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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
«ДЕТЕКТОР МЕДІА»

Громадська організація «Детектор медіа» створена українськими журналістами в січні
2004 року (з 2004 року до квітня 2016-го організація мала назву ГО «Телекритика»). Організація поєднує функції засобу масової інформації та аналітичного центру в сфері медіа та
протидії пропаганді в Україні й посідає гідне місце серед подібних аналітичних центрів на
міжнародному рівні. Незмінною головою організації є її засновниця та натхненниця, відома
українська журналістка та медіаекспертка Наталія Лигачова.
Майже 20 років команда «Детектора медіа» послідовно сприяє дотриманню журналістських стандартів в українських ЗМІ, вдосконаленню національного законодавства в медійній та інформаційній сферах, підвищенню професійного рівня журналістів, формуванню демократичної культури медіаспоживання серед українських громадян.
У першу чергу наша команда відома завдяки групі власних інтернет-видань, що поєднує
створення медійного контенту, різнопланові дослідження медійного простору, ринку та продукту, модерування професійної дискусії в журналістському цеху, адвокацію законодавчих
та суспільних змін, що стосуються медіа, та медіаосвіту, спрямовану на широку аудиторію.
«Детектор медіа» (detector.media) — унікальна платформа для широкої громадської та
експертної дискусії з медійних питань. Портал розпочав роботу в лютому 2016 року і продовжив традиції сайту «Телекритика», який у 2001 році був створений Наталею Лигачовою та
розвивався під її керівництвом до осені 2015 року.
MediaSapiens — онлайн-видання, присвячене просуванню критичного мислення та медіаграмотності в суспільстві. «Суспільне. Детектор медіа» — єдиний ресурс, на якому акумульована вся інформація про реформу суспільного мовлення в Україні. «Відеотека» — відеоресурс
із лекціями, онлайн-курсами на медійну тематику, інтерв’ю з медійниками, репортажами із
ключових медіаподій країни; власними відеопроєктами тощо. «Вибори та ЗМІ» — ресурс,
присвячений діяльності медіа та журналістів під час виборів.
Організація створює власні інформаційні продукти: аналітику, інфографіку, кепшен-відео,
влоги тощо. Члени команди беруть участь у робочих групах та дорадчих структурах при органах влади, проводять моніторинги та дослідження, тренінги та публічні заходи для різних
цільових аудиторій.
ГО «Детектор медіа» постійно вивчає й реагує на реальні потреби українського суспільства, разом із колегами з інших медійних неурядових організацій впливає на порядок денний українського медіапростору. ГО «Детектор медіа» є членом громадської спілки «Коаліція Реанімаційний пакет реформ» (РПР).
2019 рік відзначився як рік виборів в Україні. Під час президентської та парламентської
передвиборчих кампаній моніторинг вмісту ЗМІ, захист процесу від російського втручання
та стимулювання журналістського суспільства до самоорганізації були надзвичайно важливими. Новообрана Верховна Рада та новий Кабінет Міністрів восени задіяли «турборежим»
у законодавчій сфері. У такому ж режимі почалося створення нового законодавства у сфері
медіа. Зокрема, почалася активна робота над законопроєктами «Про медіа», про протидію
дезінформації, про суспільне мовлення та іномовлення. Експерти «Детектор медіа» активно
долучалися до створення та коментування цих ініціатив, а група видань організації стала
найпопулярнішим майданчиком для фахового обговорення законопроєктів.
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р ік був роком повного перезавантаження влади. Внаслідок чергових президентських та позачергових парламентських виборів до керування країною прийшла позасистемна нова команда. Багато чому завдяки саме ролі медіа — як традиційних (нинішній голова
держави Зеленський спочатку зіграв роль президента Голобородька в суперпопулярному серіалі
«Слуга народу»), так і нових медіа — соціальних мереж, месенджерів тощо. Звісно, такий характер виборчої боротьби став викликом для команди громадської організації «Детектор медіа». Ми
успішно з ним упоралися: наші моніторингові та аналітичні звіти (перш за все «Детектор виборів»)
ставали предметом вивчення та цитування вітчизняних та зарубіжних експертів і видань.
Після виборів українські медіа вступили в нову епоху взаємовідносин влади з журналістами.
2019 рік приніс досить багато «штормів», які у 2020-му стимулювали і владу, і ЗМІ шукати різні засоби діалогу із суспільством. В усіх цих процесах наша ГО відігравала проактивну роль. Через участь у
наглядових та громадських радах, робочих групах Суспільного мовника, парламентських комітетів,
Міністерства культури та інформаційної політики, в РПР ми сприяли вирішенню конфліктних ситуацій в НСТУ та забезпеченню його фінансування, розробці нових законопроєктів у медійній сфері та
недопущенню звуження в них прав громадян на вільний обіг інформації тощо.
В органах саморегулювання — Незалежній медійній раді та Комісії з журналістської етики — ми
разом із колегами з інших ГО домоглися ухвалення цілого ряду знакових рішень, які лягали в основу подальших кроків Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
Наш портал «Детектор медіа» перетворився на справжню конвергентну редакцію, адже в 2019му ми розпочали кілька успішних відеопроєктів, на кшталт «Ньюспалму». Ми модернізували сайт
MediaSapiens, чітко визначивши його цільову аудиторію, що дало значний приріст його читачів.
Нові тренінги в нашій «Школі якісних медіа», видання двох книжок і багато-багато іншого, що
було зроблено нами у 2019 році, — це все не лише наш внесок у розвиток власної організації. Це
ще й розширення нашого впливу та внеску в розбудову України як європейської держави з верховенством права та вільною пресою. Сподіваємося, що рік 2020-й стане не менш вдалим для зусиль
усієї команди «Детектора медіа» разом із нашими партнерами та колегами.
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2019 РІК У ЦИФРАХ

2019 РІК У ЦИФРАХ
ГРУПА ВИДАНЬ ГО «ДЕТЕКТОР МЕДІА»

«Детектор медіа»

MediaSapiens

«Суспільне.
Детектор медіа»

«Відеотека»

«Вибори та ЗМІ»

СТАТИСТИКА ГРУПИ ВИДАНЬ

13 000 +

4 000 000 +

13 000 000+

●сукупна кількість
публікацій

сукупна кількість
унікальних відвідувачів

сукупна кількість
переглядів

МОНІТОРИНГ МЕДІА

Загалом 371 публікація на основі результатів моніторингу.
Кількісні та якісні моніторинги щоденних вечірніх
теленовин на топканалах — 63.
Якісний моніторинг тижневих підсумкових теленовин на топканалах — 49.
Якісний моніторинг ефіру розмовних радіостанцій — 5.
Моніторинг гостьових студій у вечірньому праймтаймі — 22.
Моніторинг суспільно-політичних токшоу на національних телеканалах — 51.
Моніторинг новин «UA: Першого» порівняно з новинами комерційних телеканалів — 25.
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Оцінка якості вечірніх теленовин на «UA: Першому»,
«Українському радіо» та 25 регіональних каналах
Суспільного мовлення — 25.
Моніторинг теледебатів — 10.
Моніторинг регіонального телебачення на сході та
півдні під час виборів — 12.
Моніторинг урядової комунікації щодо Донбасу — 5.
Постійний моніторинг висвітлення пропагандистськими каналами Росії подій в Україні — 10.
Моніторинг проникнення наративів пропаганди
Кремля в українські ЗМІ — 12.
Статті для широкої аудиторії, підготовлені на базі
моніторингових звітів, — 82.

2019 РІК У ЦИФРАХ

ДОСЛІДЖЕННЯ,
АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ І КНИЖКИ
«(Дез)інформація» — книжка Георгія Почепцова за редакцією Наталії
Лигачової, Галини Петренко.
«Мені погано, коли мовчу» (перша частина) — книга Олени Холоденко за
редакцією Наталії Лигачової та Отара Довженка.
Моніторинг роботи медіакоманди Президента Зеленського.
Моніторинг перших п’яти місяців роботи Міністерства культури, молоді
та спорту України.
Моніторинг першого півріччя роботи Комітету з гуманітарної та інформаційної політики.
Моніторинг роботи Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення за перше та друге півріччя 2019 року.
Моніторинг роботи Комітету зі свободи слова за перше та друге півріччя
2019 року.

ЗБІРНИК ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ
НЕЗАЛЕЖНОЇ МЕДІЙНОЇ РАДИ

Видано Центром демократії та верховенства права
за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні

Київ 2018

УНІКАЛЬНІ ОНЛАЙН-ПРОДУКТИ

NEW! «Ньюспалм» — сатиричний відеоблог для
широкої аудиторії (39 випусків).
NEW! «Рекаперка Крапівіна» — сатиричний відеоблог для медіапрофесіоналів (21 випуск).
NEW! Кепшен-відео для поширення медіаграмотності та критичного мислення (29 випусків).
NEW! «Детектор виборів» — мультимедійний
спецпроєкт про медіависвітлення президентських та парламентських виборів (21 випуск).

«Ньюспалм»

«Медіадрайвер» — інтерактивний онлайн-посібник із медіаграмотності для підлітків.
«Новинна грамотність» — онлайн-курс із медіаграмотності для широкої аудиторії.
«Медіастандарти під час виборів» — навчальний онлайн-курс для журналістів.
«Конструктивне висвітлення українських реформ в регіонах» — навчальний онлайн-курс
для журналістів.

«Рекаперка Крапівіна»
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НАШІ САЙТИ

ПОРТАЛ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
Інтернет-видання «Детектор медіа» — watchdog українських ЗМІ.
Засноване в лютому 2016 року колишньою командою інтернет-видання
«Телекритика» на чолі з Наталією Лигачовою («Телекритика» була
заснована Наталією Лигачовою в 2001 році).
Портал складається з кількох сайтів:

«ДЕТЕКТОР МЕДІА»
detector.media
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Нішеве онлайн-видання, цільовою аудиторією якого є медійники, медіаексперти, представники західних та українських громадських, донорських
організацій, аналітичних центрів, державні службовці, політологи, політики,
маркетологи, піарники, студенти журналістських вишів та фахівці дотичних
гуманітарних сфер. На сайті до уваги аудиторії — найповніша в українських
ЗМІ стрічка галузевих новин, медіакритика, моніторинги медійного контенту,
зокрема такого, що має ознаки дезінформації, огляди та аналітика медіаринку, інформаційної політики держави, проблем медійної галузі, майстер-класи
та інтерв’ю з медійними фахівцями тощо.

