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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
Громадська організація «Детектор медіа» створена українськими журналістами в січ-

ні 2004 року (з 2004 року до квітня 2016-го 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. Незмін-

ною 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 зако-

нодавства в медійній та інформаційній сферах, підвищенню професійного рівня журналістів, фор-

муванню 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 про-

довжив традиції сайта «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.
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«Вибори та ЗМІ» — ресурс, присвячений діяльності медіа
та журналістів під час виборів.

Організація створює власні інформаційні продукти: дослідження, аналітику, інфографіку, кеп-

шен-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 українсько-

го 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).

2020-й запам’ятався як рік діяльності в умовах глобальної пандемії коронавірусу та ознамену-

вався пошуком нових форм роботи з аудиторією, застосуванням розважальних форматів подачі
серйозної інформації та посиленою боротьбою з дезінформацією та фейками, що стосуються ко-

ронавірусу. Задля боротьби з дезінформацією щодо коронавірусу команда ГО «Детектор медіа»
вела спецпроєкт про правду та вимисел стосовно цієї теми, а також розвінчувала міфи у влозі

«Сиди вдома». ГО «Детектор медіа» у 2020 році відкрила новий фланг боротьби з дезінформацією — в тематиці діяльності громадянського суспільства, регулярно розвінчуючи фейки щодо ГО та
розповідаючи про їхні успіхи в новинах, аналітичних статтях, роз’яснювальних кепшен-відео, пу-

блікаціях телеграм-каналу, розсилці. Зрештою команда ГО «Детектор медіа» визнала за доцільне

створити окремий сайт «ЗМІ для змін», що й надалі розповідатиме про успіхи та виклики громадянського суспільства.

Цього року команда «Детектора медіа» доклала чималих зусиль для реформування та зміцнен-

ня конкурентоспроможності суспільного мовника, в тому числі в аспекті оптимізації ресурсів та
забезпечення фінансової стійкості й незалежності.

Незважаючи на вимушений онлайн-формат роботи, «Детектор медіа» продовжив покращува-

ти професійні навички медійників, навчаючи їх у Школі якісних медіа. Нагоду навчатись у визнаних медійних експертів-практиків мали українські та білоруські блогери, телевізійники та журналісти-початківці.

Загалом цього року «Детектор медіа» провів низку ґрунтовних досліджень щодо дезінформації

та наративів пропаганди, передвиборчих настроїв та медіаспоживання, цінностей та вподобань
щодо кіно та розважального контенту. Дані цих досліджень стали додатковим аргументом в адвокаційній діяльності та громадській роботі експертів команди.

4

Зміст

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

ЗМІСТ

6

Вітальне слово Голови

8

2020 рік у цифрах

10

Наші сайти

15

Наша діяльність

15

І. Сприяння підвищенню якості медіаконтенту
(зокрема новинного) в Україні

28

ІІ. Підвищення медіаграмотності громадян

31

ІІІ. Протидія дезінформації

37

Організаційний розвиток

39

Фінансовий звіт

40

Структура організації

44

Донори

5

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

В і т а л ь н е с л о в о Го л о в и

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ
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шефредакторка порталу
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2020

рік приніс новий виклик для України та світу — початок пандемії коронавірус-

ної хвороби. У цей час відповідальність медіа зросла в рази, адже поширення

достовірної інформації про причини та наслідки хвороби, її лікування, вакцинацію, а також можливість оперативно спростовувати відповідні фейки отримало дуже вимірюваний вплив — врятовані
людські життя.

Реагуючи на ситуацію, «Детектор медіа» запустив спеціальну рубрику «Правда ти вимисел про

коронавірус». В цій рубриці ми допомагали як людям, так і засобам масової інформації розбира-

тися у найпоширеніших чутках про нову хворобу, спростовувати фейки, залучаючи визнаних екс-

пертів-медиків та даючи читачам достовірну інформацію. Також ми запустили відеоблог «Сиди

вдома» з Ангеліною Ломакіною, який переглянули понад мільйон разів. Через участь у дорадчих
органах наші експерти просували заходи підтримки медіа під час карантинних обмежень.

Разом з цим ми не полишали і нашого традиційного завдання — захисту свободи слова та ство-

рення кращих умов для роботи медіа. На початку року ми висвітлювали всі етапи розробки про-

екту закону «Про дезінформацію» від Міністерства культури, молоді та спорту. Ми надали слово
експертам та журналістам, які висловили незгоду із запропонованим запровадженням кримі-

нальної відповідальності для журналістів. Через тиск, розпочатий зокрема і «Детектором медіа»,
Міністерство культури, молоді та спорту відмовилося вносити законопроект, що загрожував сво-

6

В і т а л ь н е с л о в о Го л о в и

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

боді слова, до Верховної Ради. Крім того, ми відстоювали належне фінансування Суспільного мов-

лення, і на 2021 рік компанія вперше отримала формально повне фінансування у держбюджеті.
В органах саморегулювання — Незалежній медійній раді та Комісії з журналістської етики — ми

разом із колегами з інших громадських організацій домоглися ухвалення низки знакових рішень,
які лягали в основу подальших кроків Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

З точки зору виробленого медіапродукту ми отримали значне зростання аудиторії читачів гру-

пи видань «Детектор медіа», а нові випуски сатиричного відеоблогу NewsPalm за рік подивилися
понад три мільйони разів, і це не враховуючи його ротацію на вісьмох регіональних телеканалах.
Крім цього, NewsPalm увійшов до топ-20 найпопулярніших українськомовних ютуб-блогів на політичні та соціальні теми.

Цього року ми також стали вкладати більше зусиль у підтримку організацій громадянського

суспільства різних напрямів, надаючи їм майданчик на сторінках наших видань та знайомлячи
аудиторію медійників з думками та історіями успіху найкращих громадських ініціатив України.

Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і сподіваємося, що 2021 рік стане не менш вдалим для зусиль

команди «Детектора медіа» разом із нашими партнерами, колегами, читачами та глядачами.
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2020 р і к у ц и ф р а х

2020 РІК У ЦИФРАХ
Вебресурси ГО «Детектор медіа»

«Детектор медіа»

MediaSapiens

«Суспільне.
Детектор медіа»

«Вибори та ЗМІ»

«Відеотека»

Статистика вебресурсів

13 000 +
сукупна кількість
публікацій

≈ 6 750 000

сукупна кількість
унікальних відвідувачів

≈ 20 000 000
сукупна кількість
переглядів

Моніторинг медіа

Загалом 241 публікація на основі результатів моніторингу.

Кількісні та якісні моніторинги щоденних вечірніх теленовин на топканалах — 70.
Моніторинг гостьових студій у вечірньому прайм-таймі — 12.

Моніторинг суспільно-політичних токшоу на національних телеканалах — 48.

Оцінка якості вечірніх теленовин на «UA:Першому», «Українському радіо» — 4.

Моніторинг новин «UA: Першого» порівняно з новинами комерційних телеканалів — 4.

Моніторинг регіонального телебачення на сході та півдні України під час виборів — 4 звіти
по 12 каналах.

Гендерний моніторинг контенту — 2 хвилі у 4 регіонах.

Моніторинг проникнення наративів пропаганди Кремля в українські ЗМІ — 12.
Статті для широкої аудиторії, підготовлені на базі моніторингових звітів, — 85.
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Дослідження, аналітичні звіти та публікації
Книжка Олени Холоденко «Мені погано, коли мовчу» (2-й том).

Медіачек — від медіаспоживачів отримано 92 скарги на контент різних
медіа, на них підготовлено 54 висновки.

Дослідження Міністерства культури та інформаційної політики за І та ІІ
півріччя 2020 року.

Моніторинг роботи Комітету з гуманітарної та інформаційної політики
за І та ІІ півріччя 2020 року.

Моніторинг роботи Комітету з питань телебачення та радіомовлення
за І та ІІ півріччя 2020 року.

Моніторинг роботи Комітету зі свободи слова за І та ІІ півріччя 2020
року.

2018

Моніторинг роботи Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за І та ІІ півріччя 2020 року.

