
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З погляду загальної психології практично будь-які дії людини у житті є 

вмотивованими. У свою чергу основами мотиваційної сфери індивідів є 

потреби, які можна трактувати як певні динамічно-активні стани особистості, 

що виражають її залежність від конкретних умов існування і породжують 

діяльність, спрямовану на зняття цієї залежності. Вони мають активно-

пасивний характер, який обумовлюється виникненням певної нестачі у процесі 

біологічної або соціальної життєдіяльності та його безпосереднім усуненням 

внаслідок певних дій з боку людини [47]. 

Іншою властивістю потреб є їх суб'єктивно-об'єктивний характер. У 

процесі мотивацій суб'єктивна й об'єктивна сторони потреби виступають як 

єдність протилежностей. Суб'єктивний бік потреби характеризується кількома 

моментами: 

· конкретний нестаток, потреба; 

· суб'єктивне середовище потреби, фон, тобто внутрішня система 

потреб, рівень їх розвитку й стану в цю мить, які посилюють або послаблюють 

імпульс до дії; 

· суб'єктивні засоби задоволення потреб; 

· суб'єктивна цінність - значущість задоволення потреби й зусилля, 

необхідного для її задоволення. 

Об'єктивний бік потреби: 

· об'єкт нестатку, потреби; 

· об'єктивне середовище -ситуація, що сприяє або не сприяє її 

задоволенню; 

· об'єктивні шляхи - засоби, можливості задоволення потреби; 

· об'єктивна цінність - значущість задоволення потреби й зусилля, 

необхідного для її задоволення [43]. 
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Однією з головних властивостей потреб можна виділити їх 

предметність. Тобто, стан потреби характеризується чіткою предметною 

детермінованістю. Причому ця орієнтованість на зовнішній світ припускає 

включення і зовнішньої складової в певній якості до внутрішньої системи 

життєдіяльності людини. Потреба в предметі відчувається заради його 

опанування як необхідного, але відсутнього у цю мить компонента системи в 

цілому. 

Потреби, притаманні людині, можна поділити на базові, похідні та 

вищі. 

1. Базові потреби - це потреби в матеріальних умовах і засобах життя, у 

спілкуванні, пізнанні, діяльності й відпочинку. Вони диктуються об'єктивними 

законами життя індивіда в суспільстві та його розвитку як особистості. 

2. Похідні потреби формуються на основі базових. До них належать 

естетичні потреби, потреба в навчанні, розвитку 

3. Вищі потреби включають насамперед потреби у творчості й творчій 

праці [76]. 

Перш ніж потреба спричинить дію, особистість переживає складний 

психологічний процес мотивації, який полягає в усвідомленні тією або іншою 

мірою суб'єктивної й об'єктивної сторін потреби й дії, спрямованої на її 

задоволення. Мотивом може стати тільки усвідомлена потреба й тільки в тому 

разі, якщо задоволення цієї конкретної потреби, багаторазово проходячи через 

етап мотивації, безпосередньо переходить у дію. У цьому плані будь-які 

психічні явища можуть виступати як мотиви поведінки тільки за умови, якщо 

у відповідному суб'єктивному й об'єктивному середовищі кожне з них 

перетворюється на потребу, а її задоволення стає звичкою [38]. 

Однією з найвідоміших теоретичних осмислень структури та ролі 

потреб у житті людини є піраміда Маслоу. Так, у 1943 р. психолог Абрахам 

Маслоу висловив припущення, що людська поведінка визначається широким 
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спектром потреб, які дослідив та згодом узагальнив у ієрархічну структуру, що 

складається з 5 рівнів. Науковець також зробив припущення, що у кожний 

конкретний момент свого життя людина буде прагнути до задоволення тієї 

потреби, що для неї є найважливішою або достатньо сильною. 

· Фізіологічні потреби (потреби найнижчого рівня) є необхідними для 

виживання. Вони включають потребу в їжі, воді, захисті, відпочинку, 

сексуальні потреби. 

· Потреби в безпеці включають потреби в захисті від фізичних і 

психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що 

фізіологічні потреби будуть задовольнятися в майбутньому (придбання 

страхового полісу, пошук стабільної роботи, прагнення накопичувати 

заощадження і т.д.). 

· Соціальні потреби (потреби в приналежності до певної соціальної 

групи, класу, потреба у дружбі, любові) включають почуття приналежності до 

чого-небудь або кого-небудь, підтримки. 

· Потреби в повазі включають потреби в особистих досягненнях, 

компетентності, повазі з боку оточуючих, визнанні. 

· Потреби в самовираженні, самореалізації — потреби в реалізації своїх 

потенційних можливостей і зростанні як особистості. 

Маслоу вважав, що психічні (фізіологічні) потреби середнього 

громадянина задовольняються на 85%, екзистенційні - на 70%, соціальні - на 

50%, престижні - на 40%, самовираження - на 10% [76]. 

На думку С.Л. Рубінштейна, інтереси, що виникають у зв'язку з 

потребами, але не зводяться до них, та інші найістотніші мотиви 

(усвідомлення завдань, які ставить перед людиною суспільне життя, і 

обов'язків, які вона на нього накладає) провокують певну діяльність з боку 

людини, що виходить за межі тієї, яка безпосередньо служить задоволенню 
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потреб. Ця діяльність може породити нові потреби, тож і сама діяльність, за 

словами науковця, іноді породжує потреби [43]. 

Тобто, ми можемо зробити висновок, що потреби у житті людини 

відіграють основоположну роль, їх наявність перетворюється у мотивацію та 

безпосередню діяльність. Також важливим аспектом є те, що потреби індивіда 

міцно пов’язані із його безперервним ознайомленням із різними предметами та 

явищами реальності, стимулюють його то поглиблення своїх знань та 

розширення власної картини світу. 

 Інтереси. 

Інтереси дуже тісно пов’язані з потребами та мають суб’єктивний 

характер. 

Кожна людина переживаючи стан інтересу відчуває позитивні емоції 

щодо предмету інтересу. 

Інтерес це особистісний параметр який визначає предмет на який буде 

націлена особистість, до кого буде прагнути та пізнавати за для оволодіння 

ним. Інтереси мають стійкий характер та бекграунд у вигляді життєвого 

досвіду, світогляду та самовизначення. 

Своїм постійним характером інтерес відрізняється від зацікавленості, 

що має ситуативний характер. 

Інтерес виникає при умові наявності таких ознак як  

 знання з даної тематики 

 практикування її 

 емоційного задоволення, що отримує індивід від отримання 

навичок та інформації з даної теми 

Інтереси класифікують за: 

 Змістом - трудові, наукові, естетичні 
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 Тривалістю - довго або короткотривалі 

 Глибиною - глибокі не глибокі  

 Особливостями - дійовий та пасивний інтерес 

Інтереси не бувають вродженими вони набувають своєї сили протягом 

життя людини за необхідністю інформації та мають пізнавальний характер. 

У літературі трактують інтерес людини як емоційний вияв пізнавальних 

потреб людини, що реалізується у спрямованості людини на певні об'єкти, 

прагненні глибше і повніше їх пізнати [37]. 

 Відносини. 

Термін “відносини” був введений ще Аристотелем для описання 

пізнання світу, соціальної взаємодії індивідів або груп людей, або навіть 

соціальних інститутів. [52]. 

За позицією психолога В.М. М’ясишева відносини можна описати, як 

інтегруюча система обізнаних зв’язків індивідууму з різних боків об’єктивної 

реальності. Система виражена в активних діях, відповідях та емоційних 

переживаннях індивідууму та показує реальні потреби та інтереси. [35]. 

У науковій літературі відносини поділяють на дві групи. Перша - 

позитивна, яка відображає зближення особистостей або груп. Друга - 

негативна, що показує негативні сторони психічної активності, або просто 

кажучи роз’єднує людей або соціальні групи. 

За М’ясишевим відносини формуються у людей впродовж життя, 

наприклад під час навчання, медичної чи робочої діяльності та мають 

міжособистісний характер [35]. 

Міжособистісний характер відносин має деякі характеристики - ці 

відносини складаються між двома особам та мають систему взаємодії та 

впливу один на одного в процесі різних видів спільної діяльності, у 

спілкуванні, переживаннях та надання оцінок. 
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Міжособистісні відносини народжуються у суспільних відносинах. 

Процес встановлення міжособистісних відносин - багатозадачний та 

породжується потребами у суспільній діяльності. Він включає в себе обмін 

інформацією, взаємооцінка та взаємосприйняття, вироблення стратегій дії 

щодо іншої особи  

 Думки. 

Думка - це продукт мисленнєвої діяльності яку продукує людина 

вмотивована всіма вищеперерахованими параметрами. 

Метою цієї роботи є вияснення конструювання образу в ЗМІ 

насамперед у громадськості, саме тому для паблік релейшнс важлива 

суспільна думка та її формування. 

