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Ко ротка
ін фо р ма ц ія
про ДМ
Громадська організація «Детектор медіа» — це медійна платформа
та впливовий аналітичний центр.
ГО «Детектор медіа» (до квітня 2016 року носила назву ГО
«Телекритика») веде свою історію з січня 2004 року. Незмінною
головою організації є її засновниця та натхненниця, відома
українська журналістка та медіаекспертка Наталія Лигачова.
Вже півтора десятиліття команда організації послідовно сприяє
дотриманню журналістських стандартів в українських ЗМІ,
вдосконаленню національного законодавства у медійній та
інформаційній сфері, підвищенню професійного рівня журналістів,
формуванню демократичної культури медіа споживання серед
українських громадян.
Наша місія — сприяти становленню демократичних, вільних та
професійних медіа в Україні і формуванню критичного мислячого та
обізнаного медіаспоживача.
Ми підтримуємо роботу унікальної платформи для широкої
громадської та експертної дискусії з медійних питань — це група
власних інтернет-видань, основним з яких є портал «Детектор
медіа» (detector.media), що розпочав роботу у лютому 2016 року,
продовживши традиції сайту «Телекритика», який у 2001 році був
створений Наталею Лигачовою та розвивався під її керівництвом до
осені 2015 року. Слоган: «Детектор медіа» — «Watchdog українських
ЗМІ».
Функціонують також тематичні сайти: MediaSapiens — єдиний в
Україні інтернет-ресурс, присвячений медіаграмотності; «Суспільне
мовлення» — єдиний ресурс, на якому акумульована уся інформація
про реформу суспільного мовлення в Україні; «Відеотека» —
унікальний відеоресурс із лекціями, онлайн-курсами на медійну
тематику, інтерв’ю з медійниками, репортажами з ключових
медіаподій країни; власними відеопроектами тощо. «Вибори та
ЗМІ» — ресурс, присвячений діяльності медіа та журналістів під час
виборів.
Організація виробляє широкий спектр власних інформаційних
продуктів (аналітику, інфографіку, кепшен-відео, влоги тощо), бере
участь у робочих групах та дорадчих структурах при органах влади,
проводить моніторинги та дослідження, тренінги та різноманітні
публічні заходи.
“Детектор Медіа” прагне бути адекватним реальним потребам
українського суспільства, впливати разом з колегами з інших
медійних ГО на порядок денний українського медіапростору.
Організація поєднує функції засобу масової інформації та
аналітичного центру в сфері медіа та протидії пропаганді в Україні,
і посідає гідне місце серед подібних аналітичних центрів на
міжнародному рівні.
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В і тал ьне
слово
Голови

Наталія Лигачова
Громадська організація «Детектор медіа» у 2018 році, залишаючись видавцем головного порталу
про медіа сферу в Україні, продовжила свій розвиток і як впливовий аналітичний центр. Ми суттєво
розширили кількість моніторингових продуктів, аналітичних досліджень тощо.
А ще ми почали рух у новому для нас напрямку – тренінгового центру. «Школа якісних медіа» від
«ДМ» зібрала на перший набір 20 колег з Білорусі. Протягом чотирьох модулів досвідчені медіа
тренери, зіркові українські журналісти, експерти з фактчекінгу, відеовиробництва допомагали
покращити професійні навички білоруських медійників. У 2019 році Школа розпочне навчання
відеоблогерів зі всієї України.
У 2018-му ми створили нові посібники для журналістів «ЗМІ та вибори. Саморегуляція, безпека,
закони», «Як розпізнати пропаганду в ЗМІ?». Створили та видали унікальну книгу «Суспільне
мовлення в Україні: історія створення та виклики», в якій вперше в історії українського
книговидання зібрана вся інформація про перебіг становлення Суспільного мовлення в Україні та
актуальні виклики, що стоять перед ним. Вперше ми зняли документальний фільм – «Один день з
президентом» авторства Марини Баранівської.
Разом з авторитетним Київським міжнародним інститутом соціології ми провели два великих
дослідження щодо впливу російської пропаганди та ефективності зусиль української держави в
інформаційній сфері. Розпочали співробітництво з Atlantic Council у сфері боротьби з російською
дезінформацією. Провели конкурс карикатур з медіаграмотності, який допоміг долучити нову творчу
аудиторію до промоції критичного мислення та якісних ЗМІ.
Наші проекти, справи, які ми зробили самостійно або у партнерстві з іншими ГО, Незалежною
медійною радою, Комісією з журналістської етики сприяли підвищенню прозорості медіавласності
ключових українських медіа, захисту редакційної політики Суспільного мовлення та його фінансової
спроможності, протидії російській пропаганді та дезінформації через українські ЗМІ, розвитку
саморегуляції в українських медіа, а також створенню запиту на більш якісну журналістику в Україні.
І все це завдяки сильній, потужній команді нашої ГО, підтримці проактивного Правління, членів
нашої організації. За що всім велика подяка й тільки вперед, разом!
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2 0 1 8 рі к у ц и ф р ах
Веб-ресурси
ГО «Детектор медіа»
1. Детектор медіа
2. MediaSapiens
3. Суспільне мовлення
4. Відеотека
5. Вибори та ЗМІ

Статистика
веб-ресурсів
Сукупна кількість
публікацій
Сукупна кількість
унікальних відвідувачів
Сукупна кількість
переглядів

10 тисяч
понад 3 млн 761 тисяч
понад 7млн 387 тисяч
понад

Моніторинг медіа

311
47
4
21
12
11

Всього публікацій на
основі результатів
моніторингу

57

2

Якісний моніторинг
тижневих підсумкових
теленовин на ТОП-каналах

Моніторинг вечірніх
теленовин на 10-х
регіональних каналах
Моніторинг
телепрограм
журналістських
розслідувань

Моніторинг урядової
комунікації щодо
Донбасу

40
24
11
82

Моніторинг проникнення
наративів пропаганди
Кремля в українські ЗМІ

Кількісні та якісні моніторинги
щоденних вечірніх теленовин
на ТОП-каналах
Якісний моніторинг
ефіру розмовних
радіостанцій

Моніторинг суспільнополітичних ток-шоу на
національних телеканалах

Оцінку якості вечірніх теленовин
на UA:Першому, Українському
радіо та 25 регіональних
каналах Суспільного мовлення

Постійний моніторинг
висвітлення пропагандистськими
каналами Росії подій в Україні
Статей для широкої
аудиторії, підготовлених на
базі моніторингових звітів
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Дослідження, аналітичні звіти та публікації
Протидія російській
пропаганді та
медіаграмотність:
результати
всеукраїнського
опитування
громадської думки
(лютий 2018 р.)