Незалежну медійну раду (НМР) було створено 2016 року з метою
утвердження високих професійних стандартів журналістики та задля

Моніторинг прозорості державного фінансування виробництва філь-

об’єктивного розгляду спірних ситуацій щодо дотримання медійного
законодавства, міжнародних стандартів висвітлення інформації у медіа, а також порушень норм журналістської етики. Також рада надає
рекомендації органам влади та іншим зацікавленим особам задля вдо-

мів та серіалів.

сконалення ними регулювання у медійній сфері.

Заснували НМР п’ять провідних медійних громадських організацій:
Центр демократії та верховенства права (раніше — Інститут Медіа Права), Інститут Масової Інформації, Інтерньюз-Україна, Детектор Медіа
(раніше — ГО «Телекритика») та Фундація «Суспільність».

Дослідження «Вивчення цінностей розважального контенту (серіалів)
та українських телеканалах».

Дослідження «Індекс медіаграмотності».

Дослідження «Портрет українського глядача кіно в кінотеатрі».

ЗБІРНИК ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ НЕЗАЛЕЖНОЇ МЕДІЙНОЇ РАДИ. Частина 2

2019

ЗБІРНИК ВИСНОВКІВ

ТА РЕКОМЕНД АЦІЙ

НЕЗАЛЕЖНОЇ
МЕДІЙНОЇ РАДИ
2018/2019
Частина 2

Київ 2020

Дослідження впливу дезінформації на місцеві вибори у Східній Україні;
Соціологічне дослідження «Тенденції та зміни у виборі засобів масової

інформації та споживання інформації після виборів 2019 року і спалаху
COVID-19».

Аналіз візуального дискурсу інформації (МЕМЕтр).

Унікальні онлайн-продукти
Сатиричний відеоблог «Сиди вдома» — 10 випусків, 1 млн переглядів.
Сатиричний відеоблог «Lomakina Yesterday» — 22 випуски.

Сатиричний відеоблог «NewsPalm» — 55 випусків, 3 млн переглядів.

Сатиричний відеоблог «Якісний зворотній зв’язок з Юлією Крапівіною» — 12 випусків.
Кепшен-відео про якісні медіа — 26 випусків.

Кепшен-відео про діяльність ГО — 16 випусків.

Спецпроєкт «Правда і вигадки про коронавірус» — 250 матеріалів, 280 тисяч переглядів.
Спецпроєкт «Новини про ОГС» — 343 матеріали, 600 тисяч переглядів.
Телеграм-канал «Що відбувається з НУО?» — 523 підписники.

Місячник медіаграмотності у Вікіпедії — 230 створених або доповнених статей.
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Портал «Детектор медіа»

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

«Детектор медіа»

Нішеве онлайн-видання, цільовою аудиторією якого є медійники, меді-

аексперти, представники західних та українських громадських, донор-

ських організацій, аналітичних центрів, державні службовці, політологи,
політики, маркетологи, піарники, студенти журналістських вишів та фахів-

ці дотичних гуманітарних сфер. На сайті до уваги аудиторії — найповніша в
українських ЗМІ стрічка галузевих новин, медіакритика, моніторинги ме-

дійного контенту, огляди та аналітика медіаринку, інформаційної політики

держави, проблем медійної галузі, майстер-класи та інтерв’ю з медійними
фахівцями тощо.
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Статистика «Детектор медіа» / 2020 рік

10 015

4 130 000

10 100 000

публікацій

відвідувачів

переглядів

+50%
переглядів
порівняно
з 2019 роком

MediaSapiens

«MediaSapiens» — нішеве онлайн-видання, засноване у 2010 році. Завдання

сайта — просувати свідоме використання медіа, сприяти формуванню критичного мислення в широкої аудиторії медіаспоживачів. Ресурс аналізує тен-

денції у світовій журналістиці, маніпуляції в новинах, а також надає знання та
інструменти для ефективної взаємодії людей з-поза медійної сфери із сучас-

ними медіа. Протягом року після дослідження запитів аудиторії MediaSapiens
дизайн сайта був осучаснений та адаптований для кращого сприйняття інформації та ефективнішого донесення даних до широкої аудиторії.

ms.detector.media
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Статистика MediaSapiens / 2020 рік

2 261

2 200 000

3 800 000

публікацій

відвідувачів

переглядів

+42%
переглядів
порівняно
з 2019 роком

«Суспільне. Детектор медіа»

«Суспільне. Детектор медіа» — єдине видання на ринку про суспільне

мовлення в Україні та світі, яке стало незалежним майданчиком для об-

говорення процесу реформування, а також місії та завдань суспільного
мовлення. Засноване у 2010 році.
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Статистика «Суспільне. Детектор медіа» / 2020 рік

878

421 927

990 435

публікацій

відвідувачів

переглядів

«Відеотека»

«Відеотека» — унікальний відеоресурс із лекціями на медійну тематику,
інтерв’ю з медійниками й сюжетами із ключових медіаподійкраїни. Заснований у 2009 році.

video.detector.media
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Портал «Детектор медіа»

Статистика «Відеотека» / 2020 рік

104 613

47 525

1 129 000

1 650 000

переглядів
сторінок сайта

відвідувачів
сайта

переглядів відео
в ютубі

переглядів відео
у фейсбуку

«Вибори та ЗМІ»

vybory.detector.media

«Вибори та ЗМІ» — у грудні 2018 року «Детектор медіа» модернізував спе-

ціалізований 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.

Статистика
«Вибори та ЗМІ» /
2020 рік

14

150

110 000

публікацій

переглядів

Наша діяльність

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
NEWS

I. СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ
КОНТЕНТУ (ЗОКРЕМА НОВИННОГО)
МЕДІА В УКРАЇНІ

Постійний моніторинг якості контенту на
національних телерадіоканалах
Кількісний моніторинг щоденних вечірніх новин на 7 національних телеканалах («1+1», «Ін-

тер», «UA: Перший», СТБ, ICTV, канал «Україна» та 5 канал), який здійснює національний медіаек-

сперт Ігор Куляс. Методологія передбачає отримання кількісних даних, що відображають якість

випусків новин та відповідність журналістським стандартам у новинах. Моніторинг проводився
щоквартально, у періоди: 17–22 лютого, 18–23 травня, 10–15 серпня та 12–17 жовтня. Протягом року
було опубліковано 4 звіти.

Комплексний якісний моніторинг щоденних вечірніх новин на 8 національних телеканалах

(«1+1», «Інтер», «UA: Перший», «112 Україна», ICTV, канал «Україна», СТБ та 5 канал) дозволяє опера-

тивно реагувати на останні тенденції медіадискурсу. Усі дані збираються в базу даних, що дозволяє
сортувати інформацію за ключовими темами, географічним контекстом новин (Київ, регіони, між-

народні), тоном (негативний, нейтральний, збалансований, позитивний), балансом думок експертів,
згадуванням влади та політичних партій тощо. Особлива увага приділялася: дотриманню професій-

них журналістських стандартів; спотворенню / маніпуляції фактами; звітам із випадками цензури чи
прихованого спонсорства; випадкам пропаганди та дезінформації. Звіти публікувалися щотижня

й містили аналіз новин за 5 робочих днів; моніторинг проводила медіаекспертка Зоя Красовська.
Протягом 2020 року опублікували 66 звітів про моніторинг (у тому числі 12 підсумкових щомісячних
звітів, 1 підсумковий піврічний, 1 підсумковий річний та 2 спеціальних звіти).

Моніторинг соціально-політичних токшоу (включно з постійним моніторингом «Свободи сло-

ва» на каналі ІСТV; «Права на владу» на каналі «1 + 1»; «Свободи слова Савіка Шустера» на каналі

«Україна» та з періодичним моніторингом «Українського формату» на каналі NewsOne; «Пульсу» на
каналі «112», «Відлуння України» на Прямому каналі, «Народ проти» на каналі ZIK (а потім на телека-

налі «Україна 24»), «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24», «Протистояння» на каналі «NewsOne»).

Експерти «Детектора медіа» аналізували обговорювані теми; відповідність гостей у студії темам,
що обговорюються; стать експертів; збалансованість та представлення позицій політичних партій;
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потенційні маніпуляції. У 2020 році вийшло 48 звітів (з урахуванням 2 спеціальних звітів), підготовлених медіаекспертами Ярославом Зубченком та Олександром Круміним.

