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  АНОТАЦІЯ

У магістерській роботі досліджуються особливості функціонування політичних 
ток-шоу на українському та світовому телебаченні. Аналізується їх структура 
через побудову схем та дослідження впливу на аудиторію.Розглянуто наявні 
сучасні та минулі зразки представленого жанру.Розкриваються особливості та 
відмінності жанру серед розглянутих зразків світового контенту. 
Охарактеризовано вплив політичних ток-шоу на свідомість аудиторії.
Досліджено популярність специфічного жанру телебачення серед українських 
глядачів телевізійного сегменту.

Ключові слова: ток-шоу, телебачення, політика, аналіз, вплив,
маніпуляція, аудиторія, схема, світовий досвід.

In the master's work explore the features of functioning of the political talk-
shows on Ukrainian and world television. Their structure is analyzed through
constructing schemes and studying the impact on the audience. The presented
genre is considered of the available contemporary and past samples. This work
reveals the peculiarities and differences of the genre among the considered models
of world countries. It is characterized by the impact of political talk shows on the
consciousness of the audience. It was investigated specific genre popular among
Ukrainian television viewers television segment. It was described the influence of
political talk shows on the consciousness of the audience. The popularity of the
specific television genre among Ukrainian TV segment audience was explored.

Keywords: talk show, television, politics, analysis, influence, manipulation,
audience, scheme, world experience.


