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ПРО ПРОЄКТ 
Це дослідження було представлене ГО Львівський медіафорум та Дослідницькою агенцією Fama за підтрим-
ки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдя-
ки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 
Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО Львівський медіафорум та Дослідницької агенції Fama та не 
обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої 
частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання 
в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Цей проєкт – це дослідницька спроба у напрямку дослідження моделі споживання інформації. Зібрані якісні 
та кількісні дані допомогли розробити версію поділу на типи споживання інформації та заміряти поширеність 
певних суджень та уявлень у респондентів, однак ця тема потребує подальших доопрацювань методології та 
досліджень. 

МЕТОДОЛОГІЧНА ДОВІДКА ТА ПРОФІЛІ РЕСПОНДЕНТІВ
Проєкт включає два дослідницькі модулі: якісний та кількісний. Якісний етап хронологічно передував кількісно-
му, носив розвідувальну функцію; окремі висновки цього модулю використовувались для розробки інструмен-
тарію кількісного етапу.

Для глибшого вивчення процесів споживання (дез)інформації було обрано дві індикативні теми: газ та коро-
навірус. Цими темами були пронизані запитальники як якісного, так і кількісного компонентів дослідження.

ЯКІСНИЙ МОДУЛЬ
Збір даних здійснювався у період з 14 по 25 липня 2021 року методом глибинних інтерв’ю. Було проведено 16 
глибинних інтерв’ю зі споживачами online контенту віком від 16 до 65 років. Параметрами відбору респондентів 
були вік, стать, тип населеного пункту та область проживання. Середня тривалість інтерв’ю – 1 год 25 хв.

Завдання якісного модуля: 

 • дослідити практики медіаспоживання;

 • визначити сигнали довіри до інформації та / або джерел інформації.

Вивчення особливостей практик медіаспоживання здійснювалось (в тому числі) через ознайомлення під час ін-
терв’ю з підбіркою матеріалів та їхнього подальшого обговорення. Матеріали добиралися різного типу, містили 
правдиву, точну і нейтральну інформацію, а також різний спектр маніпуляцій, аби встановити, як ці маніпуляції 
зчитуються учасниками дослідження. Перелік медіаматеріалів, що використовувались під час проведення ін-
терв’ю:

 • Твоє Місто: «Чи впливає група крові на ризик зараження та перебіг COVID-19. Дослідження»; 
https://tvoemisto.tv/news/chy_vplyvaie_grupa_krovi_na_ryzyk_zarazhennya_ta_perebig_covid19_
doslidzhennya_118979.html

 • УНІАН: «Журналісти дізналися чим займаються в Україні секретні біолабораторії США»;
https://www.unian.ua/health/country/biolaboratoriji-v-ukrajini-zhurnalisti-diznalisya-pro-robotu-laboratoriy-ssha-
novini-ukrajini-10971578.html

 • KLYMENKO TIME: «Померти від голоду чи холоду: по всій Україні проходять акції проти підвищення тарифів 
(фото)»;
https://klymenko-time.com/uk/novosti/po-vsej-ukraine-prohodyat-akczii-protiv-povysheniya-tarifov-foto-diho/

 • Українська правда: «Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського»;
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/13/7279815/

 • ГОРДОН: За майбутнє» запропонувала президенту і прем’єру механізм, як знизити ціни на газ на 60 %»; 
https://gordonua.com/ukr/news/politics/za-majbutnje-zaproponuvala-prezidentu-i-prem-jeru-mehanizm-jak-zniziti-
tsini-na-gaz-na-60-1542533.html

https://tvoemisto.tv/news/chy_vplyvaie_grupa_krovi_na_ryzyk_zarazhennya_ta_perebig_covid19_doslidzhennya_118979.html
https://tvoemisto.tv/news/chy_vplyvaie_grupa_krovi_na_ryzyk_zarazhennya_ta_perebig_covid19_doslidzhennya_118979.html
https://www.unian.ua/health/country/biolaboratoriji-v-ukrajini-zhurnalisti-diznalisya-pro-robotu-laboratoriy-ssha-novini-ukrajini-10971578.html
https://www.unian.ua/health/country/biolaboratoriji-v-ukrajini-zhurnalisti-diznalisya-pro-robotu-laboratoriy-ssha-novini-ukrajini-10971578.html
https://klymenko-time.com/uk/novosti/po-vsej-ukraine-prohodyat-akczii-protiv-povysheniya-tarifov-fot
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/13/7279815/
https://gordonua.com/ukr/news/politics/za-majbutnje-zaproponuvala-prezidentu-i-prem-jeru-mehanizm-jak-zniziti-tsini-na-gaz-na-60-1542533.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/za-majbutnje-zaproponuvala-prezidentu-i-prem-jeru-mehanizm-jak-zniziti-tsini-na-gaz-na-60-1542533.html
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 • DailyLviv.com: «Юлія Тимошенко порадила, як зменшити тариф на природний газ утричі»;
https://dailylviv.com/news/ekonomika/yuliya-tymoshenko-pidkazala-yak-zmenshyty-taryf-na-pryrodnyi-haz-
utrychi-88610

 • ГОРДОН: «Нардепка Совсун: Газзбути Фірташа монополізували ринок, АМКУ необхідно провести розслі-
дування»;
https://gordonua.com/ukr/news/politics/nardep-sovsun-gazsbiti-firtasha-monopolizuvali-rinok-amku-neobhidno-
provesti-rozsliduvannja-1546939.html

 • ZNAJ.UA: «Остання хвиля коронавірусу в Україні: медик розповів, коли китайська зараза покине нашу 
країну»;
https://sport.znaj.ua/386043-ostannya-hvilya-koronavirusu-v-ukrajini-medik-rozpoviv-koli-kitayska-zaraza-pokine-
nashu-krajinu

 • ГОРДОН: ««Бо гівно привезли». Порошенко висловився про відмову від вакцинації проти коронавірусу в 
Україні»;
https://gordonua.com/ukr/news/politics/bo-givno-privezli-poroshenko-vislovivsja-pro-vidmovi-vid-vaktsinatsiji-proti-
koronavirusa-v-ukrajini-1542166.html

Під час проведення інтерв’ю здійснювався аудіозапис. Усі мультимедійні матеріали були розшифровані та під-
дані тематичному аналізу. Аналітична робота охоплювала етап структурного кодування, аналіз за методом за-
нурення / кристалізації, узгодження розбіжностей, висновків з усіма учасниками дослідницької команди.

Результати цього дослідницького компоненту висвітлені в розділі «Типи споживання медіаконтенту». Крім того, 
цитати учасників якісного дослідницького модулю використовуються про описі результатів кількісного модулю 
(в якості ілюстрації позицій / суджень).

ПРОФІЛІ РЕСПОНДЕНТІВ ЯКІСНОГО МОДУЛЯ
[Імена учасників дослідження змінені задля забезпечення їхньої конфіденційності]

Обласний центр Місто Село

16-35 років 2 респонденти; 
Львів, Чернівці

2 респонденти; Чернівецька, 
Закарпатська області

2 респонденти; Закарпатська, 
Івано-Франківська області

36-55 років 2 респонденти; Львів, 
Івано-Франківськ

2 респонденти; 
Івано-Франківська, 
Львівська області

2 респонденти; Чернівецька, 
Львівська області

56+ років 2 респонденти; 
Чернівці, Ужгород

1 респондент; 
Івано-Франківська область

1 респондент; 
Закарпатська область

РУСЛАНА, 21 РІК
Проживає у Львові. Поєднує роботу в медійній структурі та навчання в університеті. Локус контролю – інтерналь-
ний, відкрита до змін та нових відкриттів. Тип споживання медіаконтенту – рефлексивна довіра. Регулярно спожи-
ває новини, в курсі політичних подій, зіставляє інформацію одразу з декількох джерел, здатна аналізувати прово-
кативність та маніпулятивність статей. У новинах про COVID-19 довіряє або статистичним даним, або розповідям 
знайомих. Не зацікавлена в контенті про газ, оскільки користується в побуті електроенергією. У цій тематиці най-
більше привертають увагу статті-розслідування про махінації. В контенті про газ довіряє особистій думці експертів, 
аналізує чи немає маніпуляцій у матеріалі. Тематику газопостачання сприймає як складну та специфічну.

ТАМАРА, 33 РОКИ
Проживає в Чернівцях. Архітекторка. Тип споживання медіаконтенту – інформаційний нігіліст. Намагається 
дистанціюватися від новин, читає «Українську правду» та інформаційну агенцію «АСС». Локус контролю – інтер-
нальний. Матеріали про коронавірус сприймає як мотивацію «не розслаблятись», інструмент для інформування 
та застереження населення. Некритично сприймає джерела інформації, звертає увагу на осіб, що фігурують в 
матеріалі та на наявність доказів, аргументів. Контент у тематиці газопостачання споживає з інтернету, зокре-

https://dailylviv.com/news/ekonomika/yuliya-tymoshenko-pidkazala-yak-zmenshyty-taryf-na-pryrodnyi-ha
https://dailylviv.com/news/ekonomika/yuliya-tymoshenko-pidkazala-yak-zmenshyty-taryf-na-pryrodnyi-ha
https://gordonua.com/ukr/news/politics/nardep-sovsun-gazsbiti-firtasha-monopolizuvali-rinok-amku-neobhidno-provesti-rozsliduvannja-1546939.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/nardep-sovsun-gazsbiti-firtasha-monopolizuvali-rinok-amku-neobhidno-provesti-rozsliduvannja-1546939.html
https://sport.znaj.ua/386043-ostannya-hvilya-koronavirusu-v-ukrajini-medik-rozpoviv-koli-kitayska-za
https://sport.znaj.ua/386043-ostannya-hvilya-koronavirusu-v-ukrajini-medik-rozpoviv-koli-kitayska-za
https://gordonua.com/ukr/news/politics/bo-givno-privezli-poroshenko-vislovivsja-pro-vidmovi-vid-vaktsinatsiji-proti-koronavirusa-v-ukrajini-1542166.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/bo-givno-privezli-poroshenko-vislovivsja-pro-vidmovi-vid-vaktsinatsiji-proti-koronavirusa-v-ukrajini-1542166.html
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ма «Української правди», «Укрнету». Використовує газ лише для приготування їжі, тому тематика газопостачан-
ня не є для неї важливою, не відчуває себе достатньо компетентною в цій темі. 

РАЇСА, 33 РОКИ
Місце проживання – село Закарпатської області. Вчителька початкових класів. Тип споживання медіаконтен-
ту – інформаційний скептик. Сама шукає інформацію, в основному дізнається новини з інтернету. Кожну стат-
тю аналізує окремо, дистанціюючись від джерела інформації. Контент пов’язаний з коронавірусом сприймає 
обережно, очікує підтверджень, офіційних доказів, однак також висуває припущення з неофіційних даних, 
наприклад, про штучне походження вірусу. Звертає увагу на новини про газопостачання, оскільки слідкує 
за здорожчанням ціни на газ. Інформацію про газопостачання черпає з офіційних ресурсів – «Закарпатгаз 
Збуту». 

ПАНТЕЛЕЙМОН, 34 РОКИ
Проживає у селі Івано-Франківської області. Перебував на посаді сільського голови, зараз – найманий праців-
ник. Локус контролю – інтернальний, вважає, що його життя залежить більшою мірою від нього самого. Тип 
споживання контенту – інформаційний нігіліст. Критично сприймає медіа, вказує на наявність великої кількості 
дезінформації, звертає увагу на публічних осіб, які згадуються у матеріалах, їхній популізм чи маніпулятивні 
заклики. До контенту про коронавірус ставиться обережно, вважає, що цією темою маніпулюють, щоб прихова-
ти інші події. Отримує інформацію від близьких / знайомих чи з інтернету. Контент про газ споживає зі сторінки 
«Нафтогаз Україна» в Facebook намагається мінімізувати цю інформацію у своєму інфополі, оскільки не вважає 
себе здатним вплинути на ситуацію. 

ВЕРОНІКА, 36 РОКІВ
Проживає в Івано-Франківську. Перебуває у декретній відпустці. Тип споживання медіаконтенту – інформа-
ційний скептик. Локус контролю – інтернальний. Новини про коронавірус черпає зі сторінки МОЗ у Facebook, 
а також із телебачення. Критикує надмірну емоційність статей про коронавірус, занурюється у зміст ма-
теріалу. У контенті про газ звертає увагу на публічних осіб, які фігурують в тексті. Ціни на газ є дражливою 
темою, тому її увагу привертають статті про можливості знизити ціну та інформація про тарифні протести. 
Довіряє будь-якій інформації щодо можливості зниження ціни, оскільки вважає ціни на газ несправедливо 
завищеними. 

МАРГАРИТА, 33 РОКИ
Проживає у місті Закарпатської області. Працює у міжнародній компанії з виробництва електроніки Flex, була 
ведучою новин на радіо і телебаченні. Тип споживання медіаконтенту – рефлексивна довіра. Локус контролю 
– інтернальний, вважає, що потрібно самостійно відстоювати свої права. Сприймає контент одразу з декількох 
джерел та зіставляє дані, занурюється у матеріал, аналізує його правдивість. Контент про коронавірус сприй-
має як перебільшений та обтяжений зайвою емоційністю. Інформацію про газ черпає зі сторінки Нафтогазу, 
сумнівається в офіційних даних, довіряє матеріалам, де згадуються публічні особи, яким вона довіряє чи така 
інформація, до якої вона уже ставилась прихильно до цього – наприклад, про монополізацію ринку. 

КЛИМЕНТІЙ, 35 РОКІВ
Проживає у місті Львівської області. Займається громадським активізмом. Поєднує риси таких типів 
медіаспоживання як рефлексивна довіра та інформаційний нігіліст. Локус контролю – інтернальний. Не 
довіряє усій інформації та вважає, що правдивими даними володіє лише невелика частка населення пла-
нети, зокрема вище керівництво таких держав як США, Китай, Росія, Німеччина. Важливим у ставленні до 
матеріалу є публічні особи, які фігурують у статті. Контент щодо коронавірусу сприймає обережно, зістав-
ляючи декілька джерел, пропускаючи через призму власного досвіду й уявлень, вважає, що в цій темі існує 
багато неправдивої інформації. Контент про газопостачання також черпає одразу з декількох джерел, кожну 
статтю аналізує окремо. Його увагу привертають емоційно забарвлені заголовки, наприклад, «Померти від 
голоду чи холоду». 
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СВІТЛАНА, 57 РОКІВ
Мешканка села Закарпатської області. Тип споживання медіаконтенту – наївна довіра. Працює у медичному 
закладі. В основному отримує новини з телебачення. Локус контролю – інтернальний. Контент про коронавірус 
мав на неї значний вплив, зокрема, налякав та заставив бути дуже обережною. Загалом інформацію сприймає 
некритично, не занурюється в аналіз, перевірку інформації; однаково довіряє усім даним. Увагу привертають 
маніпулятивні заголовки та інформація про ціни на газ. У повідомленні про коронавірус найбільше довіряє офі-
ційним джерелам – МОЗ. Контент про газопостачання цікавить менше, бо не вважає, що здатна якось вплинути 
на ситуацію.

ДЕМ’ЯН, 38 РОКІВ
Мешкає у селі Чернівецької області. За типом сприйняття медіаконтенту – інформаційний нігіліст. Локус кон-
тролю – інтернальний. Дуже обережно поводиться з отриманою інформацією, намагається не бути поширю-
вачем дезінформації. Надзвичайно критично ставиться до медіа і вважає всю інформацію – неправдивою, 
намагається повністю дистанціюватися від новин задля збереження психологічного здоров’я. Основне дже-
рело інформації – розмови зі знайомими та рідними. Контент про ковід і газ сприймається однакового нега-
тивно. Дем’ян не зосереджується на матеріалах, не занурюється в них, акцентує на недовірі та неможливості 
перевірити правдивість будь-якої інформації.