Моніторинг гостьових студій у вечірньому прайм-таймі на національних новинних телевізійних

каналах для оцінки маніпуляцій, дезінформації та порушення професійних стандартів. Моніторинг
протягом січня-грудня 2020 року здійснював медіаексперт Ярослав Зубченко. За цей час опублікували 12 щотижневих звітів про моніторинг (1 тиждень на місяць).

Гендерний моніторинг медіаконтенту. У вересні-жовтні 2020 року «Детектор медіа» в парт-

нерстві з Інститутом масової інформації провів 2 хвилі моніторингових досліджень, які підрахували
частку експертів та героїв у матеріалах національних та регіональних телеканалів у 4 областях —
Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Запорізькій.

У 2020 році на сайті MediaSapiens було опубліковано 85 новин на основі результатів моніторингу

та висвітлення резонансних маніпуляцій, політичного впливу на порядок денний ЗМІ. Вони набрали
понад 350 000 переглядів.

Моніторинги мали свій вплив на медіа, державну політику та дії ключових стейкхолдерів у галузі.

Зокрема, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення застосувала попередження та
штрафи для проросійського каналу NewsOne після моніторингу «Детектора медіа», в якому медіа-

експерт Ярослав Зубченко привернув увагу до коментарів Руслана Коцаби під час токшоу на каналі.
Коцаба заявляв, що на Донбасі триває «громадянський конфлікт» (а не конфлікт між Росією та Укра-

їною), який може бути вирішений належним законодавчим аналізом подій у 2013-2014 роках. Після

публікації регулятор ініціював термінову перевірку NewsOne та звернувся до Незалежної медійної
ради, яка дійшла висновку, що виступ Коцаби містив «висловлювання ненависті щодо ветеранів та
учасників Революції гідності», а також порушував низку журналістських стандартів. 27 лютого На-

ціональна рада з питань телебачення і радіо винесла попередження та оштрафувала NewsOne на
105 625 грн за коментарі Руслана Коцаби. Сергій Костинський, колишній член Ради, виконуючий
обов’язки на той час, заявив, що «ми самостійно моніторимо телеканали, але також беремо до уваги результати моніторингу "Детектора медіа", ініціюючи експертизу ЗМІ».

Контроль якості ЗМІ під час місцевих виборів

Підтримка сайта «ЗМІ та вибори». Сайт активно функціонував у період місцевих виборів (ли-

пень — жовтень 2020 року) та інформував про якість контенту, який стосувався висвітлення виборчої кампанії. Протягом липня — жовтня 2020 року тут вийшло понад 150 матеріалів, включно з новинами, статтями та іншими супутніми матеріалами. Вони зібрали близько 110 тисяч переглядів.

Сайт «Вибори і ЗМІ», зокрема, зробив серію матеріалів про місцеву виборчу кампанію у 2020

році в регіональних та місцевих ЗМІ та описав ситуацію в Кропивницькому, Кривому Розі, Полтаві,
вільній частині Луганської області, Миколаєві, Запоріжжі, Сумах та Чернігові.
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Враховуючи високий запит громадськості на аналіз звітування про вибори, «Детектор медіа» за-

пустив спеціальний проєкт «Детектор виборів». У ньому було 10 випусків — як підсумок усіх моніторингів, проведених організацією під час виборів.

Іван Аджич, помічник довгострокових спостерігачів ENEMO EOM Ukraine 2020, зауважив: «Мо-

ніторинг "ДМ" найкращий, я постійно читаю його і знаходжу все, що мені потрібно для роботи». А
представники Міжнародної місії спостереження за виборами в Україні 2020 ENEMO заявили, що
регулярно читають «Детектор виборів» та цінують, що «ДМ» зробив англомовну версію цих матеріа-

лів: «Ми читаємо "Детектор виборів" англійською мовою, оскільки про вибори більше нічого читати».
Моніторинг регіонального телебачення на сході та півдні України перед місцевими виборами.

У 2020 році «Детектор медіа» відстежував випуски вечірніх новин 12 регіональних телеканалів на

відповідність журналістським стандартам, дослідження проводила медіаекспертка Антоніна Мних.
Цільовим регіоном була Східна та Південна Україна. Протягом звітного періоду в рамках моніторингу регіональних телеканалів опублікували 4 звіти про моніторинг:

у Кривому Розі (канали «Рудана» і «Перший міський. Кривий Ріг») у період із 10 по 14 серпня;
у Маріуполі (канали «Сігма», ТВ-7, «МТВ Маріуполь») у період із 10 по 14 серпня;

в Одесі (7 канал, канали «Думська», «Репортер», Перший міський) у період із 10 по 14 серпня;
у Харкові (Channel Simon, Channel 7, Channel ATN) у період із 10 по 14 серпня.

Вивчення цінностей розважального контенту
(серіалів) на українських телеканалах

На формування цінностей суспільства впливає багато факторів. Один із них — вплив засобів ма-

сової інформації та кіно. Аналізуючи розважальні телевізійні шоу та серіали протягом багатьох ро-

ків, «Детектор медіа» вирішив глибше вивчити, як глядачі розуміють цінності, поширювані через
такий контент.

Дослідження тривало в кілька етапів. На першому — чотири фокус-групи: одна з продюсерами

розважального контенту з найрейтинговіших українських телеканалів, критиками, сценаристами,
спеціалістами з комунікацій, філософами та іншми. Інші три фокус-групи були із глядачами: молодь
віком від 18 до 25, батьки віком від 35 до 60 років, які живуть із дітьми до 18 років і споживають телевізійний та розважальний контент, змішана група від 18 до 50 років, активні споживачі телевізій-

ного та розважального контенту. На другому етапі, з метою отримати кількісні дані про поширення
певного сприйняття українців щодо впливу на їхні цінності та зразки поведінки, «Детектор медіа»

провів кількісне опитування спільно з Центром Разумкова та Фондом демократичних ініціатив імені
Ілька Кучеріва у період із 24 по 30 вересня 2020 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, опитавши 2019 респондентів віком від 18 років.
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Результати є корисною основою для формування державної політики на підтримку кіновиробни-

цтва і, зокрема, виробництва соціально значущого контенту, а також для планування роботи при-

ватних та державних телеканалів, Суспільного мовника, платформ OTT, замовників та виробників

розважального контенту, а також Міністерства культури та інформаційної політики, Українського
культурного фонду, Державного агентства з питань кіно

Підтримка органів журналістського
саморегулювання

Участь
«Детектора
медіа» в органах
саморегулювання
журналістів

Експерти «Детектора медіа» є членами ключових органів само-

регулювання — Комісії з журналістської етики та Незалежної ме-

дійної ради. Протягом 2020 року вони брали участь у засіданнях
цих органів, розглядали контроверсійні кейси, публікували свої
рішення на сайті та інформували аудиторію про журналістське са-

морегулювання. У 2020 році експерти «Детектора медіа» зробили
внесок у прийняття 7 рішень у випадках порушення журналістських
стандартів, розглянутих Незалежною радою з питань засобів ма-

сової інформації, а також у написанні 8 рекомендацій Незалежної
медійної ради. Ці рекомендації врахував Національний регулятор

та робоча група законопроєкту «Про медіа». Також експерти «ДМ»
сприяли рецензуванню 96 скарг і підготовки 56 рішень про по-

рушення в медіаконтенті з боку Комісії з журналістської етики, а

також долучились до розробки 13 висловлювань та рекомендацій
для журналістів та редакцій.

Участь у кампанії
за підвищення
медіастандартів —
підтримка
Медіаруху
«Медіа за
усвідомлений
вибір»

У 2020 році «Детектор медіа» продовжував розвивати Медіа-

рух, ініційований «ДМ» в 2019 році як єдиний голос незалежних

українських ЗМІ та журналістів для захисту свободи слова, засобів
масової інформації та журналістів, а також їхньої мотивації дотри-

муватися професійних стандартів. У русі понад 70 індивідуальних
та колективних членів. Протягом 2020 року Медіарух опублікував

13 публічних заяв на підтримку свободи слова та з метою захисту
права громадян на надійну інформацію. Ці заяви стосувалися захисту журналістів від тиску, реакцій на законодавчі ініціативи, потенційно загрозливі для спільноти.
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у ЗМІ «Медіачек»
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Ініціатива «Медіачек» була втілена в 2019 році «Детектором ме-

діа» у співпраці з Інститутом масової інформації. Протягом 2020
року експерти ініціативи отримали 92 скарги від споживачів ме-

діаконтенту на його якість та невідповідність медіастандартам. За

їх підсумками опублікували 54 офіційних висновки про порушення
професійних стандартів. Кілька справ було вирішено шляхом переговорів та роз'яснення / виправлення інформації засобами масової інформації.

