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Важливо, що більшість з цих видань вже самі є привабливими брендами, тому чіткий образ читача, що 

дбайливо формується журналом, в той же час є і для нього самого орієнтиром при підготовці наступного матеріалу  
(наприклад, узагальнений образ «дівчини в стилі «Cosmo» чи «гламурної дівчини» з обкладинки  часопису «Shape» 
і таке інше). 

Саме у форматі глянцевого  журналу з його біографічною установкою, орієнтацією на створення певного 
стилю життя («life style»), можливе необхідне для брендів сегменту  преміум-класу використання історій життя 
засновників чи топ-менеджерів з метою формування привабливого іміджу товару і тієї «філософії життя», яку він 
повинен втілювати. 

Висновки 
Таким чином, в умовах інформаційного суспільства і глобалізації рекламні стратегії, набуваючи складного 

синтетичного характеру, програмують  певні соціальні ролі, здатні підмінити індивідуальні сценарії життя. На 
зміну індивідуальній самоідентичності приходить колективна. В теорії західних ЗМІ цей феномен дістав назву 
«криза автобіографізму»: індивідуальна ідентичність в рекламному і глянцевому дискурсі витіснена колективною 
ідентичністю «ми», узагальненим «стилем життя», магією причетності споживача та анонімного автора 
рекламного тексту (копірмайтера). 

Тим самим реклама на порубіжжі ХХ-ХХІ століть все відчутніше набуває характеру автономного виду 
масового, розважального «мистецтва», поступово втрачаючи своє пряме призначення бути стимулом продажу  і 
перетворюючись у нову ідеологію, яка змикається зі сферою паблік рилейшинз (див. також : [6]). 

Подальшим напрямом дослідження може бути дослідження ідеологічної  функції реклами в нових 
соціальних та громадсько-політичних умовах. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМ БІЗНЕСОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ  
 

Розглядається бізнесовий контент в ефірі спеціалізованих українських телевізійних каналів. Аналізуються його джерела 
і структура. Пропонується комплексна методика оцінки якості телевізійних програм бізнесової тематики.  

Ключові слова: українське телебачення, ділове/бізнесове телебачення, діловий/бізнесовий канал, бізнесовий контент, 
бізнесова аудиторія.  

 
Рассматривается бизнес-контент в эфире специализированных украинских телевизионных каналов. Анализируются его 

источники и структура. Предлагается комплексная методика оценки качества телевизионных программ деловой тематики.  
Ключевые слова: украинское телевидение, деловое/бизнес- телевидение, деловой/бизнес- канал, бизнес-контент, бизнес-

аудитория. 
 
The article deals with business content on Ukrainian television. Its structure, content, special features and target audience are 

analyzed. An integrated method to estimate its quality is proposed. 
Key words: Ukrainian television, business-TV, business content, business channel, business audience. 
 
Питання про затребуваність і ефективність бізнесового контенту в українському телевізійному мовленні на 

повний зріст постало 2008 року. Фінансова криза влаштувала пересічному українцеві доволі ефективний лікбез. 
Тоді вся країна дізналася, що таке міжбанківський валютний ринок (коротко – міжбанк) і яким чином за лічені дні 
він може зробити одних у рази багатшими, а других – біднішими. Раз у раз із екранів телевізорів політичні лідери, 
намагаючись пояснити, чому замість виконання красивих передвиборчих обіцянок українці здобули чергову 
скруту, оперували все новою і новою економічною термінологією. «Проблемні запозичення», «іпотечна криза», 
«мораторій на дострокове зняття депозитів», «технічний дефолт» тощо.  
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Люди прагнули дізнатися, що насправді відбувається в країні. Не від політиків, що читали «розумні слова» з 

листа, а від фахівців, здатних надати компетентну оцінку та ефективну пораду. У суспільстві окреслився різкий 
стрибок попиту на бізнесову інформацію. Наскільки готовими виявилися до цього українські телевізійні канали? 
Чи могли вони запропонувати широкому загалу і, насамперед, бізнес-аудиторії (інвесторам, підприємцям, 
фінансистам, менеджерам тощо) якісний тематичний контент, який би відповідав їхнім вимогам і потребам? Чи 
готові надати його нині? 

Аби відповісти на ці питання, необхідно насамперед мати чіткі критерії визначення якості телевізійного 
контенту. Знайти їх в узагальненому вигляді можна зокрема у працях Кузнецова Г. В. [1, 2], Куляса І. П. [3], 
Мелещенка О. К. [4] та Чекмишева О. В. [5]. Або ж – у редакційних настановах BBC для авторів випусків новин та 
інформаційних програм [6].  