ВАЛЕРІАН, 38 РОКІВ
Проживає у Львові. Бізнес-аналітик. Тип сприйняття медіаконтенту – рефлексивна довіра. Локус контролю – 
інтернальний. Відзначає маніпулятивність ЗМІ, «підігрівання уваги» до певних тематик. Інформацію про коро-
навірус дізнається з наукових публікацій в іноземних журналах. Стежить за новинами про вакцини. Під час 
прочитання матеріалів звертає увагу на посилання, неупередженість та аргументи. Дистанціюється від емоцій, 
коли йдеться про прочитання новин. Важливим є надійність і перевіреність джерела інформації. Орієнтується 
в тематиці газопостачання, занурюється в інформацію про процеси видобутку та постачання газу. Контент про 
газ аналізує відштовхуючись від знань законодавчої бази та знань про ситуацію на ринку газу. Інформацію про 
газопостачання черпає з новинних сайтів та джерел, яким довіряє, а також зі статей колумністів-експертів, заяв 
посадовців та офіційних джерел. 

ЗОРЯНА, 49 РОКІВ
Проживає у селищі Львівської області. Працює санітаркою у санаторному курорті Моршин. Тип споживання 
медіаконтенту – наївна довіра. Локус контролю – екстернальний. Інформацію про COVID-19 та газопостачан-
ня черпає з Facebook, телебачення, близького оточення. Найбільше довіряє знайомим лікарям та медперсо-
налу. Контент про коронавірус викликає в неї тривогу. Сумнівається у правдивості інформації про COVID-19, 
що транслюється у ЗМІ, однак не може вказати, яка саме інформація неправдива. Контент про газ зіставляє 
з власними уявленнями та інформацією, якою вже володіє, і на основі цього приймає рішення наскільки нові 
повідомлення правдиві. 

НІНА, 58 РОКІВ
Мешканка Чернівців. Викладачка університету. Тип сприйняття медіаконтенту – рефлексивна довіра. Локус кон-
тролю – екстернальний. Інформацію про коронавірус черпає з телебачення, інтернету та від знайомих лікарів. 
Контент аналізує одразу з декількох сторін – власного досвіду, надійності джерела інформації, публічних осіб, 
що вказані у матеріалі, маніпулятивних закликів у матеріалі. Критично ставиться до інформації, зіставляє дані 
з різних джерел, враховує, що дані можуть бути необ’єктивними. У тематиці газу найбільше привертають ува-
гу новини про зміну ціни, у тематиці коронавірусу – про можливе завершення коронавірусу. Інформацію про 
газ черпає з інтернету та телебачення. Матеріали про газопостачання сприймає більш критично, ніж про коро-
навірус, вважає їх потенційно більш маніпулятивними. 
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ТАРАС, 32 РОКИ
Проживає у місті Чернівецької області. Працює у приватній меблевій фірмі. Джерела отримання інформації 
про коронавірус – соцмережі (Facebook, Viber, Instagram). Тип споживання медіаконтенту – наївна довіра. Кон-
тент про коронавірус аналізує зіставляючи з тією інформацією, якою вже володіє, не заглиблюється у докази, 
аргументи. Найбільш важливими атрибутами довіри у цій тематиці є офіційні заяви та слова знайомих. При 
цьому Тарас висловлює сумнів щодо компетентності осіб, які коментують ситуацію, правдивості фотографій та 
скріншотів. Інформацію про газопостачання отримує з сайту minfin.ua та інших інтернет-джерел. Контент про 
газопостачання сприймає поверхнево, вважає, що потрібні зміни, але не артикулює яким чином і які.

НАДІЯ, 64 РОКИ
Проживає в Ужгороді. Провідний фахівець на кафедрі соціальної роботи Ужгородського національного універ-
ситету. Тип споживання медіаконтенту – наївна довіра. Локус контролю – інтернальний. Інформацію про коро-
навірус дізнається з інтернету та від знайомих, медиків; найбільше довіряє інформації від ВООЗ. Контент про 
газопостачання та коронавірус сприймає, відштовхуючись від уже сформованих уявлень. Докази та аргументи, 
вислови публічних осіб наведені в матеріалах грають менш важливу роль, ніж та інформація, яку вона отримала 
та засвоїла раніше. Новини сприймає поверхнево, у фоновому режимі. Якщо новина про коронавірус зацікави-
ла, шукає подальшу інформацію в інтернеті. У контенті про газопостачання найбільше Це дослідження здійс-
нено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) таким джерелам як «Експрес», 
«UA: Перший – Суспільне» та коментарям Віталія Портнікова. Концентрується на новинах про ціну на газ та 
можливості її зменшення. Довіряє усій інформації з пропозиціями зменшити ціну.

МАРТА, 40 РОКІВ
Мешканка міста в Івано-Франківської області. Працює асистентом вчителя у школі. Тип споживання медіакон-
тенту – наївна довіра. Локус контролю – інтернальний. Найбільше довіряє інформації про коронавірус від свого 
сімейного лікаря. Вважає, що оцінити правдивість інформації можна лише при особистій дотичності до пробле-
ми. У контенті про COVID-19 не звертає увагу на посилання, джерела, однак ідентифікує можливу проросійську 
пропаганду; визначає чи правдивий матеріал, зіставляючи з власним досвідом та спостереженнями. Інфор-
мацію про газопостачання отримує від «Укртрансгаз», зазначає, що не довіряє жодному джерелу. Матеріали 
про газопостачання сприймає поверхнево, не запам’ятовує, що саме обговорюється чи пропонується, однак 
зважає на репутацію публічної особи, яка фігурує у статті. 

ЛЕВ, 59 РОКІВ
Мешкає в Івано-Франківську. Працює тренером у спортивній школі. Локус контролю – інтернальний. Тип спо-
живання медіаконтенту – наївна довіра. Основними джерелами інформації для Лева є інтернет та телебачення. 
Вважає інтернет надійним та неупередженим джерелом інформації, інші ЗМІ – правдивими на 90%. Довіряє 
усьому контенту (із запропонованих матеріалів) як про коронавірус, так і про газопостачання, не фокусується 
на джерелах, наведених аргументах. Гостро сприймає питання ціни на тарифи, необхідності змін.
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КІЛЬКІСНИЙ МОДУЛЬ
Збір даних здійснювався у період з 24 по 30 липня 2021 року методом face to face інтерв’ю. Загалом було опи-
тано 400 мешканців «карпатського» кластеру (Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської 
областей) віком від 18 до 65 років. При побудові вибірки регіон сприймався, як гомогенне середовище; об’єм 
вибірки є оптимальним з огляду на часові та фінансові ресурси замовника. 

Застосовувалася багатоступенева пропорційна стратифікаційна вибірка з використанням маршрутного мето-
ду та квотуванням (за віком і статтю респондентів) на останньому щаблі.

Показник досяжності респондентів (Response Rate) – 40,64 %.

Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує

 • 4,9% для показників близьких до 50%,

 • 4,2% для показників близьких до 25% або 75%,

 • 2,9% для показників близьких до 10% або 90%,

 • 2,1% для показників близьких до 5% або 95%,

 • 1,0% для показників близьких до 1% або 99%.

ПРОФІЛЬ РЕСПОНДЕНТІВ КІЛЬКІСНОГО МОДУЛЮ

ОБЛАСТЬ ПРОЖИВАННЯ

Закарпатська 21%

Івано-Франківська 23%

Львівська 41%

Чернівецька 15%

ВІКОВІ ГРУПИ

16-25 років 16%

26-35 років 23%

36-45 років 22%

46-55 років 19%

56-65 років 19%
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СТАТЬ

Жінки 51%

Чоловіки 49%

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Неповна середня освіта 3%

Повна середня освіта 8%

Середня спеціальна освіта 43%

Неповна вища освіта 5%

Вища освіта 40%

Науковий ступінь 1%

РІД ЗАНЯТЬ

Роботодавці 7%

Наймані працівники 48%

Фрілансери / Самозайняті 4%

Заробітчани 5%

Студенти / Учні 6%

Пенсіонери 15%

Незайняті 10%

Домогосподарі  5%

Перебувають в декретній відпустці  2%
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1Це сума усіх доходів членів домогосподарства, як активних [від підприємницької діяльності, заробітна плата, пенсії, стипендії, субсидії та інші 
види соціальних виплат], так і пасивних [наприклад, відсотки з депозитів або дохід від здачі квартири в оренду]

СУКУПНИЙ СІМЕЙНИЙ 
ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД1

Менше 3 тис. 14%

3-6 тис. грн 25%

6-15 тис. грн 28%

15-25 тис. грн 5%

Понад 25 тис. грн 3%

Відмова відповідати 25%

НАЯВНІСТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДО
СТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ НА ПОСТІЙНІЙ 

ОСНОВІ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ

Так 83%

Ні 17%

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
У РОДИНАХ РЕСПОНДЕНТІВ

Оплачують особисто 57%

Оплачують інші родичі 
(батьки / чоловік / дружина)

42%

Ніхто / платить держава 1%

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
У РОДИНАХ РЕСПОНДЕНТІВ (ЗА СТАТТЮ)

Жінки 63%

Чоловіки 37%
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РЕЗЮМЕ
В межах якісного дослідницького модулю було виявлено, що довіра до джерела інформації та довіра до самої 
інформації є тими факторами, які впливають на ставлення людини до повідомлень новинного характеру. На під-
ставі цих двох характеристик ми виділили чотири типи споживання медіаконтенту [«наївна довіра», «скептична 
довіра», «рефлективна довіра», «інформаційний нігіліст»] та спробували виділити сигнали довіри, важливі для 
кожного з типів.

В межах кількісного дослідницького модулю ми концентрувались на практиках споживання інформації та про-
тидії дезінформації.

Для третини учасників дослідження (35%) новини є аудіальним філлером, їхнє прослуховування / перегляд ча-
сто супроводжують виконання інших справ. 38% респондентів переконують, що навмисне новини не шукають, 
але натрапивши на щось цікаве завжди уважно вивчають матеріал. 19% – спеціально виділяють час для скон-
центрованого уважного перегляду / прочитання / прослуховування новин.

Найпоширенішими джерелами новинної інформації є українські телеканали (65%), Facebook (61%) та близьке 
оточення (55%).

Новини, які зацікавили, досить часто [у 45% випадків] обговорюються з оточенням; суттєво нижчою є частота ко-
ментування, поширення, пересилання таких матеріалів в соціальних мережах [10-11% для кожної позиції]. У 10% ви-
падків респонденти декларують намір перевіряти новини, які зацікавили, на правдивість. Обговорюють правдивість 
чи неправдивості новин з оточенням не більше чверті опитаних (9% говорять, що роблять це постійно, 15% – часто).

14% опитаних запевняють, що знайомились в минулому з матеріалами щодо боротьби з дезінформацією. Водно-
час, це не завжди туторіали з медіагігієни; називають також журналістські розслідування, авторські тексти, які 
опосередковано зачіпають дезінформацію, маніпуляцій чи напівправди, способи їх виявлення та протидії їм.

Тема COVID-19 та пов’язані з нею більш популярна серед учасників дослідження, аніж «газ і тарифи». Обізнани-
ми у темах вважають себе 35% та 15%, відповідно.

Новини, пов’язані з коронавірусом поширюються у соціальних мережах учасниками дослідження дещо частіше, 
ніж про газ. Водночас, у обидвох випадках частота не є високою: щонайменша частота активності із поши-
рення новин про COVID-19 є у 34% респондентів, про газ – 20%. Примітно, що у повідомленнях, які стосуються 
коронавірусу учасники дослідження також частіше помічають дезінформацію [74% згадують про такі випадки 
у повідомленнях щодо COVID-19, 48% – у повідомленнях щодо газу].

Виокремлені в межах якісного етапу дослідження судження про газ та коронавірус (хибні та коректні) були 
включені в інструментарій кількісного етапу для визначення поширеності цих суджень серед мешканців.

Кожне із запропонованих тверджень щодо газу знайшло чимало прихильників серед респондентів:

 • 80% згідні з тим, що надра України належать її народу; видобуток і транспортування газу має бути прозо-
рими [відповідає дійсності];

 • 64% згідні з тим, що прозорий і відкритий ринок газу це крок до зближення з Європейським Союзом та 
його стандартами [відповідає дійсності];

 • 64% згідні з тим, що підвищення тарифів – це технологія влади, оскільки зубожілим народом легше керу-
вати [не відповідає дійсності];

 • 60% згідні з тим, що газовими родовищами володіють не українці, тому він такий дорогий для населення 
[не відповідає дійсності];

 • 54% згідні з тим, що на ціну газу в Україні впливає ринок і внутрішньополітичні та зовнішньополітичні 
фактори [відповідає дійсності];

 • 45% згідні з тим, що підвищення тарифів – це технологія влади, оскільки зубожілим народом легше керу-
вати [не відповідає дійсності].
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Хибні твердження щодо COVID-19 респонденти «відчувають» дещо краще та не погоджуються з ними [тверджен-
ня наведено аналогічно – у порядку скорочення частки тих, хто з ними погодився]:

 • 67% згідні з тим, що дотримання соціальної дистанції стримує поширення вірусу COVID-19 [відповідає 
дійсності];

 • 52% згідні з тим, що наразі немає достатніх доказів природного чи штучного походження вірусу, який 
викликає коронавірусну хворобу [відповідає дійсності];

 • 48% згідні з тим, що вірус був штучно розроблений, щоб боротись із перенаселенням [зокрема, для вини-
щення людей старшого віку] [не відповідає дійсності];

 • 47% згідні з тим, що масова вакцинація від COVID-19 – ефективний шлях до виходу з пандемії [відповідає 
дійсності];

 • 42% згідні х тим, що вакцинація від COVID-19 – шлях до тотального контролю над людством [не відповідає 
дійсності];

 • 40% згідні з тим, що маски ефективні у стримуванні розповсюдження вірусу COVID-19 [відповідає дійс-
ності];

 • 18% згідні з тим, що алкоголь та часник – найкраща профілактика від COVID-19 [не відповідає дійсності];

 • 14% згідні з тим, що в церквах та храмах вірус не поширюється, оскільки це святе місце 19 [не відповідає 
дійсності].
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ТИПИ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
Довіра до джерела інформації та довіра до самої інформації, згідно з результатами якісного дослідницького 
модуля цього проєкту, – найважливіші критерії, які визначають яким способом медіаспоживачі формують осо-
бисте ставлення до актуальних проблем українського суспільства. Визначити, що у сприйнятті наших інфор-
мантів виявляється гідним довіри, виявити «сигнали» довіри, таким чином, постало кінцевою дослідницькою 
метою. 

Ми визначаємо довіру як ймовірність того, що щось інформує або, принаймні, уникає введення в оману, 
а інформацію як вдосконалення власної моделі світу, тобто формування точних переконань і таких, які можуть 
бути використані для прийняття рішень. Водночас вводити в оману – це діяти на шкоду власній моделі світу. 
Довіра, таким чином, – це ймовірність того, що щось дозволяє людині формувати точні переконання та вико-
ристовувати їх для прийняття ефективних рішень, особливо тих, що стосуються її життя, або, принаймні, уникає 
зменшення точності переконань чи ефективності рішень.

Сигнали довіри базуються на двох основних платформах, що найчастіше використовуються для опису оцінки 
довіри, – ланцюг доказів [більше раціональна платформа] та мережа репутації [більше емоційна платформа]. 
Ми називаємо це моделлю оцінки довіри. 

Фрейм «ланцюг доказів» шукає твердження / тези, які підтверджують або суперечать новій інформації на ос-
нові попередніх спостережень, аналізу чи безпосередньої перевірки фактів. Прикладом такого елемента в лан-
цюзі довіри може бути: «Це правда, тому що я бачив це» або «Це істина за логікою економічного аналізу».

«Мережа репутації», навпаки, оцінює нову інформацію на основі гештальту репутації. Рішення довіряти чи не 
довіряти інформації може ґрунтуватись на довірі чи недовірі до її автора, ресурсу [наприклад, web порталу, де 
вона розміщена], джерела [установи / інституції], або комбінації цих трьох компонентів.

На репутаційну мережу можуть впливати речі поза її безпосередніми творцями. Це, наприклад, асоціація з краї-
ною, яка має можливість впливати на контент, задля досягнення власних геополітичних цілей. Складний аналіз 
довіри може включати ряд суб’єктів впливу, які можуть впливати на стимули, властивості чи можливості твор-
ців, включаючи монетизатори, національні держави та платформи поширення.

«Ланцюг доказів» та «мережа репутації» можуть взаємодіяти і доповнювати один одного: «Дослідник не допу-
стив явних помилок і має хорошу репутацію, але він працює зараз в Інституті, який опублікував брехню на тему 
його дослідження».