Створення кращих умов для розвитку
суспільного мовлення
Сайт «Суспільне. Детектор медіа» не лише висвітлює основні зміни в Національній суспіль-

ній телерадіокомпанії України («UA: Суспільне»), а й є єдиною в Україні платформою для свідомої
дискусії про виклики та перспективи реформи, зокрема про вибори в нову наглядову раду Сус-

пільного, нову концепцію мовлення для дітей та молоді, розподіл частот, бюджет та оптимізацію,
вплив COVID-19 та нову модель фінансування Суспільного. Загалом у 2020 році на сайті «Суспільне.
Детектор медіа» опублікували 878 матеріалів (у тому числі 754 новини); загальна кількість відвідувачів сайта за останній рік зросла до 421 927, що на 30 % більше, ніж у попередньому році; загальна

кількість переглядів сторінок — 990 435 (зростання на 14 %).

Моніторинг якості
новин на каналах
«UA: Суспільного»

Протягом 2020 року було проведено 2 хвилі моніторингу для оцінки якості новин суспільного мовника («UA: Суспільне»):

моніторинг вечірніх новин на телеканалі «UA: Перший» (у

складі «UA: Суспільного»), в межах 2 моніторингових хвиль протягом 6 днів (8–13.06.2020, 5–10.10.2020), проведений медіаекспертом Ігорем Кулясом. Опубліковано 2 звіти про моніторинг;

моніторинг новин на «Українському радіо» (УР-1, у складі «UA:

Суспільного»), в межах моніторингової хвилі протягом 5 робочих
днів (8-12.06.2020, 5-9.10.2020), здійснюваний медіаекспертом
Ігорем Кулясом. Опубліковано 2 звіти про моніторинг;

порівняльний моніторинг новин «UA: Першого» проти
комерційних телеканалів під час місцевої виборчої кампанії,
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проведений у вересні 2020 року. Цей моніторинг мав на меті дослідити, як суспільний мовник висвітлює основні події, що склада-

ють інформаційну картину кожного дня в передвиборчий період, та

порівняти з телевізійними новинами на комерційних телеканалах.
Для цього «ДМ» перевірив, що «UA: Перший» розповідав (чи не

розповідав) у вечірніх інформаційних програмах про основні теми

дня, й порівняв це з найбільшими українськими телеканалами, які
належать різним олігархам («1+1» Ігоря Коломойського, «Інтером»
Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та Валерія Хорошковського,

СТБ та ICTV Віктора Пінчука, 5 канал Петра Порошенка та канал
«Україна» Ріната Ахметова). У вересні 2020 року на stv.detector.
media було опубліковано 4 звіти про моніторинг.

Оцінка програмної
політики та
програмних
сіток суспільного
мовника

У 2020 році Суспільне мовлення мало суттєві зміни у програм-

ній мережі головного телеканалу. По-перше, компанія припинила

співпрацю з приватною компанією, яка випускала ранкове шоу,
наповнене маніпуляціями в інтересах власника виробництва.
«ДМ» регулярно висвітлював це питання та обґрунтовував необхідність розірвати цю співпрацю. По-друге, «UA: Суспільне» запустило «Громадську студію», яка дозволяє виробляти лінійний ін-

формаційний контент у жанрі токшоу для телеканалів Суспільного

мовлення, а також спеціальні проєкти. «ДМ» висвітлював процес
створення студії та аналізував її роботу. Також у 2020 році «ДМ» ви-

світлював Радіодиктант національної єдності — найвизначнішу по-

дію року, організовану суспільним мовником, яка в цьому році була
дещо змінена.

Регіональні експерти «Детектора медіа» проаналізували про-

граму «Виборчий округ. Місцеві», яку транслювали в ефірах Суспільного. В результаті було опубліковано серію оглядів про про-

грами Закарпаття, Кропивницького, Полтави, Харкова, Одеси,
Чернігова, Волині, Хмельницького, Житомира, а також програми
на «UA: Донбасі».

Також «ДМ» проводив регулярні огляди показників аудиторії

каналів «UA: Суспільного», переглядав документальні фільми «UA:
Суспільного», публікував відгуки аудиторії про зміни у програмуванні та аналізував інші зміни у змісті каналу.
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Світлана Остапа та Вадим Міський під час відвідання Суспільного мовника Японії (NHK).

Адвокація щодо
посилення гарантій
фінансової
та редакційної
незалежності
«UA: Суспільного»

У 2020 році «Детектор медіа» підтримав інформування про

основні зміни в Суспільному мовленні шляхом створення спеціалізованих видань, участі в роботі Наглядової ради «UA : Суспільного», участі у внутрішніх заходах «UA: Суспільного», а також у міжна-

родних заходах в Україні та за кордоном. Протягом року експерти
Світлана Остапа та Вадим Міський брали участь у низці адвокаційних заходів, включно із зустрічами з представниками президент-

ського офісу, уряду та парламенту з метою налагодження кращої

комунікації та пояснення місії Суспільного мовлення як установи.
В результаті нашої адвокаційної роботи було написано низку звернень від громадських та журналістських організацій, таких як Ме-

діарух та Незалежна медійна рада, проведені зустрічі з політиками
та ухвалені вагомі рішення Ради зі свободи слова при Президен-

тові України. В результаті цих зусиль отримали достатній бюджет
для компанії.

Світлана Остапа доклала зусиль для своєчасного затвердження

бюджетних документів Суспільного мовлення урядом, а також для
своєчасного завершення процедур сплати боргів компанії.

Крім того, «ДМ» продовжував виступати за нову модель фінан-

сування «UA: PBC», запропоновану Вадимом Міським, яка спрямо-

вана на зменшення впливу уряду та парламенту при розрахунку
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річного фінансування «UA: Суспільного» та передбачає розподіл доходів від орендної плати
за користування радіочастотним ресурсом у спеціальному фонді державного бюджету та цільові асигнування на фінансову підтримку Cуспільного.

У 2019 році експерти «ДM» в особі Світлани Остапи та Вадима Міського відвідали Суспіль-

ний мовник Японії, NHK, дізналися про його досвід та опублікували інформацію про це для
аудиторії «Суспільного. Детектора медіа».

Сприяння встановленню кращого регулювання та
нормальних ринкових відносин у медіасфері

Прозорість
медіавласності

У 2020 році «Детектор медіа» регулярно інформував громадсь-

кість про основні зміни у власності засобів масової інформації — було
опубліковано понад 70 статей та новин на цю тему. Зокрема, «ДМ»
провів аналіз діяльності регулятора, а також ринкової діяльності за-

собів масової інформації та постачальників щодо платного ТБ.

Дослідження
«Портрет
українського
глядача кіно в
кінотеатрах»

Із 27 серпня по 18 жовтня 2020 року «ДМ» опитав відвідувачів 26 кінотеатрів у чотирьох

містах України (Київ, Харків, Одеса, Львів), які переглядали українські фільми (загалом 13 філь-

мів). «ДМ» опублікував аналітичний звіт із висновками та рекомендаціями і представив його

на громадському круглому столі, сприяючи дискусії щодо підтримки національного ринку
кіно. Ця діяльність була реалізована у співпраці з Українським культурним фондом та привернула увагу керівництва Державного агентства з питань кіно та Ради з питань кінематографії.
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державної політики
в інформаційному
та культурному
секторах
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Протягом 2020 року експертка «ДМ» Галина Петренко була

членкинею Громадської ради при Державному агентстві з питань

кіно, де брала участь в обговоренні проєктів нормативно-право-

вих актів у сфері державної підтримки кіно, зокрема, у створенні

оновленого набору правил проведення конкурсів на фінансування
фільмів та серіалів.