Ефективність
державної політики у
сфері інформаційної
безпеки напередодні
виборів: результати
всеукраїнського
опитування
громадської думки
(вересень 2018 р.)

Свобода слова в
умовах інформаційної
війни та збройного
конфлікту

Журналістська освіта
в Україні: чи працює
система?

Посібник «ЗМІ
та вибори.
Саморегуляція,
безпека, закони»

Посібник «Як
розпізнати пропаганду
в ЗМІ?»

Медіаспоживання
та оцінка суспільнополітичних
процесів в Україні
мешканцями східних
областей

Діяльність органів
державної влади в
сфері інформаційної
політики та регуляції
медіа (регулярний звіт)

Посібник «Новинна
грамотність»

Посібник «Суспільне
мовлення в Україні:
історія створення та
виклики»
Унікальні онлайн-продукти
NEW

NEW

NEW

Серія навчальних
лонгрідів для
журналістів «Як
висвітлювати реформи»

Фільм
«Один день з
президентом»

Спецпроект
«Детектор
маніпуляцій»

Онлайн-курс
«Новинна
грамотність»

Онлайн-курс
«Журналістські
розслідування.
Основи»

Мультимедійний
онлайн-посібник
для тинейджерів
«Медіа Драйвер»
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П о рта л
“Детек то р
мед і а”
www.detector.media
Інтернет-видання
«Детектор медіа» —
watchdog українських ЗМІ.
Засноване в лютому 2016
року екс-командою інтернетвидання «Телекритика»
на чолі з Наталією
Лигачовою (“Телекритика”
була заснована Наталією
Лигачовою в 2001 році).
Портал складається з
кількох сайтів:

“Детектор медіа”

www.detector.media

Нішеве онлайн-видання, цільовою аудиторією якого є медійники, медіа експерти, представники
західних та українських громадських, донорських організацій, аналітичних центрів, державні
службовці, політологи, політики, маркетологи, піарники, студенти журналістських вузів та фахівці
дотичних гуманітарних сфер. На сайті до уваги аудиторії – найбільш повна в українських ЗМІ
стрічка галузевих новин, медіакритика, моніторинги медійного контенту, огляди та аналітика медіа
ринку, інформаційної політики держави, проблем медійної галузі, майстер-класи та інтерв’ю з
медійними фахівцями тощо.

Мар’яна Закусило
редактор порталу
«Детектор медіа»

У 2018 році портал «Детектор медіа» залишався найбільш відвідуваним
інтернет-виданням про медіа в Україні, на який за рік заходили
понад 2 млн користувачів. Ми випустили понад 10 тисяч публікацій
(новин, аналітичних статей, авторських колонок, інтерв’ю). Серед
найпопулярніших матеріалів року – історія про звільнення керівниці
інформаційного департаменту каналу ZIK Роксани Руно через
прохання керівництва запросити на ефір Віктора Медведчука;
спогади про покійного телеведучого Олеся Терещенка; розповідь про
експериментальний фейк про кульові блискавки, який підхопили
українські ЗМІ; інтерв’ю відомих журналісток Мирослави Гонгадзе
та Юлії Мостової, медіаменеджерів Володимира Бородянського та
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2018

Олександра Ткаченка; пояснювальні статті про вимкнення аналогового
телебачення та про історію взаємин політика Віктора Медведчука з
медіа тощо. На оновленому підсайті «Відеотека» ми випустили серію
лонгрідів для журналістів «Як висвітлювати реформи» (медичну,
освітню, децентралізації, пенсійну, друкованих ЗМІ, безпеки руху). Ми
продовжили розвивати спецпроекти «Журналістика незалежної України:
перші 25 років», у межах якого випустили 8 великих мультимедійних
інтерв’ю зі знаковими для української журналістики персонами;
«Моніторинг інформполітики» (аналіз діяльності чотирьох державних
органів у сфері медіа); «Моніторинг комунікацій по Донбасу» та
інші. Наприкінці року ми розширили палітру наших дочірніх сайтів,
перезапустивши проект «Вибори і ЗМІ», на якому почали висвітлювати
медійний аспект виборчих кампаній 2019 року (президентську та
майбутню парламентську). Команду «Детектора медіа» у 2018 році
посилили керівник Центру моніторингу та аналітики Отар Довженко,
оглядач медіаринку Наталія Данькова, журналіст MediaSapiens
Володимир Малинка, які в минулому вже працювали в нашій редакції,
і ми дуже тішимося поверненню однодумців і професіоналів до нашої
дружньої родини. А з появою нового smm-фахівця Ярослави Шеремети
новий виток розвитку отримали наші сторінки в соцмережах Facebook,
Instagram, Telegram.

7 638

публікацій
понад 2 млн
відвідувачів
понад 5 млн
переглядів

Media Sapiens

osvita.mediasapiens.ua

«MediaSapiens» – нішеве
онлайн-видання, засноване
у 2010 році. Завдання
сайту – просувати свідоме
використання медіа, сприяти
формуванню критичного
мислення в широкої аудиторії
медіаспоживачів. Ресурс
аналізує тенденції у світовій
журналістиці, маніпуляції
у новинах, а також надає
знання та інструменти для
ефективної взаємодії людей
з-поза медійної сфери з
сучасними медіа.

2018 2 174

публікацій

586

тис. відвідувачів

1.6

млн. переглядів
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Суспільне. Детектор медіа

stv.detector.media

«Суспільне мовлення» –
єдине видання на ринку
про суспільне мовлення в
Україні та світі, яке стало
незалежним майданчиком
для обговорення процесу
реформування, а також
місії та завдань суспільного
мовлення. Засноване у 2010
році.

