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ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
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МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ



ПАРАМЕТРИ МОНІТОРИНГУ 

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕФІРУ 
ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ СИТУАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ, ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ТА В КРИМУ 
Цілодобовий тижневий моніторинг ефіру розважально-інформаційних телеканалів: 

1+1, ICTV, UA:Перший, Інтер, НТН, Україна.

Головним завданням моніторингу є встановлення частки ефіру розважально-інформаційних 

телеканалів, що присвячується висвітленню ситуації в Донецькій, Луганській областях та в Криму. 

Обсяг моніторингу кожного телеканалу: 168 годин

Загальний обсяг моніторингу: 1008 годин

Період проведення: листопад-грудень 2017 року

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації в Донецькій, Луганській областях та в Криму, 

зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і художні фільми, соціальна реклама та інший 

контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.

Зокрема, до категорії «Героїзація учасників бойових дій, ветеранів і волонтерів» був віднесений 

телевізійний контент, який висвітлює індивідуальні вчинки та особисті історії конкретних людей, 

які слугують прикладами для наслідування і відтворення.

Моніторинг здійснюється за зверненням Міністерства інформаційної політики України.

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ



Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації на Сході України зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

Висвітлення ситуації на Сході України 

в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

ICTV

1+1

Україна

Інтер

UA:Перший

НТН

Частка* | Хронометраж, години

         4,1% | 06:55:06

        3,7% | 06:12:35

     1,8% | 03:00:19

    1,7% | 02:54:15

    1,7% | 02:53:16

0% | 00:00:00

*Частка від тижневого ефіру, %

     2,2% 
    середня частка 

тижневого ефіру, 

присвяченого 

висвітленню 

ситуації на Сході

22 години
сумарний час ефіру шести провідних телеканалів України, 

що присвячений висвітленню ситуації на Сході
/ Загальний обсяг моніторингу: 1008 годин /

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ



Українська армія

Стан і перспективи реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

Цивільне життя ветеранів

Ситуація на Сході в контексті міжнародної політики

Поточна ситуація на підконтрольних та на тимчасово 
окупованих територіях

Переселенці з тимчасово окупованих територій

Героїзація учасників бойових дій, ветеранів і волонтерів

Українські політв'язні, полонені 

Інформаційна безпека України

Волонтерська діяльність

Частка* | Хронометраж, години

   *Частка від загального обсягу 

  контенту на тему висвітлення 

ситуації на Сході України, %

Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

Висвітлення ситуації в Донецькій 

і Луганській областях 
в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

Антиукраїнська диверсійна діяльність

                 33% | 07:21:21

         21% | 04:31:09

     13% | 02:51:50

   11% | 02:25:10

  7% | 01:29:45

 5% | 01:05:44

3% | 00:43:02

3% | 00:37:25

2% | 00:26:09

1% | 00:17:20

1% | 00:06:36

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації на Сході України зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.

Тема



Тема героїзації учасників бойових дій, 

ветеранів і волонтерів 
в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

1+1

ICTV

Україна

UA:Перший

Інтер

НТН

Частка* | Хронометраж, години

  1,2% | 02:04:23

 0,3% | 00:31:11

 0,1% | 00:13:18

0,03% | 00:02:58

0% | 0:00:00

0% | 00:00:00

*Частка від тижневого ефіру, %

Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

4 хвилини 

30 секунд
середня тривалість сюжетів, що 

присвячені індивідуальним 

вчинкам та історіям учасників 

бойових дій, ветеранів і 

волонтерів

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації на Сході України зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.



Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

Тема української армії 
в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

Частка* | Хронометраж, години

  1,1% | 01:49:14

 1,0% | 01:45:27

  0,8% | 01:23:27

 0,8% | 01:20:19

 0,6% | 01:02:54

0% | 00:00:00
*Частка від тижневого ефіру, %

Інтер

UA:Перший

1+1

ICTV

Україна

НТН

57%
частка статистичної інформації в сюжетах, 

що присвячена Збройним силам України

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації на Сході України зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.



Висвітлення теми окупації Криму 
в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації в Криму зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

Частка* | Хронометраж, години

0,25% | 00:25:27

 0,14% | 00:13:47

 0,10% | 00:09:52

0,02% | 00:01:54

0% | 00:00:00

0% | 00:00:00
*Частка від тижневого ефіру, %

ICTV

1+1

Інтер

Україна

UA:Перший

НТН

0,1% 
середня частка тижневого ефіру розважально-інформаційних 
телеканалів, що присвячена темі окупації Криму

  50 секунд
  середня тривалість репортажу щодо подій, 

пов'язаних з кримською тематикою  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ



Тема окупації Криму 
в ефірі розважально-інформаційних телеканалів

Частка* | Хронометраж, години

*Частка від загального обсягу контенту 

на тему висвітлення ситуації в Криму, %

Переслідування громадян України в Криму, політв'язні

Поточна ситуація на території окупованого Криму

Крим в контексті міжнародної політики

Переселенці з Криму

Цілодобовий тижневий моніторинг ефірів розважально-інформаційних телеканалів: 1+1 | ICTV | UA:Перший | Інтер | НТН | Україна

Обсяг моніторингу 

кожного телеканалу: 

листопад-грудень 

2017 року

168 

годин

Період 

проведення:

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

                 44% | 00:22:39

                40% | 00:20:36

       14% | 00:06:55

 2% | 00:00:50

 

До частки ефіру, що присвячений висвітленню ситуації в Криму зараховані всі передачі, окремі сюжети, документальні і 

художні фільми, соціальна реклама та інший контент на ці теми, що розміщений у телевізійному ефірі.
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