Також ГО «Детектор медіа» провела моніторинг прозорості дер-

жавного фінансування виробництва фільмів та серіалів. У 2020
році Державне агентство з питань кіно провело два пітинги, Мі-

ністерство культури та інформаційної політики організувало один
пітчинг, а Український культурний фонд організував численні конкурси. «Детектор медіа» проаналізував учасників кастингу та їх результати.

«ДМ» сприяв розробці заходів підтримки для засобів масової

інформації та інших творчих галузей у співпраці з Міністерством
культури та інформаційної політики завдяки COVID-19.

«Детектор медіа» моніторив випуск усіх українських фільмів

протягом року. У законодавчому полі ключовим було запровадження закону про фінансові пільги для іноземних кінематографістів.

Підвищення професійної компетентності
журналістів та медіаменеджерів

Школа якісних медіа
У 2020 році «Детектор медіа» продовжував впроваджувати різні освітні програми для медійників.

Тренінги для
журналістів
телевізійних
новин

Протягом січня — червня 2020 року ГО «Детектор медіа» у парт-

нерстві з Українською медіа Е-школою провела три модулі курсу

«Школа якісних медіа. Ефективні та відповідальні теленовини» для

15 українських тележурналістів і телевізійних редакторів у Києві
(перший модуль був проведений у грудні 2019 року). Цей навчаль-
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ний курс дав своїм учасникам набір прикладних знань та практичних навичок, які можуть
допомогти телевізійним журналістам і редакторам дотримуватися професійних стандартів,

перевіряти інформацію, виявляти та відмовлятися від фейків, використовувати критичне
мислення для роботи над матеріалами, створювати високоякісний сучасний контент у різ-

них відеоформатах, просувати контент у соціальних мережах. Тренерами цих модулів стали
відомі та авторитетні тренери: Отар Довженко, Ігор Куляс, Сергій Смальчук, Альона Рома-

нюк, Андрій Приймаченко, Кирило Євсєєв та Галина Кричковська. В результаті учасники

тренінгу підготували власні телевізійні новини, які були зібрані для імпровізованого випуску
новин одним із учасників тренінгу. Згідно з оцінкою «ДМ», якість контенту (при порівнянні
телевізійних новин, вироблених учасниками тренінгу до навчального курсу та під час останнього модуля) покращилась більш ніж на 30 %. Більшість учасників тренінгу заявили про зна-

чні якісні зміни у своїх професійних навичках та звичках. Після навчального курсу один із
учасників тренінгу повернувся до роботи в засобах масової інформації.

Тренерка модулю Галина Кричковська-Трохова
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Тренінги для
білоруських
відеоблогерів
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ГО «Детектор медіа» розширила навчальну діяльність «Школи

якісних медіа» для білоруських відеоблогерів. Протягом верес-

ня — листопада 2020 року «Детектор медіа» організував чотири
триденних онлайн-модулі для відеоблогерів-початківців із Біло-

русі. Два основні тренери Кирило Євсєєв та Андрій Приймаченко

разом з іншими експертами, відомими блогерами та українькими
фахівцями з роботи в Youtube провели серію онлайн-лекцій, практичних занять та обговорень, які допоможуть блогерам працю-

вати ефективніше, робити і просувати якісний продукт. Учасники
проєкту мали можливість зустрітися та поспілкуватися в нефор-

мальній атмосфері з найпрогресивнішими та найпрофесійнішими
ютуб-блогерами в Україні, які працюють у різних сферах (Яніна Со-

колова, Денис Казанський, Артем Албул, Данило Мокрик, Дмитро
Малєєв, Максим Когут (Дядько Максим), Олександра Гонтар (Те-

лебачення Торонто) та ін.) Після кожного з чотирьох навчальних
модулів учасники отримали домашнє завдання. Після чотирьох
модулів навчального курсу було відібрано 15 учасників тренінгу,

які в менторському супроводі створювали відео та розвивали свої
ютуб-канали за сприяння двох наставників (Кирило Євсєєв та Андрій Приймаченко).

Підвищення
обізнаності
про історію
незалежної
журналістики
в Україні

Підтримка сайта
«Детектор медіа»

У 2020 році «ДМ» продовжив створювати інтернет-проєкт з

історії незалежної журналістики в Україні на основі історій кон-

кретних засобів масової інформації. Зокрема, «Детектор медіа»

опублікував дві частини історії появи та зникнення першої ділової
газети «Бліц-Інформ», яка буде корисною для збереження історичної пам'яті незалежної журналістики в Україні.

Сайт «Детектор медіа» — це найбільш відвідуване інтернет-ме-

діа про медіа в Україні. Річна аудиторія сайта становила 4,13 міль-

йона користувачів. Загальна кількість переглядів сторінок — 10,1

млн, що на 50 % більше, ніж у попередньому році. У 2020 році було
опубліковано 10015 матеріалів, у тому числі 7730 новин та 2285 статей та інтерв'ю. У 2020 році на сайті продовжили існування спе-

ціальні проєкти, зокрема «Детектор виборів», «Детектор чорного
PR», «Детектор телевізійних рейтингів», «Медіачек» тощо.

25

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

Наша діяльність

Постійна журналістська робота порталу «Детектор медіа» є

помітною та впливовою в українському суспільстві. Наприклад,
цьогорічне інтерв’ю з міністром культури, молоді та спорту Во-

лодимиром Бородянським про його законопроєкт про протидію
дезінформації, опубліковане «Детектором медіа» одразу після
презентації законопроєкту, викликало справжній резонанс. На-

ступного дня після опублікування інтерв'ю воно отримало реакцію
від численних журналістів та ЗМІ, медіаекспертів, органів державної влади тощо.

Сприяння розвитку системи співрегулювання

Моніторинг
роботи органів
державної
влади

У 2020 році ГО «Детектор медіа» продовжувала аналізувати

роботу головних державних органів у галузі ЗМІ, зокрема парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики, Мі-

ністерства культури та інформаційної політики, парламентського
комітету з питань свободи слова, Державного комітету з питань
телебачення і радіомовлення, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ці звіти були поширені серед стейкхол-

дерів та допомогли їм краще зрозуміти виклики та перспективи
регулювання ЗМІ в Україні, а також відповідальність та ініціативи
ключових органів влади.

Аналіз
законодавства
щодо
запровадження
системи
співрегулювання

Протягом року експерти «Детектора медіа» брали участь у ро-

бочих групах із питань створення саморегулівних актів щодо ви-

світлення випадків насильства та жорстокості. Також організація
досліджувала підготовку законопроєкту про протидію дезінформації та законопроєкту про медіа (аудіовізуальний закон). Експерти «Детектора медіа» Вадим Міський та Світлана Остапа до-

лучились до підготовки рішення Ради з питань свободи слова та
захисту журналістів при Президентові України щодо законопро-

єкту про боротьбу з дезінформацією. Рада дійшла висновку, що
зміст законопроєкту не відповідає головній заявленій меті — бо-

ротьбі з дезінформацією в інформаційному просторі України, що
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стикається з агресією з боку Російської Федерації. Натомість, на
думку Ради, він би насамперед суворо обмежував свободу слова у

країні, сприяв самоцензурі журналістів та обмежував їхні права. З
подібною заявою виступив Медіарух. Зрештою, Кабінет Міністрів
України так і не вніс до Верховної Ради законопроєкт про протидію дезінформації.

Також «Детектор медіа» постійно стежив за процесом розробки

нового аудіовізуального закону і став єдиним українським ЗМІ, що

повністю висвітлює підготовку законопроєкту «Про медіа» новим

парламентом, надаючи слово всім висновкам експертів, провівши
відкриту дискусію та зробивши процес створення закону прозорі-

шим. 2 липня 2020 року Верховна Рада зареєструвала перегляну-

тий проєкт закону про медіа, проте у вересні дві великі медіагрупи,
«1+1 Медіа» та «Медіа Група Україна», виступили зі спільною заявою,

в якій критикували деякі положення законопроєкту. Зокрема, вони
були стурбовані розширенням повноважень Національної ради
та введенням нових санкцій. Регулятор підтримав законопроєкт

«Про медіа». Деякі журналісти та неурядові організації закликали
відкликати законопроєкт, оскільки, на їхню думку, він обмежує сво-

боду слова в Україні: вони зазначили, що переглянутий варіант не
враховував зауваження ОБСЄ та Ради Європи. Законопроєкт іще
не затверджений.