2018 838

публікацій

Світлана Остапа
заступниця шефредактора порталу
«Детектор медіа» зі
зв’язків з громадськістю,
редакторка сайту
«Суспільне. Детектор
медіа»

188 000
відвідувачів

712 500
переглядів

Сайт «Суспільне. Детектор медіа» продовжує розвиватися як об’єктивне
джерело інформації та майданчик для обговорення ходу найважливішої
медіареформи — створення Суспільного мовлення в Україні. Ми активно
висвітлювали становлення інституції, аналізували менеджерські
рішення та вироблений контент, публікували результати регулярного
моніторингу новин загальнонаціональних та регіональних каналів НСТУ.
Окрім того, ми наголошували на важливості виконання місії Суспільного
і неприпустимості втручання в редакційну політику, опікувалися
зміцненнями гарантій незалежності НСТУ в законодавстві. Матеріали
сайту отримують велику кількість листів, відгуків, коментарів — зокрема
і на сторінці в Facebook, де ведуться активні обговорення публікацій.
Це свідчить про затребуваність ресурсу, а отже розвиватимемо його й
надалі.
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Відеотека

video.detector.media

«Відеотека» — унікальний
відеоресурс із лекціями на
медійну тематику, інтерв’ю з
медійниками й сюжетами з
ключових медіаподій країни.
Заснований у 2009 році.
В 2017 році ми повністю
модернізували дизайн та
програмне забезпечення
сайту, ресурс набув сучасного
вигляду та набув можливості
для надання користувачам
нових сервісів, зокрема,
створення лонгрідів.

2018

118 991

47 305

680 000

620 000

Загальна кількість
переглядів сторінок сайту

Загальна кількість
переглядів відео в YouTube
Вибори та ЗМІ

Загальна кількість
відвідувачів сайту

Загальна кількість
переглядів відео у Facebook

vybory.detector.media

«Вибори та ЗМІ» — у грудні
2018 року Детектор медіа
модернізував спеціалізований
онлайн-ресурс, що
висвітлює діяльність ЗМІ
та журналістів під час
виборів. На цьому ж ресурсі
зібрані корисні поради для
журналістів, а медіаспоживачі
зможуть отримати
правову консультацію,
поскаржившись на
медіаматеріали.
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I. СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ КОНТЕНТУ
(ЗОКРЕМА НОВИННОГО) МЕДІА В УКРАЇНІ
Постійний моніторинг якості контенту
українських теле- і радіоканалів
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Кількісний моніторинг щоденних вечірніх
новин на 7 загальнонаціональних телеканалах
(1+1, Інтер, UA: Перший, СТБ, ICTV, Канал
«Україна» та 5 канал) здійснював експерт
із загальнонаціональних медіа Ігор Куляс.
Спеціальна методологія передбачає отримання
кількісних даних, що відображають якість
новинних випусків та відповідність стандартам
журналістики для новин. Такий моніторинг
проводився щоквартально, було опубліковано 4
звіти.
Якісний моніторинг щоденних вечірніх новин
на 8 загальнонаціональних телеканалах
(1+1, Інтер, UA: Перший, 112 Україна, ICTV,
Канал «Україна», СТБ та 5 канал). Методологія
моніторингу більш гнучка і дозволяє оперативно
реагувати на останні тенденції в медіадискурсі.
Особливу увагу було приділено стану дотримання
професійних журналістських стандартів,
спотворення чи маніпулювання новинами,
матеріалам із випадками цензури або «джинси»,
випадкам пропаганди та дезінформації. Такі звіти
готувалися медіаексперткою Зоєю Красовською
публікувалися на сайті MediaSapiens щотижня
протягом року.
Якісний моніторинг тижневих випусків
новин на загальнонаціональних телеканалах
(1+1, Інтер, ICTV, «Україна», 5 канал, 112, ZIK).
Особливу увагу було приділено стану дотримання
професійних журналістських стандартів,
спотворення чи маніпулювання новинами,
матеріалам із випадками цензури або «джинси»,
випадкам пропаганди та дезінформації. Такі
звіти готувалися медіаексперткою Мариною
Довженко та публікувалися на сайті MediaSapiens
щотижня протягом року.
Моніторинг загальнонаціональних
радіостанцій. Протягом року ми моніторили
новини Першого каналу Українського радіо
– збираючи кількісні дані, що відображають
якість новин і відповідність журналістським
стандартам у новинах, відповідні звіти
публікувалися щоквартально. Також у І та ІІ
кварталі ми досліджували ефір Радіо Ера / Радіо
НВ, аналізуючи контент одного повного ефірного
дня на відповідність журналістським стандартам,
наявність випадків цензури або «джинси», а
також випадків пропаганди та дезінформації.

Моніторинг соціально-політичних токшоу. Постійний моніторинг ток-шоу «Свобода
слова» на телеканалі ІСТV, «Право на владу» на
«1+1», «Український формат» на каналі «News
One», а також періодичний моніторинг шоу
«Головна тема» на каналі «Україна», «Народ
проти» на каналі ZIK, «Політклуб» на Еспресо TV,
«Пульс» на 112 каналі, «Ехо України» на каналі
«Прямий». Особливу увагу було зосереджено
на таких аспектах: аналіз обраної теми, аналіз
запрошених (експертів та гостів студії) залежно
від теми, наявність балансу представлених
позицій, маніпуляції ведучого на рівні вибору
альтернатив під час обговорення, нейтралітет
ведучого у ток-шоу, месиджі, що лобіюються
політичними силами. Всього протягом року
оприлюднено 40 моніторингових звітів.
Моніторинг телепрограм журналістських
розслідувань. Протягом року досвідчені
журналісти Федір Сидорук та Надія БабинськаВірна здійснювали моніторинг телепрограм про
журналістські розслідування на замовлення ГО
«Детектор медіа». Моніторингом було охоплено
шість телепрограм: «Гроші» (1+1), «Центр
розслідувань України» (24 канал), «Наші гроші»
(24 канал, UA:Перший), «STOP корупції» (5
канал), «Схеми» (Радіо Свобода, UA:Перший),
«Ліга корупції» (112 Україна), а також декілька
інших національних та регіональних програм
журналістських розслідувань. Протягом року ми
підготували та опублікували 22 моніторингових
звіти.
Моніторинг якості контенту регіональних
каналів. Моніторинг вечірніх випусків новин
на 10 приватних регіональних телеканалах
на відповідність стандартам журналістики
виконала медіаекспертка Антоніна Мніх.
Моніторинг проводився протягом перших двох
кварталів року. Протягом звітного періоду було
оприлюднено чотири звіти:
- по Харківській області (Simon, 7 канал, АТН);
- по Закарпатській області (21 канал, М-Студіо);
- по Чернівецькій області (ТВА, Чернівецький
Промінь);
- по Дніпропетровській області (11 канал, 9
канал, 34 канал);
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Отар Довженко
керівник Центру
моніторингу та
аналітики ГО
“Детектор медіа”