НАШІ САЙТИ

2019 рік

10 000

2 700 000 / +35 %

6 800 000 / +36 %

публікацій

відвідувачів

переглядів

«
Мар'яна Закусило
Головна редакторка порталу
«Детектор медіа»

У 2019 році аудиторія порталу «Детектор медіа» зросла на 35 %: понад
2,7 млн відвідувачів переглянули сторінки нашого порталу майже 6,8
млн разів.

Ми випустили понад 10 тис. публікацій (новин, аналітичних статей, колонок, інтерв’ю). Серед найпопулярніших матеріалів року: інтерв’ю Наталії
Данькової зі співвласником студії «Квартал 95», колишнім бізнес-партнером
президента Володимира Зеленського Борисом Шефіром (до речі, це один із
наших найцитованіших матеріалів року); критична рецензія Інни Долженкової на серіал каналу «1+1» «У неділю рано зілля копала»; стаття Ярослава
Зубченка про «експертів» пулу каналів Віктора Медведчука; розбір Галою
Скляревською фейку про обмін полоненими; інтерв’ю Олени Холоденко із
Сонею Кошкіною з циклу «Журналістика незалежної України: перші 25 років»; рецензія Отара Довженка на нове-старе шоу Савіка Шустера на каналі
«Україна»; результати соціологічного дослідження Київського міжнародного
інституту соціології на замовлення ГО «Детектор медіа» «Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда» тощо.
Ми запустили кілька нових спецпроєктів: «Детектор телерейтингів» — щомісячний аналіз показників телеперегляду українського телебачення, який
ми готуємо в партнерстві з рекламним агентством Vizeum Ukraine; «Детектор виборів» — оперативна щотижнева аналітика, яка фіксувала головні
теми, тенденції, маніпуляції та зміни в інформаційному просторі, пов’язані
з виборами; «Детектор чорнухи» — розбір випадків чорного піару під час виборчих кампаній; «Дебати» — все про підготовку і проведення дебатів під час
виборів президента України.
Також під час виборчої кампанії ми реалізували спільний проєкт із Міністерством охорони здоров’я під назвою «Фактчек обіцянок», у якому аналізували обіцянки кандидатів у президенти щодо медичної реформи. Більшість
нових спецпроєктів стали частиною нашого сайту «Вибори і ЗМІ», який ми
перезапустили наприкінці 2018 року для висвітлення медійних аспектів президентських і парламентських виборів 2019 року. Пишаємося тим, що 760
публікацій цього сайту зібрали сумарно 1,3 млн переглядів.
Усі наші досягнення неможливі без нашої редакційної команди. У 2019
році до неї приєдналися випускова редакторка новин Іра Рябоштан, відеографиня і майстриня кепшен-відео Ангеліна Ломакіна, також над сайтами
Mediasapiens та «Вибори і ЗМІ» працювали журналісти Катерина Гончарова, Володимир Рихліцький, Марія Бучельнікова».
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НАШІ САЙТИ

MEDIASAPIENS
MediaSapiens — нішеве онлайн-видання, засноване у 2010 році. Завдання
сайту — просувати свідоме використання медіа, сприяти формуванню критичного мислення в широкої аудиторії медіаспоживачів. Ресурс аналізує маніпуляції, фейки, дезінформацію в новинах, пояснює широкій аудиторії важливі події та помилки в їх висвітленні у медіа, допомагає широкій аудиторії
та фахівцям із медіаграмотності розвивати критичне мислення. Сайт також
надає знання та інструменти для ефективної взаємодії людей із-поза медійної сфери із сучасними медіа. Після дослідження запитів читачів у 2019 році
MediaSapiens суттєво оновив концепцію, уявлення про цільову аудиторію,
дизайн сайту був осучаснений та адаптований для кращого сприйняття інформації та ефективнішого донесення даних до широкої аудиторії.

ms.detector.media

2019 рік
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1 736

884 000 / +50 %

1 540 000

публікацій

відвідувачів

переглядів

НАШІ САЙТИ

«

Володимир Малинка
Редактор сайту
MediaSapiens

2019 рік став для MediaSapiens свого роду новою злітною смугою. Ми
доопрацьовували концепцію проєкту, який уже десять років успішно
пояснює читачам, як фільтрувати інформацію від ЗМІ, тренувати своє
критичне мислення та не піддаватися на маніпуляції.
“Детектор медіа” активно готував проєкт до перезапуску. Були проведені
фокус-групи та опитування, які показали, що інформація про медіаграмотність має подаватися легко і вплітатися у щоденний інформаційний потік.
Люди спраглі до нових форматів. Усвідомивши запит, ми почали змінювати
контент: експериментували з відеоблогами, більше сконцентрувалися на поясненні актуальних маніпуляцій.
Уважно стежачи за виборчими кампаніями у 2019-му, MediaSapiens викривав кампанії чорного піару та зосередився на нових викликах — маніпуляціях користувачами соціальних мереж (фабрики ботів і тролів, таргетована реклама в день виборів).
Змінивши філософію проєкту, у 2020 році ми змінили вигляд сайту. Він
став лаконічнішим та простішим. З’явилися спецпроєкти та розділ мультимедіа. З огляду на приріст аудиторії та збільшення кількості переглядів,
можу зробити висновок, що команда проєкту робить правильні кроки і вектор розвитку обрано правильно».

stv.detector.media

«СУСПІЛЬНЕ.
ДЕТЕКТОР
МЕДІА»

«Суспільне. Детектор медіа» — 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.

2019 рік

919

326 000 / +72 %

874 000 / +22 %

публікацій

відвідувачів

переглядів
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2019
РІЧНИЙ ЗВІТ

НАШІ САЙТИ

Світлана Остапа
Заступниця шеф-редактора порталу «Детектор медіа» зі зв’язків
із громадськістю, редакторка сайту «Суспільне. Детектор медіа»,
голова Наглядової ради НСТУ, членкиня Ради з питань свободи слова
та захисту журналістів при Президентові України.

«

У 2019 році сайт «Суспільне. Детектор медіа» продовжував розповідати про реформу суспільного мовлення в Україні, аналізувати його контент. Ми висвітлювали всі події, досягнення і проблеми ПАТ «НСТУ» та
були майданчиком для фахової дискусії щодо процесу реформування. Зокрема, ми багато писали про нову структуру Національної суспільної телерадіокомпанії України, нову концепцію регіонального мовлення, нову модель
фінансування. Завдяки нашим моніторингам суспільного мовника під час
президентських та парламентських виборів нам вдалося простежити тенденції й надати компанії рекомендації, які суттєво активізували висвітлення
передвиборчих кампаній».

video.detector.media

ВІДЕОТЕКА
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«Відеотека» — унікальний відеоресурс із лекціями на медійну тематику,
інтерв’ю з медійниками й сюжетами із ключових медіаподій країни. Заснований у 2009 році. У 2019 році поповнився двома новими проектами. У
«Ньюспалмі» відомий сатирик Юрко Космина розвінчує маніпуляції, популізм політиків та VIP-персон у медіа. «Рекаперка Крапивіна» з ведучою Юлію
Крапивіною аналізує якість розважального контенту українського телебачення.

НАШІ САЙТИ

2019 рік

47 500

105 000

805 000 / +18% 1 650 000 / +166%

відвідувачів
сайту

переглядів
сторінок сайту

переглядів відео
у YouTube

переглядів відео
у Facebook

vybory.detector.media

ВИБОРИ ТА ЗМІ
«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 можуть отримати правову консультацію, поскаржившись на
медіаматеріали.

2019 рік

760

1 300 000

публікацій

переглядів
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2019
РІЧНИЙ ЗВІТ

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Світлана Остапа
Заступниця шеф-редактора порталу «Детектор медіа» зі зв’язків
із громадськістю, редакторка сайту «Суспільне. Детектор медіа»,
голова Наглядової ради НСТУ, членкиня Ради з питань свободи
слова та захисту журналістів при Президентові України.

«

Ми не могли залишатися осторонь головної теми
2019 року — виборів. На оновленому профільному
сайті «Вибори і ЗМІ» команда «Детектора медіа»
активно розповідала про тематичні проєкти ЗМІ, законодавчі норми, які варто було би знати журналістам
і медіа, котрі пишуть на виборчу тематику, а також про
плани кандидатів у президенти та політичних партій
щодо медіагалузі та свободи слова. Сайт оприлюднив
низку інтерв'ю з кандидатами у президенти, десятки моніторингів контенту суспільно-політичних проєктів за-

гальнонаціональних телеканалів. Особливою популярністю користувався проєкт «Детектор виборів». Наші
моніторинги показали: сформувати об’єктивне бачення
виборчої кампанії можна, лише якщо отримувати інформацію з кількох різних медіа, оскільки, незважаючи на
різноманітне медіасередовище, більшість медіа слідувала певним політичним лініям і залишалася під суттєвим впливом своїх власників. Таким чином ми стежили
за якістю контенту і впливали на висвітлення виборів у
2019 році».