Громадська думка це уявлення про колективний спосіб мислення у 

груп, які складаються з окремих індивідів. Із самого зародку існування 

громадської думки вона мала вагомий вплив на розвиток подій. Разом із із 

процесом демократизації світу розвивався і вплив громадської думки. 

Англійський державний діяч Лорд Д. Солсбері у 12 столітті уперше застосував 

цей термін стосовно підтримки громадою дій тодішньої влади. 

Громадська думка — це специфічний вияв масової думки, що 

виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення 

людей до суспільно значущих подій, актуальних проблем суспільного життя. 

Громадська думка має характеристики наступні:  

 Вона достатньо валідна тому що виказана не одною особою, а 

відразу групою осіб; 

 Має кількісний вимір та часові та територіальні характеристики; 

 Може виражатися не вербально, а в деяких випадках реальними 

діями; 

 Має конфліктний характер; 



 

 

51 

 

 Швидко поширюється та має соціальну спрямованість; 

 Її актуальність вартісна недовгий час. 

Має два виміри: 

 Існує за для оціночних суджень; 

 Грає роль елементу прийняття рішень. 

Що до носіїв громадської думки, вони виступають офіційними 

представниками “волі громади” та існують у наступних варіантах, таких як 

громадські діячі (музиканти, митці, відомі активісти), та група людей. Саме ці 

носії і є суб’єктами громадської думки. 

Об’єктом громадської думки є конкретна ситуація, проблема, факт або 

подія, щодо який може бути висловлена громадська думка. 

Громадська думка також має ряд функцій, які вона виконує по 

відношенню до суспільства: 

 Нормативна функція; 

 Виховна функція; 

 Оціночна функція; 

 Діагностична функція; 

 Критична функція; 

 Функція тиску на владу; 

 Консультативна функція; 

 Експресивна функція; 

 Директивна функція. 

У науковій літературі стверджують, що громадська думка вже давно 

набула рис соціального інституту, особливо в деяких країнах. 

Також існує два варіанти каналів передачі для громадської думки - 

прямий та опосередкований. Прямий канал дає змогу громаді напряму 
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контактувати із державними органами управління, або іншими цікавлячими їх 

інстанціями.  

Опосередкований канал робить комунікацію між громадою та 

інстанцією трошки ускладненою, так як повідомлення проходять більший 

шлях, та мають меншу актуальність [29]. 

 Дія. 

Дія - це процес досягнення мети за допомогою набутих раніше знань та 

їх практичне застосування. 

Дія- достатньо суб’єктивна категорія, яка визначається динамікою 

безпосередніх цілей. Тобто виконуючі одні і ті самі дії люди можуть 

переслідувати різні цілі і саме від цього буде залежати важливість дії. 

Дія достатньо вмотивована категорія та має практичні характеристики, 

але за для початка дії особа має цілком розуміти цілі, які вона переслідує [28]. 

Узагальнюючи можна сказати що всі вихідні функції паблік релейшнс 

так чи інакше мають ознаки засобу донесення інформації та безпосередньо 

впливають на засвоєння її або стають механізмом засвоєння. 

Деякі з них є ознакою засвоєння інформації та образу події чи людини, 

саме за наявності громадської думки та дій спеціалісти з піару можуть 

побачити успішність свого метакомунікатиного вміння. 

 

2.4.Образ як об'єкт соціологічного аналізу 

Сучасна людина є людиною інформаційною. Вона постійно потребує 

нових фактів, відомостей для розширення своєї картини світу, набуття 

обізнаності з певними життєвими аспектами або ситуаціями та можливими 

поведінковими моделями, комфортної взаємодії із іншими індивідами у 

соціумі, покращення своїх професійних здібностей тощо. Деякі вчені навіть 



 

 

53 

 

наголошують, що процес постійного накопичення інформації людиною є 

еволюційним [33]. 

Важлива роль інформації у сучасному світі відображена у концепції 

постіндустріального суспільства. Проте у цій роботі ми все ж приділимо увагу 

взаємозв’язку індивіда та інформації у його щоденній дійсності. 

Відомо, що сучасна людина постійно знаходиться у пошуку інформації, 

якщо не знає як реагувати на ті чи інші факти. Якщо на її життєвому шляху 

з’являється незрозуміла тематика, то вона одразу починає шукати відповідь на 

щось незрозуміле або невідоме.  

Саме таким чином пояснюється створення міфів та легенд. Не маючи 

наукових фактів та знань про деякі явища античні люди знаходили їм, та той 

момент, логічне пояснення. 

Таким чином стається і зараз, не маючи якоїсь інформації щодо якогось 

явища чи факту сучасна людина шукає у інформаційному потоці логічне 

пояснення цьому факту та набуває знань та інтегрується у сучасне суспільство. 

З теорією П. Дракера «Глобальна інформаційна революція в контексті 

концепції посткапіталістичного суспільства» знання є основним пунктом 

призначення сучасної інформаційної революції. Саме вони стануть кінцевим 

призначенням та основною інтеграційною цінністю у футуристичному світі. 

[37]. 

 

Так сталося і з ВПО, не маючи уявлення про внутрішньо переміщених 

осіб середньостатистичний українець черпав факти про них з новин, газет, 

телеканалів, громадських діячів з суспільних думок та стереотипів.  

За М. Кастельсом глобальна цивілізація, або маленькі етнічні групи 

базуються на принципах відкритої мережі в яких відбуваються обмін 

загальнодоступними ресурсами, в основному інформацією. [37]. 
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Саме завдяки ЗМІ люди отримували інформацію про незрозуміле 

явище, абсолютно нове для українського суспільства, та самі ВПО проходили 

процес адаптації та самовизначення під впливом образу, який, за час АТО 

створило ЗМІ. 

В цьому підрозділі я маю на меті дізнатися яким чином у ЗМІ 

формуються образи явищ чи фактів, та як спеціалісти з паблік релейшнс 

конструюють ці образи. 

Образ у широкому осмисленні має наступну трактовку - умовно 

естетична категорія, яка має особливий засіб відтворення сформованого 

уявлення та має відноситись та співпадати з реальним світом споживача за 

культурними, часовими, психологічними характеристиками. 

Сучасний інформаційний простір повністю складається з образів та 

іміджів. Вплив цих двох компонентів має серйозний вплив на формування 

свідомості індивідуумів та груп людей завдяки масовим комунікаціям. Мають 

своєрідний вплив на мотиваційну систему особистості та соціуму. Цей вплив є 

дуже сильним завдяки його ситуативному характеру розширення або 

звуження, яке має властивості маніпулювання, але не ототожнюється з ним. Це 

дуже тонка творча матерія яка створюється достатньо обережно.   

Образи стають одним з об'єктів масової культури та комунікації і 

представляють собою його презентаційну сторону, набір стереотипів про носія 

цього образу. 

 Створення образів та іміджів це результат становлення інформаційного 

суспільства які створюються за допомогою простих символів та форм, 

зрозумілих широким масам. 

 Образи і є відображенням уявлення про об'єкти які і є носіями цих 

образів, це уявлення про певні соціальні інститути або активних учасників 

медіа-дискурсів, які формуються за допомогою публічної діяльності. 
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Одним з найвідоміших образів ментальних уявлень серед учасників 

соціальних інтеракції – «свій» або «чужий». Кожен індивід так чи інакше 

відносить себе до якоїсь групи, самоідентифікує себе з якимсь соціальні 

інститутом або групою. Прикладом може бути національна самосвідомість. 

Індивід відносить себе до певного етносу і вважає представників такого ж 

етносу «своїм», в той же час представник іншого етносу автоматично стає 

«чужим» і уявлення про нього та образ такого «чужого» формуються за 

допомогою загальновідомих фактів, стереотипів та ін. Особливо вливає на 

перенесення до списка «чужих», в цьому випадку, місцезнаходження, різні 

релігіозні вірування, інша мова чи колір шкіри. 

На відміну від образів, які є більш неконтрольованою субстанцією, 

іміджи є цілком логічними, цілеспрямованими та більш офіційними. Вони 

грають роль начебто своєрідного інструменту керування суспільною думкою. 

Такий метод і є методом піару, коли про щось або когось штучно 

впроваджується інформація до публічного простору, яка відображує цей об'єкт 

певним, вигідним для нього чином. 

Образ є більш стійким ніж імідж. Так як за допомогою образу 

проходить ідентифікація в масовій свідомості на основі стереотипів втілених в 

образах позитивної та негативної оцінки та мало залежить від іміджу. 

Наприклад українське ЗМІ протягом багатьох років вказувало на 

національні відмінності регіонів за для різних політичних акцій, що призвело 

до так званого розколу на схід та захід. Учасники цієї масової інтеракції із 

повною впевненістю стверджували про поляризацію культурних цінностей 

«чужих» та асоціювали себе тільки із «своїми». За багато років 

накопичувались стереотипи та образи з обох сторін, які наразі дуже важко 

зламати. 
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Такі дві біполярні позиції дуже сильно впливають на образ країни, 

внутрішню та зовнішню політики, який напрочуд важливий для формування 

позитивного внутрішнього та зовнішнього образу держави. 