У 2018 році ми сформували цілісну концепцію роботи моніторингового
центру та доформували команду, яка дозволяє працювати злагоджено, не
порушувати дедлайни, обмінюватись важливою інформацією всередині
організації. Наслідком цього стала можливість разом виробляти унікальний
для України оперативний аналітичний звіт — «Детектор виборів», який
відображає тенденції в інформаційному просторі за тиждень. Ще один
великий крок уперед — формування регіональної експертної мережі, яка
дозволяє вчасно і якісно робити моніторинги філій Суспільного мовника
та приватних телеканалів у всіх областях України. Також ми розробили й
почали втілювати важливий і масштабний новий проект — моніторинг
новин із базою даних, який дозволяє аналізувати теленовини за багатьма
параметрами. Цікавим викликом для нас було допомагати Білоруському
прес-клубу в розробці та запуску масштабного моніторингу різних
білоруських ЗМІ. Найбільшим викликом, до якого ми підготувались і
гідно зустріли, є три виборчі цикли поспіль. Перед виборами порушень
і маніпуляцій у медіа більшає, а їхня фіксація стає ще важливішою для
суспільства. Також ми вже почали, а в 2019 році продовжимо, візуалізувати
результати наших моніторингів у мультимедійному форматі, зокрема відео
для соцмереж, що охоплює десятки тисяч користувачів за межами постійної
аудиторії «Детектора медіа».

Підтримка органів журналістської
саморегуляції
Експерти «Детектора медіа» є членами
ключових органів самоуправління: Комісії
журналістської етики (Світлана Остапа, член
Комісії) та Незалежної медійної ради (Наталія
Лигачова, Голова Ради; Галина Петренко,
членкиня Ради; Отар Довженко, член Ради).
Протягом 2018 року експерти «Детектора медіа»
брали участь у зборах цих органів, звітували
про ухвалені рішення на онлайн-порталі та
надавали широкому загалу інформацію про
журналістське саморегулювання, допомагали
з написанням 10 рішень у справах з порушень
у медіа, які розглядала Незалежна медійна
рада, та з розглядом 43 скарг про порушення
у медіаконтенті, що надійшли до Комісії
журналістської етики.
Протягом 2018 року «Детектор медіа» разом
із низкою національних ГО працювали над
створенням Медіаруху «Медіа за усвідомлений
вибір», що об’єднав загальнонаціональні та
місцеві ЗМІ задля об’єктивного висвітлення
президентських та парламентських виборів 2019.
У вересні «Детектор медіа» разом із Інститутом
масової інформації опублікував посібник із
саморегулювання для журналістів під час
виборів «ЗМІ та вибори: саморегуляція, безпека,
закони» та провів відкритий круглий стіл
«Саморегуляція і журналістські стандарти під час
виборів» (17 вересня). Дискусія поклала початок

самоорганізації журналістської спільноти
у Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір»
(публічна презентація Медіаруху відбулася на
початку 2019 року).
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Створення кращих умов для розвитку
Суспільного мовлення
Сайт «Детектора медіа» «Суспільне. Детектор
медіа» не лише висвітлює основні зміни в
Національній суспільній телерадіокомпанії
України (НСТУ), а й є єдиною в Україні
платформою для свідомого обговорення викликів
та перспектив реформи. Протягом 2018 року
«Детектор медіа» продовжував інформувати свою
аудиторію про ключові рішення органів правління
НСТУ, зокрема, про оптимізацію структури, зміни
в умовах оплати праці, ухвалення Наглядовою
радою і Правлінням базових документів компанії.
Ми також здійснювали постійний аналіз змін у

контенті радіо і телеканалів у столиці та регіонах.
Ми спостерігали високу взаємодію зі змістом вебсайту – через коментарі та е-мейли; значно зросла
аудиторія Facebook-сторінки веб-сайту (6 500+
фоловерів у Facebook), де відбувається активне
коментування всіх матеріалів. Загалом, 838
матеріалів (з яких 630 новин) було опубліковано
на сайті «Суспільне» у 2018 році; загальна
кількість відвідувачів 188 000; загальна кількість
переглядів – 712 500. Ці матеріали допомогли
стейкхолдерам та співробітникам НСТУ краще
розуміти перебіг реформи на НСТУ.
У грудні 2018 року «Детектор медіа» видав
книгу «Суспільне мовлення в Україні: історія
створення та виклики». Експерти з питань
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медіа, безпосередньо долучені до становлення
Суспільного мовлення в Україні – Світлана
Остапа, Вадим Міський, Ігор Розкладай –
розкривають історію перетворення державних
телерадіомовників на Національну суспільну
телерадіокомпанію (НСТУ). Це був шлях
від адвокації необхідного законодавства до
утворення юридичної особи та її перших кроків.
Також у книзі означено основні виклики, з
якими стикається Суспільне радіо й телебачення
наприкінці перших двох років роботи. Книга буде
корисна для студентів журналістики, дослідників з
України та інших країн, співробітників суспільних
теле- і радіомовників, журналістів.
У 2018 році «Детектор медіа» також підтримували
інформування про основні зміни у
Національній суспільній телерадіокомпанії
шляхом створення спеціальних інфографічних
матеріалів, участі у внутрішніх заходах НСТУ та
міжнародних подіях в Україні та за кордоном.
Експерти «Детектора медіа» Світлана Остапа
та Вадим Міський відвідали регіональні філії
НСТУ для обговорення перебігу реформування
безпосередньо з редакціями теле- і радіоканалів
у Житомирі, Рівному, Луцьку, Черкасах,
Кропивницькому, Одесі та UA:Донбас; візити
були здійснені за підтримки Офісу Ради Європи в
Україні.
Моніторинг новин на каналах НСТУ. У 2018 році
Детектор медіа продовжив сприяти підвищенню
якості контенту НСТУ шляхом проведення
незалежного моніторингу новин каналів
Суспільного мовлення. Окрім перелічених вище