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
I. СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ КОНТЕНТУ
(ЗОКРЕМА НОВИННОГО) МЕДІА В УКРАЇНІ
Постійний моніторинг якості контенту українських
теле- і радіоканалів
Кількісний моніторинг щоденних вечірніх новин
(«1+1», «Інтер», «UA: Перший», СТБ, ICTV, «Україна» та 5
канал), який здійснює національний медіаексперт Ігор
Куляс. Методологія передбачає отримання кількісних
даних, що відображають якість випусків новин та відповідність новин журналістським стандартам. Такий
моніторинг проводився щоквартально, в періоди з 4 по
10 лютого, 27 травня — 2 червня, 8–14 липня та 14–20
жовтня. Протягом року було опубліковано чотири звіти.
Якісний моніторинг щоденних вечірніх новин («1+1»,
«Інтер», «UA: Перший», «112 Україна», ICTV, «Україна»,
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СТБ та 5 канал). Цей моніторинг дозволяє оперативно
реагувати на останні тенденції медіадискурсу. Усі дані
збираються в базу, що дозволяє сортувати інформацію
за ключовими темами, які охоплюються географічним
контекстом новин (Київ, регіони, міжнародні), тоном
(негативний, нейтральний, збалансований, позитивний), балансом думок експертів, згадками влади та
політичних партій тощо. Особлива увага приділялася
дотриманню професійних журналістських стандартів,
спотворенню / маніпулюванню фактами, звітам про випадки цензури або прихованого спонсорства, випадкам
пропаганди та дезінформації. Такі звіти готувала меді-

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

аекспертка Зоя Красовська щотижня за підсумками
аналізу новин за 5 робочих днів. За звітний період було
опубліковано 59 моніторингових звітів (з урахуванням
9 підсумкових щомісячних звітів).
Якісний моніторинг щотижневих випусків новин на
національних телеканалах («1+1», «Інтер», ICTV, «Україна», 5 канал, ZIK). Здійснювала медіаекспертка Марина
Довженко. Особлива увага приділялася дотриманню
професійних журналістських стандартів, спотворенню
/ маніпулюванню фактами, звітам про випадки цензури
або прихованого спонсорства, випадкам пропаганди та
дезінформації. Протягом 2019 року було опубліковано
49 звітів.
Моніторинг національних радіостанцій Українського
радіо та радіо «Новое время» протягом одного повного
дня з метою аналізу його відповідності журналістським
стандартам, випадків цензури чи прихованого спонсорства, випадків пропаганди та дезінформації, який проводив медіаексперт Сергій Рачинський. За звітний період було опубліковано 5 моніторингових звітів у межах
4 хвиль моніторингу: 15 березня (у двох окремих частинах), 24 червня, 29 серпня та 20 листопада.
Моніторинг соціально-політичних токшоу (включаючи постійний моніторинг «Свободи слова» на каналі
ІСТV; «Права на владу» на каналі «1+1») та періодичний
моніторинг «Український формат» на каналі «Новини
Перший»; «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна», «Народ проти» на каналі ZIK, «Пульс» на
каналі «112 Україна», «Відлуння України» на Прямому
каналі, «Протистояння» на каналі NewsOne. Експерти
«Детектора медіа» аналізували ці програми на відпо-

відність гостей студії обговорюваним темам, гендерну
експертизу, баланс у презентації позицій політичних
партій та можливих маніпуляцій. У 2019 році було опубліковано 51 звіт (з урахуванням двох підсумкових
текстів про загальні тенденції), підготовлений медіаекспертами Ярославом Зубченком та Олександром Круміним. Після такої публікації під назвою «Жінкам вхід
заборонено. Гендерний баланс українських токшоу», на
неї відреагував ведучий провідного політичного токшоу
«Свобода слова» на телеканалі ICTV Вадим Карп’як написавши у фейсбуку: «"Свобода слова" на ICTV — єдине
політичне ток-шоу, на кожен випуск якого приходить у середньому дві жінки. У решти цей показник значно нижчий. Такі дані дослідження "Детектор медіа". Так, знаю,
гендерний баланс можна тримати і ліпше. Ми постараємося». Слід зазначити, що вже в наступному випуску
токшоу «Свобода слова» гендерний баланс запрошених
гостей був дотриманий у співвідношенні 50/50 (4 чоловіки та 4 жінки).
Моніторинг гостьових студій у вечірньому праймтаймі на національних інформаційних телеканалах для
маніпуляцій, дезінформації та порушень професійних
стандартів — це новий вид моніторингу, який у 2019 році
розпочали робити медіаексперти Ігор Куляс та Ярослав
Зубченко. Цей моніторинг мав на меті проаналізувати,
як гостьові студії висвітлюють основні теми дня. Було
опубліковано 22 моніторингові доповіді: 10 тижневих
звітів у рамках передвиборчої президентської кампанії (включно з одним підсумковим звітом), 9 тижневих звітів у рамках парламентської виборчої кампанії
(включно з одним підсумковим звітом) та 3 щотижневі
звіти (один тиждень на кожен місяць протягом жовтня
— грудня 2019 року).

Моніторинги «Детектор медіа» визнають як професійні і використовують у своїй роботі та комунікації політики, члени Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, журналісти. Наприклад, член Нацради Сергій Костинський, звітуючи
на своїй особистій сторінці у соцмережі про прийняте органом рішення, посилався на
матеріали порталу «Детектор медіа», які стали однією з підстав його прийняття. А аналітик видання «Texty.org.ua» Олександр Оксимець повідомляв, що моніторинги «Детектора медіа» допомагають експертам із «Текстів» оновлювати Базу псевдосоціологів
і дотичних до політичної аналітики експертів, яка є популярним інструментом серед
журналістів.
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2019
РІЧНИЙ ЗВІТ

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

«

Отар Довженко
Керівник Центру
моніторингу та аналітики
ГО «Детектор медіа»

У 2019 році моніторинговий центр «Детектор медіа» багато уваги приділив обом виборчим кампаніям. Наша команда добре підготувалася
до викликів насиченого року. Це дозволило нам максимально оперативно моніторити медіа й публікувати аналітичну вижимку з попереднього тижня в понеділок. За співвідношенням оперативності, точності і всеохопності «Детектор медіа» виробляє унікальний продукт. Значна частина
постійних читачів наших моніторингів — це журналісти, які роблять те, що
ми досліджуємо. Однак моніторинг «Детектор виборів» від початку формувався як продукт для ширшої аудиторії. Ми не тільки аналізували наративи в медіа, а й робили висновки, які стосуються політики й виборів. Тому
«Детектор виборів» постійно відстежували політичні експерти, працівники
штабів, дослідники. Цього року ми почали залучати широку аудиторію до
моніторингів завдяки кепшен-відео. Короткі відеоролики, які передають
найважливіші тези аналітики, переглядають тисячі користувачів соціальних
мереж.»

Підтримка органів журналістської саморегуляції
Участь експертів «Детектора медіа» в діяльності
органів саморегулювання. Експерти «Детектора медіа»
виступали членами ключових органів саморегулювання журналістів: Комісії журналістської етики (Світлана
Остапа, членкиня комісії) та Незалежної медійної ради
(Наталія Лигачова, голова ради; Галина Петренко, членкиня ради; Отар Довженко, член ради). Протягом 2019
року експерти «Детектора медіа» брали участь у засіданнях цих органів, звітували про ухвалені рішення на
онлайн-порталі та надавали широкому загалу інформацію про журналістське саморегулювання, долучилися до
написання шести рішень у справах із порушень у медіа,
які розглядала Незалежна медійна рада, та розгляду 46
скарг про порушення у медіаконтенті, що надійшли до
Комісії журналістської етики. Варто зауважити, що національний медіарегулятор — Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення — продовжила практику
врахування рішень Незалежної медійної ради. До прикладу, регулятор вирішив звернутися до суду за скасуванням ліцензії телеканалу NewsOne через систематичне використання мови ненависті в його ефірі, базуючись
на рішенні НМР. Також експерти «Детектора медіа» зробили свій внесок у підготовку заяви Комісії журналістської етики про етичні порушення журналістів під час
висвітлення тем, пов’язаних з ЛГБТ.
Участь у кампанії за підвищення медіастандартів —
підтримка Медіаруху «Медіа — за усвідомлений вибір».
5 лютого 2019 року було оголошено про створення Медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір». Його ініціювали

16

ГО «Детектор медіа» та Інститут масової інформації. Рух
був заснований для розширення можливості громадян
усвідомлювати реальність та здійснювати усвідомлений вибір щодо політиків та різних подій, явищ як під час
виборів, так і у позавиборчий період на основі повної та
достовірної інформації українських медіа. Провідні українські ЗМІ — телеканали, радіостанції, друковані та інтернет-видання, — а також громадські медіаорганізації та
окремі журналісти долучилися до Медіаруху, підписавши меморандум про спільні дії та дотримання базових
стандартів. Станом на кінець 2019 року рух об’єднує 70
українських національних і регіональних ЗМІ, медійних
громадських організацій та індивідуальних членів. Із
часу заснування Медіарух опублікував 16 публічних заяв
на підтримку свободи слова та з метою захисту права
громадян на достовірну інформацію. Таким чином, Медіарух став вагомим гравцем у підтримці свободи слова та
захисту права громадян на достовірну інформацію.

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Вадим Міський
Програмний директор ГО «Детектор медіа», координатор Медіаруху,
секретар Наглядової ради НСТУ, секретар Ради з питань свободи слова
та захисту журналістів при Президентові України

«

У медіаспільноті вже давно зріла ідея нового
об’єднання незалежних медіа. Якщо попередні
такі об’єднання, як Рух «Стоп цензурі!», виникали
внаслідок зовнішніх чинників — цензури та державної
політики стосовно медіа, то Медіарух утворився з метою реагування на виклики в самій медіасфері. Каталізатором стала виборча кампанія: незалежні українські
ЗМІ об'єдналися, щоб забезпечити українцям можливість обирати президента і парламент на основі повної
та достовірної інформації в медіа, а самі медіа — заохотити до неухильного дотримання етичних стандартів.

Контроль якості
медіаконтенту
під час виборів

Після завершення виборчих перегонів Медіарух продовжив реагувати на події та законопроєкти, які впливають на професійну медіасферу. Наприклад, медійники засудили спроби інтервенції Росії в український
медіапростір, спроби заблокувати незалежну роботу
суспільного мовника, активно брали участь у гострому
обговоренні законодавчої ініціативи щодо протидії дезінформації. І, зрештою, мали вплив на процеси, що відбуваються у медіасфері. Впевнений, що надалі Медіарух
залишатиметься потужним голосом професійної медійної спільноти.»