ТИПИ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ

Д
ж
ер
ел
о

Інформація

ІНФОРМАЦІЙНИЙ НІГІЛІСТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СКЕПТИК

РЕФЛЕКСИВНА ДОВІРА НАЇВНА ДОВІРА
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КОРОТКИЙ ПРОФІЛЬ УЧАСНИКІВ ЯКІСНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО МОДУЛЯ

Ім’я Вік Область Тип населеного 
пункту Рід занять Освіта Тип сприйняття 

медіаконтенту

Руслана 21 Львівська обласний центр наймана 
працівниця

Базова вища 
освіта

  рефлексивна   
  довіра  

Тамара 33 Чернівецька обласний центр самозайнята Вища освіта   інформаційний  
  нігіліст  

Раїса 33 Закарпатська село наймана 
працівниця Вища освіта   скептична довіра  

Пантелеймон 34 Івано-
Франківська село найманий 

працівник Вища освіта   інформаційний  
  нігіліст  

Вероніка 36 Івано-
Франківська обласний центр

перебуває 
в декретній 
відпустці

Вища освіта   скептична довіра  

Маргарита 33 Закарпатська місто наймана 
працівниця Вища освіта   рефлексивна   

  довіра  

Климентій 35 Львівська місто найманий 
працівник Вища освіта

  рефлексивна   
  довіра  + 

  інформаційний  
  нігіліст  

Світлана 57 Закарпатська село наймана 
працівниця

Середня 
спеціальна 
освіта

  наївна довіра  

Дем’ян 38 Чернівецька село найманий 
працівник Вища освіта   інформаційний  

  нігіліст  

Валеріан 38 Львівська обласний центр найманий 
працівник Вища освіта   рефлексивна   

  довіра  

Зоряна 49 Львівська село наймана 
працівниця

Середня 
спеціальна 
освіта

  наївна довіра  

Ніна 58 Чернівецька обласний центр наймана 
працівниця Вища освіта   рефлексивна   

  довіра  

Тарас 32 Чернівецька місто найманий 
працівник Вища освіта   наївна довіра  

Надія 64 Закарпатська обласний центр наймана 
працівниця Вища освіта   наївна довіра  

Марта 40 Івано-
Франківська місто наймана 

працівниця Вища освіта   наївна довіра  

Лев 59 Івано-
Франківська обласний центр найманий 

працівник

Середня 
спеціальна 
освіта

  наївна довіра  
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НАЇВНА ДОВІРА

Тип сприймання / сприйняття медіаконтенту, який включає і довіру до інформації, і довіру до джерела інфор-
мації.

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
Для таких інформантів властиве поверхневе сприймання інформації, як правило повідомлення не дочитується 
до кінця. Вони не завжди можуть вказати власне на джерело інформації [«Джерело там пише,… не знаю звідки 
воно»], шукають підтвердження своїм думкам, перепитуючи модератора [«Я, фактично, сама не знаю, що то, як то, 
звідки то джерело. А якщо то правда – то правда точно. А Ви як думаєте? Що правдива?»]. На питання, звідки вони 
отримують інформацію на ту чи іншу тематику, отримуємо нечітку відповідь: «Так по телевізору, по телефоні 
[Facebook] читаю. Ну, а так вже десь колись телевізор включиш або новини подивишся. Ну, та і таке спілкування між 
людьми».

Дуже часто такі люди займають позицію «я не знаю». На будь-яке питання, яке потребує не підтвердження, а 
пояснення, наприклад – як пояснити ситуацію з пандемією і з коронавірусом, вони відповідають:

«Я не знаю навіть. Не знаю, чому таке виникло. Трудно сказати. Хто в тому винен? – Ну, я знаю. Може трош-
ки й влада, наші керуючі… Ну, не знаю. Я не знаю. Я так думаю… Там запускали шось, шо там хочуть, шоб 
люди вимерли. Ну, так слухала. Але так, шоб зробити такий якийсь висновок, знаєте, чому воно – я не можу 
сказати так, нє. Не можу так Вам точно сказати», – Зоряна, 49 років, Львівська область

Їм важко визначитися, прийняти одну з версій походження вірусу або виходу із проблемної ситуації, бо вони, в 
принципі, не ставлять під сумнів інформацію з офіційних джерел.

«Ну, різні американські вчені свої обстеження робили, доводили одне. В Бельгії друге говорили медики. У 
нас в Україні – теж були свої розробки, свої вчені працюють над тим. То стільки думок, стільки різних під-
ходів, шо важко шось одне вибрати», – Надія, 64 роки, Закарпатська область

Водночас вони погоджуються з тим, що інформація впливає на поведінку людини. Так інформація про COVID-19 
підвищує тривогу, агітує за дотримання карантинних обмежень [«Но боятися треба, боятися треба… Вакцинувати-
ся, носити маску, никогда не цілуватися»]. 

Інформація щодо тарифів на газ також змушує робити певні висновки: «Я такі висновки зробила для себе, шо тре-
ба йти на акції протесту і знижувати тарифи. Або збільшувати зарплату». Водночас протестні наміри носять радше 
декларативний характер; далі в інтерв’ю цієї ж респонденти знаходимо: «…почитала, послухала і забила. Розуміє-
те, як то є? Почитала, послухала і забила. Бо є реальне життя, є то, то... А то, що вони там кажуть – то такоє».

Артикулюється бажання мати одне єдине джерело правдивої інформації. Контроль над інформацією у повідом-
ленні і відповідальність за неї повинна нести якась конкретна людина, з якої пізніше можна «спитати» і яку 
можна зробити винною в неправдивості цієї інформації. Та сама відповідальна людина (або те саме джерело) 
має сформулювати рецепт виходу із проблемної ситуації.

«Може повинно бути якесь одно джерело таке, щоб вони сказали правду... І тоді би було так правильно. А то 
так по-різному кожен говорить. То так не повинно бути. Той каже то, той – каже то. От, наприклад, за маски. 
Той каже, що маска нічо там не допомагає. Другий там каже, що треба маску обов’язково носити. А чи воно 
так, чи не так, чи та маска дійсно помагає?! Я б так хотіла, щоби було одно джерело і воно було правильне 
і всі знали, і дотримувалися правила чи тих всяких тих карантинних цих… [...] Повинна бути якась людина, 
яка за це відповідає. Наприклад, як той лікар Ляшко. Він би сказав, знаєте, що правильно так має бути і так. 
Ну, я так рахую, я би йому довіряла. Якби я знала, що то все так правда, що то так має бути і це правильно, 
то я би й довіряла. Я так рахую, що так би повинно бути. Не повинно бути стільки думок», – Зоряна, 49 років, 
Львівська область
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«Я навіть не знаю. Чесно Вам скажу, – я не знаю. Я прислухаюся до думки свого сімейного лікаря. Коли вона 
зателефонує і скаже: «Приходь є вакцина, провакцинуйся», якщо я її запитаюся, чи це ефективна [вакцина], 
чи вона хороша? А вона мені скаже: «Так», я зроблю, тому що я їй довіряю. Чи це буде індійська чи будь-яка 
інша, я зроблю вакцину», – Марта, 40 років, Івано-Франківська область

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Найперший параметр, який визначає довіру до інформації – це саме її існування. Носії «наївної довіри» вва-
жають, що якщо інформація існує, це автоматично викликає довіру до неї [«Я погоджуюся з усіма статтями. 
Вопше з усіма. Бо якщо інформація є, значить то провірено, значить, воно і правильно… За ковід точно правильно. 
І за газ»].

Бажане може видаватись за явне: якщо інформація для мене бажана, я би цього хотіла, то вона є правильною, 
правдивою, вона викликає мою довіру.

[Про статті щодо тематики газопостачання] «Погоджуюсь за то, шо хочуть знизити ціни на газ, шо дуже 
високі [ціни для населення]. Погоджуюсь з тим, шо от кажуть, шо вони спочатку створюють такі ціни, ну, 
ніби такі конфлікти, а потім хочуть їх там налагодити, боряться з цим таким… [...] Це правда, правда. І тут так 
пише: «Без олігархів тепло буде в домі». Ну може й так. Вони вже самі не знають скільки їм тих грошей тре-
ба, вони гребуть і гребуть. Я так думаю, якби тих олігархів, якби ті олігархи трохи ділилися з людьми, може і 
було би і людям легше жити. А то вони всьо для себе, а не для людей. І погоджуюся, тут правда», – Зоряна, 
49 років, Львівська область

Форма, якій надається перевага – відео та фото. Основний канал сприймання інформації – телебачення, через 
яке йде візуалізація повідомлень. [«Я лиш телевізор [дивлюсь]. Всі канали, що там є, всі дивлюся. Більше в мене ін-
формації за газ нізвідки нема»; «...но і бачу всі, на всіх… міропріятіях таких державних, де зустрічаються всякі видатні 
міністри, там усі, бачу, в масках. Нікого без маски нема, масок ніхто не покинув. Маска є у всіх»]. На запитання, якою 
має бути інформація про коронавірус, наша інформантка відповіла – «Побільше реальних випадків. Побільше, 
мабуть, навіть транслювання, відео тих хворих. Так само і пряма трансляція може бути. Як ті люди їм допомагають, як 
вони себе почувають».

Оцінюючи матеріали статті «Чи впливає група крові на ризик зараження та перебіг Covid-19», інформантка під-
тверджує – «Да, був цікавим і корисним. Я зацікавилася, бо в мене друга група крові, мінус…бо я передпенсійного 
віку, та й я в групі ризику». Отже, довіра до матеріалу також може базуватись на «близькості» теми до особистих 
потреб і інтересів, тобто наскільки інформація зачіпає проблеми самої людини.

Усвідомлення неможливості впливати на події сприяє дистанціюванню від інформації про них [припускаємо, 
усвідомлення можливості впливу на ситуацію матиме зворотний ефект]. Газова тема, попри визнання, що вона 
є достатньо гострою, не сильно цікавить респондентів.

«А за газ мене не дуже сильно цікавлять – як є, так є. То від нас не залежить, від народу. [...] Я в політику 
вопше не лізу, вопше не вмішуюся… Я плачу все дуже справно, я така дуже совєцької закалки – що вони 
дают, я то плачу. Я не звідаю за що, но я плачу», – Світлана, 57 років, Закарпатська область 

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Як правило, людина з типом сприймання медіаконтенту «наївна довіра» найнадійнішими вважає традиційні 
джерела інформації [зокрема, телебачення]: «З телевізора в мене більш основноє. Ну, і плюс у нас тут, на роботі 
є інформаційні листки всякі, всякі плакати… Багато в нас є всяких. Нам тут присилают і я читаю». Інформація 
має бути підтверджена офіційним статусом джерела, тільки тоді цій інформації можна довіряти – «Найбільше 
довіряю тому, шо приходить нам із міністерства здоров’я. [...] ...бо думаю, шо вони правду кажуть. Я не вірю, шо вони 
шось там видумали…», натомість в інтернеті «можуть видумки бути всякі, но шоб в самому міністерстві врут… Мені 
здається, шо там всьо провірено». Як достовірна, приймається інформація, викладена на офіційних «паперах» 
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[«...тій інформації, яка на платіжках [за газ], тій довіряю найбільше. Бо то, видно, вони платіжку пишут і інформацію 
мають правильну»]. Найненадійнішими вважають російські джерела:

«Якшо стаття поширена десь із Росії, десь звідти – та то точно брехня, бо вони ж люблять всякі лиш фейки 
нам посилать. То посилають як так. То я так думаю», – Світлана, 57 років, Закарпатська область

Цей тип сприймання медіаконтенту приймає критерій експертності, тобто є чутливим до того, що не всі можуть 
адекватно судити про обговорювані проблеми. Інформація про вірус і вакцинацію все-таки більш переконливо 
звучить від лікарів, а не від політиків. Щодо компетентності Петра Порошенка у справі вакцинації вони вислов-
люються однозначно негативно: «Нєт, нєт. Нєт. Я не довіряю. Він не є компетентний, він не медик, він не знає шо то, 
він не розуміє. Він як самий політик – най би бив у своїх конфетах. Но …в медичному – він не знає, він не інформова-
ний. Слухати всьо, шо другі кажуть – то нє».

СКЕПТИЧНА ДОВІРА

Тип сприймання / сприйняття медіаконтенту, який включає довіру до інформації, і можливу недовіру до джере-
ла інформації. Це довіра по змішаному типу «репутаційна мережа» та «ланцюг аргументів».

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
Для цього типу інформантів характерним є пошук потрібної інформації. Вони споживають її не тільки через 
стрічку новин, а ще вишукують те, що найбільше відповідає їхнім інтересам на сьогодні: «А я в Viber підписана 
на групу «Коронавірус» – ось там по Закарпаттю дивилася весь час кілька випадків, деталізували там по райо-
нах – скільки в кожному районі, ось саме на ці цифри я щоранку прокидалася і заглядала».

Скептики демонструють дуже виважене ставлення до будь-якої інформації, їм не властива постійна зміна 
оцінок того чи іншого явища. Говорячи про вірус COVID-19, вони абсолютно по-раціональному оцінюють його 
дію:

«Це інфекція, яка впливає на кожний організм по-різному. Не знаю, чим це зумовлено... Чи це імунітет лю-
дини, якась переносить – легше, якась – сильніше, тобто більше негативних наслідків має організм від цієї 
інфекції, але це ще, думаю, дуже і психологічно на людину давить. Якщо ти отримуєш позитивний тест, то в 
тебе вже відразу дуже великий страх, так, і тобто треба комусь бути з близьких, напевно, так, заспокоювати 
цю людину, щоб не впадати відразу в паніку. Якщо це позитивний тест – це не означає, що вже все, вже 
якийсь жах», – Раїса, 33 роки, Закарпатська область

Ці люди чутливі до змін інтенсивності подання інформації [зокрема, про COVID-19]: «Ну, напевно? що на початку 
пандемії все телебачення була тільки тема – Коронавірус. А зараз уже трошки відійшли від цієї теми, показують свої 
успіхи у боротьбі з Коронавірусом…».

Як правило, вони не оцінюють інформацію як однозначно прийнятну або неприйнятну, правдиву чи неправдиву. 
Їхня оцінка формулюється фразою «скоріше так, ніж ні» чи навпаки [у відповідь на запитання, чи довіряєте їй, 
чи вважаєте її правдивою]: «На 70% вважаю [інформацію] правдивою, ну, а тридцять – ні. Я просто думаю 70% – це 
думка медиків, а 30% може бути ще згенеровано журналістами, які писали цю статтю…». Доволі часто можна зафік-
сувати висловлювання «з одної сторони… з другої – …»: 
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[Оцінка статті «Бо гівно привезли»] «Ну, з одної сторони, я його підтримую, тому що, якщо закриваються 
всі, то Буковель – не виняток. Є всі правила одинакові для всіх. Якщо будемо робити винятки, почнеться в 
державі хаос, почнуться підніматись інші люди і казати: «А чому їм можна, а нам – не можна?». Закон один 
для всіх, правила одні для всіх, і живемо по правилах і все буде правильно. На рахунок цього я згідна, а на 
рахунок того, що лікарі одні вакцинуються, одні не вакцинуються, те, шо це неправильна якась вакцина і так 
далі – це, не знаю, це якась кожного суб’єктивна думка», – Вероніка, 36 років, Івано-Франківська область

Інформаційні скептики ознайомлюються з інформацією не поверхнево. Вони оцінюють її не тільки по заголов-
ках, а дочитують до кінця й оцінюють сам зміст, наповненість статті. Наприклад, пропонують змінити заголо-
вок на більш відповідний. Так одній з інформанток не сподобалась назва статті «Померти від голоду чи холоду?» 
та запропонувала свою версію – «По всій Україні проходять акції проти підвищення тарифів»: «Сама стаття спрямо-
вана на підвищення тарифів, а не аналізується соціальний стан населення. Тобто якщо такий заголовок, то я би якісь 
факти наводила, що там, наприклад, скільки пенсіонер отримує пенсію, а скільки йому залишається на проживання». 

В манері скептиків ставити багато запитань, при тому не на підтвердження своєї думки, як це відбувалось у 
представників «наївної довіри», це запитання, які ставлять під сумнів тези самої статті. Наприклад, оцінюючи 
статтю «Остання хвиля коронавірусу в Україні», одна з наших інформанток видала цілу серію запитань: «Коли ця 
хвиля? Чим науково обґрунтована, якимись цифрами? Так? По-друге, коли покине?». 