Образ держави – модель, яка має за собою уявлення про національну 

суспільну общину та її часте через доступні для розуміння символи. 

Має в собі два виміри:  

- Внутрішній – будується на самооцінці індивідуумів, що вважають 

себе частиною держави та самопрезентацію в очах інших країн. 

- Зовнішній – це презентативне уявлення за межами країни, має 

схожість з поняттям репутації [46].  

Але все ж таки поняття дуже тотожні між собою та мають майже 

однаковий психологічній та соціальний характер. 

Розглянемо технологію формування персонального іміджу, як основну 

концепцію паблік релейшнс: 

 Першим кроком є вибір концепції та цілей майбутнього іміджу. 

 Другим – аналіз аудиторії, яка буде цільовою для даної особи. 

 Третім – формулювання списку характеристик, які будуть 

важливими для цільової аудиторії. 

 Четвертим кроком стане співставлення характеристик якими має 

особистість та характеристик, якими особа має володіти особистість, за для 

створення позитивного образу. Тут існує три фази таких характеристик – ті, які 

має особа і вони допомагатимуть бажаному іміджу, ті, які також має особа і 

вони заважатимуть формулюванню позитивного іміджу (їх потрібно 

позбавитись), характеристики, які необхідні для даного іміджу та для 

поставлених цілей іміджу, але особистість їх не має (цих характеристик треба 

набути) 
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 Передостаннім кроком стане вибір техніки самопрезентації або 

презентації даної особистості. 

 Останнім і найважливішим кроком піар – кампанії стане 

входження в образ, що власне і є набуття іміджу. 

Одним із найважливіших періодів реалізації позитивної піар – компанії 

стануть етапи входження в образ, без яких абсолютно неможливо безпосереднє 

закріплення образу та іміджу за даною особою.  

На початку будь – якому піарнику, розробивши план дії щодо втілення 

образу потрібно працювати з самою особою та намагатися у повній мірі 

розказати про аспекти поведінки та образу. Після цього особа має самостійно 

опрацювати та осмислити свій майбутній образ. 

Після цього відбувається практичне освоєння образу, під час цього 

періоду особа самостійно відпрацьовую свою поведінку та повністю 

вживається в роль «себе нового». 

Останнє і найважливіше під час другого етапу повністю відпрацьована 

модель поведінки під час «репетицій» має стате моделлю постійної поведінки, 

особливо на публіку. Має статися повне злиття особистості з її образом. 

Працюючі над майбутнім образом менеджер з піару повинен правильно 

визначити цілі, які буде переслідувати майбутній імідж. 

Існує три види цілей, робота над якими відрізняється 

 - Підвищення значимості особистості, її влади або авторитетність 

- Створення впізнаваності або створення бренду 

- Створення позитивного відношення з боку аудиторії 

З точки зору створення іміджу для ВПО, потрібно формувати у 

аудиторії сааме позитивне відношення до цього «феномену». Як відомо 
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стереотипи і образи виникають до груп у представленні одного чи декількох 

осіб цієї групи, та важливо, щоб ці особи Мали якусь соціальну значимість та 

непогану репутацію. Наприклад для формування позитивного образу держави 

у соціальних роликах дуже часто застосовують образи знаменитостей, які 

народились в цій державі, громадських діячів, науковців, спортсменів, артистів 

та митців. 

За для набуття саме позитивного відношення потрібно провести низку 

заходів, які будуть релевантні сааме для цієї соціальної групи, а сааме: 

- зовнішня привабливість – цю групу у ЗМІ мають представляти 

успішні люди, які визивають довіру та мають привабливий вигляд; 

- позитивне відношення до інших соціальних груп; 

- створення хорошої репутації; 

- вираження публічних вдячностей або позитивних повідомлень для 

інших груп; 

- участь у соціальному житті всієї держави, надання допомоги іншим; 

- дистанціювання від негативних фактів та компрометуючих матеріалів; 

[74]. 

Можна сказати, що за для позитивного образу ВПО в Україні наразі 

потрібно обрати соціально значиму особу - Трендсеттера, яка матиме 

бездоганну репутацію, буде належати до соціальної групи ВПО, буде мати 

привабливий зовнішній вигляд, допомагатиме іншим соціальним групам 

(участь у благодійних заходах, донорство), чітко висловлюватиме свою 

позицію приналежності до українського народу, буде позитивно ставитись до 

обставин які склалися, відмічання допоміжної роботи, яку виконує будь – хто 

для врегулювання військового конфлікту.  
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Трендсеттер - новатор, що сприймає нові ідеї або тренди раніше інших і 

своїм прикладом впроваджує нововведення в масове використання. Такі люди 

є успішними, активними, авторитетними, лідерами думок з великим колом 

спілкування. [74]. 

Такою особою може стати: 

 Сергій Бубка – радник президента з питань спорту, олімпійській 

чемпіон, донеччанин. 

 Ліля Подкопаєва – олімпійська чемпіонка, відомий благодійних діяч, 

донетчанка. 

Сергій Притула - телеведучий, одружений на донетчанці та називає 

Донецьк своїм містом. 

 Юрій Холтубєй – мер міста Маріуполь, виражає свою проукраїнську 

позицію, народився в Донецьку. 

Співпраця зі ЗМІ – основна задача паблік релейшнс, тому обов'язково 

треба вивчити специфіку сучасних медіа ресурсів та які саме канали передачі 

повідомлення більш дієві для бажаної цільової аудиторії. 

Якісь групи населення, залежно від різних факторів (стать, вік рівень 

освіти, рівень доходу та ін.) черпають інформацію з телевізійних медіа – 

ресурсів, якісь більше читають відомі інтернет видання, деякі поціновувачі 

печатних ЗМІ, а деякі черпають інформацію з типових ЗМК – соціальних 

мереж. 

Всі ці групи безумовно відрізняються один від одного, але ніхто з них 

не може йти проти сучасних постіндустріальних тенденцій у медійній сфері. 

Ці тенденції вже давно змінюють індустрію інформації та в кожному з видів 

ЗМІ – візуалізація.  
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Візуалізація проникла абсолютно всюди та грає роль полегшення 

засвоєння інформації. Тут вислів «краще раз побачити, ніж сотні разів почути» 

прийшовся впору. Сучасна культура спочатку набула параметрів «видимого», 

потім «візуального», а після вже ї «видовищного». 

Візуальні комунікації в системі сучасних ЗМІ відіграють роль вже не 

тільки і не стільки «технічного супроводу» або засобів організації 

інформаційних потоків в суспільстві: вони стають самостійним, цілком 

автономним «культурним середовищем» або формою організації самого 

життєвого простору. 

М. Маклюен вважає що характерною рисою масової культури ХХ 

століття стала славнозвісна видовищність, яка розцінюється багатьма 

оптимістично налаштованими теоретиками, від технократії як перехід від 

«логократіі» до «Відеократія», від «вуха» - до «ока».[52] 

На думку таких відомих соціологів як Бурд'є, Бергера, Шомпки та 

інших – візуальні тенденції неминучі та мають бути враховані та досліджені 

[53]. 

Ірина Чудовська - Каниба у своїй лекції «Візуальне у дослідженнях 

культури» говорить, що візуальне настільки злилося з нашою свідомістю, що 

майже все ми спочатку аналізуємо за його виглядом. Ірина каже, що люде 

отримують передають величезну базу інформації, базуючись на візуальному 

сприйнятті. Соціальний статус людини ми зчитуємо ще не поспілкувавшись з 

нею.  

За цитатою Бергеру: «образ став ключовим у комунікативному процесі, 

так як значна частина інформації передається за допомогою візуальних явищ, 

таких як символи, знаки. Саме тому сучасна тенденція на уніформу у великих 

компаніях набула такого серйозного масштабу» [53]. 



 

 

61 

 

Дослідженнями образів на фотографіях займалися Зонтаг, Штомпка, 

Лімпан, який створив один з найпопулярніших підходів до вивчення образу та 

його сприйняття у процесі формування громадської думки. 

Бергер пропонує розглядати образ як поєднання знаків та символів 

комбінованих на фотознімках, відеоматеріалах, текстах. 

За Бергером: «Образ це набір символів ,кожен з яких має особливе 

значення, у деяких образах існує багато рівней і значень і взаємодій між 

ними»[53]. 

Чудовська – Кандиба пише що образ є аналогом об'єкта, що є носієм 

цього образу та має майже повну ідентичність, лише за наявності ідентичності 

образ можна вважати реальним. 

Штопмка зробив типологізацію образів за їх походженням, 

локалізацією та функцією.  

Походження це по суті метод створення (фото, відео, графіка, 

кінообраз) 

Локалізація образу впливає на його актуальність та правильне 

декодування та канал через який передається образ. 