Підтримка профільного сайту «Вибори і ЗМІ», який повідомляв про діяльність ЗМІ та якість контенту під час виборів, дала змогу покращити висвітлення виборів у незалежних засобах масової інформації у 2019 році.
Упродовж 2019 року було опубліковано понад 760 матеріалів, у тому числі
понад 640 новин, понад 65 статей, понад 20 інтерв’ю, понад 40 звітів про
моніторинг та інші супутні матеріали. Сторінки вебсайту за звітний період зібрали близько 1,3 млн переглядів. З огляду на високий запит громадськості
щодо аналізу звітності про вибори, «Детектор медіа» запустив спецпроєкт
«Детектор виборів» — щотижневий підсумок всіх моніторингів, який проводили експерти «ДМ» у виборчий період. «Детектор виборів» мав 21 випуск,
які адаптовувалися для соцмереж, на їх основі створювалися щотижневі
відеоогляди тенденцій, а також вони перекладались англійською для інформування міжнародної спільноти.
Моніторинг теледебатів. Протягом року «Детектор медіа» підготував 10
аналітичних статей у рамках моніторингу теледебатів, що висвітлювали єдину програму дебатів на українському телебаченні — «Зворотний відлік» на
«UA: Перший».
Моніторинг регіонального телебачення на сході та півдні під час виборів. У 2019 році медіаекспертка «Детектора медіа» Антоніна Мніх відстежувала вечірні випуски новин на 30 регіональних телеканалах сходу та півдня
України на предмет відповідності журналістським стандартам. За підсумками було опубліковано 12 моніторингових звітів у межах чотирьох хвиль
моніторингу регіональних телеканалів. Дві перші хвилі цього моніторингу
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були здійснені під час президентської виборчої кампанії. Відстежувались наступні канали:
у Дніпропетровську: 11 канал, 9 канал, 34 канал, канал D1;
у Харкові: канал «Саймон», 7 канал, канал АТН;
у Запоріжжі: канал «Алекс», канал Z, канал ТВ-5;
у Миколаєві: канал MART, канал NIS-TV;
в Одесі: 7 канал, «Думская», «Репортер», «Перший
Міський»;
у Херсоні: канал VTV+, канал «Твій+», канал «Херсон+»;
у Кривому Розі: канал «Рудана», канал «Перший
Міський. Кривий Ріг»;
у Донецькій області канал «Донбас», канал «Донеччина.TV», канал «Орбіта» (Покровськ) та маріупольські канали Sigma, TV-7 і «MTV Маріуполь»;
у Запорізькій області: канал MTV+ (Мелітополь) та
«ТБ-Бердянськ».
Відкриті медіадискусії на сході та півдні України
щодо ролі ЗМІ під час виборів. Створений нами контент
під час виборчих кампаній дав нам багато матеріалу
для проведення відкритих дискусій із журналістами.
Протягом року ми провели 8 відкритих медіазустрічей
в регіонах України щодо ролі ЗМІ під час виборів: у Харкові, Костянтинівці, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Вінниці,
Чернігові й Тернополі. На цих зустрічах ми обговорили з місцевими журналістами проблеми, з якими вони
стикаються під час висвітлення президентських і парламентських виборів. Також ми представили два абсолютно нових онлайн-курси для місцевих журналістів —
«Медіастандарти під час виборів» (за участі експертів
ГО «Інститут масової інформації») та «Конструктивне
висвітлення українських реформ в регіонах» (за учас-

ті експертів Коаліції «РПР»). Під час презентації та обговорень місцеві журналісти та небайдужі громадяни
обговорили результати моніторингу якості журналістських матеріалів щодо виборів у 2019 році. Події набули
«клубного» характеру, спрямованого на дискусії та рефлексії журналістів про типові помилки та обговорення
стандартів. Багато хто з учасників засвідчив готовність
виправляти помилки та вдосконалювати висвітлення
виборів та реформ у регіональній пресі.
Ініціатива «Медіачек» — механізм розгляду скарг
на неякісні журналістські матеріали, які порушують законодавство та професійні стандарти. Ініціатива стартувала 12 березня 2019 року і є спільним проєктом
«Детектора медіа» та «Інституту масової інформації»
(ІМІ). Кожен, хто незадоволений діями журналістів чи
медіа та вбачає в них порушення етики, журналістських
стандартів або законодавства, може подати скаргу через онлайн-форму й отримати публічний експертний
висновок. Експерти «Детектора медіа» та ІМІ — юристи і фахівці з журналістських стандартів — оцінюють
матеріали за спеціально розробленою прозорою методологією, з якою можна ознайомитися на сайтах організацій. Висновки експертів публікується на сайтах
«Детектора медіа» та ІМІ, а також — якщо порушення
підтверджено — надсилаються до редакції медіа, щоб
працівники могли виконати роботу над помилками.
Протягом 2019 року ініціатива «Медіачек» отримала
91 скаргу, за результатами розгляду яких опублікували
три десятки офіційних висновків. П’ять справ були вирішені шляхом переговорів та уточнення або виправлення інформації засобами масової інформації. Аргументація з висновків про програму «Гроші», за словами
скаржника, буде використана ним у судовому позові.
«Детектор медіа» провів дискусії
про роль медіа у виборчих кампаніях
у Харкові та Костянтинівці
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«

Отар Довженко
Керівник Центру
моніторингу та аналітики
ГО «Детектор медіа»

Щоби працювати над помилками й підвищувати якість своєї журналістики, засобам масової інформації потрібна стала система координат.
Професійні стандарти, етичний кодекс і закон — правила, які можуть
об’єднати всіх. Обґрунтовані експертні висновки вказують медійникам на порушення та недоліки їхніх матеріалів, щоб вони не повторювали своїх помилок; роз’яснюють аудиторії, що не так із конкретним контентом, і допомагають
розвинути критичний підхід до медійного продукту загалом. Отже, «Медіачек»
— частина складного процесу саморегуляції медіа й може бути основою для
професійного діалогу та підвищення громадської довіри до медіа.
У 2019 році ініціатива розглядала скарги на новини та програму «Гроші»
каналу «1+1», інформаційне агентство УНІАН, Громадське телебачення, «Фокус», низку регіональних телеканалів, радіостанцій, друкованих і онлайн-видань. Були випадки, коли редакція сама знімала матеріал, на який надходила скарга, ще до початку розгляду.
Однією з найбільш резонансних скарг у 2019 році стало звернення щодо низки матеріалів інтернет-видань про ромів та Володимира Ар’єва. Експерти побачили в серії матеріалів ксенофобію, мову ворожнечі та інші порушення.»

Створення кращих умов для розвитку суспільного мовлення
Сайт «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.
Зокрема у 2019 році портал висвітлював такі важливі
теми, як конфлікт навколо звільнення голови правління
суспільного мовника та його відновлення на посаді, розробка першої Стратегії розвитку НСТУ, запровадження
нової структури компанії на центральному рівні та перезавантаження правління, нова концепція регіонального
мовлення, освоєння нових частот каналами Українського радіо, бюджет мовника та оптимізація штату.
Також вебсайт адвокатує нову модель фінансування
НСТУ, запропоновану експертом «Детектора медіа» Вадимом Міським. У 2019 році ця модель фінансування
отримала позитивний висновок міжнародної експертизи Ради Європи й рекомендована як пріоритетний варіант для запровадження.
Моніторинг якості новин на каналах суспільного мовлення. Протягом 2019 року було проведено чотири хвилі
моніторингу для оцінки якості новин суспільного мовлення.
Моніторинг вечірніх новин на телеканалі «UA: Перший», щокварталу медіаексперт Ігор Куляс аналізу-

вав новини 6 днів поспіль. За підсумками було оприлюднено 4 моніторингових звіти.
Моніторинг новин на «Українському радіо», щокварталу медіаексперт Ігор Куляс аналізував новини 5
робочих днів поспіль. За підсумками було оприлюднено 4 моніторингових звіти.
Моніторинг вечірніх телевізійних новин 25 регіональних філій Суспільного мовлення, щокварталу
експерти «Детектора медіа» аналізували новини 5
робочих днів поспіль. За підсумками було оприлюднено 16 моніторингових звітів та один підсумковий
матеріал.
«UA: Перший» у порівнянні з комерційними телеканалами. У 2019 році ГО «Детектор медіа» провела
порівняльний моніторинг новин на телеканалі «UA:
Перший» із новинами комерційних телеканалів. Цей
моніторинг мав на меті дослідити, як флагманський
телеканал НСТУ висвітлює основні події, що складають інформаційну картину щодня. Експерт «Детектора медіа» Ігор Куляс перевірив, про що «UA: Перший»
розповідав (чи не розповідав) у вечірніх новинах
про основні теми дня, та порівняв це з найбільшими
українськими телеканалами, що належать олігархам,
— «1+1» Коломойського і Суркіса, «Інтер» Фірташа,
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інформував про різні політичні сили та їх плани щодо
участі у виборах.
2) Регіональний телеканал «UA: Першого» у Вінниці в
січні 2019 року опублікував незбалансовану новинну історію про новопризначеного архієпископа Православної
церкви Московського патріархату, який був призначений
на місце свого попередника, що перейшов до новоствореної Української православної церкви. Сюжет був компліментарним щодо УПЦ МП і незбалансованим. Після
публікації статті «Детектора медіа» про ситуацію та переговорів із правлінням суспільного мовника головний
редактор «UA: Вінниця» подав заяву про звільнення.
Таким чином, моніторингова діяльність «ДМ» щодо
суспільного мовлення дозволила НСТУ виявити недоліки в якості контенту та окреслити шляхи його покращення.

Скріншот статті «Детектора медіа» .