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Вони диференціюють інформацію за критерієм «близькості / далекості», і найбільше їх цікавить те, що наболіло 
– «...зниження цін на газ, тобто хотять знизити ціну на газ на шістдесят відсотків. Тому що це наболіле для людей», 
та те, що торкається безпосередньо їхніх проблем – «...якщо хтось стає на захист споживачів, то вже цікавить. 
Якщо хтось намагається знизити тарифи і так далі – це завжди люди стають на захист таких політиків». Інформаційні 
скептики, як правило, підтримують ініціативу щодо зниження тарифів на газ і всі протестні ініціативи, які з цим 
пов’язані, і аргументують свою позицію:

«Ну, тобто, я чула, шо люди виходили на протести проти підняття тарифів, це вже було трошки давніше – а, 
бачу, тут в статті пише 15 січня – ось і, власне, що тут сказати – погоджуюсь з ними. І шо тут пишуть «без 
олігархів буде тепло в домі» – погоджуюсь, бо якщо ми віддамо наші ресурси у власність держави, так, 
держава повинна навести лад і встановити адекватну ціну. По-друге, оце, шо ми повинні платити за газопо-
стачання – я це не підтримую і я є протестником того. Хоча би орієнтуючись на те, що моя бабуся з дідусем, 
мої батьки за оце ж газопідведення, ці всі труби, вони ці всі траншеї власноруч копали, закупляли ці всі 
труби, робили все самі, вони зараз ше повинні за оце все платити, шо самі зробили? Це просто нонсенс», – 
Вероніка, 36 років, Івано-Франківська область

Перевагу в очах такого роду інформантів має статистична форма подання інформації. Практично всі «інформа-
ційні скептики» називають групу у Viber, де можна знайти дані щодо динаміки захворюваності на коронавірус. 
Інформація, яка стосується «дратівливих», проблемних тем, має бути «...стислою, конкретною і без лишніх там 
прикрас».

Зазвичай, оцінка інформаційних скептиків не є огульною, вона – аргументована. Відповідно, і від матеріалів, 
які подається у ЗМІ, вони вимагають того ж: не загальних фраз, а аргументованості. Оцінюючи статтю «За 
майбутнє» запропонувала президенту і прем’єру…» інформантка зауважує: «Ну, в цій статті реальних механізмів…
не наведено. От беремо перше, друге, третє, так, так і так сказано, загальними фразами». А їх треба було вказати – 
«Ну, так, звичайно, повинні бути опубліковані, не говорити загальними фразами – «маємо зробити», а показати – як це 
зробити? Не просто говорити, що мало б воно знизити, а показати свій план, свій, ну, який дійсно механізм має бути 
зниження цих тарифів. Чи за рахунок державних компенсацій або шукати якихось інших цих постачальників газу і так 
далі, заключати якісь нові договори. Тобто показувати ті механізми». 

Відповідно, контент повідомлення для інформаційних скептиків повинен бути аргументованим, насиченим ста-
тистичними даними, а не домислами й емоціями автора.
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СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Інформаційні скептики зазвичай звертаються до декількох джерел інформації. Є джерела, яким вони довіряють, є 
джерела – яким не довіряють. Але в них, радше, переважає позиція «довіряй, та перевіряй»: 

«Чому джерело викликає довіру [йдеться про «Українську правду»]? Ну, як – чому довіряю? Просто деяка 
інформація, яка була – підтверджувалася і так далі, з різних джерел, не тільки, тобто я завжди порівнюю 
трошечки – от одних, інших і так, що їхня інформація інколи, ну, підтверджувалася і іншими джерелами. Так 
для порівняння завжди беру», – Раїса, 33 роки, Закарпатська область

Оцінка надійності джерела майже не впливає на довіру до інформації – «Ну, чи довіряю чи не довіряю – відповісти 
не можу на таке питання. Просто, ну, знайомишся з статтею і вже собі аналізуєш. Кожна стаття індивідуальна, я думаю, 
а не в загальному саме джерел».

Єдиний критерій, який лежить в основі ставлення до джерела інформації – це критерій експертності. Джерело 
інформації на тему має бути експертним. Політик [в цьому випадку – Петро Порошенко] не може бути експер-
том на тему вакцинації. Довіру створює власне те, що це говорить медик – людина компетентна в цій справі: 
«Коментувати по-справжньому вакцину можуть тільки науковці, тільки медики й тільки дослідники, які щось дослід-
жують. А це як політик він може висловити своє ставлення, що вона там досліджена чи недосліджена, але як вона 
впливає на організм людини, ну, в кожного є своя думка».

РЕФЛЕКСИВНА ДОВІРА

Тип сприймання / сприйняття медіаконтенту, який включає недовіру до інформації, і довіру до джерела інфор-
мації.

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
Носії «рефлективної довіри» споживають багато інформації з різних джерел – «Я звикла критично відноситися до 
будь-якої інформації. Я слухаю один варіант, другий варіант, третій і роблю якісь висновки для себе… Ну і, звичайно, 
колеги також діляться досвідом. Це практичний досвід, і їм також довіряю».

Тіло повідомлення не розглядається як єдине ціле, а фрагментується. В інформантів з таким типом сприйняття 
є прагнення з чимось погодитись, а з чимось не погодитись; часом вони препарують невеликий текст по абза-
цах, щоб визначити правдивість чи неправдивість: 

«В тих чотирьох абзацах є один абзац з лайф правди. Далі є нагадування про те, шо до групи ризику COVID-19 
належить... перелік якихось людей, що взагалі не стосується даної новини. Тому цих два абзаци ми вики-
даємо. І бачимо перший абзац з посиланням на те, що було і припущення. Тобто, ну, в принципі, як викинути 
тих два абзаци, то це є коротке сухе новинне повідомлення. З ним не можна не погодитись, це інформація. 
Далі ми повинні її критично осмислити. І наші висновки – ось тоді буде погодження / непогодження», – Ва-
леріан, 38 років, Львівська область

Носії «рефлективної довіри» намагаються аналізувати інформацію, можуть не погоджуватися із думками знай-
омих чи визнаних авторитетів. Оцінюючи матеріал, вони аргументують, пояснюють свою точку зору за схемою 
«по-перше… / по-друге… / по-третє». Наприклад, обговорюючи статтю «Остання хвиля коронавірусу в Україні» 
інформантка так аргументує свою думку щодо некоректності матеріалів:, «По-перше, не впевнена, що вираз «ки-
тайська зараза» – це літературне слово. По-друге, да, коронавірус почався з Китаю і прийшов звідти, но це ніхто не 
гарантує і ніхто не може сказати на 100 %, що воно виникло іменно через Китай, і чи китайці в цьому винуваті. Якось 
так. Ніхто ж не підтверджує цієї інформації, наскільки я знаю. Тому казати, що це китайська зараза – я би сказала, що 
це трошки некоректно».
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Ставлення цих людей до інформації можна охарактеризувати як дуже обережне. Інформанти з рефлексивною 
довірою сприймають медіаспоживання як певний вид діяльності, це не сприймання інформації у фоновому 
режимі. Якщо дійсно хочеш вникнути в інформацію «треба мати певний рівень освіченості, щоб щось таке вміти 
прочитати і ще й час мати на то, і зацікавитись. Але якщо ти справді хочеш розуміти про COVID-19, ну то читати «Україн-
ську правду» навряд чи треба». Крім того, вони, як висловився один з наших інформантів, «стерилізують свій інфор-
маційний простір, щоби не слухати брєдні…». 

Вони здійснюють цільовий пошук інформації, і роблять це за певним алгоритмом:

«Дивлюся джерела: звідки ви це взяли. Якщо це справді новина і є джерело, і є якісь офіційні заяви посадо-
вих осіб, які на це впливають. Або є якась окрема думка якогось колумніста, ну, тоді я дивлюсь хто це, ну, я 
не знаю, маю довіру, не маю, що він пише чи вона. Ну от якось так процес відбувається у мене особисто. [...] 
А якщо мене це питання цікавить негайно, наприклад, і я знаю, що завтра, там, не знаю, ці тарифи для насе-
лення збираються підняти, там, умовно кажучи, до мільйона, ну так, я буду сидіти і моніторити сайт НКРЕКП, 
там, чи не знаю, чи сайт Кабінету міністрів України, де чекатиму на професійні пояснення і роз’яснення по-
садових осіб. А не моніторити новинні якісь сайти і тратити час на цитати Порошенка чи Юлії Тимошенко», 
– Валеріан, 38 років, Львівська область

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Насиченість інформацією – найперший критерій, який дозволяє інформантам з типом «рефлексивна довіра» 
розділити інформаційний потік на категорії [наприклад, оперативна інформація, аналітика, сенсаційні заголов-
ки, політичний піар] та відфільтровувати цікаві матеріали.

Присутність аргументів у повідомленні – це обов’язковий елемент довіри для цих інформантів. Якщо подається 
інформація без аргументації, довіри до такої інформації – немає.

«Коли я читаю, що група крові не впливає, то я якось розумію, що це певні дослідження, то такий факт ну, 
так, я підтримую. А от журналісти дізналися, «чим займаються в Україні секретні біолабораторії США», ну, 
для мене просто вона не до кінця як для звичайного споживача є роз’яснена. Тобто, чому є погано, що біо-
логічні певні віруси передаються США, якщо в них є якась така певна домовленість чи нє. Тобто, для мене 
воно не до кінця розкрито», – Руслана, 21 рік, Львівська область

[Про статтю «Юлія Тимошенко порадила як зменшити тариф»] «Аргументи? По-моєму, їх нема. Ну, вона тут 
казала, що... Нє, я би не назвала це аргументами, я би назвала це всьо словами», – Маргарита, 33 роки, 
Закарпатська область

Інформація має бути такою, щоб спрямовувати читача до певної дії, особливо якщо йдеться про небезпечну 
ситуацію, це має бути відповідь на запитання «що я з цим маю зробити?». Тобто, інформація може оцінюватись 
за її корисністю для читача.

У цієї групи інформантів є чітке уявлення про те, яким має бути ідеальне повідомлення, ідеальний (в сен-
сі «правдивий») контент. У них існує розуміння того, що кожну подію можна подати «під різним соусом». 
Ідеальний контент – той, де більше конкретики. В повідомленні мають бути присутні факти, новини, але не 
емоції: «Інформація має бути… просто фактичною»; «Для мене новини – це інформація. Розумієте? Ви запитуєте 
мене про емоції, а в мене немає емоційної складової від читання новин», «Суть інформаційного повідомлення 
– це сказати, що, ось, є детальна інформація, ознайомлюйтеся і робіть висновки». Справжній контент, який за-
слуговує на довіру має містити три компоненти: статистику, аналітику, прогноз. Присутність хоча б одного 
з компонентів позитивно впливає на оцінку матеріалу: «Я можу відкрити статті почитати в випадку якшо я ро-
зумію, що вони є більше аналітичні або більш наповнені інформаційно». Ідеальна інформація – та, яку коректно 
збирають: 
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«...мають бути правильно зібрані дані. У нас в Сокалі є опорна лікарня і тут дані не завжди відповідали 
дійсності, реальності. І, ну, тобто, якшо в нас не відповідають дані дійсності, такі ті цифри, які подає наш 
опорний заклад, ну тому й не можна довіряти іншим опорним закладам, які подають загальну інформацію 
по державі, так? Ну, для того, щоб отримати і мати якісь дані, їх треба зібрати, так? Хтось має ту інформацію 
надати. І ті, хто надає дані, я не можу довіряти тим організаціям, які ті дані подають», – Климентій, 35 років, 
Львівська область

Ідеальний контент не повинен бути популістичним, чим, зокрема пояснюється негативне ставлення до Тимо-
шенко: «...[вона] використовує багато популістичних заяв. І, власне, тому цей матеріал не сприймається. Тобто, це її 
тема вже така політична «трупічна» я б сказала. Я вже була дуже критична до того, що вона говорила. Мені навіть не 
хотілось вникати в текст. Відверто скажу, що настільки була критична вже до тої статті, що мені не хотілося особливо 
вникати в неї…вникати в те, що вона пропонує». 

Носії «рефлексивної довіри» усвідомлюють, що за допомогою інформації можна маніпулювати: «Я думаю, що в 
деякій мірі утрірують і роздувають проблему. Тому що, знаєте, людям же нашим що інтересно? – Коли щось стаєть-
ся, якісь проблеми. І вот вони показують це в такому яркому і не дуже позитивному світлі. Це не те, що інформація 
неправдива. Але показують її якось більш насищено». Найбільш маніпулятивними вважаються статті, написані 
провокативно [з тих, що були у підбірці – «Бо гівно привезли», «Журналісти дізналися, чим займаються в Україні 
секретні біолабораторії США», «Померти від голоду чи холоду»]: 

[Про статтю «Бо гівно привезли»] «Показати чим більш радикальніше, щоб якраз їх обговорювали… Я бачу 
таку різку маніпуляцію, шо хочуть вивести навмисно цю фразу, шоб більше навіть сказати: «О, дивіться, як 
він вміє критикувати». Ну, якось такого досягти. Тобто, в мене більше, я би сказала, шо це більше була не 
інформативна стаття, а політична», – Маргарита, 33 роки, Закарпатська область

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Як правило, інформанти з таким типом сприйняття використовують багато джерел інформації різного типу 
[online ресурси, телебачення, колеги-фахівці та просто знайомі, наприклад]. Поняття довіра до джерела інфор-
мації вони розуміють досить специфічно: 

«Яким ЗМІ найбільше довіряю? Важке питання тому, шо нема такого поняття, якому я більше довіряю. То-
бто, я кілька статей все одно почитаю. Там нема такого, щоб я когось одного [читала]. Якщо я бачу, що в 
більшості статей інформація повторюється, то я більш схильна довіряти тим статтям і цим джерелам. Це 
є, ну, і може бути «Україна 24» чи, в принципі, «Zaxid.net». «Еспресо» тоже люблю, додаток люблю скачати 
почитати. Українська правда, Львівський портал..», – Руслана, 21 рік, Львівська область

«Треба, насправді, не довіряти, не дивитися на одному каналі і не читати на одному сайті. А якщо щось ціка-
вить насправді, то звернутися до різних джерел і так, думаю, можна зробити якісь більш висновки такі…», 
– Маргарита, 33 роки, Закарпатська область

Оцінюючи джерело, від якого надходить інформація, інформант з типом сприйняття «рефлексивна довіра» 
обов’язково використовує принцип – «це джерело і правдивість інформації, яку воно подає, можна перевіри-
ти?». Наприклад, оцінюючи статтю «Журналісти дізналися, чим займаються в Україні секретні біолабораторії 
США» інформантка наводить аргументи на користь довіри: «Тому що, в принципі, пише УНІАН. Далі вони посила-
ються на інші посилання… і я думаю, що якщо йде мова посольство США в Україні, відповіло на заяву – я думаю, що 
це можна перевірити. Ну, детальніше заглибитися і знайти підтвердження цих слів» [Маргарита, 33 роки, Закарпатська 
область]. А це відповідь інформанта, який не довіряє джерелу: «Я би зайшов би на її особисту сторінку в соцмере-
жах, я не знаю, чи в інтернеті, якщо має особистий якийсь сайт, блог, і там би ознайомлювався, тому що довіри до 
«Знай.UA» абсолютно немає. І не факт, що інтерв’ю, яке було записане з тим самим Тарасом Жиравецьким, якось 
подано інакше» [Валеріан, 38 років, Львівська область].
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За критерієм «знаю» / «довіряю» інформанти виокремлюють різні типи джерел, а їхня спрощена лінійка може 
мати такий вигляд [перелік не вичерпний, лише ілюструє окремі позиції]: 

 • відкриваємо часто: «Ми не знаєм всьо про нього [«Твоє Місто»], але відкривається його часто»;

 • знаю і перевіряю: «Хоча УНІАН я досить так в середньому сприймаю. В них є гарні аналітичні інколи статті. Але 
воно якось все-таки сприймається, шо ну, тобто, я крім них ше, якшо я зацікавлена в якійсь темі, якби я хотіла 
шось говорити, я би крім них ше шось читала»;

 • знаю, але довіра втрачена: «В мене особисто довіра до «Української правди» була за часів Януковича. Ми це 
все читали, очевидно. Ну, в мому оточенні, я маю на увазі. Якось там виглядало на те, шо це, там, опозиційна 
якась, не заангажована... Але, я знаю, можливо, після вбивства Шеремета взагалі там все печально пішло…я 
вам не рекомендую читати «Українську правду», тому шо там можна збожеволіти…. Просто починаєш читати і 
дивишся як тобою починають маніпулювати».

