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У статті аналізується баланс позитивних і негативних новин на трьох українських телека-
налах – «1+1», «Інтер» і «ICTV». Визначаються новинні особливості кожного з каналів та вплив 
новинного контенту на масову свідомість. При дослідженні характеру українських телевізійних 
новин утверджується ідея, що в суспільстві є запит на позитивні новини. І якщо людей регуляр-
но привчати до позитивних новин, то можна змінити моральне здоров’я суспільства. При цьому 
журналістам не потрібно лакувати дійсність чи замовчувати важливі події, а варто відповідаль-
но ставитися до духовного та емоційного стану телевізійної аудиторії. 
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BALANCE OF POSITIVE AND NEGATIVE NEWS ON UKRAINIAN TV 
CANNELS 
The article analyzes the balance of positive and negative news on three Ukrainian TV channels «1 

+ 1», «Inter» and ICTV. The news features of each of the channels and their influence on the mass 
consciousness are determined. The study of the nature of Ukrainian television news confirms the idea 
that society has a demand for positive news. And if people are regularly taught the positive news, it can 
change the moral health of society. At the same time, journalists do not need to varnish reality or conceal 
important events, but should treat the spiritual and emotional state of the television audience responsibly.

Key words: media ecology, positive news, negative news, yellow news, mimesis, catharsis.

Вступ. Аналізуючи новинну політику українських телеканалів, Людмила Таран 
зауважує, що кількість негативу в телевізійних новинах «значно переважає» 

позитив [13, с. 257]. Негатив на телебаченні «є більш інтелектуально важким ін-
формаційним продуктом, аніж породження позитиву» [11, c. 21]. Українське теле-
бачення хибує «здебільшого шокуючою, вражаючою кліповою інформацією» [12, с. 
288]. Це зумовлено тим, що воно переймається рейтингами й популярністю, а тому 
є недостатньо «самостійною силою, мозком суспільства» [3, с. 45]. Домінування не-
гативних новин на телебаченні «має значний вплив на розум та почуття людей і фор-
мує громадську думку» [2, с. 61]. Ганяючись за поганими новинами, телебачення 
нагнітає в суспільстві депресію, атмосферу бездуховності, відчуття безперспектив-
ності життя в країні, шкодить моральному здоров’ю суспільства. Для збереження 
морального здоров’я в кожному випуску новин мають обов’язково бути позитивні 
історії, які демонструють, що, незважаючи на драматичні випадки життя, людство 
не деградує, а розвивається й гуманізується. Віра в людину, в її кращі якості при де-
мократії і відкритості суспільства допоможуть країні бути успішною та консолідова-
ною. Тому дослідження новинного балансу на телебаченні, яке має значний вплив на 
масову свідомість, є актуальним для такої молодої демократичної країни, як наша. 

Медіаекологія перегукується з ідеєю Володимира Вернадського про ноосферу, 
але цей напрям досліджень має свого безпосереднього зачинателя – Маршала Ма-
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клюена, який обгрунтував термін медіаекологія в 60-х роках ХХ ст. Медіаекологія 
розвиваються в різних країнах. В Україні цією проблемою займаються Інститут еко-
логії масової інформації Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, видання «Медіакритика», дослідники Борис Потятиник, Наталя Габор, Наталя 
Киселюк, Мар’ян Лозинський, Ксенія Тараненко, Інна Черемних, у працях яких 
порушуються різні аспекти медіаекології в Україні – від теоретичних проблем до 
психологічних, лінгвістичних, культурних. Співвідношення позитивної та негатив-
ної інформацій на сайтах і телебаченні досліджував Центр контент-аналізу, який 
опублікував за результатами звіт «Чому новини засмучують і злять нас» [9]. Свої 
спостереження за балансом позитивних і негативних новин демонструють Іван Бон-
даренко в статті «Про негатив теж треба говорити, але ж не показувати його круп-
ним планом» [1]; Мирослав Ліскович і Сергій Тихий у розвідці «Атака негативом: 
як телевізійні новини деморалізують українців» [4]; Мар’яна Закусило в публікації 
«Тренд на позитив і втома від «поганих новин» [3]. Отож, ця проблема на сьогодні 
розробляється, але потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є виявлення тенденції в балансі позитивних і негативних 
новин в інформаційних випусках протягом трьох днів на трьох популярних укра-
їнських телеканалах – «1+1», «Інтер» і «ICTV». Завданнями ставляться: з’ясувати 
реальний стан речей у характері новин українського телебачення на каналах «1+1», 
«Інтер» і «ICTV» та запит в суспільстві щодо позитивних новин. 