Льовочкіна і Хорошковського, СТБ та ICTV Пінчука, 5
канал Порошенка та канал «Україна» Ахметова. Більшість новин «UA: Першого» були набагато якіснішими, ніж новини конкурентів. Протягом липня-грудня
2019 року було опубліковано 24 моніторингові звіти
та підсумковий матеріал.
Моніторинги суспільного мовника показали цікаві
тенденції, а після публікації звітів можна було простежити їхній очевидний вплив.
1) Завдяки моніторингу «Детектора медіа» з’ясувалося,
що під час президентських виборів (січень — квітень
2019 року) суспільний мовник майже не висвітлював
виборчу кампанію у новинах. Рекомендації «Детектора
медіа» після президентських виборів для «UA: Першого»
були враховані в «Керівних принципах щодо висвітлення парламентських виборів», розроблених Редакційною
радою НСТУ. Як результат, «UA: Перший» під час парламентської виборчої кампанії значно покращив звітність
про вибори, активніше висвітлював підготовчі етапи,
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Оцінка політики програмування та програмних сіток
НСТУ. У 2019 році філії НСТУ мали аналогічні з 2018 роком сітки мовлення. «Детектор медіа» писав про пітчинги та аутсорсингові проєкти НСТУ, аналізував регіональне телешоу «Виборчий округ. Співбесіда» та політичне
токшоу «Зворотний відлік» під час президентських і
парламентських виборів на «UA: Першому». Також ми
аналізували аудиторні показники каналів НСТУ та якість
контенту власного виробництва — чотирьох документальних фільмів.
Адвокація щодо посилення гарантій фінансової та
редакційної незалежності НСТУ. У 2019 році «Детектор
медіа» створював інфографіку про тенденції та новації в
НСТУ, а наші експерти брали участь як у внутрішніх заходах НСТУ, так і в публічних, міжнародних заходах вУкраїні та за кордоном. Протягом року експерти «Детектора
медіа» Світлана Остапа та Вадим Міський брали участь
у ряді адвокаційних заходів, у тому числі в зустрічах із
представниками нової влади заради налагодження комунікації та донесення місії суспільного мовлення як
інституції. Також ми відвідали штаб-квартири Європейської телерадіомовної спілки в Женеві та швейцарського суспільного мовника SRG SSR у Женеві та Цюріху та
опублікували матеріали про їхній досвід на сайті «Суспільне. Детектор медіа». Світлана Остапа також відвідала шведський суспільний мовник SVT, щоб дізнатися
про його досвід роботи з цифровими платформами. Крім
того, експерти «Детектора медіа» брали активну участь
у внутрішніх заходах НСТУ — стратегічних сесіях, семінарах, засіданнях Редакційної ради, а також дали десятки
коментарів для ЗМІ щодо перебігу реформи суспільного
мовлення.
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Вадим Міський
Програмний директор ГО «Детектор медіа», координатор Медіаруху,
секретар Наглядової ради НСТУ, секретар Ради з питань свободи слова
та захисту журналістів при Президентові України

«

Суспільне мовлення здійснило низку важливих
кроків для свого становлення як інституції у 2019
році, і до їхньої реалізації безпосередньо долучалися експерти «Детектора медіа». Разом із тим нашими
головними завданнями залишаються захист інституції
від політичних впливів, розвиток його інституційної
спроможності, роз'яснення ролі та місії Суспільного
мовлення в українському медіапросторі й допомога в

налагодженні кращих контактів мовника з його аудиторіями та стейкхолдерами, сприяння виділенню адекватного обсягу фінансування та запровадженню надійнішої моделі фінансування НСТУ, а також інформування
медіаспільноти та широкої громадськості про процеси
реформування Суспільного телебачення та радіо через
веб-сайти "Детектора медіа".»

Сприяння становленню кращого регулювання та нормальних
ринкових відносин у медіасфері
Прозорість медіавласності. У 2019 році «Детектор
медіа» регулярно інформував громадськість про основні зміни у медіавласності — загалом вийшло 60 статей
та новин на цю тему, зокрема: аналіз структури власності медіабізнесу, що належав Зеленському; аналіз
власників телеканалів та радіостанцій, які вигравали
ліцензії під час конкурсів Національної ради; матеріали
про зміну закону про право власності на провайдера
цифрового телебачення та подальшу зміну власників
«Зеонбуду»; інформація про придбання телеканалу ZIK
партнером Віктора Медведчука тощо.
Крім того, протягом 2019 року «Детектор медіа»
продовжував підготовку журналістських розслідувань
щодо медіавласності на регіональному рівні і проаналізував власників / фінансові джерела основних телеканалів у Львові, Запоріжжі та Полтаві. Таким чином,
«Детектор медіа» сприяв підвищенню прозорості медіавласності ЗМІ та знання громадян про власників ЗМІ
на регіональні телеканали у ключових містах України.
Історії роздержавлених друкованих видань. «Детектор медіа» опублікував серію статей про денаціоналізацію понад 20 регіональних газет. Таким чином,
«Детектор медіа» сприяв і підтримував процес роздер-

жавлення преси, голосніше озвучуючи успішні приклади реформованих газет.
Аналіз реформи ринку платного телебачення. У 2019
році ключовою реформою на ринку платного телебачення стала підготовка медіагруп до кодування каналів
супутникового телебачення. Це крок уперед у розвитку
медіамаркетингу та формуванні звички платити за контент. Однак кодування також спричинило певний ризик
для інформаційної безпеки України, оскільки російські
канали залишаються у відкритому доступі. Інші важливі
зміни на ринку — це розвиток українських послуг OTT
та платформ VOD для подолання онлайн-піратства та
конкуренції з іноземними гравцями. А також зміна моделі розповсюдження українських спортивних каналів
(a la carte). У 2019 році «Детектор медіа» опублікував
50 матеріалів на цю тему, детально розповівши про всі
плюси та мінуси кодування та залучивши до дискусії
усіх ключових експертів. У результаті на початку 2020
року було досягнуто домовленість між президентом Володимиром Зеленським, медіагрупами та провайдером
«Зеонбуд», що до моменту переходу значної частини користувачів безкоштовного супутника на інші технології
кожна медіагрупа залишить на безкоштовному супутни-
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ку по одній міжнародній версії своїх телеканалів, а «Зеонбуд» добудує мережу цифрового наземного покриття.
Сприяння розробці та реалізації законодавства щодо державної підтримки кінематографа. Протягом 2019 року експертка «Детектора медіа» Галина
Петренко брала участь у Громадській раді при Державному агентстві з питань кіно, де долучалася до обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері державної підтримки кіно. «Детектор медіа» здійснив моніторинг
прозорості державного фінансування на виробництво фільмів і телесеріалів,
аналізуючи учасників двох державних пітчингів та результати відбору.

Галина Петренко
Директорка
ГО «Детектор медіа»

«

У 2019 році Міністерство культури, молоді та спорту, Держкіно та Комітет Верховної
Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики разом із представниками кіноіндустрії розпочали
розробку нових правил пітчингів —
конкурсів на державне фінансування кіно та серіалів. Завдання нових
правил — зробити виділення державних коштів максимально ефективним і водночас забезпечити різноманіття фінансованих проєктів та
постійний притік нових талановитих
кадрів у індустрію. Розробка правил
триває і в 2020 році, і «Детектор
медіа» надає майданчик для їхнього обговорення всім зацікавленим
сторонам.»

Тренінг із відеоблогінгу
для початківців.
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Підвищення професійної компетенції
журналістів і медіаменеджерів
Школа якісних медіа. У 2019 році ГО «Детектор медіа» продовжувала
впроваджувати різні освітні програми для медіапрофесіоналів, які прагнули
покращити свої професійні навички. Протягом 2019 року було реалізовано
три тренінгових комплексних програми, що поєднували навчальні теоретичні
модулі та практичні завдання. Усе це відбувалось у рамках тренінгового центру «Школа якісних медіа».
1) Тренінги для початківців-відеоблогерів. Зі 310 заявок було відібрано дві
групи по 15 учасників. До завершення тренінгової програми кожен учасник
створив та вів власний ютуб-канал, регулярно наповнюючи його контентом.
Тренери й ментори навчали учасників роботі з відеоконтентом (від ідеї до
зйомок та монтажу) та просуванню його в інтернеті, зокрема в YouTube. Однією із ключових тем для учасників курсу були поточні українські реформи, деякі відеоблоги учасників були присвячені прогресу реформ у їхніх громадах.
2) Тренінги для журналістів телевізійних новин. У грудні 2019 року «Детектор
медіа» провів перший із чотирьох триденних модулів курсу «Якісні телевізійні
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Отар Довженко
Керівник Центру моніторингу та
аналітики ГО «Детектор медіа»

Цього року ми продовжили навчальний проєкт для білоруських блогерів і запустили нові: для українських відеоблогерів-початківців, а
також Школу якісних теленовин для телевізійних журналістів, які хочуть робити якісніші матеріали, але не мають змоги підвищувати свій рівень
у тих місцях, де працюють зараз. В усіх нових проєктах ми застосовували
підхід, який вдало апробували у Школі якісних медіа: менторство, індивідуальний підхід, поєднання практичних завдань із візійними лекціями-воркшопами, творення спільноти, яка заохочує до саморозвитку і співпраці. Тому
учасники шкіл, окрім нових знань і навичок, здобувають цінні контакти, які
можуть бути корисними в професійному і особистому плані. Так сталося,
що дві аудиторії, з якими ми почали працювати — відеоблогери та тележурналісти — є свого роду «конкурентами», але для обох рішення, яке ми
пропонуємо — поєднання професійних і етичних стандартів із технічними
навичками, сучасними інструментами сторітелінгу та просування — є правильним.»