 • на слуху: «Ну, так воно [Klymenko Time], воно чується. Але воно не є шось таке, шоб аж запам’ятати, скажем 
так»;

 • не токсичні: «В принципі відкрити «Українську правду» для мене не є так токсично я відкрити там «Znaj.ua» чи 
«Страна.ua»… Вони в більшості випадків, можливо, навіть в переважній більшості, посилаються на джерела. 
Переходжу на ці джерела, дивлюся що там. Вони часто цитують ВВС чи Reuters»;

 • працюють на когось: «Кажу, я не сприймаю його [ГОРДОН] як основне джерело інформації або таке достовірне. 
Гордон асоціація з тим телебаченням Гордона. Ну, той YouTube канал його. І то, що все-таки він приймає всякі ін-
терв’ю. Дуже багато просто є таких в нього статей, які дійсно є занадто забарвлені на ту чи іншу сторону… Тобто, 
коли я читаю Гордон і читаю, шо він якось так виділив саму найгучнішу цитату Порошенка, в мене виникає вже 
не те, шо там буде інформація шодо коронавірусу. В мене виникає більше «Гордон пробує висвітлити Порошен-
ка». Ось так в мене виникає асоціація»;

 • «трешнякова» яма: «Znaj.ua» – це ше більша «трешнякова» яма, чим «Страна.ua», тому шо хоч «Страна.ua» не 
розуміє, що це московіте, то «Znaj.ua» – це взагалі, типу, навчіться лікувати бородавки витяжкою петрушки, 
умовно кажучи… Але зазвичай я не читаю цього трешняка, який вони виписують, який на якогось, не знаю там, 
на кого він розрахований».

ІНФОРМАЦІЙНИЙ НІГІЛІСТ

Тип сприймання / сприйняття медіаконтенту, який включає і недовіру до інформації, і недовіру до джерела 
інформації.

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ
Інформаційний нігілізм може бути виражений у гаслі: «Я нікому не вірю і стою сам за себе».

«Так, я би сказав, що я не довіряю жодній інформації. Я читаю новини на Facebook, якщо так взяти узагаль-
нені якісь. Але щоби я спеціально заходив на сайт новин якихось каналів або якоїсь там газети, або якогось 
видання там інтерв’ю News, BBC, Інтерфакс чи тому подібне. Звичайно цього немає, але є таке ББС, сільське 
радіо, коли один другому сказав і так само хтось шось перепостить і ти вже в полі просто гортаєш стрічку і 
ти ту інформацію зустрічаєш і так, як воно на слуху вже другий рік, то відбиток якийсь залишає. Ну гортаєш, 
гортаєш, а є щось про корону і воно це в пам’яті відбилось», – Пантелеймон, 34 роки, Івано-Франківська 
область

«Недовіра – це у нас генетично, напевно... до системи, до влади, до лікарів, до освіти, до будь-чого, що 
породжується людиною крім позитивно яскравих, поетичних та мистецьких проявів. [...] А, коли ти вже 
дорослішаєш і ти переконуєшся, що дійсно довіряти не можна нікому: ні системі, ні органам, ні владі. На 
жаль, ми є заручниками такого… суспільного пекла. Недовіра – вона присутня завжди», – Дем’ян, 38 років, 
Чернівецька область
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Такі люди критикують всіх і все: зокрема, у боротьбі з коронавірусом було прийнято неправильну і неадекватну 
політику; всі люди навколо поводять себе так само неправильно і неадекватно. І, відповідно, інформація, яку 
нам подають, вона так само неправильна: «Тобто зараз ми вже тверезо оцінюємо ситуацію ми бачимо, що ті цифри, 
що колись говорили шалені, що там оця смертність, оцей сайт я рахував скільки людей померло, скільки захворіло. 
Воно ж штучно було створено, тому що вони застарілу інформацію півторарічної давності ще й дотепер додають, 
мовляв, там в нашому населеному пункту, яке хворіло на коронавірус там протягом півтора року. Тобто це вже непра-
вильна подача інформації». 

Ставлення інформаційних нігілістів до «високих» авторитетів скоріше іронічне, ніж поважне – «Напевно Прези-
дент все-таки, все-таки перша особа, навіть фото грає роль не так сильно, як заголовок», «…унікальна особистість Юлія 
Тимошенко, яка дуже розуміється в газі». 

Вони не завжди хочуть і готові озвучувати власну точку зору. На запитання про версії походження вірусу 
COVID-19 один з інформантів зазначив: «…ніхто не може сказати з простих людей дати оцінку. А чи варто її вис-
ловлювати й озвучувати, щоби робити узагальнення, і якщо один дурень скаже дурницю, і можуть подумати про ціле 
суспільство, що вони всі – дурні».

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Інформаційні нігілісти демонструють стійке небажання знати погану інформацію, не допускати себе до сприй-
няття негативної інформації, створити навколо себе інформаційну бульбашку, в яку допускати тільки те, що 
хочеться: «...останнім часом інформацію про COVID-19 намагаюсь взагалі не чіпати», «...не використовую, навпаки – 
блокую у Viber групу, державну про коронавірус. Я її відкладаю постійно, я не знаю навіть, чому її не видалив досі. Я її 
просто відкладаю на тридцять днів постійно».

Щодо форми подання інформації, найпереконливіше звучать цифри: «…в основному, статистика, мені здається, чи 
то може я перше на неї увагу звертаю. Все решта сприймається як вода».

Там, де інформація не стосується людини (інформаційного нігіліста) безпосередньо, вона демонструє стійке бай-
дуже ставлення до неї. [Статті про газ: «мене це не дуже зачепило, бо ми газ використовуємо суто для газової плити»]. 
Там, де інформація торкається її особисто, вона реагує на запитання і на презентовану інформацію бурхливо, 
емоційно: «Мені не подобається риторика, так як мені не подобалось з самого початку... Це могло статись будь-де, і оце 
в Чернівцях сталось, там взагалі було, не зовсім і смішно, було би смішно, якби не було так сумно, як це всі накинулись 
на цього першого захворівшого, ну це ж пішло і поїхало, про це чи в Чернівцях чи не в Чернівцях, чи в Китаї чи не в Китаї».

Інформанти з типом сприйняття «інформаційний нігілізм» доволі часто пояснюють своє небажання оцінювати 
інформацію позицією «це все одно нічого не змінить»:

«Врешті-решт воно нічо не змінить. Знаєш ти там тарифи на газ – піднімуться чи опустяться, чи там хтось у владі 
щось пропонує зробити. Це велика маніпуляція або якийсь піар», – Дем’ян, 38 років, Чернівецька область

«Зараз я там користуюся там «Нафтогаз Україна». З їхнього сайту отримую інформацію через соцмережі 
про те, що відбувається. Але я стараюся в то мінімум вникати, тому що ну, на жаль, так як з тою корона-
кризою, чи пандемією. Така сама ситуація з тими газовими махінаціями. Ну люди, які дуже далекі до того 
владного сегменту такого великого, вони є просто статистами в цій ситуації, платниками за все. Воно навіть 
не тільки цієї ситуації», – Пантелеймон, 34 роки, Івано-Франківська область

Оцінюючи статтю «Померти від голоду чи холоду» інформант зауважує: «Навряд чи ці люди свідомо вийшли і усві-
домили, що будуть мати якісь результат ефективний і вони чогось доб’ються. В нас поклали дорогу. І людей привозив. 
Хто? – Головний із фермерів, депутат обласної ради. Привіз людей, привіз озвучення, привіз банери, роздав всім пра-
пора, тож не люди, але заголовки в газетах обласного там значення – «люди вийшли на пікет». Чомусь не написали, 
що депутат привіз людей і дав їм по прапору в руки». І через це усвідомлення неможливості втрутитися і вплинути 
на події виникає небажання знайомитись детально з цією інформацією: «Тобто я не буду вникати як, які схеми, 
але вони є і є в величезних масштабах. І все. Не буду занурюватись там математично. Тобто я бачу як нас мають, нас 
мають, мають просто по жорсткому».
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Контент повідомлень (для інформаційних нігілістів) має бути скоріше «діловим», змістовним, а не декларативним чи 
просто «водичкою». Контент має бути логічно побудованим, несуперечливим, «де заголовок, яким мене привабили 
до читання цієї статті, цілком відповіє її змісту». Найбільшу довіру інформаційні нігілісти виявляють до меседжів, 
які перевірені власним досвідом і у власному спілкуванні (бачив, мав можливість спостерігати, дотичний до події).

«Любе джерело інформації, я ставлюсь до нього скептично, тому шо аналізую через власну, там, призму, 
досвід, там, і розуміння певної ситуації, співставляю значну частину фактів, джерел. Тобто, ніколи майже не 
користуюся одним джерелом і ніколи не довіряю», – Климентій, 35 років, Львівська область

СИГНАЛИ ДОВІРИ ДО ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Диференціація джерел відбувається за декількома параметрами:

 • критерій знаю / не знаю. Там, де джерело незнайоме, або походить з тієї сфери, яка не заслуговує на 
довіру інформантка демонструвала і декларувала упереджене ставлення до джерел певного типу: «...тут в 
мене вже упереджене ставлення, оці журналісти «Страни» і оці наші, ну не знаю, депутати Медведчук … не надто 
хороше до них відношення…І відповідно вже інформацію я теж пропускаю так, типу: шо за фігня?». Негативне 
ставлення демонструється і там, де йдеться про джерело, яке напряму пов’язане з політикою: «...мені 
здається у всіх статтях і заявах, де є політики, там зав’язана політика, це така анти, антиреклама. Ставлення до 
таких повідомлень дуже просте – не читаю».

Інформаційні нігілісти припускають, що існують люди / джерела інформації, які володіють всім обсягом 
необхідної інформації, але такого роду інформація недоступна простій людині (що характерно для при-
хильників теорій змов): «Тому що я розумію, що це все дуже, дуже сильно гіперболізовано або ж штучно зро-
блено, або ну тут, знову ж таки, ті люди, які знають відповіді на це питання навряд чи вони про це скажуть». На 
пряме запитання від модератора [Хто може знати відповіді на ці запитання, навіть якщо вони не зізна-
ються?], інформант відповідає: 

«Ну, я думаю, якийсь там Роджери, Рокфеллери, скоріш за все, звідти це все йде. Це навіть навряд чи 
з наших, керівництво нашої країни. Я думаю, вони там … Але, я думаю, їх є ще дуже багато по цілому 
світу, не на слуху. Таких людей, які, які ведуть оцю і оцю теж, тому що багатьом вигідно щоби людина 
була підконтрольною, обмежена в підпорядкуванні зараз в час інтернету вони побачили, що багато 
чого може робити [...] І, власне, існування COVID-19 – це результат змови тих сил, яким вигідна ця си-
туація це може бути вигідно тим самим лобістам фармацевтики, які ці всі препарати, всяку оцю штуку 
випускають їм теж це вигідно, звичайно. Навіть ті ж самі виробники тих простих масок на початку 
чи зараз той самий виробник отих вакцин. Тобто теж міліони, міліарди коштів, які практично ще два 
роки тому не були нізвідки, а виявляється вже країни це закуповують і це йде систематично, то теж 
один з варіантів теж може бути. Ну, кажу, тут складно шось одне, сказати, шо важливіше, ніж друге», 
– Пантелеймон, 34 роки, Івано-Франківська область

 • критерій перевіреності (до певної міри декларативний). Інформаційний нігіліст заявляє, що «довіряє лише пе-
ревіреним джерелам». Натомість не може назвати, яким саме. Відповідь – «це ті, які я читаю». Те, чого не знає, 
тому не довіряє. Довіра до джерела визначається через дуже нечіткі формулювання. На запитання – чи 
довіряєте цьому джерелу, відповідає – «Більше так ніж ні, але це моя суб’єктивна думка». Термін «перевіреність» 
увесь час лунає в описі джерел і інформації. Але на питання «як перевірити» вони відповісти не можуть.

 • критерій належності – це розуміння того, що будь-яке джерело інформації і часто сама інформація не є 
незалежними від інтересів тих чи інших соціальних акторів:

«Будь-яке джерело інформації чи інтернет, воно є чиєсь. І ставлюся одинаково до всіх. Тому шо, на 
жаль, дивишся, вчора вони були незалежні, сьогодні – воно залежне від того чи іншого. Вся інформа-
ція, яка такі кричущі теми там публікується вона відповідно перед тим прогнозована і перед тим вона 
була обговорена, як вона має бути подана і яке там слово має бути використане. Тому я ставлюся так: 
є інформація та й є, нехай хоч і тисячі таких напишуть, правди не напишуть… І як там, знаєте, «Казнить 
нельзя помиловать». Де ви покладете знак пунктуації, та інформація для певної особи буде відобра-
жатись», – Пантелеймон, 34 роки, Івано-Франківська область
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З НОВИННИМ КОНТЕНТОМ

ОТРИМАННЯ НОВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ З МЕДІА

Менш ніж четвертина опитаних (19%) спеціально виділяють час для уважного перегляду, прочитання чи прослу-
ховування новин. 

«А я у Вайбері підписана на групу «Коронавірус». Ось там по Закарпаттю дивилася весь час кілька випадків, 
деталізували там по районах – скільки в кожному районі, ось саме на ці цифри я щоранку прокидалася і 
заглядала», – Раїса, 33 роки, Закарпатська область 

38% дізнаються новини спонтанно, наприклад, випадково натрапивши на них у стрічці Facebook, однак уважно 
читають їх та заглиблюються у зміст. 35% респондентів водночас випадково потрапляють на новини, особливо 
концентруються на них, паралельно виконуючи якісь інші справи. 

МЕДІАСПОЖИВАННЯ

Спеціально виділяють час 
для сконцентрованого
уважного перегляду / 
прочитання / 
прослуховування новин

Радше спонтанно 
дізнаються новини, але 
уважно читають те, що
підкидає стрічка новин в 
Інтернеті чи випадково
потрапляють на ранкові / 
вечірні випуски новин по ТБ

19%

38%

Важко відповісти

Випадково сприймають, не 
особливо концетруючись на 

новинах, паралельно із
виконанням інших справ

9%

35%
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З НОВИНАМИ, ЯКІ ЗАЦІКАВИЛИ

Найпоширеніша практика взаємодії з новинами, що зацікавили – це обговорення з оточенням. 45% опитаних 
роблять це. 36% взагалі ніяк не взаємодіють з новиною.

«Ну, цікаво дізнатися, дізнатися чиюсь іншу думку», – Тарас, 32 роки, Чернівецька область.

«Я не знаю, я стараюся не впливати на інформаційний простір своїх оточуючих», – Валеріан, 38 років, 
Львівська область.

Такі дії як коментування та поширення в соцмережах, пересилання знайомим, перевірка правдивості мають 
значно нижчий відсоток популярності – на рівні 10–11%. Зберігають новини лише 3% опитаних.

45% 10% 10% 11%
Обговорюють з

оточенням
Коментують в
соцмережах

Поширюють в
соцмережах

Пересилають /
рекомендують

друзям, знайомим

3% 10% 1% 36%
Зберігають Перевіряють

правдивість
Інше

[обдумують]
Ніяк не

взаємодіють
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ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ НОВИН

Українські телеканали 65%

Facebook 61%

Близьке оточення 
(родичі, колеги по роботі, друзі, сусіди)

55%

YouTube 35%

Новинні вебсайти та сайти, які збирають 
новини з різних ресурсів

30%

Люди, з якими контактують 29%

Viber 28%

Instagram 20%

Працівники сфери обслуговування, 
з якими контактують

19%

Представники Церкви чи інших релігійних 
установ (отці, пастори і т.д.)