Методи дослідження. Основним методом дослідження є контент-аналіз, який до-
взоляє виявити тенденції у випусках українських новин, баланс позитиву і негати-
ву, відповідальність редакцій новин за моральне здоров’я суспільства. Емпіричні 
дані отримано за допомогою перегляду та детальному аналізу телевізійних новин у 
випусках ТСН, «Подробиці», «Факти» на каналах «1+1», «Інтер» і «ICTV».

Результати й обговорення. Аналіз позитивних і негативних новин на трьох укра-
їнських телеканалів показує, що на кожному з цих каналів цей баланс різний. Роз-
глянемо, яку політику в цьому сенсі проводить кожен із телеканалів. 

ТСН, канал «1+1». Випуски ТСН нагадують кримінальну хроніку: убили, піді-
рвали, згвалтували, пограбували. 13 років тому на каналі «1+1» виконавчим дирек-
тором був румунський телевізійник Адріан Сирбу, який нав’язав формат «жовтих» 
новин, вважаючи, що новини й, загалом, політика телеканалу мають опиратися на 
фундамент із шести «С»: скандал, секс, сенсації, смерть, страх і сміх. Із того часу змі-
нювалися менеджери, але новинна інерція в ТСН так і тримається на цих шести «С». 

16 вересня 2021 року в ТСН з 11 новин лише дві були позитивні: одна про змаган-
ня вогнеборців у Чернівцях, друга про те, як компанія Ілона Маска відправила на 
орбіту перший туристичний екіпаж. 

А ось теми 9 інших новин: під час обстрілу в місті Щастя на Луганщині російські 
бойовики випустили 13 артилерійських снарядів, які зруйнували житлові будинки 
й трансформатор; від розпаленого багаття в Карпатах вибухнув і травмував четверо 
та вбив двох туристів снаряд, який пролежав у землі від Першої світової війни; у 
Дніпрі відбувся теракт, унаслідок якого загинули інструктортактичної медицини 
Олексій Кавлаку та керівниця Дніпропетровської служби надзвичайних ситуацій 
Дарина Гречищева; в Одесі затримали жителя Херсонщини, який зберігав гранати 
в камері схову супермаркету, збираючись їх продати; під час дорожньо-транспорт-
ної пригоди в Лодзькому воєводстві загинуло двоє українців і троє поляків, що пра-
цювали в місцевій будівельній компанії; у Полтаві на уроці фізкультури померла 
десятирічна школярка; в Україні погіршилася ситуація з коронавірусом; чотири 
роки тому в Одесі сталася масштабна пожежа, під час якої загорівся один із корпусів 
дитячого табору «Вікторія» й загинуло три дівчинки; 21 рік тому було вбито журна-
ліста Георгія Гонгадзе, а замовників убивства досі не покарано (Новини України та 
світу. ТСН. 16.09.2021).
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У новинах 17 вересня з 16 подій на каналі «1+1» 5 було позитивних: лікарі й ді-
єтологи радять, як правильно харчуватися восени; у космос полетів перший екіпаж 
із туристами на борту; завдяки хірургічній новації молодику врятували розтрощену 
руку; українські паралімпійці привезли 98 медалей; в Україні відбувся відбір кра-
сунь на конкурс «Міс Україна».