новини проти пропаганди та маніпуляції» для 15 українських тележурналістів
і телередакторів у Києві. Особливий акцент робився на журналістів Східної
та Південної України. Цей курс забезпечив його учасників набором прикладних знань та практичних навичок, які можуть допомогти тележурналісту й
редакторам дотримуватися професійних стандартів, перевіряти інформацію,
виявляти й відмовлятися від фейків, використовувати критичне мислення
для роботи над матеріалами, створювати високоякісний сучасний контент
у різних відеоформатах просування контенту в соціальних мережах. Відомі
та авторитетні тренери, такі як Отар Довженко, Ігор Куляс та інші експерти й
журналісти-практики, вже були або будуть тренерами курсу.
3) Тренінги для білоруських журналістів та блогерів. Протягом лютого —
квітня 2019 року «Детектор медіа» провів три з чотирьох триденних модулів у
Києві для 20 учасників із Білорусі. (Перший відбувся у грудні 2018 року.) Експерти й медіапрактики з українських топмедіа провели низку лекцій та практичних занять, які допоможуть слухачам працювати ефективніше, робити та

Навчальний курс для білоруських
журналістів і блогерів
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просувати якісний продукт, а також уникати тиску та цензурі. Окрім семінарів
та лекцій, учасники проєкту мали можливість зустрічатися та спілкуватися
у неформальній атмосфері з найпрогресивнішими та найпрофесійнішими
представниками українських медіа (Юлія Мостова, Павло Казарін, Юрій Марченко, Наталія Лигачова та ін.). В підсумку учасники презентували власні медіапроєкти, які вони розробляли, використовуючи знання та навички, отримані під час тренінгів «Школи якісних медіа». Семеро учасників із Білорусі
відвідали Львівський медіафорум, щоби краще ознайомитися з тенденціями
української медіасфери.
Підвищення обізнаності про історію незалежної журналістики в Україні.
У 2019 році в рамках проєкту «Журналістика незалежної України» продовжили виходити в світ інтерв’ю з найвпливовішими українськими журналістами,
в тому числі з Отаром Довженком, Романом Сущенком, Севгіль Мусаєвою,
Анастасією Станко, Сонею Кошкіною, Олексієм Шалайським, Сергієм Тихим,
військовими кореспондентами Анастасією Березою та Веніаміном Трубачовим. Ці матеріали набрали понад 50 тис. переглядів. Ці інтерв’ю, а також
створені у 2018 році з такими відомими медійниками, як Юлія Мостова, Олександр Швець, Олександр Ткаченко, Андрій Куликов, Наталія Лигачова, Микола Вересень, Олександр Мартиненко стали основою для книжки про історію
української журналістики в розповідях її ключових творців, авторкою якої
стала Олена Холоденко. Книжка «Мені погано, коли мовчу: історія української
журналістики в інтерв’ю» була презентована на Львівському медіафорумі та
форумі National Media Talk.
Підтримка сайту «Детектор медіа». Це найпопулярніший сайт про медіа
в Україні. У 2019 році на сайті «Детектор медіа» було розміщено 18 спецпроєктів, зокрема «Детектор виборів», «Детектор чорного піару», «Детектор рейтингів телебачення», «Медіачек», «Журналістика незалежної України: перші
25 років», «Моніторинг комунікацій на Донбасі» тощо.
Регулярна журналістська робота порталу «Детектор медіа» є помітною та

Презентація Оленою Холоденко книги
«Мені погано, коли мовчу: історія
української журналістики в інтерв’ю»
на Львівському медіафорумі
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впливовою в українському суспільстві. Наприклад, інтерв'ю із бізнес-партнером Зеленського Борисом Шефіром, опубліковане «Детектором медіа» під
час виборчої кампанії, в якій він поділився деякими планами студії «Квартал
95», думками щодо телевізійної продукції в Україні, перспективами співпраці
з російським ринком, а також ідеями щодо політики нового уряду в гуманітарній сфері, викликали справжній резонанс. Наступного дня після публікації інтерв'ю на нього надійшли реакції Адміністрації Президента Порошенка,
голови Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря РНБО Олександра Данилюка та інших високопосадовців, а також його процитували понад 100 інших
медіа.
Підтримка сайту «Відеотека» та створення відеоконтенту. «Відеотека» —
це унікальний навчальний сайт для журналістів, який дозволяє розміщувати
мультимедійні матеріали з елементами відео, інфографіки та презентацій.
Крім того, освітні курси «Новинна грамотність» та «Журналістські розслідування: основи», розроблені експертами «Детектора медіа», також розміщені
на цьому підсайті.
Протягом 2019 року команда відеографів ГО «Детектор медіа» підготувала:
39 епізодів сатирично-політичного відеоблогу «Ньюспалм» — найгарячіші
маніпуляції зі світу медіа, скандали, факапи та інші ганебні ситуації в українських медіа;
21 блог «Рекаперка Крапівіна» — регулярні огляди розважального медіаконтенту, орієнтовані на медіапрофесійну спільноту;
два навчальних онлайн-курси «Медіастандарти під час виборів», «Конструктивне висвітлення реформ в Україні в регіонах»;
один спеціальний проєкт про дев’ять цифрових інструментів для ЗМІ;
29 коротких «вірусних» кепшен-відео для Facebook, спрямованих на розвиток критичного мислення та підвищення культури споживання медіа
аудиторією, які загалом набрали понад 425 тисяч переглядів.

Показники відеопроектів «Детектора медіа»

2019 рік

105 000

47 500

805 000 +

1 650 000 +

переглядів
сторінок сайту

відвідувачів
сайту

переглядів відео
YouTube

переглядів відео
у Facebook

(відповідає результатам
попереднього року)

(18 % зростання
порівняно з 2018 роком)

(166 % зростання
порівняно з 2018 роком)
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Сприяння розвитку системи співрегулювання
Моніторинг роботи державних органів. У звітному
періоді ГО «Детектор медіа» продовжувала аналіз роботи основних державних органів у сфері засобів масової інформації. У 2019 році організація постійно аналізувала зміни в інформаційній та гуманітарній політиці,
які відбувалися у зв’язку зі зміною вищого керівництва
держави: було здійснено моніторинг роботи Міністерства культури, молоді та спорту України, Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики,
Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення
та Державного комітету телебачення і радіомовлення.
Ці звіти були розповсюджені серед стейкхолдерів та
допомогли їм краще зрозуміти проблеми та перспективи регулювання діяльності ЗМІ в Україні, а також
обов'язки та ініціативи ключових органів влади.
Сприяння впровадженню співрегулювання. Протягом року експерти «Детектора медіа» брали участь у
створених при Нацраді робочих групах щодо співрегулюючих актів щодо правил висвітлення випадків насильства в медіа та з питань гендерної рівності в медіа,
а також у робочій групі при Міністерстві культури, молоді та спорту щодо розробки проєкту закону протидії
дезінформації. Ми виступали майданчиком для обговорення більшості резонансних ініціатив та викликів у
сфері само- та співрегулювання, протидії дезінформації,
захисту неповнолітніх, ролі засобів масової інформації
під час виборів тощо. Портал «Детектор медіа» постій-

«

Галина Петренко
Директорка
ГО «Детектор медіа»
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но висвітлював підготовку проєкту закону «Про медіа»
та допомагав сприяти прозорості цього процесу.
Захист законодавчих змін та громадський контроль
за використанням державних фінансів у медіасекторі.
Експерти «Детектора медіа» є членами дорадчих органів та робочих груп основних профільних державних
органів (Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Державного агентства з питань кіно, Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Комітету Верховної Ради з питань
свободи слова, Міністерства культури та інформаційної
політики, Державного комітету телебачення і радіо),
Ради з питань свободи слова та захисту журналістів
при Президентові України, органів саморегулювання (Незалежна медійна рада, Комісія журналістської
етики) та керівних органів журналістських організацій
(Національний союз журналістів). «Детектор медіа»
опублікував понад 30 матеріалів, що висвітлюють
співпрацю із владою щодо медіареформ у 2019 році.
Експерти організації зробили свій внесок у розробку
Дорожньої карти реформ Коаліції РПР на 2019–2023
роки, яка має окрему главу про медіареформу, а також
у розвиток принципів Торонто, які окреслюють перелік основних пріоритетів реформи на наступні 5 років
в Україні. Представниці «Детектора медіа» Галина Петренко та Світлана Остапа відвідали Конференцію з
питань реформ у Торонто та представили своє бачення
медійних реформ в Україні.

У 2019 році новообрані народні депутати і призначені урядовці у заявленому темпі «турборежиму» почали розробку одразу декількох
важливих законодавчих ініціатив у сфері медіа. «Детектор медіа» тримав руку на пульсі, аналізуючи роботу новостворених Міністерства культури,
молоді та спорту України, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної
політики та інших державних органів у сфері засобів масової інформації.
Найгарячіші обговорення точилися навколо концепції законопроєкту щодо
дезінформації. «Детектор медіа» був максимально включений у процес обговорення основних принципів документу на всіх етапах. Ми також сприяли
публічному обговоренню концепції законопроєкту «Про медіа», покликаному стати найважливішим для галузі регулюючим документом, осучаснити
наше медіазаконодавство відповідно до розвитку технологій та кращих європейських практик їхнього регулювання.»
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II. ПІДВИЩЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
ГРОМАДЯН
Навчальні матеріали для
викладання медіаграмотності —
для вчителів та учнів
Громадська організація «Детектор медіа» постійно
промотувала свій інтерактивний посібник MediaDriver
через навчальні та практичні лекції з питань медіаграмотності у школах та під час публічних заходів, організованих для вчителів та учнів, а також через власний
вебсайт, емейл-розсилки та партнерські ресурси. Загалом протягом 2019 року понад 70 викладачів формальної та неформальної освіти здобули нові знання
та навички завдяки участі в заходах, де експерти «Детектора медіа» навчали інструментів медіаграмотності
та поширювали інформацію про ці інструменти. Зокрема, експерт Володимир Малинка брав участь у дискусіях про медіаграмотність з вчителями та викладачами
на Львівському медіафорумі, Інституті журналістики
Університету імені Грінченка, дискусіях у Мінську, Південному медіафорумі в Миколаєві, Форумі розвитку
громадянського суспільства, а також провів тренінг
«Критичне мислення в епоху пост правди та тролів» у
Чернігові. Також на вебпорталі «Детектор медіа» були
опубліковані 14 інтерв’ю про кращі практики вчителів з
усієї України у формальній та неофіційній освіті, що стосуються медіаграмотності.