16%

Друковані періодичні видання / преса 14%

Білборди, рекламні щити, оголошення 13%

Радіо 12%

Telegram 11%

Twitter 7%

Іноземні телеканали 5%

Урядові ресурси 2%

Інші месенджери або соціальні мережі 2%
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65% респондентів протягом останнього року найчастіше отримували новини з українських телеканалів, 61% – з 
Facebook, 55% – від близького оточення, 35% – з Youtube, 30% – з новинних сайтів, 29% – від людей, з якими контак-
тують (наприклад, продавців, перукарів), 28% – з Viber-чатів. Традиційними медіа користувався значно менший від-
соток опитаних. Преса та друковані видання були основним джерелом новин для 14% респондентів, радіо – для 12%. 

УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ 
НОВИНИ [РОЗМІР АВДИТОРІЇ – 65%]: 
1+1 (1211, ~47 %2  усієї авдиторії ТБ), ICTV (69, ~27 %), СТБ (55, ~21 %), Інтер (54, ~21 %), Україна (52, ~20 %), 24 
Канал (37, ~14 %), UA:Перший – Суспільне (27, ~10 %), Прямий (20, ~8 %), Новий канал (19, ~7 %), Еспресо (13), К1 
(16), 5 Канал (9), ЗІК (8), 2+2 (4), ТЕТ (4), НАШ (4), 112 (3), НТН (3), Галичина (3), НТА (2), МЕГА (2), Перший Західний 
(2), Сонце, Україна 24, 4 канал, 12 Канал, ТОНІС, РАІ

ІНОЗЕМНІ ТЕЛЕКАНАЛИ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ 
НОВИНИ [РОЗМІР АВДИТОРІЇ – 5%]:
BBC (4), Голос Америки (3), TV Polonia (2), Discovery Channel, Россия 1, ТНТ

РАДІОСТАНЦІЇ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ 
[РОЗМІР АВДИТОРІЇ – 12%]:
Львівська хвиля (12), Поступ (9), UA: Українське радіо (4), Люкс FM (4), Наше радіо (3), Радіо FM Галичина (2), 
Авторадіо, Radio Jazz, Радіо «Ера», Радіо «Західний полюс», Шансон, Пятница, Радіо НВ, Стрий ФМ, Хіт FM

ПРЕСА, З ЯКОЇ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ [РОЗМІР 
АВДИТОРІЇ – 14%]:
Експрес (39), Високий Замок (13), Народна думка (7), Ратуша (2), Свіча (2), Добра справа, Відродження, Галичина, 
Гомін Волі, Рідне поле, Урядовий кур’єр, Порадник, Газета по–українськи, Історія+, Молода Галичина, Фортуна, 
Еспресо, Слово просвіти, Самбірщина

СТОРІНКИ ТА ГРУПИ В FACEBOOK, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИ-
МУВАЛИ НОВИНИ [РОЗМІР АВДИТОРІЇ – 61%]:
Galka.if.ua (4), КУРС (4), Долина Live (4), Долина Молода (4), Львівські новини (3), Типова Отинія (3), Новини 
Коломиї (2), Галич давній сучасний (2), Коломия Сьогодні (2), Самбір (2), Новини – 24 info (2), Типовий Івано–
Франківськ (2), Варта, Вісті Калуша, Все про Городок, Галицький кореспондент, Підслухано Городок, Zaxid.net, 
КАЛУШ pro ВСЕ, Доктор Комаровський, ТСН, Новини Отинійщини, Петро Порошенко, Приколи, Віталій Портни-
ков, Суспільне Карпати, Типова Коломия, Свобода Слова, Софія Ротару, Оксана Муха, Руслан Марцінків. 

КАНАЛИ В YOUTUBE, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ [РОЗМІР 
АВДИТОРІЇ – 35%]:
STERNENKO (4), Телебачення Торонто (3), 24 канал (2), hromadske (2), Віталій Портников (2), Радіо Свобода (2), 
Оm TV, ICTV, Владимир Бучко, Did Oles, Нудний Пенс, Корупція.Інфо, Михаэль Лайтман, Novynarnia News, Одес-
ская ХУНТА, Сергій Притула, імені Т. Г. Шевченка, Ragulivna, ISLND TV, Espreso.TV, varlamov, bihus.info, ТСН, Сергій 
Гула, Yanina Sokolova

1Тут і надалі таким чином маркуватиметься частота згадування того чи іншого новинного ресурсу, виокремленого в ході аналізу «відкритих» 
запитань; якщо частота не вказана – згадування одиничне.

2Не усі респонденти деталізували новинні ресурси, показники наближені і радше ілюструють найменший можливий розмір авдиторії.
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INSTAGRAM-СТОРІНКИ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ 
[РОЗМІР АВДИТОРІЇ – 20%]:
Долина молода (2), Телебачення Торонто (2), Типовий Івано-Франківськ (2), Типові Богородчани, Шо там, 
Espreso.tv, Kyiv_Lives. 

VIBER-ЧАТИ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ [РОЗМІР АВДИ-
ТОРІЇ – 28%]:
Марцінків ONLINE (4), Коронавірус_інфо (3), Галицьке ком’юніті 

TELEGRAM-ПАБЛІКИ, З ЯКИХ ПРОТЯГОМ РОКУ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУВАЛИ НОВИНИ [РОЗМІР 
АВДИТОРІЇ – 28%]:
Коронавірус_інфо (1), Инсайдер.ua (2), ZAXID.NET, СТРАНА_УКРАИНА, Украина 24/7 

ВПІЗНАВАНІСТЬ ТА ДОВІРА ОКРЕМИХ МЕДІА / ОСІБ

Новинний бренд Впізнаваність
Частка споживачів [серед 

тих, хто знайомий із 
брендом]

Баланс довіри [серед тих, хто 
знайомий із брендом та дали 

оцінку довіри]

24 канал 46% 64% 0%

UA: Перший – Суспільне 38% 66% 11%

ZIK 35% 34% –52%

112 канал 26% 34% –40%

Наш 20% 29% –48%

Zaxid.net 31% 65% –3%

Українська правда 30% 50% –14%

Znaj.ua 16% 41% –49%

Страна.ua 15% 33% –46%

Liga.net 14% 42% –34%
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Найбільш впізнаваними зі списку запропонованих медіа є 24 канал, UA: Перший – Суспільне та ZIK. Їх знають 
45%, 38% та 32% опитаних, відповідно. Найбільшу авдиторію мають такі медіа як 24 канал, UA: Перший – Су-
спільне та Zaxid.net. Їх дивляться 29%, 25% та 19% опитаних відповідно, в той час як ZIK дивляться лише 11% 
опитаних.

Такі медіа як Zaxid.net, Українська правда, 112 канал та Наш опинились у середині рейтингу впізнаваності. Zaxid.
net відомий 30% опитаних, Українська правда – 29%, 112 канал – 25%, Наш – 19%. Ці медіа також мають невисо-
кий, у порівнянні з 24 каналом, рівень переглядів. Українську правду дивляться – 14%, 112 канал – 9%, Наш – 6%. 

Найменш впізнаваними серед запропонованих є Liga.net, Страна.ua, Znaj.ua. 87%, 86% та 86% опитаних відповід-
но вказали, що їм невідомі такі медіа. Liga.net дивляться 6% респондентів, Страна.ua – 5% та Znaj.ua – 5%.

Найвищий рівень довіри серед окремих медіа декларується до UA: Перший – Суспільне. 37% серед тих, кому 
відоме це медіа, вказали, що довіряють йому. Серед тих, кому відоме медіа Zaxid.net такий варіант обрали 29%. 
Аналогічний показник для 24 каналу склав 28%, а для Української правди – 21%. 

«Українська правда» – це давнє джерело. Вона каже таку правду, яку треба. Вони досвідчені правдолюби. 
Це з давніх часів дуже», – Ніна, 58 років, Чернівецька область

Найбільший рівень недовіри висловлюють до ZIK (64% серед тих, хто знає це медіа, вказали, що не довіряють 
йому), Наш (60%), 112 канал (59%), Страна.ua (57%). 

[серед тих, хто 
знайомий із брендом] Не довіряють

Довіряють та не 
довіряють однаковою 

мірою
Довіряють Вагаються з 

відповіддю

24 канал 28% 39% 28% 5%

UA: Перший – 
Суспільне 25% 37% 37% 1%

ZIK 64% 20% 12% 4%

112 канал 59% 21% 19% 1%

Наш 60% 21% 12% 8%

Zaxid.net 32% 37% 29% 2%

Українська правда 35% 39% 21% 6%

Znaj.ua 54% 36% 6% 4%

Страна.ua 57% 22% 11% 10%

Liga.net 51% 31% 17% 2%
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ПРИЧИНИ ДОВІРИ ДО НАЗВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

24 КАНАЛ
правдивість / достовірність інформації (12), просто довіряють (8), «бо ніколи не бачили в цьому медіа неправди-
вої інформації», оперативність (3), об’єктивність, конкретика в новинах (2), актуальність, представники каналу 
викликають довіру, широкий діапазон новин (2), якісна роботиа репортерів, український канал, «це державне 
ЗМІ», більше нема кому довіряти
без відповіді (17)

UA: ПЕРШИЙ – СУСПІЛЬНЕ
правдивість інформацію (13), висвітлення різних точок зору (2), детальне обговорення новин, суспільний мов-
ник (4), незаангажованість, гарно викладають інформацію, є новини для кожної області України (2), просто 
довіряють (7), давно знайомі зі ЗМІ, висвітлення лише важливих новин,»чую те, що хочу чути»
без відповіді (16)

ZIK
правдивість інформації (5), більше нема кому довіряти, доступне подання інформації, давно дивляться цей канал
без відповіді (6)

112 КАНАЛ
правдивість / достовірність інформації (6), доступне та правдоподібне подання інформації, більше нема кому 
довіряти, звикли
без відповіді (7)

НАШ
правдивість інформації (4), незалежне медіа, більше нема кому довіряти, без відповіді (3)

ZAXID.NET
правдивість / достовірність інформації (10), широкий діапазон новин (для усієї України) (2), доступність інфор-
мації (3), детальні новини (2), висвітлення актуальних та важливих подій, оперативність
без відповіді (12)

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
правдивість / достовірність інформації (4), оперативність подання новин, просто подобаються (2), висвітлюють 
різні точки зору
без відповіді (13)

ZNAJ.UA
достовірність інформації (2), актуальні та короткі новини

СТРАНА.UA
достовірність інформація (2), об’єктивність
без відповіді (2)

LIGA.NET
правдивість, висвітлення різних точок зору, просто довіряють (3), без відповіді (3)
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Не знають Знають

Антон Гура 97% 3%

Павло Павлов 96% 4%

Петро Сологуб 95% 5%

Остап Стахів 90% 10%

Михайло Чаплига 91% 9%

ВПІЗНАВАНІСТЬ ОКРЕМИХ ДІЯЧІВ

Запропоновані особи фігурували в експертних інтерв’ю, які проводились представниками LMF перед запуском 
кількісного етапу. Запрошені експерти та журналісти називали цих осіб потенційними поширювачами дезін-
формації у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Важливим було побачити 
наскільки впізнаваними є ці діячі серед респондентів. Найбільш впізнаваними із запропонованих осіб є Остап 
Стахів та Михайло Чаплига, які є відомими 10% та 9% респондентів відповідно. Петра Сологуба знають 5% опи-
таних, Павла Павлова – 4%, Антона Гуру – 3%. 

ПРИЧИНИ ДОВІРИ ДО ОКРЕМИХ ДІЯЧІВ

АНТОН ГУРА
подає правдиву інформацію, викликає довіру, «довіряю інтуїтивно»
без відповіді

ПАВЛО ПАВЛОВ
конструктивно висвітлює новини, «знаю його особисто», «Павлов – активіст, людина, якій можна довіряти»
без відповіді

ПЕТРО СОЛОГУБ
подає правдиву інформацію, викликає довіру
без відповіді

ОСТАП СТАХІВ
«Остап Стахів – хороший політик», хороший аналітик, «хоче підтримати народ, людей і щось доброго зробити»

МИХАЙЛО ЧАПЛИГА 
заступається за людей, доступно пояснює, розповідає, викликає довіру (2), часто виступає з розумними комен-
тарями, «погоджуюся з його думками»
без відповіді (3)
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ДЕЗІНФОРМАЦІЯ
ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Менш ніж четвертина (19%) опитаних ніколи не обговорює правдивість новин. 25% обговорюють це лише зрідка, 
32% – інколи, 15% – часто, а 9% – постійно. 

Практика обговорення новин стосується радше їхнього змісту (декларують 45% опитаних) та відбувається у 
«безпечному» колі близьких та знайомих, «однодумців».

«Між собою, між своїми друзями, возможно, поділюся. А так поспілкуватися, висказати свої думки на раху-
нок цього» – Тарас, 32 роки, Чернівецька область

«Я би зі своїми рідними, лиш зі своїми рідними. Чужі люди стали тупіші, незрозуміліші, крикливі такі. Я лиш 
зі своїми родичами», – Світлана, 57 років, Закарпатська область

ЯК ЧАСТО ВИ ОБГОВОРЮЄТЕ ПРАВДИВІСТЬ / НЕПРАВДИВІСТЬ НОВИН ЗАГАЛОМ?

Лише 14% опитаних ознайомлювались з матеріалами щодо боротьби з дезінформацією. До таких матеріалів 
респонденти віднесли: 

 • програма «Ілюзія обману», відео та статті у соцмережах (8), зокрема «Інформаційна безпека» та «Інформа-
ційна гігієна», відео про фактчекінг, дописи блогерів, громадських активістів (3), україномовний YouTube, 
зокрема відео на YouTube каналі Сергія Стерненка; журналістські розслідування (2), Бігус.інфо; перегляд 
статей та новин, які спростовують фейки (2), дослідження і розбір новин у Facebook (2), група «По той бік 
новин», інформація у Facebook групах щодо способів виявлення фейків, закон ВРУ, аналіз / порівняння 
новин на різних каналах (3), інформація в інтернеті (2), інформація в Discord, ЗМІ (2), в програмах різних 
каналів: «1+1», «24», «5», семінари, стаття «Як розпізнати фейки». [20% опитаних вагаються з відповіддю.]

ЧИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЯ ВИ КОЛИ-НЕБУДЬ ІЗ МАТЕРІАЛАМИ (ВІДЕО, СТАТТЯМИ, ДОСЛІДЖЕН-
НЯМИ) ЩОДО БОРОТЬБИ З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ?

Ніколи 19%

Рідко 25%

Інколи 32%

Часто 15%

Постійно 9%

14% 86%

ТАК НІ

ЩОДО COVID-19 ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗУ

Ніколи Рідко Інколи Часто Постійно

80%

9%

7%
2% 2%

60%

16%

2% 4%

12%
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ГАЗ, COVID-19 ТА (ДЕЗ)ІНФОРМАЦІЯ ПРО НИХ
Поширення інформації про COVID-19 у порівнянні до поширення інформації про газ є частішою практикою. Ін-
формацію про коронавірус постійно протягом останнього року поширювали 4% опитаних, часто – 2%, інколи – 
12%, рідко – 16%, ніколи – 66%. Водночас, 80% опитаних вказали, що ніколи не поширювали інформацію про газ 
і тарифи; 9% поширювали її рідко, 7% – інколи, 2% – часто та 2% постійно. 

ЧАСТОТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ... (ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО 
РОКУ; СЕРЕД УСІХ РЕСПОНДЕНТІВ)

Згідно з відповідями респондентів, дезінформація щодо газу зустрічалась їм рідше, аніж дезінформація щодо 
COVID–19. Це може бути обумовлено як тим, що тематика газу займала меншу частку медіаполя, так і тим, що 
люди є менш зануреними у цю тему і їм важче відрізнити фейки від коректних тверджень. 

Більш ніж четвертина опитаних зазначили, що ніколи не зустрічались із дезінформацією щодо COVID–19. 8% 
зустрічались з нею рідко, 29% – інколи, 26% – часто і 11% – постійно. Найчастіше респонденти стикалися із 
дезінформацією в інтернеті (88 випадків), а також серед свого оточення (71).

«Одні говорять то, другі – то. І не знати яка версія правильна. Хоч і спілкуюся з знайомими, теж таке. Той 
десь шось учув, той, і не знати чи воно правда, таке», – Зоряна, 49 років, Львівська область

Трохи більше, ніж половина (52%) респондентів зазначили, що ніколи не стикались з дезінформацією щодо теми 
газу протягом останнього року. Стикались і з нею рідко – 7%, інколи – 23%, часто – 11%, постійно – 7%.