Функції образів: 

- пропагандистська; 

- естетична; 

- інформаційна; 

- комерційна; [53]. 
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Висновок другого розділу 

 

Під час дослідження механізмів та засобів конструювання образу у ЗМІ 

було виявлено що медіа нині є не лише джерелами інформації про події в світі, 

але й інструментом впливу, контролю та інновацій в суспільстві та мають 

неабиякий вплив на формування картини світу індивідууму. Також було 

з’ясовано що сучасні ЗМІ мають комунікативних характер, пояснюється це 

тим, що сучасний конкурентний світ вимагає від контенту високої якості та 

орієнтованості у смаках аудиторій. 

Найдієвішим інструментом у вивченні власної аудиторії та формуванні 

позитивних та негативних образів – паблік релейшнс, основною метою якого є 

вплив на цільову аудиторію за допомогою розробленого інструментарію. 

Було розглянуто вихідну структуру піар за допомогою якої 

впроваджуються потрібні образи та змісти на психологічному рівні. 

Також було виявлено сучасну тенденцію візуалізації як у медіа так і у 

формуванні образів та змістів. Все далі та частіше люди сприймають образи та 

розуміють певні змісти саме резер візуальні аспекти. Саме тому ми вирішили 

аналізувати образ ВПО у відчізняних медія за допомогою аудіовізуальних 

ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3: ЯКІСНО – КІЛЬКІСНЕ КОНТЕНТ – АНАЛІТИЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІА – ПРОСТОРУ ЗА ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ОБРАЗУ ВПО 

 

3.1Програма дослідження 

Як вже було виявлено , за для досягнення позитивного іміджу особи, 

потрібно використовувати  інструменти паблік релейшнс у вигляді набуття 

особою ролі або певного образу, та дистанціювання від негативних факторів. 

Так само розглянувши сучасні методи транслювання інформації було 

виявлено залежність від візуалізаційних аспектів в будь-якому з каналів 

передачі інформації за допомогою медіа. Тобто сучасні медіа ресурси набули 

видовищності поза залежності від специфіки самого медіа порталу. 

Будь яка газета, перед початком статті, візуалізує її у вигляді 

прикріплених фото або відео у Інтернет газетах. Телеканали також 

намагаються відзняти матеріали прямо з місця події, за для повного входження 

глядача у реальність цієї події.  

Нещодавно з’явилось поняття мем – він є впізнаваний та має 

характеристики ікони.  

Дописувачі фейсбуку або твіттеру в будь- якому разі так чи інакше 

знають про «почекуна». Цей герой мему відображує частину соціальної 

реальності та вказує на ,наприклад, бюрократичний лад країни, в який цей мем 

набув популярності. 

Як відомо деякі символи трактуються аудиторією позитивно, а деякі 

негативно, навіть колір може стати символом. Наприклад у маркетингу по 

всьому світі яскраві кольори використовуються за для швидко продажу. 

Червоний дуже часто використовують у рекламних акціях підвищення попиту 
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( при написанні слова «Знижка» зазвичай  використовують червоний). Також 

значок відсотку вже давно став знаковим для покупців і несе в собі зміст, який 

розуміють всі покупці. 

Позитивно впливають на продаж у рамках однієї держави розміщення 

на товарі певних мемів таких як, державний герб, фотографії президентів, 

державний прапор чи символіку футбольних клубів. 

Тобто всі символи несуть за собою якийсь зміст, який власне і впливає 

на відношення до предмету, який є носієм цього змісту. 

 

Актуальність дослідження неконтрольовані та широкомасштабні 

міграції вливають на економічний та трудовий стан економіки. Жителі 

приймаючих областей України, за декілька років військових дій та міграції з 

захоплених областей, складають образ та відношення до мігрантів за 

допомогою всіх можливих засобів. В основному, не маючи можливості 

дізнатися самостійно, шукають інформацію у ЗМІ та складають цей образ з 

інформації наданої саме там.  

Самі ВПО також у постійному пошуку інформації про себе та про 

подальші дії, так як є незахищеною соціальною групою. Під час переїздів їм, 

вже у дорослому віці, приходиться інтегруватись у вже складене суспільство та 

самоіндентифікуватися по новому.  

Допомогою у більш легкому процесі інтеграції та адаптації став би 

позитивний образ та відношення інших громадян, які б могли ставитись 

неупереджено та допомагати ВПО самореалізовуватись на новому місці 

проживання.  

Образ ВПО приймаючі громади отримують саме зі ЗМІ, тому необхідно 

зрозуміти яким він є, щоб зробити висновок щодо позитивного образу у інших 

громадян та позитивною адаптацією у самих ВПО. 
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 Проблемна ситуація полягає в тому, що соціологам-дослідникам не 

відомо, які риси має образ ВПО в українському ЗМІ. Дослідивши технологію 

паблік релейшнс, ми знаємо як робиться позитивний імідж особи у ЗМІ та які 

механізми впливають на його засвоєння. Також зрозуміло який саме канал 

повідомлення потрібно обирати, за для більш швидкого та якісного сприйняття 

іміджу та образу.   

Так, якщо створити образ ВПО більш деталізованим та точним, це, з 

одного боку, надасть розуміння самим ВПО щодо само ідентифікації себе та 

іншого населення, також само ідентифікації себе як частини цього суспільства, 

та найголовніше само ідентифікації себе як громадянина України та українця, 

що спростить процес адаптації та мінімізує риски девіантної поведінки. З 

іншого боку це надасть можливість іншим громадянам України більш чітко 

розуміти хто такі ВПО, позбавитись власних стереотипів та набути рівень 

довіри до цієї категорії населення, що забезпечить безпеку самих громадян, 

тому що мінімізує ризики девіантної чи кримінальної поведінки самих ВПО, 

так як будуть правильно працювати соціальні ліфти.  

 Тому, проблема даного дослідження полягає в тому, щоб відшукати 

образ ВПО, який зображений за допомогою змістовних маркерів у вітчизняних 

ЗМІ та впливає на успішну адаптацію цієї спеціальної групи. 

 Отже, мета дослідження: виявити змістовні маркери та типові 

образи які застосовуються у новинному блоці «ТСН» та «ПОДРОБИЦІ», що 

впливають на формування образу ВПО у свідомості громадян  України,  

  

Завдання дослідження: 

 Визначити змістовні маркери, які впливають на свідомість під час 

перегляду відео матеріалу в якому йдеться про ВПО; 
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 проінтерпретувати маркери на предмет їх позитивних чи негативних 

контекстуальних змістів; 

 Порівняти ключові маркери двох новинних блоків на різних 

телеканал; 

 Зробити зріз образу ВПО; 

Об’єкт дослідження: Образ ВПО у аудіовізуальних матеріалах ЗМІ. 

Предмет дослідження: Образ ВПО у тижневих новинарних випусках 

«ТСН» та «ПОДРОБИЦЬ» 

Інтерпретація понять: 

ЗМІ — багатовимірний засіб передачі інформації у маси, допомогою 

якому можуть служити будь які змістовні одиниці.   

Переміщена особа – особа, яку було переміщено з місць її постійного 

проживання, у сучасному світі, за для забезпечення її безпеки. Переміщення 

відбулось примусово за наказом влади. 

- Біженці – люди, які знаходяться за межами країни, не можуть або не 

хочуть повертатись в країну, громадянами якої вони вважаються, та не мають 

можливості, або не хочуть користуватися її захистом за рахунок побоювань 

про власну безпеку, які мають цілком реальний характер через власну 

приналежність до певної соціальної групи, сексуальної орієнтації або 

політичних поглядів, або стали жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, громадянства.   

- Внутрішньо переміщені особи – особи переміщені в межах власної 

країни які змушені були тікати від стихійних лих, систематичних порушень 

прав людини, терористичних актів або збройних конфліктів, мають право на 

користування захистом власної країни та користуються їм за необхідності. 
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- Особи, які шукають притулку – право надається кожній особі на 

пошук прихистку від переслідування, а також надавати прихисток будь-яким 

особам на території своєї держави. 

 

Стереотип – достатньо стійкий образ людини або явища, спрощений та 

впливаючий на ставлення до людини, події чи групи людей. 

Ютюб – один з найпопулярніших відеохостингів світу. Користувачі 

можуть завантажити свій відеоматеріал, відслідковувати показники переглядів 

та кількість підписників власних каналів Ютюб, чим визначається їх 

популярність. 

Мем – інформаційна одиниця, що може бути передана будь якій особі 

під час спілкування, навчання, тощо. 

Символ – це змістовна одиниця, що визначає іншу сутність. Може 

існувати у будь якому виді відео, фото, слово, знак, герб і т.д. 

Маркер – умовна одиниця, що використовується в кількісному відборі. 

Мовний конфлікт – це соціальний конфлікт, пов'язаний з мовною 

політикою в державі. Його причини можуть бути в економічній, політичній, 

соціальній, релігійній сферах, однак конкретної форми  він набуває у зв’язку з 

мовним питанням.  

Конфлікт соціальний — спроба досягнення винагороди шляхом 

підпорядкування, нав'язування своєї волі, видалення або навіть знищення 

супротивника, який прагне досягти тієї ж винагороди. Від конкуренції конфлікт 

відрізняється чіткою спрямованістю, наявністю інцидентів, жорстким веденням 

боротьби. 