Але негативних новин у випуску ТСН було вдвічі більше: туристки, які постраж-
дали внаслідок вибуху в Карпатах, досі залишаються в опіковому відділенні; в Укра-
їні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус; у Львові на виклик до хво-
рої дитини приїхав п’яний лікар швидкої допомоги; в Іспанії розбилася українська 
туристка, яка робила селфі на скелі; на Донбасі збільшилася кількість обстрілів ро-
сійськими бойовиками; в Росії відбулися вибори до Державної Думи, в яких брали 
участь громадяни окупованих українських територій; Україну заллє дощами; через 
дим від трави, яку підпалили, на дорозі зіткнулося п’ять автомобілів та мотоцикл; 
у селі Червоний Садок на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на автомобіль, в 
якому їхав сусід із дружиною; у Житомирі від вибуху на приватному підприємстві 
постраждало троє людей (Новини України та світу. ТСН. 17.09.2021). 

18 вересня з 16 новин ТСН 7 було позитивних: на Полтавщині з’явився проєкт 
просвітницької кампанії вакцинації проти коронавірусу; українські пластичні хі-
рурги пропонують запровадити пластичну хірургію в державних клініках; як ви-
ховати любов до старших, використовуючи досвід казахських родин; репортаж із 
туристичного космічного польоту; Тріумфальну арку в Парижі затягнули декора-
тивною сріблястою тканиною; гурт «Океан Ельзи» виступив у Львівському універ-
ситеті імені Івана Франка, де вчився лідер гурту Святослав Вакарчук; композито-
рові Ігорю Покладу, співакам Оксані Білозір, Наталії Шелепницькій та Іво Бобулу 
в Києві закладено іменні зірки; гурт «Казка» відсвяткував мільйон підпискників у 
ютубі. 

Але 9 новин у випуску ТСН містило негативну інформацію: стало відомо прізви-
ще української туристки, яка зірвалася зі скелі в Іспанії і розбилась; на курорті в 
Затоці невідомий посварився з господарем кафе й застрелив його з мисливської руш-
ниці; на Дніпропетровщині троє комунальників загинуло в каналізаційній шахті; 
троє людей загинуло, а один перебуває у тяжкому стані від зіткнення вантажівки з 
кросовером; у Кабулі пролунав вибух, який знищив автомобіль; в Україні збільши-
лася кількість інфікованих коронавірусом; у Києві за 7 місяців народилося менше 
малюків, ніж минулого року; в Одесі співробітник поліції поїхав на червоне світло, 
від чого загинув водій легкового автомобіля; у Вашингтоні з протестами зібралися 
прихильники Трампа, щоб звернути увагу громадськості на засуджених за минуло-
річний штурм Капітолія (Новини України та світу. ТСН. 18.09.2021). 

Така кількість негативу в новинах дратує і викликає обурення в глядачів. Ось 
як зреагувала одна з дописувачок ютубу на випуск ТСН: «Це не новини, а просто 
кримінальна хроніка!!!! Зробіть хоч один випуск новин, де будуть розказувати про 
Україну, досягнення, будівництво і т. д. Люди повинні знати, що є нового, щоб пи-
шатися своєю державою! Давно не дивилася новин, але й далі не буду! Просто гидко 
дивитися».

 «Факти», ICTV. 16 вересня випуск «Фактів» на каналі ICTV розпочався з нега-
тивних подій: у Карпатах від вибуху снаряду з часів Першої світової війни травмова-
ні та загинули туристи; російські бойовики обстріляли місто Щастя; в Україні збіль-
шується кількість хворих на коронавірус. 

Але після цього йде блок позитивних новин: у Києві проходить V Український 
жіночий конгрес; у Сосницькому районі на Чернігівщині розвивається молочне 
фермерство, яке має підтримати держава; в Україні з’явилися перші автівки, які 
заправляються воднем; у PinchukArtCentre відзначають п’ятнадцятиліття своєї ро-
боти (Факти. ICTV. 16.09.2021). 
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17 вересня «Факти» знову розпочали випус із негативних новин: в Україні збіль-
шилася кількість хворих на коронавірус; російські війська на Донбасі знову посили-
ли обстріли; в Туреччині й США тривають пожежі; в Росії з численними порушен-
нями, без міжнародних спостерігачів та із залученням жителів окупованого Криму 
й Донбасу пройшли вибори до Державної Думи.