Адвокація
законодавчих
змін та державний
контроль за
використанням
державних
фінансів у
медіасекторі

Експерти «Детектора медіа» є членами дорадчих органів та

робочих груп головних спеціалізованих державних органів (Наці-

ональної ради з питань телебачення і радіомовлення, Держкіно,
Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, Комітету Верхо-

вної Ради з питань гуманітарної політики, Міністерства культури та
інформаційної політики, Державного комітету з телебачення і ра-

діомовлення), Ради з питань свободи слова і захисту журналістів
при Президентові України, органів саморегулювання (Незалежна

медійна рада, Комісія з журналістської етики), а також Наглядової
ради суспільного мовника. У 2020 році «Детектор медіа» опублі-

кував понад 30 матеріалів, що висвітлюють співпрацю з владою
щодо медіареформ.
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II. ПІДВИЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОБІЗНАНОСТІ
ПРО МЕДІАГРАМОТНОСТЬ

Медіаграмотність — в освітній процес
Популяризація медіаграмотності серед викладачів та закладів культури.
ГО «Детектор медіа» розповіла про свій інтерактивний посібник «МедіаДрайвер» під час на-

вчальних та практичних лекцій із медіаграмотності у школах та під час публічних заходів, організованих для понад 70 викладачів та учнів. «Детектор медіа» також опублікував 11 матеріалів про най-

кращі практики вчителів у формальній та неформальній освіті, які запроваджують медіаграмотність
у навчальний процес в Україні та за кордоном.

Про медіаграмотність — простою мовою
Вебсайт MediaSapiens залишається унікальним ресурсом в українському сегменті, який охо-

плює різні аспекти медіаграмотності та розвінчує маніпуляції з інформацією. У 2020 році було опу-

бліковано 2261 матеріал, у тому числі 209 статей, 28 інтерв'ю, 58 мультимедійних матеріалів та

1966 новин. Щорічна аудиторія вебсайта становила понад 2,2 млн користувачів (зростання на 42%
порівняно з попереднім роком). Загальна кількість переглядів сторінок становила 3,8 млн.

Основні теми, висвітлені на вебсайті: розкриття маніпуляцій, фейків (у тому числі фейків про ко-

ронавірус) та пропаганди, тенденції медіаосвіти в Україні та за кордоном, соціальні мережі та їхній
вплив на споживання інформації, вплив засобів масової інформації на дітей, безпека в інтернеті,
тенденції в гібридній війні.

У 2020 році «Детектор медіа» продовжував розповідати про медіаграмотність через легкі для

сприйняття гумористичні та інформаційні формати:

«Ньюспалм» — щотижневе сатиричне шоу з фокусом на медіаграмотність, присвячене розвін-

чуванню дезінформації та викриттю непрофесійних медіапрактик. Виходить на окремому каналі на
ютубі (18 800 підписників) та у фейсбуку. У 2020 році вийшло 55 епізодів, які зібрали близько 3 міль-

йонів переглядів. «Ньюспалм» увійшов до списку топдвадцятки найпопулярніших україномовних
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блогів ютуба на політичні та соціальні теми (за даними Вікіпедії) у травні 2020 року. В кінці березня

2020-го «Ньюспалм» увійшов у список із 22 найпопулярніших україномовних блог ютуба на політичні
теми (по Manifest-списку, проєк, який сприяв поширенню української мови в контенту на ютубі) і вже

за два місяці піднявся на 17-те місце в рейтингу. Наразі шоу транслюється також і на 8 регіональних
телеканалах, серед них Poltavske.tv, Vita-TV (Вінниця), TRC Незалежність (Калуш, Івано-Франківська
область), «Ужинформ» (Ужгород), Кам'янець-Подільський ТРК (Кам'янець-Подільський), TRC «Ритм»
(Рівне), «Вітер» (Кропивницький), «Симон» (Харків).

Короткі кепшен-відео про те, як відрізнити якісні медіа від неякісних, особливо під час виборів.

У 2020 році на фейсбуку вийшло 26 таких відео, спрямованих на підвищення обізнаності аудиторії,
розвиток її критичного мислення та культури споживання медіа, аналіз висвітлення тем коронаві-

русу в ЗМІ, які загалом набрали понад 390 000 переглядів.

Влог «Якісний зворотний зв’язок» для медіапрофесіоналів — протягом першої половини 2020

року «Детектор медіа» випустив 12 випусків влогу, який вела Юлія Крапівіна, проводячи регулярні
гострі огляди контенту розважальних медіа для аудиторії медіапрофесіоналів.

Влог «Залишайся вдома».
У відеоблозі «Сиди вдома» Ангеліна Лома-

Влог «Lomakina Yesterday».
Гумористичний відеоблог Ангеліни Ломакі-

кіна звертала увагу на якісні ЗМІ, розвінчувала

ної став логічним продовження попереднього

ну. За час карантину вийшло 10 випусків відео-

ристично-сатиричної рефлексії на дезінформа-

фейки та підтримувала людей під час карантиблогу, які зібрали понад 1 млн переглядів.

відеоблогу «Сиди вдома», однак у формі гумоцію, фейки та медійний контент щодо широко-

го спектру тем. Влог має чіткий меседж щодо
формування критичного мислення та медіаграмотності. У 2020 році вийшло 22 випуски влогу.
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Місячник медіаграмотності у «Вікіпедії»
Спільний проєкт громадських організацій «Детектор медіа» та «Вікімедіа Україна» — Місяць

журналістики в українській Вікіпедії — тривав із 15 червня по 15 липня 2020 року. Протягом місяця журналісти, медіаексперти та вікіпедисти створювали статті у Вікіпедії, покращували свої про-

фесійні знання та обмірковували, як захистити найбільшу інтернет-енциклопедію від фейків, що

поширюються у ЗМІ. За цей час учасники проєкту написали або суттєво доповнили 230 статей у
Вікіпедії про журналістику та медіаграмотність.

Також під час Місяця журналістики засоби масової інформації та вікіпедисти активно обмінюва-

лись досвідом:

Ярослав Зубченко, журналіст «Детектора медіа», у двох вебінарах розповів про ознаки мані-

пулятивної інформації, сайти-сміттярки та експертів-маніпуляторів;

Антон Процюк, адміністратор української Вікіпедії та менеджер проєктів ГО «Вікімедіа Укра-

їна», розкрив журналістам тонкощі створення статей у найбільшій енциклопедії в інтернеті;

Сергій Петров, редактор української Вікіпедії, продемонстрував, як журналісти можуть ви-

користовувати інтернет-енциклопедію у своїй роботі, на прикладах успішних та невдалих матеріалів українських та закордонних ЗМІ;

редактори та автори Вікіпедії Антон Процюк, Ольга Мілянович та Сергій Петров розповіли

про правила використання джерел, зокрема засобів масової інформації, в інтернет-енциклопедії та про механізми боротьби з дезінформацією;

Отар Довженко («Детектор медіа»), Оксана Романюк (Інститут масової інформації), Вікторія

Романюк (StopFake) поділилися досвідом моніторингу та складання рейтингів ЗМІ та бороть-

би з фейками та дезінформацією. Експерти запропонували вікіпедистам ще кілька критеріїв та
способів визначити довіру до джерел інформації.

«Індекс медіаграмотності українців»

У 2020 році «Детектор медіа» провів дослідження «Індекс медіаграмотності», щоби підтвер-

дити концепцію індексу медіаграмотності, розроблену ним же в 2019 році, та розрахувати індекс

для різних категорій української аудиторії. Це були опитування за стандартною анкетою, протягом
яких опитали 2000 людей у всіх регіонах України. Результати кількісного дослідження будуть опубліковані та представлені в першому кварталі 2021 року.