інформації читачами, була обрана сфокусована цільова аудиторія сайту. Основні теми, що висвітлюються на
веб-сайті: розкриття маніпуляцій, фейків та пропаганди,
тенденції медіаосвіти в Україні та за кордоном, соціальні мережі та їх вплив на споживання інформації, вплив
засобів масової інформації на дітей, безпеку в інтернеті,
тенденції гібридної війни.
Інноваційні засоби масової медіаграмотності та громадянська освіта. У 2019 році «Детектор медіа» значно
розширив перелік відеопродуктів для широкої аудиторії,
спрямованих на підвищення медіаграмотності користувачів соціальних мереж:
«Ньюспалм» — щотижневий сатиричний відеоблог
щодо актуальних медіаприводів, який транслювався як на платформі Youtube, так і у Facebook. У 2019
році команда, що працює над створенням влогу, записала 39 епізодів, які сукупно зібрали понад 1261
млн переглядів у YouTube та Facebook. Відеоблог орієнтований на розвінчання фейків та дезінформації,
розкриття прихованої реклами та маніпуляцій у ЗМІ.
Усі відео зібрані на ютуб-каналі «Ньюспалм», який
має близько 7000 постійних підписників.

У медіаспоживачів є
доступ до матеріалів про
медіаграмотність
Модернізація вебсайту MediaSapiens як основного
ресурсу в Україні про медіаграмотність для дорослих. MediaSapiens залишається унікальним ресурсом
в українському сегменті, який охоплює різні аспекти
медіаграмотності та розвінчування інформаційних маніпуляцій. У 2019 році тут було опубліковано 1736 матеріалів, які прочитали 884 378 користувачів. Загальна
кількість переглядів сторінок становила 1,54 мільйона. Після проведення дослідження аудиторії сайт був
оновлений та осучаснений для кращого сприйняття

Короткі кепшен-відео про те, як відрізнити якісні
ЗМІ від неякісних, особливо під час виборів. У 2019
році ГО «Детектор медіа» підготувала 29 коротких відео для «вірусного поширення» в мережі Facebook,
спрямованих на підвищення обізнаності, розвиток
критичного мислення та культури споживання медіа
аудиторією, які загалом набрали понад 425 тисяч переглядів.
Відеоблог «Рекаперка Крапівіна» для професіоналів
ЗМІ від медіаоглядачки Юлії Крапівіної — у 2019 році
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вийшов 21 випуск-огляд розважального медіаконтенту для професіоналів галузі.

Кампанія з підвищення обізнаності у сфері медіаграмотності разом із Facebook, яку проводив «Детектор
медіа», охопила аудиторію майже 12 мільйонів українських користувачів Facebook, тоді понад 100 000
відкрили та прочитали статті, як розрізняти якісну та
неякісну інформацію.
Залучення художників до популяризації медіаграмотності під час виборчого процесу. У 2019 році «Детектор
медіа» завершив конкурс карикатур про медіаграмотність, який був оголошений восени 2018 року. Темою
конкурсу цього року були популізм, дезінформація, чорний піар, маніпуляції, фальсифікації та зловживання під
час виборів. За результатами конкурсу ГО «Детектор
медіа» нагородила чотирьох молодих авторів карикатур
заохочувальними призами.
Залучення художників до популяризації медіаграмотності під час виборчого процесу. У 2019 році «Детектор
медіа» завершив конкурс карикатур про медіаграмотність, який був оголошений восени 2018 року. Темою

конкурсу цього року були популізм, дезінформація, чорний піар, маніпуляції, фальсифікації та зловживання під
час виборів. За результатами конкурсу ГО «Детектор
медіа» нагородила чотирьох молодих авторів карикатур
заохочувальними призами.

Оцінка прогресу обізнаності та впровадження медіаграмотності. У 2019 році «Детектор медіа» провів якісну
частину дослідження «Індексу медіаграмотності» — для
цього здійснили 2 фокус-групи та 15 глибинних інтерв'ю
з метою вивчення природи та типових практик споживання засобів масової інформації серед різних аудиторій. Цільова аудиторія: чоловіки та жінки віком 22–62
роки, які цікавляться суспільно-політичним життям країни. Географія: Київ, Одеса, Львів, Харків.
Якісне дослідження дало змогу зробити висновки
щодо впливу ЗМІ на пересічного українця, розуміння
глядачем процесу створення медіаконтенту, довіри до
медіа, чутливості до маніпуляцій, розуміння важелів
урядового впливу на політику окремих медіа. У 2020
році буде проведене кількісне дослідження на загальній вибірці.

Підвищення ролі регіональних
комунікаторів медіаграмотності
та протидії пропаганді
Медіадискусії та заходи щодо медіаграмотності. У 2019 році «Детектор
медіа» здійснив ряд заходів, щоб залучити регіональних журналістів, блогерів та інші аудиторії до просування медіаграмотності та протидії пропаганді
на регіональному рівні. Протягом року ГО «Детектор медіа» організувала 8
відкритих медіадискусій у регіонах України: у Харкові, Костянтинівці, Одесі,
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Миколаєві, Полтаві, Вінниці, Чернігові та Тернополі. Дискусії були присвячені темам адекватного висвітлення
виборчого процесу, медіаграмотності населення, дотримання журналістських стандартів. Учасники дискусій долучались до Медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір».
Крім того, експерти «Детектор медіа» брали участь у
низці публічних дискусій про медіаграмотність для різних аудиторій в регіонах України, зокрема на Львівському медіафорумі (тема «Боти в соціальних мережах: нові
виклики та шляхи їх подолання», експерт — Володимир
Малинка), «Донбас медіа форумі» (панельна дискусія
про медіаграмотність , експерт — Галина Петренко), у
Чернігові (тренінг «Критичне мислення в епоху постправди і тролів», експерти — Володимир Малинка, Ярослав Зубченко, Світлана Чернецька), у Харкові (навчан-

ня для працівників Харківської міської ради, експерт
— Володимир Малинка), Форумі південних медіа у Миколаєві (тренінг «Боти та тролі в соціальних мережах»,
експерт — Володимир Малинка).
Посилення ролі регіональних комунікаторів медіаграмотності для молоді. «Детектор медіа» провів тренінги для 30 блогерів-початківців, відібравши учасників
переважно зі Східної України. Вони отримали необхідні
знання й навички для підбору техніки, зйомки, монтажу
та просування авторських відеоблогів відео у YouTube.
Ми захохочували слухачів курсу працювати з соціальними темами, зокрема на місцевому рівні у їхніх громадах, а також надали базові знання з медіаграмотності
та інформацію про ключові реформи, що відбуваються
в Україні.

«Детектор медіа» провів у Полтаві
дискусію про вибори та реформи
з місцевими медійниками.

Експерти «Детектора медіа»
провели тренінг з медіаграмотності
в Чернігові.
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III. ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Моніторинг пропаганди Кремля. Протягом президентської виборчої кампанії 2019 року ГО «Детектор
медіа» співпрацювала зі створеною Атлантичною радою, Трансатлантичною комісією з чесних виборів та
Фондом Віктора Пінчука в партнерстві зі StopFake і Центром Разумкова робочою групою з протидії зовнішньому
втручанню в українські вибори, відстежуючи стратегію
висвітлення подій в Україні російськими пропагандистськими каналами — щомісяця такі звіти публікувалися
на порталі «Детектор медіа». Крім того, відвідувачі сайту
мали можливість регулярно читати свіжі статті одного з
провідних дослідників інформаційних впливів — Георгія
Почепцова, збірку яких «(Дез)інформація» організація видала окремою книжкою. Також проводився регулярний
моніторинг кремлівської пропагандистської риторики у
щоденних вечірніх новинах на українському телебаченні
та в інтернет-ЗМІ, було опубліковано 12 таких звітів. Ця
діяльність допомогла громадськості, медіаекспертам та

уряду тримати руку на пульсі нових напрямків впливу дезінформації та звертала на це увагу широкого кола ЗМІ.
Також експертки «Детектора меді» Наталія Лигачова та
Галина Петренко неодноразово надавали українським та
зарубіжним медіа коментарі з питань протидії дезінформації та пропаганди.
Виявлення та моніторинг проксі-медіа. У 2018 році ГО
«Детектор медіа» розробила методологію виявлення та
моніторингу так званих проксі-медіа — ЗМІ, які насправді
не є ЗМІ, а пропагандистськими інструментами. У 2019
році організація застосувала методологію на практиці і
створила серію матеріалів, які демонстрували вплив та
показували типові повідомлення, що поширюються через проксі-медіа. Все це сприяло приверненню більшої
уваги громадськості та відповідних державних органів
до агресивної російської пропаганди та допомагало відстежувати її спрямованість.