Але позитивних новин було вдвічі більше: в Україні значно збільшується обо-
ронний бюджет; Верховна Рада України визнала криптовалюту; із Києва до Канева 
відновили рейси катера «Ракета» по Дніпру; Президент України Володимир Зелен-
ський зустрівся з переможцями Паралімпійських ігор у Токіо і вручив їм нагороди; 
за 40 кілометрів від Луцька зацвіло мільйон осінніх квітів; на Херсонщині – кавуно-
вий бунт (Факти. ICTV. 17.09.2021). 

18 вересня «Факти» подали таку інформацію негативного характеру: в Україні 
збільшилая кількість хворих і померлих від коронавірусу; в Росії із численними 
порушеннями та залученням до голосування жителів окупованих земель України 
тривають вибори до Державної Думи; на Донбасі російський безпілотник обстріляв 
будинки цивільних людей; у Бейруті, де в минулому році здетонував склад селітри, 
виявлено український слід. 

Але знову вдвічі більше було позитивних новин: попри шалений спротив Ро-
сійської Федерації, Україна внесла в роботу засідання ООН питання про окупацію 
Росією Криму й частини Донбасу; в Україні відзначили День прибирання, на яко-
му громадські активісти в різних містах України зібрали тонни сміття; на Донбасі 
збільшилася кількість диких тварин; Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ визнані 
кращими українськими містами для проживання; гурт «Океан Ельзи» дав безко-
штовний концерт у Львівському університеті імені Івана Франка; у Києві пройшов 
ярмарок виробників органічних продуктів (Факти. ICTV. 18.09.2021).  

«Подробиці», канал «Інтер». Дотримано балансу позитивних і негативних новин 
у «Подробицях» на каналі «Інтер». Із 15 новин, показаних 16 вересня, негативних 
8: у Карпатах загинули туристи, які підірвалися на снаряді; на Черкащині хлопець-
підліток загинув від знайденого снаряда, що пролежав у землі від Другої світової 
війни; житлові будинки на Донбасі знову під обстрілом; через підняття цін на газ 
в Україні на наступний рік не вистачає 12 мільярдів гривень на субсидії; попри за-
борону торгівлі з Кримом й ОРДЛО, деякі українські підприємці торгують з окупо-
ваними частинами України, обходячи заборони та не сплачуючи податки; у Глухові 
Сумської області батько жорстоко вбив трирічного сина; у Парижі відбулася зустріч 
канцлерки Німеччини Ангели Меркель із Президентом Франції Емануелем Макро-
ном, на якій вони обговорили ситуацію в Україні, лідери європейських держав лобі-
ювали російські інтереси; за минулу добу в Україні виявлено майже 6 тисяч інфіко-
ваних коронавірусом. 

І 9 позитивних новин: на Київщині запрацювала аеромобільна швидка допомо-
га; у Черкасах вперше в Україні хворій дівчинці пересадили кістковий мозок; США 
можуть передати Україні два комплекси високоефективної ізраїльської системи 
протиракетної оборони «Залізний купол»; Європарламент ухвалив жорстку резолю-
цію щодо російського газогону в обхід України «Північний потік-2»; МЗС України 
відреагувало на сфабриковану ФСБ Росії справу, закликавши Російську Федерацію 
звільнити з тюрем незаконно утримуваних громадян України; під час російсько-бі-
лоруських військових навчань «Захід-2021» на українському кордоні з Білоруссю 
збільшилася кількість прикордонних нарядів; у Києві відкрили кафе, яке обслуго-
вують діти з синдромом Дауна; компанія Ілона Маска відправила на орбіту четверо 
космічних туристів (Подробности. Інтер. 16.09.2021).