30

Наша діяльність

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

Якісне інформування про COVID-19
«Детектор медіа» розпочав спеціальний проєкт «Правда та вигадки про коронавірус» для

протидії дезінформації про пандемію COVID-19, заохочуючи споживачів засобів масової інформа-

ції використовувати лише високоякісну інформацію, дотримуватися найкращих практик соціальної
поведінки під час пандемії та ділитися коректною інформацією. У 2020 році матеріали цієї рубрики
зібрали 280 000 переглядів для 250 новин та матеріалів.

III. ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Виявлення та протидія кремлівській пропаганді

Моніторинг
наративів
пропаганди
Кремля
в російських ЗМІ
та їх відображення
в українських ЗМІ

У 2020 році проводилося постійне виявлення та протидія про-

пагандистським наративам Кремля, пов’язаним з Україною. Від-

повідні публікації регулярно з’являлися на сайті «Детектор медіа».

Це були 12 оглядів проникнення російських пропагандистських
наративів в українські ЗМІ (автор — Петро Бурковський), 12 звітів
моніторингу дезінформації (проросійські наративи) у щоденних вечірніх новинах на телеканалах та в інтернет-ЗМІ, а також аналіз ре-
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зонансних кейсів дезінформації в українських ЗМІ. Протягом року

«Детектор медіа» регулярно знаходив, відстежував та розкривав
різні випадки дезінформації в українських ЗМІ. Основна увага була
приділена дезінформації, пов'язаній із COVID-19, як найбільшому
пріоритету в охороні здоров'я.

Крім того, у 2020 році «Детектор медіа» продовжив моніторинг

проксі-медіа (засобів масової інформації, які насправді не є засобами масової інформації, а радше пропагандистськими інструмен-

тами) відповідно до методології виявлення та моніторингу проксі-

носіїв, розробленої ще у 2018 році. Усі ці заходи сприяли залученню
більшої уваги громадськості та відповідних державних органів
(зокрема регулятора — Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення, Ради з питань національної безпеки та оборони,

Міністерства культури та інформаційної політики) до агресивної
російської пропаганди та допомогли відстежувати її напрямок.

Участь у
міжнародних
заходах

COVID-19 змушував переносити міжнародні конференції, тре-

нінги, семінари та інші заходи в онлайн, але ця діяльність залиша-

лася інтенсивною. «Детектор медіа» брав участь у багатьох із них,
представляючи результати своїх досліджень, ключові результати
моніторингу та інші аналітичні продукти.

Дослідження
впливу російської
пропаганди на
громадську
думку в Україні

У жовтні 2020 року «Детектор медіа» представив результати

соціологічного дослідження «Тенденції та зміни у виборі засобів
масової інформації та споживання інформації українців після виборів 2019 року та спалаху COVID-19», проведеного на його замов-

лення соціологічною організацією Фонд «Демократичні ініціативи
ім. Ілька Кучеріва». Дослідження стало наступним етапом серії
досліджень, розпочатих у 2015 році, які дають розуміння того, наскільки громадяни України підтримують міфи та стереотипи, по-

ширювані пропагандою Кремля. Опитування провели в серпні
2020 року. Проведено 2022 особистих інтерв’ю з респондентами,

які проживають в Україні (лише на територіях, підконтрольних
уряду України). Окрім підтримки наративів Кремля, дослідження

виявило ключові джерела новин для громадян, рівень довіри до
українських ЗМІ, інформаційні потреби, доступ до російських те-
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Петро Бурковський, експерт фонду «Демократичні
ініціативи імені Ілька Кучеріва»

леканалів, довіру до них та готовність підвищувати медіаграмот-

ність. Дослідження сприяло кращому розумінню українськими та
західними експертами трансформації громадської думки в Україні
під впливом російської пропаганди.

Аналіз гібридних методів інформаційної війни

Серія статей про
гібридну війну

У 2020 році відвідувачі наших вебсайтів регулярно мали змогу чи-

тати матеріали одного з провідних дослідників інформаційних впли-

вів — Георгія Почепцова. Ми опублікували 6 статей Почепцова про
пропаганду, дезінформацію, виклики у світі соціальних мереж тощо.

Протидія дезінформації
про місцеві вибори 2020 року в Україні

Дослідження
впливу
дезінформації на
місцеві вибори
у Східній Україні

«Детектор медіа» розпочав комплексний аналіз дезінформації

на півдні та сході України, зокрема щодо місцевих виборів у 2020

році. На першому етапі провели експертне дослідження засобів
масової інформації (телевізійні новини, токшоу, інтернет-публікації, групи в соціальних мережах і телеграм-канали), які є найпо-
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пулярнішими в цільових регіонах, а також дослідження медіакон-

тенту на національному рівні. На другому етапі «Детектор медіа»
відстежував контент українських ЗМІ, шукаючи дезінформаційні

наративи: в локальних онлайн-групах та публікаціях у соціальних
мережах мешканців міст у цільових регіонах; в інтернет-виданнях;
на місцевих телевізійних каналах у цільових регіонах (вечірні те-

левізійні новини на двох місцевих телеканалах у кожному регіоні
протягом п’яти робочих днів). Третім етапом стало соціологічне дослідження про роль соціальних медіа та усного спілкування, а та-

кож про ефективність дезінформаційних наративів. Це дозволило

виявити дезінформацію, якої інструменти цифрового моніторингу

не бачать. Це було якісне дослідження, під час якого запитували
передусім про практику використання соціальних мереж, форми

усного передавання неперевіреної інформації тощо. Четвертий
етап передбачав порівняння українських дезінформаційних на-

ративів, виявлених під час дослідження, з наративами російських
ЗМІ, щоби знайти схожість та відмінності, а також іноземне походження деяких наративів.

Результатом стане документ із рекомендаціями для ключових

стейкхолдерів на національному, регіональному та місцевому рівнях. Очікується, що документ буде розроблений у першому кварталі 2021 року.

Протидія дезінформації
про громадянське суспільство в Україні

Новини про ОГС

Атмосфера неприязні до громадянського суспільства в ЗМІ та

серед політиків зростає в останні роки. Для боротьби з цим явищем та поширення достовірної інформації про діяльність грома-

дянського суспільства серед засобів масової інформації в 2020
році на сайті «Детектор медіа» створили окремий розділ «Грома-

дянське суспільство», цільовою аудиторією якого є журналісти та
редактори. У 2020 році тут опублікували 343 новини про життя

громадянського суспільства. «Детектор медіа» також підготував
низку аналітичних матеріалів та інтерв’ю щодо законодавчих іні-
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ціатив, які шкодять ОГС. «ДМ» також інформував про адвокацій-

ні кампанії пов’язані із запровадженням прозорих конкурентних

механізмів фінансування проєктів ОГС із державного та місцевих
бюджетів, а також для створення сприятливого правового середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні.

Кепшен-відео
задля протидії
міфам та
підвищення
обізнаності про
різні аспекти
українського
громадянського
суспільства

За 2020 рік «Детектор медіа» виготовив 16 кепшен-відео про

різні аспекти життя громадських організацій в Україні: від подат-

кових пільг до розповіді про наставництво старших ОГС та юніорів.
В рамках цих заходів «ДМ» висвітлював понад:
35 звернень НУО, коаліцій, активістів;

72 заходи, організовані громадськими організаціями;

20 новин та матеріалів про маніпуляції та порушення прав
людини;

30 новин та матеріалів про результати діяльності НУО або за
участі НУО;

19 новин та матеріалів щодо законодавства, що стосуються
громадського сектору;

19 гучних справ проти активістів;

три адвокаційні кампанії: щодо запровадження прозорих

конкурентних механізмів фінансування проєктів НУО з державного та місцевих бюджетів; про створення сприятливого
правового середовища для розвитку громадянського сус-

пільства в Україні; щодо протидії законопроєктам, шкідливим
для НУО.

Загальна кількість переглядів усіх матеріалів у рубриці «Грома-

дянське суспільство» у 2020 році сягнула понад 600 000.

Телеграм-канал
«Що відбувається
з НУО?»

Телеграм-канал зараз має 523 підписники і в грудні 2020 року

кожен матеріал каналу в середньому переглядали 3 тисячі разів.
Канал викриває дезінформаційні кампанії проти активістів та неурядових організацій, розвінчує фейки, що поширюються «ворога-

ми» громадянського суспільства, розповідає, хто стоїть за такими
кампаніями та чому це відбувається.
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Розсилка. Наприкінці червня 2020 року було розпочато першу

розсилку для користувачів, які є цільовою аудиторією проєкту. На
кінець 2020 року розсилку отримували майже 400 людей.

