
МЕДІЙНА ПРОГРАМА В УКРАЇНІ ЗА ПІДТРИМКИ USAID: 
ПОЛІТИЧНЕ ТОК-ШОУ НА UA: ПЕРШИЙ ПОСИЛЮЄ 

СУСПІЛЬНУ ДИСКУСІЮ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ

«Зворотний Відлік» - нове політичне шоу, яке дозволило подвоїти аудиторію 
каналу та досягти показника у 26,5 млн переглядів на усіх платформах.

Контекст 
У 2019 році в Україні пройшли президентські та парламентські вибори. 
Громадяни скористалися правом переобрати представницькі органи. 

Медіа відіграли важливу роль під час обох виборів. Приватні телеканали 
промотували своїх кандидатів та викорстовували чорний піар щодо 
супротивників. Український новостворений суспільний мовник, який нещодавно 
перестав бути державним, зіткнувся з новим викликом: створення якісного, 
соціально значимого та політично релевантного контенту.

Залучення Суспільного
Напередодні виборів, Суспільний 
мовник усвідомив виклик аудиторії 
на якісний політичний контент. 
З допомогою Медійної програми в 
Україні за фінансування USAID, що 
її імплементує Internews, експерти 
Суспільного запустили «Зворотний 
Відлік» у березні 2019.
На ток-шоу прийшли кандидати, 
щоби взяти участь у модерованій 
дискусії з експертами щодо 
виборчих процесів, аудиторією у 
студії, та громадянами з різних 
куточнів України. Під час 
програми відбувалось прямоефірне телефонне опитування глядачів. 

Кандидати на посаду президента  та представники політичних партій відповідали 
на жорсткі запитання в обмежені часові проміжки. Крім того, Vox Україна 
проводили перевірку заяв гостей. Щотижневе шоу виходило до дострокових 
виборів українського парламенту 21 липня.

Медіа оглядачі та медіа монітори високо оцінили «Зворотний Відлік» за 
поєднання чесного та розважального у форматі. За результатами моніторингу 
Ради Європи, який виконала коаліція ГО у липні 2019 року, «Зворотний Відлік» 
визнано «найбільш збалансованим ток-шоу» серед тих, що виходили на 
10 національних телеканалах.  

Вплив: дебати поглиблюють довіру серед глядачів
“Зворотний Відлік” швидко став популярним. Прямоефірні 28 епізодів вийшли 
на телеканалі UA: Перший  та 24 регіональних мовниках, UA: Культура, UA: Крим 
(з кримсько-татарською озвучкою) та на YouTube каналі Суспільного із 
англійськими субтитрами, а також на Facebook сторінці мовника та на 
Українському Радіо. Відтак шоу здобуло 26,5 млн переглядів та 
прослуховувань на усіх платформах.

Успіх програми продемонстрував попит аудиторії на якісний контент щодо 
виборів та на інформацію щодо кандидатів. Українці не лише отримали шанс 
бути залученими навколо якісного контенту, понад те – цей контент було 
вироблено Суспільним мовником, що посилювало його статус як джерела якісної 
інформацїі для широкого кола глядачів. Після того, як шоу з’явилось на екранах, 
понад 325 тис. користувачів  Facebook долучилися до кампанії щодо підтримки 
дебатів саме на Суспільному, користуючись хештегами #дебати_челендж та 
#хочубачитидебати 
 
 ДО:
“На UA:Першому нема того, чого найбільше від нього очікують - найкращих на 
українському телебаченні новин та різножанрових програм суспільно-політичного 
спрямування.» - вважає Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту 
медіа та комунікації, членкиня Незалежної медійної ради.

 ПІСЛЯ:
«Це надзвичайно важливий момент, оскільки в нашому моніторингу UA: Перший — 
єдиний телеканал, який не мав «джинси» під час обох виборчих кампаній. Якщо ми 
зауважували брак висвітлення виборчого процесу під час президентської кампанії, 
то вже під час парламентської кампанії на телеканалі UA: Перший кількість 
матеріалів про парламентські вибори зросла», — сказала Діана Дуцик.
“ Я ніколи не працювала в настільки вмотивованій і гіпервідповідальній команді 
молодих прекрасних людей, як зараз… Я думаю, що цей проект показав, що  Суспільне 
варте наших зусиль та може втілювати проекти такого масштабу.” – Мирослава 
Барчук, співведуча «Зворотного Відліку».

Ведучі «Зворотного Відліку» Мирослава Барчук та Павло Казарін. Із сайту Суспільного
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Facebook Live: Зворотний Відлік швидко став популярним в аудиторії на традиційних латформах та у соціальних медіа. Один із глядачів коментує, 
що мав намір голосувати за Юлію Тимошенко, однак передумав після перегляду шоу.