17 вересня в «Подробицях» було показано 19 новин, з яких 6 негативних: на оку-
пованому Донбасі загарбники силою утримують в ув’язненні 30 громадянок Укра-
їни, п’ять з яких потребують невідкладної медичної допомоги; у Кривому Розі у 
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квартирі стався вибух, причина якого досі не з’ясована; в Україні збільшилася кіль-
кість хворих на коронавірус; в Єгипті не визнають українські паперові сертифікати 
вакцинації від коронавірусу через відсутність на них QR-коду; в Україні за рік на 
20% збільшилася кількість аварій на дорогах; українським ЗВО скоротили фінансу-
вання, від чого сотні викладачів стали безробітними. 

І 13 позитивних новин: під час засідання РНБО України накладено санкції на 80 
громадян Російської Федерації, винних у втягуванні у вибори до Державної Думи 
громадян окупованого Криму й Донбасу; у наступному році мінімальна зарплата 
лікарів в Україні буде піднята до 20 тисяч гривень; МЗС України закликало між-
народну спільноту не визнавати вибори до Держдуми через грубі порушення та за-
лучення до виборчого процесу громадян окупованих частин України; у Берліні 18 
днів голодують шестеро молодих людей, вимагаючи зустрічі з трьома основними 
кандидатами на посаду канцлера Німеччини, щоб вирішити, як зупинити кліма-
тичні зміни на Землі; український уряд дозволив складати дистанційно екзамени на 
водійські права; Президент України з дружиною та міністрами зустрілися з україн-
ськими паралімпійцями; Президент України вручив нагороди «Герой-рятувальник 
року»; міський голова Києва привітав столичних рятувальників з їхнім професій-
ним святом; у Кропивницькому пройшов конкурс читців поезії; у Києві відбулося 
шоу ретромобілів; на 90 років засекретив суд Лондона заповіт принца Філіпа заради 
захисту гідності його вдови – королеви Єлизавети ІІ.

І одна інформація в «Подробицях» була нейтральною, не містила позитивних 
чи негативних емоцій, оскільки не зачіпала національні інтереси українців: Фран-
ція, США та Австралія посварилися через підводні човни (Подробности. Інтер. 
17.09.2021).

18 вересня «Подробиці» подали 15 новин, з яких негативних було 10: в Україні 
забуксували темпи вакцинації, усього провакциновано 12% населення; в Австра-
лії тисячі людей протестують проти карантину, пов’язаного зі штамом «Дельта»; у 
політичних колах з’явилися чутки про відставку Голови Верховної Ради України 
Дмитра Разумкова; майже 50 тисяч ошуканих українців опинилися в руках кіберз-
лочинців; на курорті Затока з мисливської рушниці вбито власника кафе; у Дніпрі 
одночасно розбилося три автомобілі; за останній тиждень в Україні майже на грив-
ню подорожчав бензин; на Донбасі знову порушено перемир’я; у Черкасах ветерани 
війни на Донбасі протестують проти арешту двох своїх побратимів; у Кривому Розі в 
каналізаційному колодязі загинуло троє працівників водоканалу.

Позитивних було лише 4 новини: в Ізраїлі почали робити третє щеплення від ко-
ронавірусу, завдяки чому зупинено епідемію; у Києві відкрилися курси боротьби з 
корупцією; Білгород-Дністровський відзначає своє 2500-річчя; космічні туристи по-
вертаються з орбіти.

І нейтральна для українського суспільства інформація про сварку між Франці-
єю, Австралією і США через розірваний контракт на будівництво атомних субмарин 
(Подробности. Інтер. 18.09.2021).

Говорячи про військовий кофлікт на Донбасі, на телеканалі «Інтер» уникають ви-
словлень, що там іде російсько-українська війна, а замість Росії дипломатично гово-
рять «ворог». Тоді як інші телеканали називають речі своїми іменами. 