Аналіз візуального дискурсу дезінформації

У 2020 році «Детектор медіа» почав аналізувати соціальні медіа, щоб визначити візуальні

наративи, пов’язані з COVID-19. На основі аналізу сформували рекомендації для ключових
стейкхолдерів. Аналітики розпочали вивчення наративів, закладених у меми у фейсбуку, інстаграмі та вконтакті (українські, російські та ОРДЛО-сегменти), у серпні — грудні 2020 року.

Результати будуть опубліковані на сайті «Детектор медіа» у лютому 2021 року у форматі ін-

терактивного інструменту під назвою MEMEter для аналізу мемів. На цій сторінці користувач
зможе відстежувати меми у зручному для розуміння форматі та параметрах сортування. У
підсумку очікується також 5 статей про візуальні наративи в мемах, зокрема в аспекті дезінформації про коронавірус.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Оновлення стратегічного плану
Наприкінці року організація переглянула свій стратегічний план

з огляду на зовнішні виклики та тенденції. Наприклад, слово «пропа-

ганда» замінили на більш релевантний відповідник «дезінформація».
Також додали новий стратегічний напрям організації: комунікаційна
підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС). Це зробили
через тиск на ОГС із боку деяких політиків та численні недобросовісні

законопроєкти, що стосуються громадянського суспільства. Напрям
додали, дотримуючись фокусу організації: підвищення обізнаності жур-

налістів про ОГС та їхню діяльність. Ця діяльність дозволила організації
зміцнити спільноту навколо себе та її лідерство в секторі ОГС.

Розвиток комерційної діяльності
У 2020 році ГО «Детектор медіа» розвивала свою комерційну діяль-

ність. Найняли досвідченого комерційного менеджера. Розпочали рекламні продажі. Розробили стратегію монетизації. Згідно з нею, орга-

нізація дотримується таких принципів у своїй комерційній діяльності:
1) прозорість та відкритість, 2) лише об’єктивна та перевірена інформація, 3) максимальна «екологічність» та адекватність рекламних мате-

ріалів у зіставленні з контентним середовищем вебпорталу, 4 ) довіра
читачів та рекламного ринку.

Протягом наступних років організація розвиватиме комерційну ді-

яльність у таких напрямах: 1) медіареклама, 2) нативні та спеціальні
проєкти, 3) рекламно-інформаційні матеріали, 4) монетизація соціальних мереж — розміщення комерційних матеріалів у фейсбуку, теле-

грамі, 5) додаткові можливості для монетизації — резюме та вакансії
для засобів масової інформації, ринку реклами та маркетингу, 6) події
— офлайн- та онлайн-заходи відповідно до концепції проєкту, 7) моніторинг та дослідження за запитом.

Реалізація стратегії монетизації зробить організацію фінансово

стійкішою.
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Зміцнення потенціалу персоналу
Протягом року співробітники організації пройшли навчання і по-

кращення кваліфікації на тренінгах. Перелік цих тренінгів склали,

опитавши всіх працівників щодо їхньої зони зростання та потреб,
включно із керівництвом середнього та вищого рівнів. Зокрема,

працівники організації посилювали свої навички ведення SMM,
зйомки та монтажу відео, комунікації. Організація також провела

віддалений тімбілдінг, щоб об’єднати персонал під час карантину
COVID-19.

Нарощування фінансового потенціалу
ГО «Детектор медіа» продовжує розвивати співпрацю зі своїми

стратегічними донорами, включно з урядом Данії та «Інтернью-

зом». У 2020 році організація також підписала новий стратегічний
грантовий контракт із «ІСАР Єднання». Укладено грантові контр-

акти з Відкритим інформаційним партнерством, Посольством

США у Києві, Європейською комісією у співпраці з Естонським
центром Східного партнерства, також було підписано угоду із Секретаріатом Керівного комітету Форуму громадянського суспіль-

ства Східного партнерства. У 2020 році ГО «Детектор медіа» також
має перший досвід отримання державних коштів від українсько-

го уряду через Український культурний фонд. Проводилася також
комерційна діяльність. Це демонструє позитивну тенденцію щодо
фінансової диверсифікації прибутків організації.
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Джерела фінансування діяльності організації

Загальна сума фінансування становить еквівалент 1.107.413 доларів США
28,0%

Інтерньюз Нетворк, Інк (США)

6,9%
1,2%

ІСАР Єднання (Україна)

1,5%
0,9%

Посольство США у Києві (США)

11,3%

Представництво Європейського
Союзу в Україні (ЄС)

50,2%
Міністерство
закордонних
справ Данії

Український культурний фонд
(Україна)
Відкрите інформаційне
партнерство (Велика Британія)

Загальна сума витрат у 2020 році становить еквівалент 814.479 доларів
та розподіляється за проектами наступним чином:

ПРОЄКТИ

СУМА ( тис. грн.)

Базова підтримка ГО «Детектор медіа»

9 003,28

Східне партнерство

2 250,02

Медіа-програма в Україні

8 839,80

Посилення спроможності ГО «Детектор медіа» для забезпечення кращого
публічного іміджу громадянського суспільства України

2 132,78

Ініціативи з інформаційного партнерства

181,54

Портрет глядача українського кіно

360,64

Правда та вимисел про коронавірус
ЗАГАЛОМ

457,31
23 225,37
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Команда

КОМАНДА

Наталія Лигачова,
Голова організації, шефредакторка порталу
«Детектор медіа»

ПРАВЛІННЯ
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Ігор Когут

Інна Кузнецова

Тарас Петрів

Антоніна Черевко

Світлана Конончук

Юрій Рубан
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Наталія Лигачова

Світлана Остапа

Мар’яна Закусило

Ганна Шерман

Андрій Куликов

Євген Булавка

Отар Довженко

Олексій Мацука

Андрій Черніков

Наталя Соколенко

Юрій Луканов
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ПОРТАЛ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
Мар’яна Закусило, головна редакторка порталу «Детектор медіа»
Гала Скляревська, заступниця шефредактора з авторських проєктів
Лілія Апостолова, оглядачка
Анна Єгорова, оглядачка
Ірина Рябоштан, випускова редакторка
Наталія Данькова, оглядачка
Ярослав Зубченко, оглядач
Катріна Розкладай, літературна редакторка
Андрій Чулков, головний програміст

ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІТИКИ
Отар Довженко, керівник Центру моніторингу та аналітики

«СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ»
Світлана Остапа, заступниця шефредактора порталу «Детектор медіа» зі зв’язків із

громадськістю, редакторка сайта «Суспільне. Детектор медіа»

Ольга Жук, оглядачка
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«MEDIA SAPIENS»
Наталія Міняйло, оглядачка
Ілона Громлюк, оглядачка

«ВІДЕОТЕКА»
Світлана Григоренко, відеографка
Ангеліна Ломакіна, відеографка

ДИРЕКЦІЯ
Галина Петренко, директорка
Вадим Міський, програмний директор
Ігор Морозов, фінансовий директор
Олена Леоненко, головна бухгалтерка
Тетяна Клименкова, бухгалтерка
Сергій Кравчук, проєктний менеджер
Оксана Ілюк, проєктна менеджерка
Юлія Зелінська, менеджерка з адміністративних питань та реклами
Анна Цяцько, менеджерка з комунікацій
Славка Шеремета, менеджерка соціальних медіа
Владислав Дзіковський, системний адміністратор
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2020

Донори

РІЧНИЙ ЗВІТ

ДОНОРИ

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK
Danida

Міністерство
закордонних справ Данії

Internews Network
(США)

Відкрите інформаційне
партнерство (OIP)
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Посольство США
в Україні

USAID

«ІСАР Єднання»

Український
культурний фонд

Представництво ЄС в Україні
(Східне партнерство)

Нотатки

2020

РІЧНИЙ ЗВІТ

НОТАТКИ
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2020

РІЧНИЙ ЗВІТ
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Нотатки

detector.media