14% 86%

ТАК НІ

ЩОДО COVID-19 ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗУ

Ніколи Рідко Інколи Часто Постійно

80%

9%

7%
2% 2%

60%

16%

2% 4%

12%
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ЧАСТОТА ЗІТКНЕННЯ ІЗ ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ... (ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ; СЕРЕД УСІХ 
РЕСПОНДЕНТІВ)

ДЕ САМЕ СТИКАЛИСЯ ІЗ ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО COVID-19?
В інтернеті (88), серед свого оточення (71), серед незнайомих людей, з якими контактують (21), у ЗМІ (10), в 
пресі (2), зокрема в газеті «Високий замок», по радіо (2), в новинах (16), по телебаченню (37), зокрема у випусках 
новин (4), на телеканалах «Україна» (4), «1+1» (5), «Інтер», ЗІК, а також «112 канал», у соціальних мережах (18), 
у Facebook (34), Instagram (2), Twitter та YouTube (4), у Viber (9), «в ютубі були відео про чіпізацію», в Польщі, в 
іноземних ЗМІ, зокрема на чеському телебаченні, у промовах політиків (14), «офіційна статистика не виглядає 
правдивою».
Вагаються з відповіддю 16 % опитаних.

ДЕ САМЕ СТИКАЛИСЯ ІЗ ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО ТЕМИ ГАЗУ?
В інтернеті (28), серед свого оточення (23), серед незнайомих людей, з якими контактують (17), у ЗМІ (11), по 
радіо, в новинах (5), по телебаченню (15), на телеканалах «Україна», «1+1» (3), ЗІК, а також «112 канал», у про-
грамі «Право на владу», у соціальних мережах (12), в Telegram каналі «Україна 24/7», у Facebook (10), Instagram 
(1), у промовах політиків (5), в заявах уряду, в YouTube, іноземних ЗМІ, у заявах Львівгазу, в платіжках за газ (3), 
в різних джерелах інформації (без уточнення) (5)
Вагаються з відповіддю 22 % респондентів

26%

8%

29%

26%

11%

52%

7%

23%

11%

7%

ЩОДО COVID-19 ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗУ

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34% 6% 10% 8% 12% 8% 6% 5% 3% 7%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ COVID-19?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11% 2% 3% 5% 23% 9% 11% 14% 6% 15%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

Ніколи Рідко Інколи Часто Постійно
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ГАЗ ТА НОВИНИ НА ТЕМУ
ГАЗ У ПОБУТІ

Більше ⅔ опитаних використовують газ у побуті як для опалення приміщення, так і для приготування їжі. 18% 
використовують газ виключно для приготування їжі. 7% не користуються газом у побуті взагалі. 4% використо-
вують його для опалення помешкання. 

«Я дуже мало користуюся газом. Буквально тільки для того, шоб приготувати їжу. Тому для мене ціна газу 
не впливає, тому що я не дуже багато використовую», – Маргарита, 33 роки, Закарпатська область

Більшість опитаних не змінювали газопостачальника протягом останніх трьох років. 5% вказали, що змінювали 
його і 5% опитаних не змогли дати однозначної відповіді. 

«Я чула про те, шо, власне, ми маєм можливість обирати собі постачальника. Але на практиці я цього не 
використовувала і я вважаю, шо тут влада повинна зробити якусь інформацію або якісь роз’яснювальні. 
Тому шо я ше не відношусь до старшого покоління, але я не розумію цього механізму», – Вероніка, 36 років, 
Івано-Франківська область

ЧИ КОРИСТУЄТЕСЯ ВИ ГАЗОМ У ПОБУТІ?

ЧИ ЗМІНЮВАЛИ ВИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ТРЬОХ РОКІВ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИКА?
[серед тих, хто користується газом у побуті]

Так, для приготування їжі 18%

Так, для опалення помешкання 4%

Так, і для опалення приміщення, і для приготування їжі 72%

Ні 7%

Так 5%

Ні 90%

Не знаю / Важко сказати 5%



38

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАЗ
Частка тих, хто вважає себе необізнаним щодо тематики газопостачання в Україні склала 34%, радше необізна-
ними себе вважають 24% респондентів, радше обізнаними – 26%, обізнаними – 15%. 

«Ну, як, шо відомо [про тематику газопостачання]? Та, практично все відомо, і як газ поступає у мою 
домівку», – Лев, 59 років, Івано-Франківська область

«Я не знаю. Якшо чесно, не інтересуюся таким [сміється]», – Зоряна, 49 років, Львівська область

У межах якісного дослідження було зафіксовано ряд суджень щодо газопостачання в Україні. Окремі з них 
частково чи повністю не відповідали дійсності. Для вимірювання поширеності цих суджень було сформовано 
шість тверджень, визначити міру згоди з якими запропонували респондентам. Три з цих тверджень хибні, три 
– коректні. 

Тези «Газовими родовищами володіють не українці, тому він такий дорогий для населення» та «Надра України 
належать її народу. Видобуток і транспортування газу має бути прозорими» витікають з думок респондентів 
про те, що газ належить народу України, відповідно повинен бути безкоштовним для населення.

«Питання таке, розумієте, з цими всіма ресурсами – вода, газ, світло – це є надбання держави, народу 
українського, згідно Конституції належить народу України і повинні керувати, держава має правильно 
управляти цими всіма моментами. І розпоряджатися має народ України і має бути так, як повинно бути в 
Україні», – Лев, 59 років, Івано-Франківська область

Тези «На ціну газу в Україні впливає ринок і внутрішньополітичні та зовнішньополітичні фактори» і «Підвищення 
тарифів – це технологія влади, оскільки зубожілим народом легше керувати» відштовхуються від тверджень, де 
відповідальність за ціну на газ повністю покладають на рішення влади. 

«Всі партії, коли вони приходять до влади, вони всі регламентують і обіцяють обов’язково знизити тарифи, 
обов’язково йде газ. Та же «Батьківщина» постійно це акцентує все. А в результаті, коли приходять до влади 
– починається забувати то всьо», – Надія, 64 роки, Закарпатська область

Тези «Прозорий і відкритий ринок газу це крок до зближення із Європейським Союзом та його стандартами» і 
«Підняття ціни на газ – це намагання великих західних корпорацій перетворити Україну на колонію» були вио-
кремлені, щоб перевірити як сприймають питання газу та газопостачання в Україні в контексті частини глобаль-
нішої картини і як ідентифікують іноземних акторів.

Показники згоди з твердженнями (хибні вони чи коректні) близькі до 50% або перевищують цей показник. Це 
дає підстави припускати, що близько половини респондентів некритично сприймають інформацію щодо тема-
тики газопостачання. 

26%

8%

29%

26%

11%

52%

7%

23%

11%

7%

ЩОДО COVID-19 ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗУ

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34% 6% 10% 8% 12% 8% 6% 5% 3% 7%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ COVID-19?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11% 2% 3% 5% 23% 9% 11% 14% 6% 15%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

Ніколи Рідко Інколи Часто Постійно
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На підставі згоди / незгоди респондентів із запропонованими твердженнями, виділяємо три умовні групи (з не 
менш умовними назвами):

 • «темні» схильні погоджуватись із хибними твердженнями та відкидати коректні;

 • «серединні» обирають як хибні, так і коректні твердження;

 • «світлі» схильні погоджуватись із коректними твердженнями та відкидати хибні.

Частка респондентів, яких можна віднести до «темних», тобто тих, які радше не орієнтуються в питаннях газо-
постачання, склала 13%. Частка «серединних», тобто таких, які можуть допускати помилки у своїх спостережен-
нях та твердженнях щодо тематики газу, склала 64%. Частка «світлих», тобто тих, хто більшою мірою орієнту-
ються в питаннях газу та газопостачання налічує 23%.

ГРУПИ ЗА УЯВЛЕННЯМИ ЩОДО ГАЗУ / ГАЗОПОСТАЧАННЯ

18% 18% 54% 10%

11% 14% 64% 11%

4% 9% 80% 7%

18% 13% 60% 9%

26% 20% 45% 10%

13% 13% 64% 10%

КОРЕКТНІ
ХИБНІ

На ціну газу в Україні впливає 
ринок і внутрішньополітичні та 
зовнішньополітичні фактори

Прозорий і відкритий ринок газу це 
крок до зближення з Європейським 
Союзом та його стандартами

Надра України належать її народу. 
Видобуток і транспортування газу має 
бути прозорими

Газовими родовищами володіють не 
українці, тому він такий дорогий для 
населення

Підняття ціни на газ – це намагання 
великих західних корпорацій 
перетворити Україну на колонію

Підвищення тарифів – це технологія 
влади, оскільки зубожілим народом 
легше керувати

13% 64% 23%

Темні Серединні Світлі

Не погоджуються Погоджуються та не погоджуються
однаковою мірою Погоджуються Вагаються з відповіддю

18% 18% 54% 10%

11% 14% 64% 11%

4% 9% 80% 7%

18% 13% 60% 9%

26% 20% 45% 10%

13% 13% 64% 10%

КОРЕКТНІ
ХИБНІ

На ціну газу в Україні впливає 
ринок і внутрішньополітичні та 
зовнішньополітичні фактори

Прозорий і відкритий ринок газу це 
крок до зближення з Європейським 
Союзом та його стандартами

Надра України належать її народу. 
Видобуток і транспортування газу має 
бути прозорими

Газовими родовищами володіють не 
українці, тому він такий дорогий для 
населення

Підняття ціни на газ – це намагання 
великих західних корпорацій 
перетворити Україну на колонію

Підвищення тарифів – це технологія 
влади, оскільки зубожілим народом 
легше керувати

13% 64% 23%

Темні Серединні Світлі

Не погоджуються Погоджуються та не погоджуються
однаковою мірою Погоджуються Вагаються з відповіддю
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ДОВІРА ДО ДЖЕРЕЛ В ГРУПАХ ЗА УЯВЛЕННЯМИ ЩОДО ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
[середні значення; можливе коливання значень від 1 до 9; чим нижчим є показник, тим вища довіра до джерела]

Показники довіри до більшості джерел знаходяться на одному рівні у розрізі усіх груп. Найбільша довіра де-
монструється до близького оточення, ЗМІ та представників профільних спеціальностей та установ. Зважаючи 
на довірчі інтервали, єдиним виключенням є вищий рівень довіри серед «світлих» до представників профільних 
спеціальностей та установ у порівнянні з «темними» та «серединними». 

Найважливішим атрибутом довіри для новин щодо газопостачання виявились коментарі профільних 
спеціалістів. Цей варіант був обраний 36% опитаних. Серед інших важливих факторів: довіра до медіаресурсу 
(32%), рекомендація знайомих переглянути матеріал (30%), довіра до автора матеріалу (25%), деталізованість 
та наявність посилань (25%), відсутність узагальнень (25%), а також проста та зрозуміла мова матеріалу (21%).

АТРИБУТИ ДОВІРИ У НОВИНАХ ЩОДО ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Серед усіх 
респондентів Темні Серединні Світлі

ЗМІ [телебачення, радіо, преса, новинні 
сайти] 3,60±0,26 3,57±1,1 3,27±0,4 3,57±0,6

Представники профільних 
спеціальностей та установ 4,25±0,26 4,38±1,1 4,53±0,4 3,28±0,7

Урядові ресурси [сайти ВРУ, Офісу 
Президента, міністерств тощо] 5,34±0,27 5,27±1,1 5,46±0,4 4,97±0,6

Політики, яким я довіряю 5,91±0,26 5,96±1 6,13±0,4 6,35±0,6

Близьке оточення (родичі, колеги по 
роботі, друзі, сусіди) 3,51±0,23 3,91±0,8 3,69±0,3 3,26±0,6

Люди з якими Ви контактуєте (продавці 
/ перукарі / водії таксі, люди в 
громадському транспорті)

4,94±0,26 4,75±0,8 4,97±0,4 5,34±0,6

Представники Церкви чи інший 
релігійних установ [отці, пастори і тощо] 5,89±0,26 5,91±1,1 5,29±0,4 5,47±0,6

Білборди, рекламні щити, оголошення 6,95±0,24 6,52±0,6 6,74±0,4 7,11±0,6

Соціальні мережі та месенджери 
[Facebook, Viber, Telegram тощо] 4,58±0,30 4,22±1,0 5,52±0,4 4,85±0,8

Коментарі профільних спеціалістів 36%

Довіра до медіаресурсу 32%

Люди, яких я знаю особисто (родичі, знайомі), рекомендують переглянути 
матеріал 30%

Довіра до автора матеріалу 25%

Деталізованість та наявність посилань, відсутність узагальнень 25%
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ІНШІ ВАЖЛИВІ АТРИБУТИ ДОВІРИ ДО НОВИН ЩОДО COVI-19 / ГАЗУ
достовірність / правдивість інформації (22), можливість перевірити інформацію (9), підтвердження новин 
фактами (7), хороша репутація конкретного медіаресурсу (6), чесність медіаресурсу (5), незалежність ЗМІ (4), 
поширеність інформації іншими людьми (4), інформація, яку подає ЗМІ розміщена на урядових ресурсах (2), 
цілісність і логічність картини (3), якісна робота журналістів (1), оперативність, життєва цікавість, націленість 
на людей, власна думка, візуалізація

Проста та зрозуміла мова 21%

Наявність цифр 17%

Представлення такої ж інформації і в інших українських медіа 16%

Наявність фото чи візуалізації 13%

Коментарі політиків, яким довіряю 13%

Представлення такої ж інформації на офіційних урядових ресурсах / 
профільних установах 13%

Матеріал поширила публічна людина, якій я довіряю 12%

Близькість поглядів, представлених у матеріалі, до моїх 12%

Наявність друзів/знайомих, які працюють у цьому медіа, яке опублікувало 
матеріал 10%

Представлення такої ж інформації і в інших іноземних медіа 10%

Матеріал масово поширюють у соціальних мережах 9%

Наявність складної професійної термінології 4%
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ТАРИФНІ ПРОТЕСТИ
Майже четвертина (23%) опитаних нічого не чули про тарифні протести, 39% чули про акції протесту, але не 
знають деталей. Ще більш ніж четвертина (28%) стежили за подіями, але участі у них не брали. Лише 6% брали 
участь у протестах. 

«Я навіть пам’ятаю це, коли були, і я тоді слідкувала. Я надіялася навіть, як люди виходять на ці мітинги, і я 
навіть слідкувала в новинах. Надіялася на те, що в нас будуть менші тарифи. Ну вони їх зменшили, але дуже, 
дуже мало», – Марта, 40 років, Івано-Франківська область 

«Ну, я не сталкувався і, по суті, даже не бачив цих протестів», – Тарас, 32 роки, Чернівецька область

Ставлення до протестів є переважно позитивне. Більш ніж половина (63%) опитаних підтримують ці акції. Під-
тримують та не підтримують однаковою мірою – 15%, повністю не підтримують – 18 %. 

«Канєшно, шо я підтримую протести. На зниження ціни, канєшно шо підтримую. Мізерні зарплати, а ціни 
такі за газ платити. За то люди наші вдома і відмовилися від котлів, всі перейшли повністю на дрова», – 
Світлана, 57 років, Закарпатська область 

«Таке враження, шо це організація одної партії проти другої партії, а не насправді людям зле. Бо якби їм було 
зле, то це би не припинялось», – Ніна, 58 років, Чернівецька область

Брали участь в протестах 6%

Стежили за подіями, але участі не брали 28%

Чули про акції протесту, але деталей не знають 39%

Нічого не знають про це 23%

Не дали однозначної відповіді на запитання 4%

Не підтримують 18%

Підтримують та не підтримують однаковою мірою 15%

Підтримують 63%

Важко відповісти  4%

У СІЧНІ 2021 РОКУ В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ТАРИФНІ ПРОТЕСТИ. ЧИ ЧУЛИ ВИ 
ЩО-НЕБУДЬ ПРО ТАКІ ПРОТЕСТИ?

ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО ТАКИХ АКЦІЙ ПРОТЕСТУ?
[серед тих, хто чув про акції протесту]
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COVID-19 ТА НОВИНИ НА ТЕМУ
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА ВАКЦИНАЦІЯ

Майже половина опитаних не стикалась безпосередньо з COVID-19. 44% респондентів вказали, що вони, їхні 
близькі чи родичі не хворіли на COVID-19. Важкий перебіг хвороби вказали 12% опитаних, легкий – 38%, не змог-
ли визначити форму хвороби (але хворіли) – 4%. 2% опитаних не знають чи хворіли на COVID-19.