Висновки та перспективи. Якщо телебачення щодня у великій кількості подає 
інформацію про вбивства, згвалтування, аморальність, цинізм, то в суспільстві це 
викликає апатію, безнадію і зневіру в те, що в країні може налагодитися нормальне 
життя. У суспільстві є запит на позитивні новини. Проведене студентами Сумсько-
го державного університету опитування засвідчує, що серед найбільших недоліків 
теленовин глядачі називають «надмір негативу» [1]. При цьому моральне здоров’я 
суспільства значною мірою залежить від телевізійних новин, які можуть формувати 
громадські ідеали за допомогою сильного й благородного героя нашого часу (воїна, 
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що захищає країну від російської окупації, лікарки, яка врятувала життя людині, 
хлопчика, який виніс із пожежі дитину) або деморалізувати суспільство безконеч-
ними кримінальними злочинцями, які стають негативними героями новин. Якщо 
людей привчати до позитивних новин, то так можна змінити моральне здоров’я сус-
пільства. І мова йде не про лакування дійсності, а про відповідальність журналіста 
за моральне здоров’я країни. Адже закони Арістотеля, висловлені ним у «Поетиці», 
можна з мистецтва перенести на журналістику. Журналістика теж має опиратися 
на мімезис як наслідування життя й катарсис як духовне очищення через емоційне 
переживання. Громадянське суспільство має впливати на якість журналістики, ви-
магаючи від неї шукати героїв нашого часу, позитив, а не депресивну інформацію і 
злочинців. Це не означає, що негативні події не повинні бути в теленовинах. Жит-
тя різноманітне, і в ньому є все. Проблема балансу позитивних і негативних новин 
має постійно досліджуватися, а її результати обговорюватись під час діалогу громад-
ськості з журналістами, журналістикознавцями й менеджерами ЗМІ.

Хіба ми не переживали й не змінилися на краще від вчинків простих людей, коли 
під час революції і гострої фази російсько-української війни на Донбасі бачили в но-
винах приклади героїзму і благородства? І якщо ми хочемо побудувати країну, про 
яку мріяли кращі сини й доньки України, то маємо побудувати вільне, культурне, 
заможне й конкурентне суспільство. А це неможливо без медіаекології, яка опира-
ється на ті ж закони Арістотеля, що й література, театр, кіно, музика, тому телека-
нали повинні не лише продавати новини, а й виловлювати з щоденного потоку подій 
і показувати суспільству приклади людського благородства, героїзму, вірності, па-
тріотизму, інформувати про новини літератури, музики, образотворчого мистецтва, 
кіно. Адже життя – це не пекло, яким його часто намагаються зобразити нам у теле-
візійних новинах, а драма людського духу, в якій є і жорстокість, і людська доброта, 
і моменти щастя, і трагедії, тому не треба перетворювати новини на поганий кри-
мінальний роман, у якого немає нічого, крім безпросвітної інформаційної депресії. 
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Introduction. The speed of translating bad news to each other is almost twice the speed 
of translating good news. Bad news is better remembered, and people discuss it more often, 
making their own judgments, judgments, and interpretations. But, chasing the bad news, 
television fills the society with depression, an atmosphere of spirituality, prospects for the 
country’s development.

Relevance and purpose. The topic of the study is important in the context of maintaining 
moral health and consolidating Ukrainian society. The purpose of the publication is to clarify 
the balance of positive and negative news in the news of Ukrainian TV channels «1 + 1», 
«Inter», ICTV.

Methodology. The main method of research is content analysis, which allows to 
identify trends in Ukrainian news releases, the balance of positive and negative news, the 
responsibility of newsrooms for the moral health of society. Empirical data were obtained by 
observing television news in the issues of TSN, «Details», «Facts».

Results. The study found that TSN issues resemble a criminal chronicle. 13 years ago, the 
executive director of the «1+1» channel was Romanian TV host Adrian Sirbu, who imposed 
the format of «yellow» news, believing that news should be based on scandal, sex, sensations, 
death, fear and laughter. Since then, the news on the «1+ 1» channel has had just such a 
character. In the news of TV channels «Inter» and ICTV, a balance of positive and negative 
news is observed. But the Inter channel avoids calling the conflict in Donbas a war between 
Russia and Ukraine.

Conclusions. If television broadcasts large amounts of murder, rape, immorality, and 
cynicism on a daily basis, it causes apathy, hopelessness, and despair in society that a normal 
life can be established in the country. The problem of the balance of positive and negative 
news should be constantly researched and discussed in society.
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