Методики, оптимізовані під спеціалізований телевізійний контент, зокрема, бізнесовий, – відсутні. Саме 
поняття телевізійного бізнес-контенту, що досить ретельно прописане в англомовній науковій літературі, в 
українській – донедавна практично не досліджувалося. Нині окремі кроки у цьому напрямі зроблені у роботах 
Єлісовенка Ю. П. [7], Марченко А. В. [8], Школьного В. Г. [9] та попередніх статтях автора [10, 11]. 

Мета дослідження: розробити універсальну методику оцінки якості програм бізнесових телевізійних 
каналів. 

На початок 2013 року в Україні є чотири канали, що позиціонують себе як бізнесові (ділові). Це: «Перший 
діловий» («First Business Channel»), «UBR» («Ukrainian Business Resource»), BUSINESS (до 2012 року виходив в 
ефір під брендом UBC) та створений 2012 року Національним банком України – канал БТБ. 

Говорити нині про такі оцінні характеристики контенту цих каналів як якість, ефективність та затребуваність 
– можна хіба що умовно.  

Якщо 2010 року в телевізійній панелі компанії GfK Ukraine були враховані рейтинги 2 з 3 існуючих на той 
момент в країні бізнесових телеканалів [12]. А саме: «Першого ділового» та UBR, то 2012 – в ній представлений 
лише UBR. На інформаційний запит у компанії Gfk Ukraine відповіли, що телевізійні канали «Перший діловий», 
BUSINESS та «БТБ» з різних причин з ними не співпрацюють. 

На офіційному сайті «Першого Ділового» можна знайти і скачати презентацію каналу [13]. У ній, зокрема, 
зазначено, що «частка ТК «Перший діловий» серед усіх телеканалів за переглядом новин складає 23.3%». Таке 
твердження викликає чимало питань. Зокрема, будь-яка інформація про те, ким, коли і у який спосіб проводилися 
відповідні дослідження – відсутня. А сама назва, під якою файл з презентацією збережений на сайті, «fbc2011», 
натякає на те, що дані – не найсвіжіші.  

У презентації, що розміщена на офіційному сайті телеканалу BUSINESS, інформація про рейтинг каналу 
відсутня [14]. Телеканал БТБ станом на січень 2013 року власного сайту не має взагалі. 

Тож порівняти ефективність українських бізнесових каналів спираючись на фактичні рейтингові показники 
– неможливо. 

У питанні визначення і співставлення якості все ще складніше. Зрозуміло, що досягти стовідсоткової 
об’єктивності у визначенні параметрів цього критерію неможливо. Однак саме він є найбільш універсальним для 
порівняння. Ми пропонуємо комплексну методику оцінки якості, яка передбачає: 

1. Оцінку влучання в цільову аудиторію.  
2. Багатокомпонентну фахову оцінку.  
Пропонована методика може застосовуватися як паралельно із визначенням рейтингу (на цьому побудована 

перша складова), так і без нього. Це робить її придатною як до телевізійних програм, що вже виходять в ефір, так і 
до проектів, що перебувають лише на стадії запуску. При паралельному застосуванні, треба окремо розглядати два 
показники: загальний рейтинг і безпосередньо серед цільової аудиторії. За відсутності рейтингових покажчиків, 
функції піплметру включаються до фахової оцінки.  

Пропонована схема фахової оцінки передбачає три базові компоненти. 
1. Оцінку роботи творчої групи сторонніми (не причетними до виробництва) фахівцями (журналістами, 

редакторами тощо). 
2. Оцінку роботи технічної групи сторонніми (не причетними до виробництва) фахівцями (операторами, 

режисерами тощо). 
3. Комплексна оцінка контенту тематичними експертами, що входять до ядра цільової аудиторії 

(представниками бізнесу, економістами тощо). 
Очевидно, що кваліфікаційний рівень оцінювачів має бути зіставним з рівнем виробників. Кількість 

оцінювачів – варіативна, залежно від масштабів конкретної програми, над якою їм належить працювати. 
Процедура оцінки не обов’язково має бути дорадчою. Себто – не потребує присутності всіх фахівців в один час і в 
одному місці. Гіпотетично – кожен із них може просто переглядати телевізор у себе вдома або ж отримати файли з 
ефірними чи повністю готовими до ефіру версіями кількох випусків програми в особистому порядку. Наприклад, 
електронною поштою або через FTP-сервер.  