моніторингів новин каналу «UA: Перший», як
одного з національних телеканалів у загальному
моніторингу Детектора медіа, протягом
року ми також вивчали новини на Першому
каналі Українського радіо та 25 регіональних
телеканалах Національної суспільної
телерадіокомпанії України. Методологія
моніторингу передбачала оцінку якості вечірніх
новин протягом 5 робочих днів. Моніторингові
звіти публікувалися щоквартально на сайті
«Суспільне. Детектор медіа».
«Детектор медіа» також активізував свої
адвокаційні зусилля на підтримку незалежності
НСТУ. Експерт «Детектора медіа» Вадим Міський
запропонував нову модель фінансування НСТУ,
що полягає у зменшенні вирішального права
Уряду і Парламенту при розрахунку фінансування
НСТУ на рік та передбачає розподіл доходів ренти
за користування радіочастотним ресурсом до
спеціального фонду держбюджету і цільового
направлення коштів на фінансування НСТУ.
Запропонована модель широко обговорювалася
і знайшла підтримку в Наглядової ради
НСТУ, міжнародних інституцій та експертів,
але потребує подальшого просування для
ухвалення Парламентом. Крім того, експерти
Детектора медіа підтримували збільшення
рівня поточного фінансування Суспільного
мовника, беручи постійну участь в зустрічах з
міжнародними організаціями, парламентськими
фракціями, органами виконавчої влади та іншими
стейкхолдерами, а також в національних та
міжнародних заходах з цієї тематики.
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Вадим Міський
програмний директор
ГО «Детектор медіа»,
секретар Наглядової
ради НСТУ

Новостворене суспільне мовлення стикнулося в перші ж роки роботи
з викликами, які загрожують його незалежності. Насамперед, це
ненадійні гарантії фінансування, які призвели до зменшення бюджету
мовника на 25% у перший рік роботи, 50% — у другий рік та 45%
— у третій. Запропонована нова модель фінансування базується
на стандартах Ради Європи та підвищує шанси отримати бюджет,
достатній для реалізації місії Суспільного мовника. Разом з тим,
не менш важливим способом досягнення фінансової незалежності
є налагодження кращої взаємодії НСТУ зі своєю аудиторією та
ключовими стейкхолдерами, рівень обізнаності яких про Суспільне
мовлення та його місію залишається критично низьким.

Також протягом року ми захищали редакційну незалежність Національної суспільної
телерадіокомпанії, зокрема збереження на рівні закону права НСТУ самостійно визначати обсяг
часу для висвітлення діяльності народних депутатів.

Сприяння становленню кращого регулювання та
нормальних ринкових відносин у медіа-сфері
Прозорість медіавласності. Протягом 2018
року «Детектор медіа» підготував та опублікував
три журналістські розслідування про власність
ЗМІ на регіональному рівні – у Дніпрі, Харкові
та Одесі. Було прийнято рішення зосередитися
на регіональних телеканалах, оскільки власники
загальнонаціональних ЗМІ здебільшого
відомі громадськості, але місцеві ЗМІ також
відіграють суттєву роль у межах своїх громад
під час передвиборчих кампаній, особливо у

Галина Петренко
директорка ГО
«Детектор медіа»

парламентських виборах, що відбудуться у 2019
році.
Сприяння розробці та реалізації
законодавства щодо державної підтримки
кінематографу. Протягом звітного року ГО
«Детектор медіа» здійснював моніторинг
прозорості державного фінансування
виробництва фільмів і телесеріалів, включно з
викриттям прихованої співпраці з Росією.

Закон «Про державну підтримку кінематографії» було прийнято ще в
2017 році. Він передбачає державну підтримку не лише виробництва,
а й суміжних, не менш важливих сфер — кінодиструбуції,
кінопромоції, кінотеатрів, кіноархіву та кіноосвіти. Але крім
цього представники індустрії чекають на запровадження системи
cash rebates — повернення частини кваліфікованих витрат на
виробництво кіно, бо це дасть можливість залучити до кінопроцесу в
Україні закордонні продакшени. У цій частині закон досі не працює —
й це є найбільшою втратою для індустрії в 2018 році. Щоб він вступив
у дію, все ще потрібно внести зміни до Бюджетного кодексу (необхідні
зміни до Митного та Податкового кодексів уже внесено).
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Моніторинг роботи органів державної влади.
ГО «Детектор медіа» продовжував аналізувати роботу
основних органів державної влади у галузі засобів
масової інформації: Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення, Комітет Верховної Ради
України з питань свободи слова та інформаційної
політики. Звіти з моніторингами роботи кожного
з зазначених державних органів публікувалися
щопівроку; було опубліковано 8 звітів. Їх було
розповсюджено серед стейкхолдерів (українських
та міжнародних), що дало їм змогу краще зрозуміти
виклики і перспективи регулювання медіагалузі в
Україна, а також обов’язки та ініціативи основних
органів державної влади.
Окрім цього, журналісти «Детектора медіа»
регулярно беруть участь у прес-конференціях,
круглих столах за участі представників органів влади,
де ставлять запитання, що стосуються медійної
галузі. Зокрема, після запитання журналістки ДМ
Марини Баранівської на прес-конференції президента
Петра Порошенка в лютому 2018 року, він запросив
її провести один день в зоні ООС. Детектор медіа
прийняв цю пропозицію, наша знімальна група у
складі Марини Баранівської, Світлани Григоренко
та Ярослава Пілунського відвідала ООС та записала
фільм «Один день з президентом», розкривши його
погляд зокрема і на низку медійних питань.

Підвищення професійної компетенції
журналістів і медіаменеджерів
Тренінги та консультації для журналістів і
медіаменеджерів. У 2018 році «Детектор медіа»
продовжив реалізацію освітнього проекту
«Посилення голосів незалежних медіа на сході
України» спільно з ГО «Вільна преса для Східної
Європи) (Чехія); «Європейське радіо для
Білорусі» (Польща), ГО «Тенденції» (Словаччина).
Було проведено два тижневі тренінги (у
березні та червні) за участі медіаекспертів з
партнерських організацій з Чехії, Словаччини
та Польщі; заходи відвідали 80 представників
27 ЗМІ з Луганської та Донецької областей.
Крім того, «Детектор медіа» організував 30

різних консультаційних сесій (індивідуальних і
групових) з покращення професійних навичок
персоналу та систем управління.
“Школа якісних медіа” для білоруських
журналістів та блогерів – новий проект
Детектора медіа, розпочатий наприкінці 2018
року. У Школі візьмуть участь 20 представників
із Білорусі, які прослухають чотири триденні
модулі в Києві. Експерти і практики з України
проведуть серію лекцій і практичних сесій,
що допоможуть працювати ефективніше,
продукувати і просувати високоякісний
продукт, а також уникати тиску та цензури
авторитарного режиму. Крім семінарів та лекцій
учасники проекту матимуть нагоду зустрітися
та поспілкуватися в неформальній обстановці
з найбільш прогресивними та професійними
редакціями в Україні. Після кожного з чотирьох
навчальних модулів учасники отримають
домашня завдання.