Збройний конфлікт або воєнний конфлікт  — вкрай гостра форма 

вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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застосуванням воєнної сили. У широкому значенні слова під конфліктом 

воєнним розуміється будь-яка воєнна акція із застосуванням збройної сили. 

Конфлікт воєнний у вузькому значенні слова являє собою відкрите озброєне 

зіткнення, найчастіше на державному кордоні, пов'язане з його порушенням, 

обмеженням суверенітету тієї або іншої держави. 

Ескалація — планомірне нарощування військової могутності держави, 

армії. Також існує сталий вираз "ескалація конфлікту". 

Образ - умовно естетична категорія, яка  має особливий засіб 

відтворення сформованого уявлення та має відноситись та співпадати з 

реальним світом споживача за культурними, часовими, психологічними 

характеристиками. 

Імідж – імітований образ особи чи групи осіб, якій створений для 

публічних представлень даної особи чи групи осіб.  

Хедлайнер – особа, яка привертає найбільшу увагу публіки. 

 

Гіпотези: 

 Типового представника ВПО показують російськомовним; 

 Ефірного часу на сюжет про ВПО більше використовують у « 

ПОДРОБИЦІ» ніж у «ТСН»; 

 «ТСН» показує ВПО більш формалізує і не розкриває особистих 

історій; 

 «ПОДРОБИЦІ» частіше згадують тему ВПО в своїх новинних 

блоках; 

 Кінцевий збірний образ ВПО більш позитивний в «ПОДРОБИЦЯХ» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
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 На обох телеканалах існують майже однакові та достатньо типові 

образи ВПО за соціально – демографічними характеристиками 

Для свого дослідження ми обрали найрейтинговіші телеканали України 

– «1+1» та «Інтер» за версією «Nielsen» офіційної і єдиної компанії, яка 

займається дослідженням рейтингів на замовлення Індустріального 

телевізійного комітету України. 

Також було виявлено залежність рейтингових показників від 

територіального положення глядача. Так, за версією «Nielsen», телеканал 

«Інтер» має найбільший рейтинг серед глядачів сааме східних та південних 

регіонів, на відміну від телеканалу «1+1» який має протилежні показники [41].  

Ми обрали новинарний випуск, так як всі новини йдуть зазвичай у 

прайм-таймі, який на території України має такі часові рамки: з 18:00 – 20:00 з 

понеділка по четвер та з 17:00 до 21:00 з п'ятниці по неділю. 

Також з мого особистого досвіду під час навчання в «Інтершколі» я 

дізналась, що найбільш рейтинговішим є саме тижневий новинарний випуск, 

так як має більш аналітичний підхід та більше ефірного часу, також в 

основному на тижневі випуски часом запрошують відомих особистостей, 

політиків чи зірок, в яких зазвичай також дізнаються аналітичні матеріали з 

того чи іншого питання. Для тижневих новинарних випусків застосовують 

ведучих -   Хедлайнерів, поява яких в кадрі сама по собі приносить перегляди 

та рейтинги.  

З особистої розмови з продюсером новинарних випусків на телеканалі 

Україна, Оленою Центілою, можна сказати, що ведуча «ТСН ТИЖДЕНЬ» Алла 

Мазур – хедлайнер, так як після опитування глядачів деякі з них казали що 

дивляться «ТСН ТИЖДЕНЬ», щоб побачити одяг та взуття, в якому цього разу 

буде Алла. 
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Що до ведучого «ПОДРОБИЦІ ТИЖДЕНЬ» Олексія Лихмана, який у 

2008 році також працював в «ТСН ТИЖДЕНЬ», тобто був хедлайнером, наразі 

він працює на «Інтері» та має специфічну манеру ведення висловлюючи 

суб'єктивну думку щодо сюжетів, що говорить про його авторитетність. 

Обидві новинарні передачі мають однаковий формат цієї передачі, 

ведучий – хедлайнер, півтори години прямого ефіру ефірного часу, запрошення 

гостей та експерементальні сюжети у судії. Відрізняються програми мовними 

характеристиками, які можна пояснити орієнтованістю на цільову аудиторію та 

різні дні випуску. «ТСН ТИЖДЕНЬ» випускається в неділю о 19:30, 

«ПОДРОБИЦІ ТИЖДЕНЬ» випускаються в п'ятницю о 19:00. Це зроблено за 

для не перетинання один одним у ефірному часі.[25] 

 

Обґрунтування вибору методу: У першому підрозділі я вже описувала 

метод контент-аналітичних досліджень, які мають зручний категоріальний 

апарат для візуальних соціологічних досліджень. 

Генеральна сукупність: Випуски новинарних тижневих передач каналу 

«1+1» та «Інтер» - «ТСН ТИЖДЕНЬ» та «ПОДРОБИЦІ ТИЖДЕНЬ» за останній 

рік (52 випуски на кожному з каналів), тобто з  червня 2016 по червень 2017, 

так як нас цікавить саме сучасний зріз образів представлених у ЗМІ. 

  Вибіркова сукупність: Нами було обрано 10 випусків «ТСН 

ТИЖДЕНЬ» та «ПОДРОБИЦІ ТИЖДЕНЬ», які було випущено у період з 

червня 2016 по червень 2017 та розміщено у відеохостингу «Ютюб». Основним 

критерієм відбору стала кількість переглядів.  

Методика дослідження передбачає якісно – кількісне дослідження у 2 

етапи. Під час першого етапу будуть досліджуватись новинарні сюжети у 

випусках «ТСН ТИЖДЕНЬ»  та «ПОДРОБИЦІ ТИЖДЕНЬ» за одиницями 

аналізу - маркерами, які ми встановили:  
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- кількість сюжетного часу використаного на сюжет про ВПО; 

- тематичний сюжет або суміжний і в ньому згадують про ВПО; 

- тематика сюжету (про проблеми, політику, життєві історії); 

- наявність особистих історій учасників; 

- мовний параметр (на якій мові говорить ВПО в кадрі) 

- наявність правильної термінології у ведучих та журналістів; 

- соціально - демографічні характеристики (хто є героєм сюжету); 

- наявність позитивних прикладів соціалізації ВПО у сюжеті, або 

негативних (ВПО показують як успішних людей чи як утриманців); 

- позитивність або негативність змістів; 

Під час другого етапу ми будем аналізувати вихідні данні характеристик 

образу, що було виявлено та співставляти їх між собою. 

 

3.2 Представлення результатів дослідження 

 

ПОДРОБИЦІ ТИЖНЯ НА ІНТЕРІ 

Дата Кількіст

ь часу 

Маркери Позитив 

\ 

негатив 

Кількість 

перегляді

в 

17.07.16 - - - 66 096 

04.09.16 - - - 18 756 

02.07.17 - - - 17 748 

04.12. 

16 

- - - 15 589 

29.01. 

17 

- - - 14 468 
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25.09. 

16 

- - - 13 918 

16.04. 

17 

6 хв   тематичний сюжет про проблеми 

виплати пенсій для ВПО; 

 показують життєві ситуації 

пенсіонерки та жительки Дніпра та її 

сина який є воїном АТО(ВПО) 

  головні герої розмовляють 

російською мовою 

  ведучим даної програми була 

використана не правильна 

термінологія (біженці). Проте під час 

сюжету, закадровим голосом було 

сказано, що це герої даного сюжети 

саме ВПО; 

 -Більше всього під часу сюжету було 

показано жінок похилого віку, але 

було показано і ВПО чоловіка, який 

приймає участь у АТО; 

 герої сюжету належать до нижче ніж 

середнього класу, це видно по умовах 

їхнього життя; 

 Показаний приклад негативної 

соціалізації та бюрократичні 

проблеми у ВПО; 

 

 

 

100% 13 886 

19.05. 

17 

- - - 13 575 

09.10. 

16 

- - - 13 169 

05.02. 

17 

- - - 13 001 

 

ПОДРОБИЦІ ТИЖНЯ ТСН 

 

Дата Кількість 

часу 

Маркери Позитив 

\ 

негатив 

Кількість 

перегляді

в 

13.11.16 - - - 36 624 

25.12.16 - - - 28 189 

21.08.16 - - - 25 562 
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04.12.16 - - - 24 148 

12.03.17 2 хв  Не про ВПО 

 Про жителів Авдіївки, які щоденно 

потрапляють під обстріли.  

 Розказують про народження дітей в 

пологовому будинку, що 

знаходиться у найгарячішій точці. 

 В сюжеті не розказують особистих 

історій. 

 Всі герої окрім медиків та вчителів 

говорять російською мовою. 

 Серед героїв ролику в основному 

показані жінки похилого віку та 

діти, за виключенням двох молодих 

хлопців які кажуть на камеру що 

ненавидять Україну та все що з нею 

пов'язано. 