Для проведення комплексної оцінки програми необхідна репрезентативна вибірка. Якщо над програмою 
працюють кілька випускових груп (позмінно), то у вибірці мають бути представлені програми, підготовлені 
кожною з груп. Якщо програма має кілька випусків на день (ранковий, денний і вечірній), то мають бути 
представлені зразки кожного з випусків. Таким чином обсяг вибірки безпосередньо залежить від самого проекту. 
Якщо йдеться про програму, що виходить раз на тиждень і над якою працює одна випускова група, то для оцінки 
достатньо двох-трьох випусків. Якщо ж програма виходить щоденно, кілька разів на день, і готують її кілька 
випускових груп, то для отримання комплексної оцінки залученим експертам доведеться опрацювати великий 
обсяг матеріалу.  

Звісно, що оцінювачі не мають безпосередньо пов’язані з виробниками. Аби уникнути можливості 
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особистісного впливу.  

Аби мінімізувати суб’єктивність кожної оцінки, необхідні чітко визначені критерії. Розглянемо їх для 
кожного компоненту.  

Почнемо з оцінки роботи творчої групи. Вона цілковито відповідальна за власне зміст (наповнення) 
програми і частково – за його ефірне втілення. 

І. П. Куляс та О. А. Макаренко пропонують таку редакцію світових стандартів інформаційної журналістики 
[3]. 

1. Оперативність подання інформації. 
2. Точність подання інформації. 
3. Вичерпність (або повнота) інформації. 
4. Баланс думок і позицій. 
5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок. 
6. Достовірність інформації. 
7. Простота подачі інформації.  
Ці самі стандарти знаходимо в редакційних настановах для співробітників BBC [6]. Чи можна застосовувати 

їх до ділової журналістики і бізнес-контенту, який вона продукує? На думку автора, – так. Чи важливо для бізнес-
середовища отримувати інформацію максимально оперативно? Так. Чи важливо, щоб ця інформація була точною, 
повною та достовірною? Безумовно. Чи має значення, щоб данні були подані максимально просто, зрозуміло? 
Напевне, менше, ніж у журналістиці «для всіх», але все одно має. Тому, на нашу думку саме ці стандарти можна 
покласти в основу фахової оцінки роботи творчої групи. Але чи достатньо їх для повної оцінки якості матеріалу? 
Навряд. Адже тут необхідно враховувати ще низку формальних параметрів.  Зокрема виділимо два базових: якість 
тексту (що звучить в кадрі або за ним) і якість подачі інформації.  

Якість тексту визначають: логічність викладу матеріалу, грамотність його написання, багатство мови, 
авторський стиль (його наявність як така, характерні особливості). Критерії визначення якості подачі: добір 
професійних презентаторів (журналістів, ведучих), відповідність їхніх образів очікуванням аудиторії, відповідність 
формату подачі змісту інформації, оригінальність оформлення тощо. Кожен перелік не є вичерпним і може 
доповнюватися або варіюватися. Проект, що претендує на сталу аудиторію, має вирізнятися серед інших і бути 
пізнаваним для цільового глядача. Це досягається за рахунок індивідуалізованої стилістики програми, 
максимальної кількості ексклюзивних матеріалів, власної бази спікерів, аналітиків, «незасвічених» на інших 
каналах тощо. 

Щодо співвідношення важливості всіх параметрів, що піддаються оцінці, варто зазначити: для бізнесової 
аудиторії значення має насамперед сам контент, решта параметрів – мінімалізовані. Для широкого загалу їхнє 
значення більше. Харизматичний ведучий, «красива» картинка та приємний голос за кадром можуть корегувати 
загальну кількість глядачів (а відповідно – і рейтинг) програми в рази. 

В оцінці роботи технічної групи виділимо три основні критерії: якість відеоряду, якість монтажу та якість 
додаткової графіки. За відеоряд відповідальна насамперед знімальна група (журналіст та оператор). Саме вони на 
місці зйомок мають стежити за тим, щоб здобути все необхідне відео, забезпечити якість майбутньої телевізійної 
«картинки»: правильність кадрування, різкість, дотриманість балансу кольорів, освітленість, фокусування на 
потрібних деталях тощо. 

За монтаж відповідальний режисер монтажу. У випадках особливої важливості він може бути присутнім на 
зйомці і керувати нею. Але зазвичай – знайомиться із відзнятим оператором відео вже безпосередньо у процесі 
монтажу. Тому очевидно, що він безпосередньо залежний від якості роботи знімальної групи. Проте, його доробок 
теж має вельми суттєве значення в оцінці всього матеріалу в цілому. Серед критеріїв оцінки відзначимо такі: 
логічність розстановки відеоряду, його відповідність тексту за кадром, темпоритм тощо. 