19

Розвиток і просування онлайн ресурсів для
навчання журналістів і медіаменеджерів.
Протягом 2018 «Детектор медіа» опублікував
низку навчальних лонгрідів для журналістів
та блогерів «Як писати про» про основну
проблематику найактуальніших українських
реформ, зі списками джерел інформації, з

Сприяння вдосконаленню системи
журналістської освіти
У 2018 році Детектор медіа здійснив Друге
дослідження стану журналістської освіти
в Україні. Основі результати дослідження:
журналістській освіті бракує відкритості,
корупція майже відсутня на факультетах
журналістики, інновацій побільшало, освіта
відірвана від життя, магістерські програми
з журналістики не готують практиків,
міністерські вимоги заважають, студенти
мало їздять за кордон, кафедри журналістики
погано комунікують, роботодавці не вірять у
журналістську освіту, кожен третій студент не
буде працювати в медіа.

контактами відповідальних органів влади і
топових експертів, з інфографікою та іншими
матеріалами про реформи. Серія лонгрідів «Як
писати про» включає такі теми: реформа охорони
здоров’я, освітня реформа, децентралізація,
пенсійна реформа, денаціоналізація друкованої
преси, реформа безпеки дорожнього руху.
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Результати дослідження були представлені 7 листопада на конференції «Детектора
медіа» «Журналістська освіта в Україні: чи працює система?» для викладацького
складу факультетів журналістики та представників медіагалузі для обговорення
перспектив реформування журналістської освіти. Конференцію відвідало понад сто осіб
(представники освітніх установ, галузі, українські та міжнародні експерти, посадові
особи). Під час конференції були озвучені та обговорені рекомендації для реформування
журналістської освіти в Україні.

II. ПІДВИЩЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ГРОМАДЯН
Навчальні матеріали для викладання
медіаграмотності — для вчителів та учнів
На додачу до запущеного у 2017 році
інтерактивного онлайн-курсу “Новинна
грамотність” ми підготували та видали його
друковану версію. 330 копій посібника було
надруковано за підтримки Мережі Інтерньюз
та розповсюджено серед шкільних учителів, що
викладають медіаграмотність, а також серед
школярів та студентів.
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У медіаспоживачів є доступ до
матеріалів про медіа
Підтримка унікального онлайн-видання про
медіаграмотність “MediaSapiens”. Веб-сайт
MediaSapiens залишається унікальним ресурсом
в українському сегменті, що охоплює різні
аспекти медіаграмотності і призначений для
широкого загалу.
Основні теми на сайті: викриття маніпуляцій,
фейки і пропаганда, тенденції у медіаосвіті
в Україні та за кордоном, корисні онлайнінструменти, соціальні мережі та їхній вплив на
трансформацію журналістики, моніторинг якості
українських телевізійних новин, результати
досліджень про особливості медіаспоживання,
вплив медіа на дітей, онлайн-безпека, тенденції
гібридної війни, майстер-класи та інтерв’ю з
українськими та закордонними журналістами,
додаткова підготовка у галузі медіа: стажування,
онлайн-курси.
У 2018 році було опубліковано 2 174 матеріали,
серед них 533 статей та інтерв’ю і 1 641 новинна
стаття. Річна аудиторія сайту склала 586 000

користувачів. Загальна кількість переглядів
сторінок – 1,6 млн.
Навчальний відеоконтент для соціальних
мереж, зокрема про медіа та вибори.
Відповідно до результатів досліджень «Детектора
медіа», онлайн-відеоконтент є найбільш зручним
способом навчання медіаграмотності з точки
зору медіаспоживачів. Зважаючи на це, у 2018
році у «Детекторі медіа» виробили та поширили
в соцмережах 10 коротких вірусних кепшинвідео, що спрямовані на підвищення обізнаності,
розвиток критичного мислення та культури
медіаспоживання громадян.
Тематика відеороликів стосувалася типових
прийомів маніпулювань у новинах на користь
медіавласників або їхніх політичних проектів під
час виборів, поширенню меседжів пропаганди
та дезінформації, порушень журналістських
стандартів. Відеоролики загалом зібрали понад
461 тисячу переглядів.
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Підвищення ролі творчих спільнот
в просуванні медіаграмотності
У 2018 році «Детектор медіа» організував
Конкурс карикатур із медіаграмотності. Ми
отримали 168 карикатур майже з усіх областей
України від різних вікових груп населення. За

умовами конкурсу було відібрано 5 переможців
і ще 21 карикатуру. Загалом було представлено
26 карикатур із медіаграмотності на виставках
«Антилокшина» у Києві, Черкасах і Чернівцях.

23

III. ПРОТИДІЯ ПРОПАГАНДІ
Забезпечення стейкхолдерів якісною та неупередженою інформацією про
інструменти, стратегії та наслідки маніпулятивних впливів в Україні
Моніторинг пропаганди Кремля. Протягом
2018 року ГО «Детектор медіа» відстежував
стратегію висвітлення подій в Україні
російськими пропагандистськими каналами
– щомісяця такі звіти публікувалися на сайті
detector.media. Крім того, відвідувачі сайту мали
можливість регулярно читати останні матеріали
одного з провідних дослідників інформаційних
впливів – Георгія Почепцова. У розділі
«Медіадослідження» на сайті MediaSapiens
містяться адаптовані версії українською
останніх зарубіжних аналітичних звітів по
даних питаннях для українських експертів.
Завдяки цьому нам вдалося привернути більше
уваги громадськості та компетентних органів
влади (зокрема Міністерства інформаційної
політики) до агресивної російської пропаганди
та відстежити її спрямованість.
Моніторинг геополітичного дискурсу.
Протягом року ГО «Детектор медіа» здійснював
моніторинг геополітичного дискурсу друкованих
та Інтернет-видань. Було опубліковано 6 оглядів.
Така діяльність допомогла громадськості,
медіаекспертам та урядові розширити свій
погляд на проблему дезінформації, привернути
їхню увагу до більшої кількості видань.
Виявлення та моніторинг проксі-медіа. ГО
«Детектор медіа» розробив та опублікував
брошуру «Як розпізнати пропаганду в медіа»
за авторства знаного експерта Ігоря Куляса. У
брошурі міститься методика для виявлення та
моніторингу так званих проксі-медіа – медіа,
що по факту є інструментами пропаганди, а не
засобами масової інформації. Автор розглядає
пропаганду в медіа через призму професійних
стандартів журналістики. Він наводить приклади
найтиповіших проявів пропаганди, які водночас
є порушеннями стандартів. Цим простим і
очевидним набором ознак пропаганди може
скористатися кожен, хто не хоче бути обманутим
сам і поширювати неправдиву або спотворену
інформацію серед інших. Текст буде корисним
для викладачів медіаграмотності, журналістів,
аналітиків і просто відповідальних громадян.
Дослідження впливу наративів Кремля
в Україні. ГО «Детектор медіа» продовжує
досліджувати вплив російської пропаганди
на громадську думку в Україні. У березні
2018 року було представлено результати
соціологічного опитування, що проводилося