Галина Петренко
Директорка ГО «Детектор медіа»

«

Напрацьовані методології та досвідчені експерти «Детектора медіа»
дозволили нам не тільки відстежувати тренди повідомлень кремлівської пропаганди. Ми демонстрували, як і з якою метою ці теми розповсюджувалися і, зокрема, транслювалися проросійськими ЗМІ в Україні.
Топтемою в російських пропагандистських ЗМІ у 2019 році були президентські і парламентські вибори в Україні. У розпал передвиборчих гонок тільки
на трьох російських каналах в середньому в 14 із 21 випусків політичних токшоу на тиждень активно обговорювали Україну. Це так чи інакше впливало
не тільки на російських телеглядачів, а й на 1,5 млн українських громадян, які,
згідно з опитуваннями, дивилися в цей час російські телеканали. Наші моніторинги та огляди допомагали всім зацікавленим особам бачити панорамну
картинку роботи російської пропаганди, а відповідним державним органам
оперативно реагувати на інформаційні вкиди.»
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Соціологічні дослідження впливу пропаганди, довіри до ЗМІ в Україні.
«Детектор медіа» у 2019 році продовжив досліджувати вплив російської
пропаганди на громадську думку в Україні. У березні широкому загалу презентувати результати соціологічного дослідження, проведеного Київським
міжнародним інститутом соціології на замовлення «Детектора медіа». Дослідження стало наступним етапом у серії досліджень, розпочатих у 2015 році,
що дають розуміння, наскільки громадяни України підтримують міфи та стереотипи, які поширює кремлівська пропаганда.
Опитування проводилось з 9 по 20 лютого 2019 року. Було проведено 2042
інтерв'ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України (лише на територіях, підконтрольних уряду України). Окрім виявлення
каналів та меседжів російської пропаганди, дослідження виявило ключові
джерела новин для громадян, рівень їхньої довіри до українських ЗМІ, їхні
інформаційні потреби, доступ до російських телеканалів, довіру до них та готовність покращувати власну медіаграмотність.
Дослідження вперше представили на пресконференції в Києві. Це викликало широкий медіарезонанс (щонайменше 30 видань та новин на основі
отриманих соціологічних даних); також була помічена реакція російських та
проросійських ЗМІ (у формі публікацій маніпулятивного характеру, які висвітлювали презентацію та дані звіту). Згодом дані соціологічного дослідження
були представлені на понад 20 публічних заходах, в тому числі на Глобальному медіафорумі Deutsche Welle, Львівському медіафорумі, Ризькому діалозі
StratCom, Донбаському медіафорумі, Регіональному семінарі з питань корупції та виборів. Дослідження сприяло кращому розумінню українськими та західними експертами трансформації громадської думки в Україні під впливом
російської пропаганди.
Моніторинг державної комунікаційної політики щодо Донбасу дав змогу побачити зв'язок влади із жителями Донбасу в аспекті внеску кожного із
ключових гравців у спілкування (цілі, які були поставлені, та використовувані засоби), каналів та цільової аудиторії інформаційних повідомлень. У 2019
році було опубліковано п’ять звітів, присвячених державній комунікаційній
політиці щодо Донбасу, які були поширені серед українських та міжнародних зацікавлених сторін та допомогли їм сформувати поінформовану думку
щодо комунікацій між українською владою та людьми, які проживають поблизу зони військового конфлікту.
Аналіз гібридних методів інформаційної війни. У 2019 році читачі «Детектора медіа» регулярно отримували новітні матеріали про методи гібридних
воєн та засоби протистояння їм від одного з провідних дослідників інформаційних впливів — Георгія Почепцова. За рік було опубліковано 46 статей
Почепцова про пропаганду, дезінформацію, виклики світу соціальних мереж
тощо.
«Детектор медіа» також видав і презентував книжку «(Дез)інформація»
Георгія Почепцова про інформацію та маніпуляції нею в найширшому розумінні. Книжка також охоплює тематику гібридної та віртуальної воєн, інструментів нових засобів масової інформації, за допомогою яких поширюється
дезінформація, тощо. Книга була представлена на 26-му Форумі видавців у
Львові, а потім на медійному форумі National Media Talk. Книжку можна безкоштовно завантажити на вебсайті «Детектора медіа».

31

2019
РІЧНИЙ ЗВІТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОГРАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГО «Детектор медіа» провела зовнішню оцінку впливу організації. Метою оцінки було зібрати аргументи /
ціннісні судження та думки з метою визначення впливу
діяльності організації «Детектор медіа» на процес змін
в українському медіасередовищі з січня 2018 року до
травня 2019 року (починаючи з початку втілення нової
стратегії організації). Рекомендації оцінки були взяті до
уваги та запроваджуються в підходах, формах та методах роботи, роботі з інформацією.

РОЗРОБКА РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У 2019 році ГО «Детектор медіа» розробила редакційну політику для свого ньюзруму. Зокрема, в ній зазначається, що колектив «Детектора медіа» об'єднаний
загальними цінностями: повага до закону та прав людини, підтримка демократичного розвитку держави
та громадянського суспільства, бачення майбутнього
України як цивілізованої, незалежної, стабільної та мирної європейської держави. Ці цінності визначають вибір
тем та авторів, активну участь у громадських, ринкових
та регуляторних процесах, пов’язаних з демократизацією та розвитком медіапростору. Однак пропаганда
не є функцією та завданням публікацій «Детектора
медіа». Редакція чітко відокремлює журналістику від
громадянського активізму і не допускає, щоб особисті
погляди та вподобання впливали на неупередженість
роботи. Редакційна політика є невід’ємною частиною
та настановою для щоденної роботи журналістської команди. Редакційна політика опублікована у відкритому
доступі на сайті «Детектора медіа».

ефективної мотивації волонтера важливим аспектом
є оцінка, яка дозволяє організації визначати якість та
ефективність виконаної роботи на основі аналізу. Оцінка також допомагає волонтеру побачити зацікавленість керівництва щодо нього та його роботи.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ
Протягом року співробітники організації навчалися під час низки тренінгів. Перелік цих тренінгів був
складений на основі опитування потреб усіх працівників, включно із керівництвом середнього та вищого
рівня. Зокрема, проходили тренінги на такі теми: SMM,
копірайтинг, зйомка та редагування відео, вірусний
маркетинг. Персонал також покращив свої знання англійської мови. Організація також провела тренінг для
своїх фахівців з моніторингу в регіонах, щоб посилити
свою аналітичну спроможність перед президентськими та парламентськими виборами.

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СПРОМОЖНОСТІ
ГО «Детектор медіа» продовжує розвивати співпрацю зі своїми стратегічними донорами, включно з урядом Швеції, урядом Данії та Internews Nentork. У 2019
році організація уклала нові грантові угоди з Відкритим інформаційним партнерством (спільна ініціатива
Атлантичної ради, Bellingcat, Zinc Network, що фінансується Міністерством закордонних справ Великобританії), Українською ініціативою побудови довіри (UCBI),
Посольством США у Києві, Атлантичною радою та Балтійським центром передового досвіду для медіа. Крім
того, продовжували співпрацювати з Pact Inc. та Фондом «Інформаційний офіс солідарності з Білоруссю».

РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ЩОДО
ВОЛОНТЕРІВ

СТВОРЕННЯ ТОВ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»

Громадська організація «Детектор медіа» розробила
політику залучення волонтерів, яка регулює відносини між організацією та волонтерами і спрямована як
на збільшення їх кількості, так і на рівень залучення.
Зокрема, ця політика визначає, що неприпустимо підтримувати стереотип, що волонтер залучається задля
виконання «чорної» роботи в організації. Робота волонтера завдяки його професійним якостям повинна приносити користь організації та всьому суспільству. Для

У 2019 році ГО «Детектор медіа» також створила
дочірню компанію — товариство з обмеженою відповідальністю, щоб диверсифікувати джерела фінансування статутної діяльності громадської організації за
рахунок комерційної діяльності, зокрема монетизувати
роботу вебпорталу. Це оптимізувало співпрацю з партнерами та рекламодавцями. Із перших днів створення
ТОВ з’явилися клієнти, які замовляють рекламні та моніторингові послуги.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
НАДХОДЖЕННЯ

Загальна сума надходжень складає еквівалент 840 тис. дол. США

Джерела фінансування діяльності організації:
Донор

Відсоток фінансування

Міністерство закордонних справ Данії

53,9 %

Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA)
в особі Посольства Швеції в Києві
Pact Inc. (США)

7,0 %
2,9 %

Internews Network, Inc. (США)
Атлантична Рада

25,3 %
1,2 %

«Кімонікс Інтернешнл» (США)
Балтійський центр розвитку ЗМІ
Управління Верховного Комісара з прав людини ООН
Open Information Partnership

5,2 %
0,1 %
0,2 %
1,1 %

Посольство США

1,6 %

Кошти інших донорів ГО «Детектор медіа»

1,5 %

ВИТРАТИ

Загальна сума витрат складає еквівалент майже 1,015 млн дол. США.

Витрати на реалізацію проєктів організації:

ПРОЄКТИ

СУМА,
(екв. дол. США)

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

496 816

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

181 293

Інституційна підтримка ГО «Детектор медіа» у здійсненні її основної діяльності

215 345

Підтримка створення сатиричних відеороликів

11 637

Якісні медіа проти пропаганди та маніпуляцій

37 097

Цикл навчальних програм для відеоблогерів-початківців

43 865

Інтерактивні онлайн-курси з медіастандартів у виборчий період для журналістів

13 510

Партнерство із запобігання зовнішньому втручанню у вибори

10 000

Мережа розробників медіа
Фінансування іншої статутної діяльності
Створення методології моніторингу білоруських медіа

1 104
203
3 500
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Наталія Лигачова

Світлана Остапа

Мар’яна Закусило

Ганна Шерман

Андрій Куликов

Євген Булавка

Отар Довженко

Олексій Мацука

Андрій Черніков

Наталя Соколенко
34

Юрій Луканов

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАВЛІННЯ

Ірина Бекешкіна

Ігор Когут

Інна Кузнецова

Тарас Петрів

Антоніна Черевко

Світлана Конончук

Юрій Рубан
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Наталія Лигачова-Чернолуцька
Голова ГО «Детектор медіа»,
шефредакторка порталу «Детектор медіа»

ДИРЕКЦІЯ
Галина Петренко, директорка
Вадим Міський, програмний директор

Юлія Зелінська, менеджерка з
адміністративних питань та реклами
Світлана Чернецька, менеджерка з

Ігор Морозов, фінансовий директор

комунікацій

Олена Леоненко, головна бухгалтерка

Славка Шеремета, менеджерка

Тетяна Клименкова, бухгалтерка
Сергій Кравчук, проєктний менеджер
Олена Демченко, проєктна менеджерка

соціальних медіа

Андрій Чулков, головний програміст
Владислав Дзіковський, системний

адміністратор

ПОРТАЛ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
Мар’яна Закусило, головна редакторка порталу «Детектор медіа»
Гала Скляревська, заступниця шефредактора з авторських проєктів
Лілія Зінченко, оглядачка
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ
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Отар Довженко, керівник Центру
моніторингу та аналітики

«ВІДЕОТЕКА»
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Міністерство
закордонних справ Данії

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

Pact Inc. (США)

Internews Network (США)

Українська ініціатива побудови
довіри (UCBI II)

Open Information Partnership

Посольство США в Україні

Атлантична Рада

Балтійський центр
передового досвіду для медіа

40