 

 В основному сюжет показує людей 

нижче середнього класу, це можна 

сказати по їх лексиці та одягу в якій 

вони вдягнуті 

  Щодо тенденцій, в сюжеті є 

момент де показано дітей, які 

читають вірші Шевченка та 

вчительку що розказує дітям про їх 

національну приналежність 

 

20/80 23 168 

30.10.16 - - - 22 234 

05.02.17 12 хв  

 Сюжет не про ВПО 

 Про жителів Авдіївки та загиблих 

воїнів під Авдіївкою у лютому 2016 

року. 

 5 хвилин показують похорон 

військових; 

 Закадровим голосом кажуть що з 

міста Авдіївка поїхало 50 % 

населення 

 Жителі ховаються в підвалах, нема 

світла та гарячої води. 

 У сюжеті проблеми ВПО фігурують 

в одному інтерв'ю. В кадрі дівчина 

років 25, яка говорить що раніше 

виїжджала з Авдіївки, але їй 

довелось повернутись, так як за її 

словами ВПО нікому не потрібні і 

ніхто не зацікавлений їм 

50/50 21 694 
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допомагати. Сказала що всі, кого 

знала і хто виїжджав вже 

повернулись на місце постійного 

проживання. Пряма мова: А кому 

ми нужны ? Сколько людей 

уезжали и вернулись обратно ?  

 Показують труп місцевої жительки, 

яку вбило снарядом коли вона йшла 

з роботи, поряд стоять бабусі та 

плачуть, просять допомоги. 

 Пряма мова: бабуся до 

журналістки: -"Девочка, помоги 

мне, пусть не стреляют. Пусть и 

дальше не будет света, воды, еды, 

только пусть не стреляют. Помоги 

мне" 

 

 Показують чоловіка років 50ти,в 

його  дім попав під обстріл і він 

каже що знає з чиєї сторони був 

обстріл.  

 Пряма мова: - "Ну что вы мне 

рассказываете, я же знаю откуда 

был прилет! Мы все знаем, но 

молчим. Мы же не глухие и все 

видим и слышим, не ДНРовцы это!" 

 Показують поліцейську машину 

поряд з якою поліцейський 

російською мовою наголошує що у 

місто було доставлено 80 автобусів 

за для вивезення місцевого 

населення; 

 Показують маму з дитиною, яка 

каже що не хоче виїжджати у 

примусовому порядку, але не має 

вибору бо страшно за дитину. 

 

 Показують, що вивозять тільки 

хворих, інвалідів та дітей, всі інші 

місцеві жителі не хочуть їхати. 

 Дитина на руках у бабусі: «ба, это 

далеко ? – да … 3,5 часа 

 

 Вагітна жінка прощається з 

чоловіком, говорить, що вона 

боїться втратити дитину, тому і 

доводиться їхати, а чоловік не 

може, бо працює на місцевому 

коксохімічному заводі. 

 В сюжеті багато особистих історій, 

які розказують про скрутну долю 

місцевих жителів; 
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 Всі герої відео розмовляють 

російською мовою. 

 В цьому сюжеті місцевих жителів 

було показано як людей які чекають 

на допомогу та зневірились 

 Всі герої відносяця до класу нижче 

ніж середній, бо це видно по їх 

лексиці та умовах життях; 

 Більше в сюжеті було показано 

жінок та дітей, але чоловікі 

відіграли свою роль, особлива 

чоловік, який сказав що знає що 

стріляють не ДНРівці. 

 Напис на будинку : «Боже, спаси 

Авдеевку» 

 

20.11.16 - - - 20 626 

14.05.17 - - - 20 439 

 

25.09.16 - - - 19 167 

 

[54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73.] 

 

 

3.3. Узагальнення  результатів дослідження 

Під час проведення дослідження було виявлено критичну нестачу 

інформації в новинарних тижневих випусках «ТСН ТИЖДЕНЬ» та 

«ПОДРОБИЦІ ТИЖДНЯ».  

У вибірковій сукупності за 1 рік випусків обох програм було виявлено 

тільки 1 тематичний сюжет про проблематику ВПО, 1 сюжет в якому 

згадувалось про ВПО, та 1 сюжет у якому показано місцеве населення, яке 

примусово збирається переїжджати, що також може впливати на формування 

образу ВПО серед представників іншого українського населення. 
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Два з трьох сюжетів було випущено на телеканалі «1+1» та в них так чи 

інакше показуються окремі особи, які погано відкликаються про Україну. 

Обидва сюжети не є тематичними, у них тема ВПО заліплена побіжно. 

Один сюжет було випущено на телеканалі «ІНТЕР» та він був 

тематичний. Героїнею сюжету стала бабуся, якій заблокували видачу пенсій за 

необґрунтованих причин, також було показано її сина, який також переїхав з 

Донецьку та пішов служити до лав української армії, що могло позитивно 

повпливати на формування образу у цільової аудиторії. 

 В обох програмах частіше ВПО показують як жінок похилого віку, які 

належать до нижче ніж середнього класу, мають маленький дохід та 

розраховують на підтримку держави. Також часто показують дітей та матерів, 

або вагітних. Щодо освіти героїв в сюжетах також було показано другорядних 

героїв, які належать до професій бюджетної сфери: лікарі, вчителі, воєнні, 

поліцейські. Їх лексика в основному відрізняється від лексики головних героїв. 

Частіше представники цих професій у кадрі говорять українською мовою 

незалежно від їх місця народження. 

Головні герої, тобто самі ВПО, говорять саме російською мовою. 

Під час перегляду «ПОДРОБИЦІ ТИЖДНЯ» ведучій застосував 

неправильну термінологію назвавши ВПО – біженцями, що е недопустимим, 

так як ці терміні несуть абсолютно різні змісти. Слово біженець визиває у 

глядача більше емоцій, тому це можна назвати своєрідною маніпуляцією; 

В жодному з сюжетів не було показано позитивних прикладів адаптації 

ВПО; 

У «ТСН ТИЖДЕНЬ» частіше використовують негативні змісти, 

показують ВПО як нещасних людей, які чекають допомоги від держави та 

самостійно діяти не готові, тому що занадто налякані або з інших причин; 



 

 

77 

 

У «ПОДРОБИЦЯХ ТИДЖНЯ» самі ВПО показані в позитивному сенсі, 

як законослухняні громадяни, які вміють діяти самостійно та не чекають 

підтримки. За словами героїні в якої відібрали пенсію, вона зовсім не бажає 

отримувати державну допомогу так як думає, що є люди яким потрібно більше 

ніж їй. Бабуся каже що їй образливо не отримувати власну пенсію, яку вона 

заслужила працюючі.  

Державна влада у сюжеті показана як рекет, який незаслужено відібрав 

у матері бійця АТО пенсію та проявила зневагу; 

 

Гіпотези: 

 Першу гіпотезу було підтверджено - Типового представника ВПО 

показують російськомовним 

 Другу гіпотезу не було підтверджено - Ефірного часу на сюжет про 

ВПО більше використовують у « ПОДРОБИЦІ» ніж у «ТСН»; 

 Гіпотезу не було підтверджено - «ТСН» показує ВПО більш 

формалізовано і не розкриває особистих історій; 

 Гіпотезу не було підтверджено - «ПОДРОБИЦІ» частіше згадують 

тему ВПО в своїх новинних блоках; 

 Гіпотезу було підтверджено - Кінцевий збірний образ ВПО більш 

позитивний в «ПОДРОБИЦЯХ» 

 Гіпотезу було підтверджено - На обох телеканалах існують майже 

однакові та достатньо типові образи ВПО за соціально – демографічними 

характеристиками. 
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РОЗДІЛ 4: ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Внутрішньо переміщені особи як одна з соціальних груп населення є 

постраждалою від декількох видів загроз та небезпек, та продовжує зазнавати 

негативного впливу та дискримінації і подалі у повсякденному житті. Для 

опису цих явищ необхідно детальніше роздивитися види небезпек взагалі, 

джерела їх виникнення та методи розв’язання небезпечних ситуацій, а також 

саме поняття безпеки взагалі. 

 

4.1 ВПО як чинник соціально – політичних небезпек 

 

Безпека характеризується як певний стан системи, суспільства або 

особистості, при якому відсутні потенційні чи реальні небезпеки, або 

особистість від них захищена, та ні внутрішні ні зовнішні факторі не можуть 

призвести до погіршення або припинення її існування чи функціонування. 

Небезпека ж у свою чергу представляє собою наслідок впливу певних 

факторів на цю систему. Небезпеки розділяють на потенційні та реальні, та для 

переходу першої у другу потрібна наявність певної причини або умови. 

Виділяють також поняття небезпечної зони, на території якої зазвичай виникає 

та діє певна небезпека.  

Одним з основних видів небезпек для груп особистостей є надзвичайні 

ситуації. У Законі Україні “Про цивільну оборону” (1998 р.)  надзвичайні 

ситуації (НС) визначені як: “...порушення умов життя та діяльності людей на 

об’єкті чи території...які призвели чи можуть призвести до людських або 

значних матеріальних утрат”, тобто вони розрізняються за масштабом та 

заподіяною шкодою[1.] 