Київським міжнародним інститутом соціології
на замовлення ГО «Детектор медіа». Це
чергове дослідження у низці опитувань, що
проводяться з 2015 року і дають уявлення про
масштаби, наскільки українці довіряють міфам
і стереотипам, які розповсюджує Кремлівська
пропаганда. Результати дослідження були
представлені на прес-конференції у Києві 27
березня 2018 року. Вона викликала неабиякий
резонанс у медіа (щонайменше 30 передруків
та новин на основі отриманих соціологічних
даних) та реакцію російських та проросійських
медіа (у формі маніпулятивних публікацій про
презентацію та представлені цифри).
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Отримані під час дослідження цифри були
представлені на більш як 20 публічних заходах,
серед яких: Стратегічна співпраця у відповідь на
гібридні загрози (МЗС Латвії), Ризький діалог
зі стратегічної комунікації (Центр стратегічних
комунікацій НАТО, Латвія), Варшавський
безпековий форум (Pudliasky Foundation,
Польща), Львівський медіафорум (Україна),
Донбас медіа форум (Україна). Дослідження
допомагає українським та західним експертам
краще зрозуміти перетворення громадської
думки в Україні під впливом російської
пропаганди.

Галина Петренко
директорка ГО
«Детектор медіа»

Протягом 2014–2018 років Україна вжила чимало потужних заходів,
спрямованих на протидію кремлівській дезінформації: заборонила
російські телеканали та соціальні мережі, почала виробляти українське
кіно й телесеріали, відновлювати мовлення у східних та південних
районах країни тощо. Зроблено справді багато, хоча українці традиційно
ставляться до дій влади скептично. Згідно з дослідженням, проведеним у
2018 році Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення
«Детектора медіа», найвище українські громадяни оцінювали зусилля
держави та неурядових організацій у сфері створення українського
контенту: 24 % вважали, що держава робить достатньо в цьому напрямку
(47 % були не згодні з таким твердженням), 19 % позитивно оцінювали
відповідну діяльність неурядових організацій (44 % були не згодні).

Підвищена спроможність стратегічних
комунікацій для ключових стейкхолдерів
Дослідження моделей медіаспоживання на
сході України. Дослідження медіаспоживання
та оцінка соціокультурних процесів серед
мешканців Луганської та Донецької областей (на
територіях, підконтрольних Урядові України)
проводилося ГО «Детектор медіа» у жовтнілистопаді 2017 року та охопило 160 респондентів
із 8 міст із населенням понад 100 тисяч
мешканців (Маріуполь, Волноваха, Слов’янськ,
Краматорськ, Бахмут, Сєвєродонецьк,
Лисичанськ та Старобільськ). Цільова аудиторія
– аполітичні мешканці, без чітко вираженої
політичної позиції, неактивні споживачі
контенту. У ході дослідження було проведено
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94 глибинні інтерв’ю, що допомогли зрозуміти
структуру медіаспоживання громадян, їхні
інформаційні пріоритети, ставлення до різних
джерел інформації та форматів контенту, оцінку
реформ та їх висвітлення у ЗМІ тощо.

між українськими та міжнародними
стейкхолдерами; вони допомогли сформувати
поінформовану думку про стан комунікації між
урядом України та людьми, що живуть поблизу
зони воєнного конфлікту.

За результатами дослідження були розроблені
рекомендації для професіоналів у сфері
медіа, донорських установ та організацій
громадянського суспільства. Наприклад,
спрямувати зусилля на збільшення обсягів
виробництва неполітичного розважального
контенту; шукати нові формати та дивувати
аудиторію; приділяти більше уваги прикладам
позитивних місцевих змін; інвестувати в
оновлення технічної бази місцевих ЗМІ;
підвищувати професійну компетентність
співробітників ЗМІ; приділяти значну увагу
поширенню медіаграмотності серед населення
тощо.

Оцінка ефективності державної політики у
галузі інформаційної безпеки. ГО «Детектор
медіа» провело опитування та опублікувало
аналітичний звіт «Ефективність державної
політики у галузі інформаційної безпеки
напередодні виборів». Збір інформації відбувався
з 8 по 23 вересня 2018 року. Було проведено 2
026 інтерв’ю з респондентами, що мешкають у
110 населених пунктах України.