Одна з визначальних рис бізнесового контенту в потоці телевізійного мовлення – його насиченість 
фактажем. Зокрема, якщо йдеться про аналіз ситуації на фінансових ринках, то в тексті неможливо обійтися без 
великої кількості цифр і власних назв. Така інформація доволі важко сприймається на слух навіть цільовою 
аудиторією, себто – людьми, безпосередньо пов’язаними з бізнесом, економікою та фінансами. Тому її краще 
ілюструвати графічно: плашками, схемами, діаграмами, фотографіями, анімацією, рухомим рядком тощо. Якщо 
цього не робиться – то це вже великий «мінус» усьому ефірному продукту в цілому.  

Якщо ж графіка присутня, то постає питання про її якість. Вона визначається, зокрема, доцільністю 
використання або ж невикористання тих чи тих графічних елементів, зрозумілістю та інформативністю для 
цільової аудиторії, відповідністю загальній стилістиці програми (каналу), професійністю виконання. 
Пропонований перелік критеріїв, як і в попередніх випадках, є варіативним. 

Окремо варто зауважити, що надмірне навантаження інформацією кожного кадру, до якого тяжіють нині 
деякі спеціалізовані канали, – теж не є позитивним явищем. Оскільки глядачі просто не встигають сприймати 
значний обсяг інформації. А телебачення – позбавлене можливості «перечитати сторінку», як це можна зробити в 
друкованих або ж Інтернет засобах масової інформації. 

Щодо комплексної оцінки контенту тематичними експертами, то її потенційні критерії, фактично, 
узагальнюють усі наведені вище параметри.  

Фахівці-телевізійники оцінюють, наскільки професійно зроблений той чи той телевізійний продукт і на 
підставі цього видають висновок – наскільки потенційно привабливим він є для цільової аудиторії. Натомість 
безпосередні представники цієї аудиторії підтверджують чи спростовують цю гіпотезу, відповідаючи на питання: 
«Наскільки це цікаво мені, моєму колезі, бізнесовому партнеру?».  

Вкрай важливим є питання інтерпретації результатів. Цінність проведення фахової оцінки полягає 
насамперед в тому, що вона дозволяє порівнювати за якісними параметрами контент різних програм та каналів і 



 103 
паралельно – генерує велику кількість практичних зауважень та рекомендацій щодо оптимізації в кожному 
конкретному випадку.  

Та найбільшу ефективність вона матиме все ж таки при співставленні результатів з фактичними 
рейтинговими показниками.  

Якщо високі оцінки збігаються з високими рейтингами серед цільової аудиторії, то можна робити 
однозначний висновок: продукт є якісним і затребуваним на українському ринку. Якщо фахова оцінка висока, а 
рейтинги серед цільової аудиторії – залишають бажати кращого, висновків може бути кілька: 

– потрібне проведення додаткової інформаційної (рекламної) компанії для ознайомлення потенційних 
глядачів із програмою;  

– необхідна зміна розташування програми в ефірній сітці (перенесення до іншого часового слоту); 
– цільова аудиторія програми не співпадає з реальною глядацькою аудиторією каналу.  
У випадку, коли програма має високі рейтинги серед цільової аудиторії попри негативну фахову оцінку, це 

означає, що в цьому є заслуга або ж рекламістів, які провели результативну кампанію, або ж програмної служби, 
яка розмістила програму у вдалому часовому слоті. Але в обох випадках виробникам варто замислитися над якістю 
свого продукту. Низькоякісний контент не може бути затребуваним упродовж тривалого часу, особливо, якщо 
йдеться про бізнесову аудиторію. 

Якщо рейтинги серед цільової аудиторії низькі і фахова оцінка – негативна, то постає питання радикальних 
змін у програмі аж до припинення її виробництва.  

Проведення експертної оцінки бізнесового контенту в українському телевізійному мовленні дозволить 
говорити про його якість і затребуваність на підставі конкретних даних. Нині ж розміщення тематичних програм в 
ефірі українських каналів і визначення їхнього наповнення часто відбуваються інтуїтивно, що приводить до 
провалу проектів, їхнього проходження повз цільову аудиторію.  

Пропонована методика оцінки не є простою в реалізації. Водночас, вона – всебічна і дозволяє отримати 
виважену багатоаспектну оцінку телевізійної програми, виявити її сильні і слабкі сторони, щоб мати змогу 
покращення.  
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