 Наприклад: 

 1) в межах певного об’єкту; 
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 2) в межах населеного пункту;  

3) обласні або регіональні;  

4) загальнодержавні. 

 Антитерористичу ситуацію та анексію Криму можна назвати 

регіональною небезпеку, яка опосередковано впливає на рівень безпеки на 

загальнодержавному рівні. Так як має декілька видів наслідків. 

 За причинами виникнення НС поділяють на: 

 1) техногенні (аварії та катастрофи);  

2) природні (стихійні лиха та епідемії); 

 3) соціальні (порушення громадського порядку та збройні конфлікти).  

Збройний конфлікт на території України можна віднести до соціальних 

конфліктів, які безпосередньо або опосередковано вливають на рівень безпеки 

на загальнодержавному рівні, так як під час плину конфлікту було відмічено не 

тількі соціальні напруження пов’язані з озброєним конфліктом на місці подій, а 

й на території всієї України так як було переміщено півтора мільйони осіб, які 

впливали на демографічний склад місцевого населення та викликали недовіру. 

 

          Більшість надзвичайних ситуацій викликана діями людей і такі 

НС визначають як антропогенного характеру. З наслідків НС основними є: 

 1) негативний вплив на навколишнє середовище (включно з повним 

його руйнуванням);  

2) негативний вплив на життєдіяльність людей, ураження та загибель 

людей; 

 3) Матеріальні утрати, пошкодження та руйнування фізичних об’єктів. 

 На цьому підґрунті створюють власне класифікацію НС, отже, вони 

бувають: 

 Природнього характеру (викликані природними явищами фізичного 

та біологічного характеру; 
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 Техногенного характеру (аварії на виробництвах та об’єктах 

промислового значення, пожежі, викиди отруйних, радіоактивних речовин, 

тощо); 

 Соціального характеру (під час збройних конфліктів, воєн, 

терористичних атак, захоплення заручників, тощо). 

 

Варто зазначити також, що збройний конфлікт на сході України 

характеризується також політичними причинами його виникнення та є 

джерелом політичних небезпек. До них відносяться окрім збройних конфліктів 

та війн також політичні, ідеологічні, міжпартійні конфлікти, релігійні та 

ідеологічні гноблення та тероризм. Джерела політичних небезпек поділяють на 

внутрішні та зовнішні: 

 Внутрішні 

 1) посилення сепаратіських настроїв у певних регіонах; 

 2) ідеологічні та релігійні конфлікти; 

 3) недостатня боєздатність армії; 

 4) послаблення ефективності економіки та промисловості, посилення 

впливу тіньової економіки; 

 5) падіння загального рівня життя; 

 

- Зовнішні 

 1) Міждержавні територіальні конфлікти; 

 2) Політичний тиск через економічні та технологічні санкції; 

 3) Посилення неконтрольованих міграцій; 

 4) Ідеологічна переорієнтація цінностей на цінності суспільства 

іншої держави, тощо; 

Забезпечувати безпеку від внутрішніх та зовнішніх політичних загроз 

має держава, в Україні окремим питанням стає також забезпечення 

інформаційної безпеки, зокрема через інформаційну та пропагандистську війну 

с сусідніми державами. 
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ВПО відноситься до маргінальної групи, яка є досить новою для 

українського суспільства, та потенційно може впливати на течію політичних 

конфліктів, внутрішнього характеру таких як: 

 - сепаратиські настрої; 

- ідеологічні різності між ВПО та приймаючими громалами, що 

призведуть до конфліктів та небезпек; 

- падіння рівня життя, який прямо чи опосередковано може бути 

пов'язаний з появою ВПО; 

 

Також деякі представники цієї групи населення стали постраждалими 

від різних видів небезпек соціального та політичного характеру; [13] 

 

4.2 Образ як чинник впливу на інформаційну безпеку 

 

 Термін інформаційна безпека (англ. Information Security) означає такий 

стан інформаційного середовища особи чи групи осіб, при якому воно 

захищене від будь-якого негативного впливу через умисні, несанкціоновані та 

неумисні маніпуляції з інформацією. 

 

 Поняття “інформаційна безпека” з’явилось відносно нещодавно, і 

виникнення його пов’язане з появою інтенсивного інформаційного обміну між 

суб’єктами соціуму та пов’язаному з ними небезпекою [48]. 

Варто відзначити, що загальноприйнятого світового визначення поняття 

“інформація” не існує, тому різними авторами сутність та властивості 

інформаційної безпеки можуть також описуватися варіабельно. Проте, 

більшість авторів погоджується, що ІБ має забезпечувати певні властивості 

інформації, такі як: 

 

1) конфіденційність, тобто доступ до інформації мають тільки суб’єкти, 

які мають на це право; 
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2) цілісність, що виражається у неможливості несанкціонованого впливу 

та зміни інформації; 

 

3) доступність, що полягає у уникненні постійної або тимчасової 

неможливості доступу до інформації користувачів, що отримали таке право. 

Окрім цих основних, мають забезпечуватися також: 

 

1) достовірність (точне відображення подій та використання доведених 

фактів); 

 

2) неспростовність (неможливість спростування або знехтування факту); 

 

3) автентичність (гарантія ідентичності з заявленими фактами). 

 

              Законодавством України передбачений захист життєво 

важливих інтересів осіб, груп осіб, організацій та держави від неповноти, 

невчасності чи невірогідності інформації. 

Образ ВПО, як вже було зазначено раніше, є неповністю розробленим та 

в основному має соціально – демографічні характеристики, що є непоним 

списком характеристик будь-якої особи чи групи осіб. 

Також під час дослідження не було виявлено контенту, який показує 

позитивну адаптацію цієї групи осіб, що однозначно впливає на формування 

образу у приймаючих громад. 

 Існує нормативно-правова, законодавча бази щодо цього питання, 

також політика держави щодо ІБ проводиться засобами організаційних та 

технічних заходів задля забезпечення ІБ. Виділяють наступні види діяльності за 

сферою застосування: 
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                ІБ особистості - такий стан захищеності особистості а також 

соціальних груп, при якому вона або вони не страждають від деструктивного 

впливу інформації, що призводить до неправдивого сприйняття навколишньої 

дійсності, погіршення її психо-емоційного стану, модифікування поведінки чи 

обмеження свободи вибору. 

Під час вторинного аналізу соціологічних досліджень було виявлено 

погіршення психо – емоційного стану ВПО, пов’язаного, на їх думку, з 

викривленням інформації щодо цієї групи осіб. 

ІБ організації становить за мету захищеність організації з позиції її 

інформаційного середовища, та забезпечується цілеспрямованою діяльністю 

посадових осіб з використанням дозволених методів. 

 

ІБ держави - це стан захищеності держави від деструктивного 

інформаційного впливу як від внутрішніх, так і від зовнішніх інформаційних 

загроз. 

Інформаційна безпека особистості та певних соціальних груп на 

території України не може вважатися досягнутою через постійну інформаційну 

війну з сусідніми державами та всередині самої країни. Внутрішньо переселені 

особи можуть зазнавати негативного інформаційного впливу та також 

формувати свою поведінку у відповідь на певний образ, створеній у ЗМІ. При 

цьому все інше населення також не може вважатися інформаційно захищеним, 

так як також зазнає вплив та формує у власній свідомості подібний, часто 

розпливчасто-негативний, стереотип. 

 

Подібна ситуація створює нове підґрунтя для виникнення нових 

конфліктів та пов’язаних з цим соціальних небезпек. По своїй суті конфлікт 

представляє собою певне зіткнення інтересів або поглядів, суперечку або 

боротьбу ворогуючих осіб або груп. Джерелами конфлікту зазвичай виступає 

соціальна нерівність у суспільстві та нерівний розподіл матеріальних та 

нематеріальних благ та цінностей. Будь-який конфлікт що відбувається у 
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суспільстві можна вважати соціальним. Розрізняють такі типи соціальних 

конфліктів: 

 

За групою: 

Політичні (між політичними системами);Соціальні (між соціальними 

системами); 

Економічні (конфліктують економічні системи, напр. 

корпорації)Конфлікти між людьми: 

За учасниками (конфлікти між окремими особами, конфлікти усередині 

особи, конфлікти особи із суспільством, між окремими суспільствами);  

 За сферами (політичні, економічні, релігійні, побутові, міжнаціональні, 

тощо)За характером (справжні, давні, випадкові); 

 

Суб’єктами конфліктів виступають як окремі люди, так і групи людей, 

об’єднаних певною ідеологією, метою, тощо. Форми перебігу конфлікту 

бувають відкрита та закрита (латентна). Перша представляє собою відкриту 

суперечку, боротьбу чи протистояння. Друга характеризується “підпільною, 

невидимою” активністю. 

