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Методологія

• Опитано 51респонденти (журналісти,
актівісти організацій національних меншин,
корінних народів, експерти з числа
національних меншин, підприємці,
службовці) (серпень-вересень)
• 33 чоловіки, 18жінок
• Регіони – Київ,Ужгород, Закарпатська
область,Чернівці,Чернівецька область,
Одеса,Одеська область, Харків, Дніпро,
Херсон,Херсонська область



методологія

• Мета опитування: Визначення пріоритетів і запитів в
сфері отримання інформації, використання різних ЗМІ
представниками національних меншин, журналістами,
що спеціалізуються на тематиці міжнаціональних
відносин, права національних меншин.

• Завдання опитування:
• визначення пріоритетів у отриманні інформації (мова
інформації, джерела інформації)

• визначення пріоритетів цільової аудиторії в отриманні
даних інформаційно-аналітичного, розважального
контентів
ставлення до медіареформ та її вплив на можливості
розвитку ЗМІ національних меншин



Ознайомлення з медіареформою, створенням Громадського
мовлення



Оцінка рівня враховування потреб представників національних меншин під
час медіа реформи



Оцінка рівня врахування
потреб



Оцінка рівня врахування
потреб

1.Реформа повністю враховує потреби
національних меншин щодо мови на
регіональному рівні
2.Передбачений контекст подання інформації про
життя національних меншин на регіональному
рівні
3.Реформа повністю враховує потреби
національних меншин щодо мови на
національному рівні
4.Передбачений контекст подання інформації про
життя національних меншин на національному
рівні



Основні джерела отримання новин



Основні джерела отримання інформації політико-аналітичного характеру



Основні джерела отримання культурно-документальної інформації



Основні джерела отримання музично-розважальної інформації



З яких ТБ каналів Ви дізнаєтеся
новини про події в Україні?



Якій мові Ви надаєте перевагу під час перегляду програм культурно-
розважального характеру?Виберіть усі можливі варіанти відповіді»



Коментарі
• Не спостерігаю навіть обговорення цієї теми, водночас є маніпуляції і провокації
міжнаціональної ворожнечі щодо ромів, є потреба у пропозицій програмі

• хотелось чтобы в нашем государстве было отдельное министерство по правам и
работе с нац.меньшинами Украины

• необхідно створення національних редакцій мовлення на регіональному рівні
• Медиареформу одобряю. Это хорошо, что украинского языка в медиа стало больше,
особенно в культурно-развлекательном плане.Это не вредит польской диаспоре в
Украине, т.к. разделяется в целом всеми комфортно.

• Все представители польской диаспоры встраиваются в процессы изменений, которые
происходят в Украине.Все поляки в Украине понимают хорошо украинский язык.
Попытки создать какой-то резонанс в русскоязычной среде носят чисто политический
характер.

• Ничего из пожеланий национальных меньшинств не учитывается.Навязывается
украинский язык, ограничиваются права русскоговорящих.

• Никогда в Украине не сталкивался со случаями национальной дискриминации.
Наверное потому, что внешне не выделяюсь.Украинцы - народ не очень
националистичный.

• Дуже мало інформації про зміни у медісфері для широкого загалу.
• Хотелось бы появления немецких каналов для обучения и совершенствования языка
• контент украинского телевидения (национального и регионального) в целом низкого
качества