Моніторинг державної комунікаційної
політики щодо Донбасу дає можливість
читачам наших звітів поглянути на комунікацію
органів державної влади з жителями Донбасу
під такими кутами: внесок кожного ключового
гравця у комунікацію (поставлені цілі,
використані засоби), питання, щодо яких
велася комунікація, уявлення про реципієнтів
комунікації. Шість звітів було розповсюджено

Результати дослідження були представлені на
прес-конференції у Києві 26 жовтня 2018 року.
Вона викликала широкий резонанс у медіа
(щонайменше 35 передруків та новин на основі
отриманих соціологічних даних) Отримані
під час дослідження цифри були представлені
на більш як 10 публічних заходах, серед
яких: Десятиліття гібридної війни (Урядовий
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офіс з питань координації європейської та
євроатлантичної інтеграції, Київ), На захисті
чесності виборів (Центр громадської політики
Providus, Рига).
Завдяки цьому дослідженню нам вдалося
привернути більше уваги громадськості
та компетентних органів влади (зокрема
Міністерства інформаційної політики) до того,
що уряд України не докладає достатньо зусиль у
сфері інформаційної безпеки. А також показати,
яким чином можна покращити ситуацію.
Сприяння синергії громадських організацій
у протидії пропаганді та роботі з підвищення
медіаграмотності. У листопаді 2018 року серед
регіональних громадських організацій було
проведено опитування про їхній досвід у протидії
пропаганді та дезінформації, фейкам та про
їхні наміри працювати по зазначених питаннях
у майбутньому. В опитуванні взяла участь 51
організація з 21 області України; опитування

стосувалося ГО районного та обласного рівнів.
У ході опитування ми досліджували наміри
щодо форматів антипропагандистської роботи
та підвищення медіаграмотності (дослідження,
аналітичні публікації, журналістські статті,
офлайн-заходи тощо), а також, яким чином ГО
мають намір розвивати свій потенціал, яким
вони бачать взаємовигідну та продуктивну
співпрацю з ГО «Детектор медіа»). В результаті
опитування «Детектор медіа» сформував пул
мотивованих адекватних ГО, оцінив їхні потреби
та рівень обізнаності, на основі чого наступного
року можна буде почати співпрацю з цими
організаціями для продуктивної взаємодії в
регіонах проти пропаганди, дезінформації та
маніпуляцій.
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Ор га ні з а ці й ни й
розв ито к
Створення Центру моніторингу та
аналітики Детектора медіа
На початку року організація створила Центр
моніторингу та аналітики – відділ, що відповідає
за всю моніторингову діяльність. Центр
систематизував та опублікував методики
всіх медіамоніторингів, які проводила
організація: моніторинг щоденних випусків
новин, моніторинг тижневих випусків новин,
моніторинг політичних ток-шоу, моніторинг
новинних каналів, моніторинг регіональних
телеканалів, моніторинг дезінформації в
російських ЗМІ та її поширення в українських
ЗМІ. Також було створено мережу регіональних
представників організації (експертів з
моніторингу).
Завдяки цій роботі організація змогла швидко
створити внутрішню команду, що буде
відстежувати висвітлення парламентських та
президентських виборів різними видами ЗМІ
у 2019 році. Результати моніторингу також
отримали більше уваги серед експертної
спільноти, що допомогло організації знайти
нового впливового партнера: наприкінці року
Атлантична рада запросила ГО «Детектор
медіа» приєднатися до робочої групи з чесності
президентських виборів в Україні.

Розвиток партнерств
Для ГО «Детектор медіа» 2018 рік відзначився
інтенсивним розвитком міжнародних
партнерств. Організація підписала угоду з
лондонською компанією Zinc Network і стала
учасником програми зі зміцнення потенціалу
організацій, що працюють у сфері протидії
дезінформації. Програма здійснюється
за фінансування уряду Великобританії.
ГО «Детектор медіа» також стала членом
Балтійського центру передового досвіду в ЗМІ,
організації з головним офісом у Ризі, що працює
над питанням якості журналістики у країнах
Балтії та країнах Східного партнерства.
Разом із Тбіліською ГО «Інститут громадянського
розвитку та досліджень» та іншими ГО країн
Східного Партнерства ГО «Детектор медіа»
подав заявку і виграв грант від Вишеградського

фонду з протидії російській дезінформації у
країнах Вишеградської четвірки та Східного
Партнерства. Також організація співпрацювала
з Jigsaw (підрозділом Google) та Facebook
над пошуком кращих рішень для протидії
дезінформації під час виборів 2019 в Україні
та по всьому світу. Вся ця робота і партнерства
допомогли організації виробити ширше бачення
на глобальні проблеми та виклики у сфері медіа і
при цьому ділитися і застосовувати набуті знання
та передовий досвід.

Зміцнення фінансової спроможності
ГО «Детектор медіа» продовжує розвивати
співпрацю зі своїми стратегічними донорами,
серед яких уряди Швеції, Данії та Інтерньюз. У
2018 році організація підписала нову грантову
угоду на 5 років із Інтерньюз, відновила
співпрацю з Pact, продовжує працювати з UCBI –
Українською ініціативою зміцнення громадської
довіри, Вишеградським фондом, почала
співпрацювати з Бюро з питань демократії,
прав людини і праці Держдепартаменту США (у
партнерстві з Незалежною асоціацією мовців).
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Ф ін а нсо в ий
зв іт
Джерела фінансування діяльності організації

8.0%

48.4%

Інтерньюс Нетворк,
Інк (США)

Міністерство
закордонних
справ Данії

10.6%
Національний
фонд підтримки
демократії
(США)

23.6%
Шведське агентство
міжнародного розвитку
(SIDA) в особі Посольства
Швеції в Києві

2.6%

Pact Inc. (США)

2.4%

“Кімонікс Інтернешнл” (США)

1.8%

Міжнародний Вишеградський
фонд (Словаччина)

1.4%

Посольство Королівства
Нідерландів в Україні (MATRA)

0.8%

Фонд “Інформаційний офіс
солідарності з Білоруссю” (Польща)

0.2%

Управління Верховного Комісара
з прав людини ООН

0.2%

Власні кошти
ГО “Детектор Медіа”
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Витрати на реалізацію проектів організації

22,920 млн ГРН
Загальна сума витрат у 2018 році
Проекти

Сума,
тис. грн

Базова підтримка ГО «Детектор медіа», 2016-2021 рр.

9,722.46

Базова підтримка НУО «Детектор медіа», 2016-2019 рр.

5,110.78

Статутна діяльність

3,850

Стимулювання свободи та прозорості у засобах масової інформації

3,002.12

Моніторинг журналістських стандартів національних і регіональних телевізійних
каналів, моніторинг російської пропаганди, сприяння медіаграмотності

2,138.56

Сильніші голоси для незалежних медіа у Східній Україні

1,797.23

Визначення емоційних та політичних мотивів ЗМІ
у Східній Україні

452.61

Якісні медіа проти пропаганди та маніпуляцій

300.60

Надання громадськості інформації у сфері медіа-обізнаності за
допомогою інноваційного та інтерактивного продукту

270.73

Створення методології моніторингу білоруських медіа

98.44

Комплексні заходи щодо підтримки медіаосвіти в Україні

22.73
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