 

Часто виникає ще так званий “пост конфліктний синдром”, при якому 

фаза гострого протистояння минула, або відбулося значне поліпшення ситуації, 

але між суб’єктами конфлікту продовжується протистояння та відчувається 

напруженість. При цьому у подальшому можливо виникнення конфлікту 

наново [13]. 
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Висновки четвертого розділу 

 

З вищеописаного можна зробити висновок, що внутрішньо переміщені 

особи в Україні є соціальною групою, яка першочергово постраждала від 

загальнодержавної надзвичайної ситуації соціального характеру (збройного 

конфлікту та створення зони АТО на території Донецької та Луганської 

областей), яка призвела до значних матеріальних витрат, ураження та загибелі 

людей, знищенню матеріальних об’єктів, тощо. В глобальному сенсі ця 

надзвичайна ситуація стала причиною виникнення даної соціальної групи, яка 

сформувалась з переселенців, які рятувалися втечею з місць свого проживання. 

           Ситуація з ВПО в України також можливо характеризувати через 

пост конфліктний синдром. Переселенці з регіонів Донецької та Луганської 

областей через невиразний та умовно-негативний образ у ЗМІ можуть 

сприйматися іншим населенням України не як соціальна група людей, яка 

постраждала від надзвичайної ситуації у вигляді збройного конфлікту, а як 

соціальна група “нижчого” походження, або така, яка несе в собі ознаки 

ворогуючої ідеології або нації. Така ситуація може виникнути через те, що 

група ВПО може ототожнюватися у свідомості людей з представниками 

соціальної групи активістів так званого “ЛДНР”. 

Внутрішньо переміщені особи в свою чергу можуть відчувати подібне 

ставлення або ототожнення у свій бік, що призводить до відчуження та ізоляції 

цієї групи та посилює соціальне напруження. З метою зняття цього 

напруження та унеможливлення виникнення подальших соціально-політичних 

конфліктів а також забезпечення інформаційної безпеки населення України, 

так як один із методів ліквідації наслідків збройного конфлікту на сході 

України необхідно забезпечити створення правдивого та цілісного образу ВПО 

у ЗМІ. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У ході нашого дослідження ми розібрали поняття ВПО та його різність з 

поняттям Біженці або переміщені особи. Було виявлено що поняття ВПО 

з’явилось у 20 сторіччі у зв’язку з частими переміщеннями різних груп людей 

на фоні катастроф, військових конфліктів, тощо. 

 

Державна політика України щодо ВПО стала необхідною саме за часів 

перших мігрантів Криму та Донбасу, наразі створено міністерство у справах 

окупованих територій та ВПО. 

За допомогою міжнародних організацій сім’ям ВПО було надано 

матеріальну, медичну, допомогу у розміщенні ВПО та гуманітарної допомоги 

загальною сумою біля 200 000 мільйонів євро. 

 Також було розглянуто механізми паблік релейшнс та формування 

іміджу, через яке були розглянуті механізми формування у аудиторії певних 

образів. Очевидно, що процес набуття людиною у своїй свідомості образів 

предметів або явищ є динамічним та триває все її життя. Зазвичай інформацію 

Людина шукає у власному арсеналі або в ЗМІ. Під час активного пошуку 

людиною інформації важливим чинником виступає її доступність та якість. 

Сучасні ЗМК формують інформаційну картину світу індивіда напряму (у разі 

його безпосереднього сприймання) або опосередковано (через спілкування з 

іншими людьми, які споживають медіа).  

Одним з головних у формуванні образів є візуальний фактор, тобто 

основний маркер завжди ховається на поверхні та маніпулювання ним – 

свідоме паплюження істинного образу. 

Відбувається двостороння взаємодія, адже з одного боку люди активно 

використовують медіа для задоволення власних потреб, що стало зручним та 

швидким актом через появу мережі Інтернет, з іншого ж традиційні медіа 

продовжують моделювати уявлення людей про події навколишнього світу, 

обираючи та тиражуючи лише певні теми. Варто також зауважити, що у 
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сучасному надлишку інформації та медіа, аудиторія шукає надійні та перевірені 

джерела, завжди доступні за вимогою. Сааме тому під час дослідження ми 

використовували матеріали тільки з найретинговіших телеканалів та програм. 

 

У ході контент – аналітичного дослідження було виявлено критичну 

нестачу інформації в новинарних тижневих випусках «ТСН ТИЖДЕНЬ» та 

«ПОДРОБИЦІ ТИЖДНЯ».  

У вибірковій сукупності за 1 рік випусків обох програм було виявлено 

тільки 1 тематичний сюжет про проблематику ВПО, 1 сюжет в якому 

згадувалось про ВПО, та 1 сюжет у якому показано місцеве населення, яке 

примусово збирається переїжджати, що також може впливати на формування 

образу ВПО серед представників іншого українського населення. 

Два з трьох сюжетів було випущено на телеканалі «1+1» та в них так чи 

інакше показуються окремі особи, які погано відкликаються про Україну. 

Обидва сюжети не є тематичними, у них тема ВПО зачеплена побіжно. 

Один сюжет було випущено на телеканалі «ІНТЕР» та він був 

тематичний. Героїнею сюжету стала бабуся, якій заблокували видачу пенсій за 

необґрунтованих причин, також було показано її сина, який також переїхав з 

Донецьку та пішов служити до лав української армії, що могло позитивно 

повпливати на формування образу у цільової аудиторії. 

 В обох програмах частіше ВПО показують як жінок похилого віку, які 

належать до нижче ніж середнього класу, мають маленький дохід та 

розраховують на підтримку держави. Також часто показують дітей та матерів, 

або вагітних. Щодо освіти в сюжетах також було показано другорядних героїв, 

які належать до професій бюджетної сфери: лікарі, вчителі, воєнні, 

поліцейські. Їх лексика в основному відрізняється від лексики головних героїв. 

Частіше представники цих професій у кадрі говорять українською мовою 

незалежно від їх місця народження. 
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Головні герої, тобто самі ВПО говорять саме російською мовою. 

Під час перегляду «ПОДРОБИЦІ ТИЖДНЯ» ведучій застосував 

неправильно термінологію назвавши ВПО – біженцями, що е недопустимим, 

так як ці терміні несуть абсолютно різні змісти. Слово біженець визиває у 

глядача більше емоцій, тому це можна назвати своєрідною маніпуляцією; 

В жодному з сюжетів не було показано позитивних прикладів адаптації 

ВПО; 

У «ТСН ТИЖДЕНЬ» частіше використовують негативні змісти, 

показують ВПО як нещасних людей, які чекають допомоги від держави та 

самостійно діяти неготові, тому що занадто налякані або з інших причин; 

У «ПОДРОБИЦЯХ ТИЖНЮ» самі ВПО показані в позитивному сенсі, 

як законослухняні громадяни, які вміють діяти самостійно та не чекають 

підтримки. За словами бабусі в якої відібрали пенсію, вона зовсім не бажає 

отримувати державну допомогу так як думає що є люди яким потрібно більше 

ніж їй. Бабуся каже що їй образливо не отримувати власну пенсію, яку вона 

заслужила працюючі.  

Державна влада у сюжеті показана як рекет, який незаслужено відібрав 

у матері бійця АТО пенсію та проявила неувагу; 

 

Практичний вияв цієї роботи полягає у комплексному контент аналізі 

наявного відеоматеріалу у «ТСН ТИЖДЕНЬ» на «1+1» ти «ПОДРОБИЦІ 

ТИЖДНЯ» на «Інтері», відповідності соціально – демографічних характеристик 

образу та реального статистичного «образу» ВПО.  

За статистичними дослідженнями, які розглядалися в роботі 

найбільшою частиною переселеного населення стали жінки у непрацездатному 

віці, так само під час контент- аналітичного дослідження було виявлено частоту 

появи відповідного образу жінки у непрацездатному віці. 
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Також був проведений якісний аналіз контенту під час якого було 

виявлено використання невірної термінології стосовно ВПО та намагання 

різних новинних програм відповідати запитам аудиторії у вигляді змістовних 

маркерів:  

 - застосування мовної різності; 

- недоброзичливі коментарі; 

- неосвітленість позитивно - адаптованих представників ВПО; 

- випинання проблемних ситуацій та висвітлення ВПО у якості 

утриманців; 

Рекомендовано провести кількісне контент – аналітичне дослідження, у 

якому буде розглядено більша кількість кейсів за для більш репрезентативного 

результату, за яким можна буде точно сказати яким є образ ВПО на теренах 

українських медіа – ресурсів. 

Провести опитування приймаючих спільнот, метою якого буде 

виступати зясування типових стереотипів серез приймаючих громад. 

За для створення позитивного або реального образу ВПО, який має 

прямий вплив на соціально – політичну безпеку на загальнодержавному рівні як 

самих ВПО так і приймаючих громад рекомендовано застосувати інструменти 

паблік релейшнс. 

Створення позитивного образу на основі Трендсеттеру або за 

допомогою застосування методів піар – менеджменту, допомагатиме 

позитивній адаптації ВПО та більш позитивного сприйняття представників цієї 

групи у представників приймаючих громад. 
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