«Коронавірус відбився і на моїй сім’ї. В мене бабуся перенесла дуже важку форму, яка лікувалася в облас-
ному центрі, близько трьох тижнів вона була на стаціонарному лікуванні. Вуйко мій переніс легшу форму, 
він вдома лікувався сімейним лікарем. Особисто я, не було підтверджено в мене коронавірусної інфекції», 
– Раїса, 33 роки, Закарпатська область

ЧИ ВИ АБО ХТОСЬ З ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ЧИ РОДИЧІВ ВЖЕ ПЕРЕХВОРІЛИ НА COVID–19?

Загалом ставлення до вакцинації є радше позитивним. 47% опитаних вказали, що позитивно ставляться до 
вакцинації, 35% відзначили негативне ставлення до вакцинації, 18% не змогли визначитись із відповіддю щодо 
цього питання.

«Над любою вакциною працювали люди, цілі лабораторії. Нехай вона в процентному відношенні має нижчу 
якість, але всерівно вона хоч трошки сповільнює [зараження]. Вона не рятує, але вона хоч допомагає», – 
Надія, 64 роки, Закарпатська область

«Я не є противником. Я в дитинстві була всіма вакцинами вакцинована, але, типу, я чекаю, що буде якісніше, 
краще. Експерименти нехай не на мені проводять. В мене сильний імунітет, я ще тримаюся може я вже й 
перехворіла», – Тамара, 33 роки, Чернівецька область.

У розрізі вікових груп найбільш позитивно налаштовані щодо вакцинації респонденти 26-35 років. Серед них 
53% ставляться до вакцинації позитивно, 31% – негативно, 16% вагаються з оцінкою. 

Найбільш скептично налаштовані до вакцинації респонденти віком від 16 до 25 років. Лише 38% представників 
цієї групи вказали, що мають позитивне ставлення до вакцинації. 43% з них ставляться до вакцинації негативно, 
а 18% не змогли визначитись із відповіддю. 

Найбільше «тих, хто вагається» серед респондентів від 56 до 65 років. З них майже третина (29%) не змогли 
визначитись зі ставленням до вакцинації, однак частка тих, хто ставиться до вакцинації позитивно перевищує 
частку тих, хто ставиться до вакцинації негативно (49% і 22% відповідно). 

Серед представників вікової групи від 36 до 45 років частки прихильників та противників вакцинації є майже 

Не хворіли 44%

Хворіли

Легка форма 38%

Важка форма 12%

Важко сказати, якою саме формою 4%

Не знають чи хворіли 2%
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рівними (42% та 44% відповідно), частка тих, хто вагається з відповіддю – 15%. 

У групі 46–55 років домінує радше позитивне, аніж негативне, ставлення до вакцинації. Майже половина пред-
ставників цієї групи (49%) вказали, що ставляться до вакцинації позитивно, 37% – негативно, а 14% не змогли 
визначитись із відповіддю. 

СТАВЛЕННЯ ДО ВАКЦИНАЦІЇ (ЗАГАЛОМ)

Майже половина опитаних (46%) не бажають вакцинуватись від COVID-19. 23% бажають вакцинуватись лише за 
певних умов, 17% готові вакцинуватись незалежно від умов. 14% опитаних вказали, що вже вакцинувались від 
COVID–19.

«І треба якось захищатися, ну берегтись, вакцинуватися. І я при першій можливості також провакцинуюся 
обов’язково», – Марта, 40 років, Івано-Франківська область

«Я довіряю певній вакцині, в якій вже перейшло багато країн, як США, як Ізраїль, в яких, насправді, коро-
навірус вже перейшов, по суті, майже в нульовий показник», – Руслана, 21 рік, Львівська область

«І, чесно кажучи, я ще собі вакцину не робив. І поки не буду робити. Коли треба буде, тоді буду думати. Я чув, 
шо якшо є вибір між AstraZeneca i Pfizer, то краще вибрати Pfizer», – Тарас, 32 роки, Чернівецька область

Більш позитивне ставлення до вакцинації демонструють респонденти з вищою освітою. Серед них 24% уже 
вакциновані, 15% бажають вакцинуватись за будь-яких умов, 22% – лише за певних умов, 39% не бажають вак-
цинуватись. Тим часом серед респондентів без вищої освіти половина (50%) не бажають вакцинуватись. Частка 
уже провакцинованих серед них є меншою і становить 7%, 18% бажають вакцинуватись за будь-яких умов і 24% 
лише за певних умов. 

У розрізі вікових груп найбільш позитивне ставлення до вакцинації від COVID-19 декларують респонденти від 26 
до 35 років. Серед них найвищий відсоток вакцинованих (18%) у порівнянні з іншими віковими групами, а також 
найнижчий відсоток тих, хто не бажає вакцинуватись (40%). 19 % респондентів у віці від 26 до 35 років бажають 
вакцинуватись, незалежно від умов, а 23% хочуть вакцинуватись лише за певних обставин. 

Найменше охочих вакцинуватись серед людей віком 16-25 років (55%). Вакцинованих у цій групі 9%, тих хто ба-
жає вакцинуватись за будь-яких умов – 19%, лише за певних умов – 15%. 

Негативне Позитивне Не знаю / Важко сказати

Серед усіх респондентів 35% 47% 18%

16-25 років 43% 38% 18%

26-35 років 31% 53% 16%

36-45 років 44% 42% 15%

46-55 років 37% 49% 14%

56-65 років 22% 49% 29%
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44% респондентів віком від 36 до 45 років не бажають вакцинуватись, 28% бажають це зробити лише за певних 
умов, 18% – за будь-яких умов, а 9% – уже вакциновані. 

У віковій групі від 46 до 55 років частка тих, хто не бажає вакцинуватись налічує 47%, охочих вакцинуватись за 
певних умов – 25%, за будь-яких умов – 14%, а уже вакцинованих – 13%.

Схожа ситуація й у категорії 56-65 років, де 47% не мають бажання вакцинуватись, 23% бажають це зробити 
лише за певних умов, 12% – за будь-яких умов, а частка уже вакцинованих становить 17%.

БАЖАННЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ВІД COVID–19

ЧОМУ НЕ ХОЧУТЬ ВАКЦИНУВАТИСЯ COVID-19?
не довірять вакцині (64), «вакцини не захищають», бо вакцина некорисна, або взагалі шкодить здоров’ю (11), 
«вакцина – це шкідливо», вважають вакцину неефективною (6), «немає гарантій, що не захворієш на коро-
навірус», вважають, що потреби вакцинуватися немає (4), «вакцина має коротку дію, не допомагає від нових 
вірусів», через недовіру до якості вакцини (5), бояться (8), багато інформації про побічні ефекти (6), вакцини не 
пройшли тестовий період (4), «хочу побачити як вакцинація пройде після 1 року», немає бажаної вакцини (Pfizer) 
(3), бо вже хворіли / мають антитіла (5), «дієвіше мати природній імунітет», мають протипоказання до вакцинації 
(13), вважають, що людям до 18 років вакцинація не потрібна (3), просто не хочуть (16), «бо краще розуміюсь у 
цій сфері», поки не готові / роздумують (8), не люблять уколів, почувають себе добре, не вірять в COVID-19, не 
вірять в COVID-19, не довіряють медицині
вагаються з відповіддю (19) 

ЗА ЯКИХ УМОВ ГОТОВІ ВАКЦИНУВАТИСЯ?
якщо буде хороша вакцина (14), лише вакциною певного виробника (без уточнень якого саме) (11), лише коли 
буде Pfizer (9) або Moderna (3), коли будуть впевнені в якості вакцини (5) або вона пройде усі рівні тестування (4), 
якщо точно будуть знати, що вакцина не зашкодить (3), коли вакцину правильно транспортуватимуть та збері-
гатимуть, коли приймуть рішення про вакцинацію (9) і оберуть вакцину (3), «купуватиму сам вакцину», для виїзду 
за кордон (якщо це буде необхідно) (3), коли вже нічого не допомагатиме
вагаються з відповіддю (18)

Вже 
вакциновані

Мають намір 
вакцинуватись за будь-

яких обставин

Мають намір 
вакцинуватись за 
певних обставин

Не мають наміру 
вакцинуватись

Вагаються з 
відповіддю

Серед усіх 
респондентів 14% 17% 23% 46% 1%

16-25 років 9% 19% 15% 55% 2%

26-35 років 18% 19% 23% 40% 0%

36-45 років 9% 18% 28% 44% 0%

46-55 років 13% 14% 25% 47% 1%

56-65 років 17% 12% 23% 47% 1%

Без вищої освіти 7% 18% 24% 50% 1%

Вища освіта 24% 15% 22% 39% 1%
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО COVID-19

Респонденти вище оцінюють власну обізнаність у тематиці коронавірусу, у порівнянні з аналогічним запитан-
ням щодо газопостачання. 11 % з них відносять себе до необізнаних, частка радше необізнаних складає 10 %, 
радше обізнаних – 43 %, а тих, хто вважає себе обізнаним у цій тематиці – 35 %. 

УЯВЛЕННЯ ЩОДО COVID-19
Подані твердження були виокремлені на основі даних, які ми отримали під час якісного етапу дослідження. 

Тези «Масова вакцинація від COVID-19 – ефективний шлях до виходу з пандемії» та «Вакцинація від COVID-19 – 
шлях до тотального контролю над людством» виокремлювались на основі того, яке ставлення до вакцинації та 
уявлення про вакцини від COVID-19 демонстрували респонденти. 

«Ну головне, шоб тими вакцинами. знаєте, шоб їх нормально досліджували, бо часу мало, шоби провести 
кілька таких досліджень, шоб точно знати, шо оця вакцина сама найкраща. То в нас небагато часу на це ще 
пройшло. А з другого боку вакцинувати вже треба, бо бачите все-таки, шо швидко це не пройде. Ну, завдяки 
вакцинації ми вже про натуральну віспу практично ми ну так згадуєм так, як я собі знаю, десь по книгах, по 
літературі, а зараз слава Богу нема. Так що і з вірусними захворюваннями можна справитися щепленнями», 
– Ніна, 58 років, Чернівецька область

Тези «Наразі немає достатніх доказів природного чи штучного походження вірусу, який викликає коронавірусну 
хворобу» та «Вірус був штучно розроблений, щоб боротись з перенаселенням [зокрема, для винищення людей 
старшого віку]» були виділені на основі того, які теорії походження коронавірусу відтворюють респонденти.

«На мою думку, коронавірус – це так як пишут, в лабораторії Китай видумав. В лабораторії видумали і то 
якось негадано випустили у світ і він пішов. Через ті миші летючі чи через шо. Я в тото вірю. У них населення 
переповнене, хотіли знищити пенсіонерів», – Світлана, 57 років, Закарпатська область

Тези «Дотримання соціальної дистанції стримує поширення вірусу COVID-19», «Маски ефективні у стримуванні 
розповсюдження вірусу COVID-19», «Алкоголь та часник – найкраща профілактика від COVID-19», «В церквах та 
храмах вірус не поширюється, оскільки це святе місце» були виділені на основі того, які способи запобігання 
коронавірусу респонденти вважають ефективними. 

«Ви знаєте я спочатку не вірила, що дійсно це коронавірус, думала, що це щось, можливо, штучно зроблено, 
але після того, як мої близькі захворіли я повірила, що це дійсно є і треба нам берегтися і остерігатися цього. 
Треба використовувати свої засоби індивідуального захисту. Обов’язково ходити в масках, дотримуватися 
всіх правил і норм. Це обов’язково. Обов’язково. І потрібно вакцинуватися, я так вважаю», – Марта, 40 років, 
Івано-Франківська область 

26%

8%

29%

26%

11%

52%

7%

23%

11%

7%

ЩОДО COVID-19 ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗУ

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34% 6% 10% 8% 12% 8% 6% 5% 3% 7%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОБІЗНАНІ ЩОДО ТЕМАТИКИ COVID-19?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11% 2% 3% 5% 23% 9% 11% 14% 6% 15%

Зовсім 
Необізнані Радше необізнані Радше обізнані Обізнані

Ніколи Рідко Інколи Часто Постійно
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Як і у випадку з тематикою щодо газопостачання в Україні, зафіксовані в межах якісного етапу дослідження суд-
ження були трансформовані у твердження. Респондентам було запропоновано оцінити міру згоди з тверджен-
нями (4 з яких – хибні, 4 – коректні). На підставі їхніх відповідей ми формуємо групи за рівнем критичності 
обробки інформації щодо COVID-19 та вакцинації від нього:

 • «темні» схильні погоджуватись із хибними твердженнями та відкидати коректні;

 • «серединні» обирають як хибні, так і коректні твердження;

 • «світлі» схильні погоджуватись із коректними твердженнями та відкидати хибні.

Частка респондентів, яких можна віднести до «темних» склала 8%, «серединних» – 48%, «світлих» – 45%.

ГРУПИ ЗА УЯВЛЕННЯМИ ЩОДО COVID-19

Ті респонденти, яких можна віднести до «темних», найбільше довіряють інформації отриманій від близького 
оточення (2,34), а найменше – білбордам, рекламним щитам та оголошенням (6,77). Ідентична ситуація відсте-
жується і серед групи «серединних», де також найбільше довіряють інформації отриманій від близького оточен-
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1%
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Не погоджуються Погоджуються та не погоджуються
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Алкоголь та часник – найкраща 
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В церквах та храмах вірус не 
поширюється, оскільки це святе місце

Вірус був штучно розроблений, щоб 
боротись із перенаселенням [зокрема, 
для винищення людей старшого віку]
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боротись із перенаселенням [зокрема, 
для винищення людей старшого віку]

24% 26% 47% 3%

30% 28% 40%

12% 20% 67%

13% 25% 52% 10%

39% 13% 42% 6%

2%61% 19% 18%

68% 13% 14% 5%

28% 16% 48% 8%

8% 48% 45%

Темні Серединні Світлі
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ня (3,43), а найменше – білбордам, рекламним щитам та оголошенням (7,04). Серед групи «світлих» найбільший 
рівень довіри демонструється до ЗМІ (3,1), а найменший до білбордів, рекламних щитів та оголошень (7,44). 

«Якшо чесно, більше так довіряю таким, шо шось трошки більше знають. Маю таких знайомих, бо в тй сфері 
працювала, та й спілкуюся. Є й лікарі, і медперсонал. Таким тоже довіряю трошки. Може, навіть, більше як 
тим телевізорам і тому всьому, тим програмам», – Зоряна, 49 років, Львівська область 

«Дев’яносто відсотків, я думаю, що це є правдиві моменти в засобах масової інформації. Прямо кажучи – я 
довіряю засобам масової інформації, якшо йдеться не про політику», – Лев, 59 років, Івано-Франківська 
область 

ДОВІРА ДО ДЖЕРЕЛ В ГРУПАХ ЗА УЯВЛЕННЯМИ ЩОДО COVID-19
[середні значення; можливе коливання значень від 1 до 9; чим нижчим є показник, тим вища довіра до джерела]

Представники «темної» групи менше довіряють ЗМІ та більше довіряють близькому оточенню щодо тематики 
COVID-19, ніж інші групи. 

Натомість респонденти зі «світлої» групи демонструють вищий рівень довіри до представників профільних 
спеціальностей та установ, наприклад лікарів. Також представники «світлої» групи менше довіряють політи-
кам, людям, з якими контактують, та представникам Церкви, аніж респонденти з «серединної» та «темної» груп. 

«Мені здається, що лікарям треба довіряти, тому що вони є першочергові, які стикаються з цією пробле-
мою. І, я вважаю, шо навіть приклад з них треба брати. Якщо вони вакцинуються, значить і всі інші можуть 
вакцинуватися. На них треба рівнятися, мені так здається», – Марта, 40 років, Івано-Франківська область 

Серед усіх 
респондентів Темні Серединні Світлі

ЗМІ [телебачення, радіо, преса, новинні 
сайти] 3,43±0,25 4,33±1,13 3,46±0,39 3,1±0,37

Представники профільних 
спеціальностей та установ 4,23±0,24 4,65±0,92 4,58±0,36 3,57±0,36

Урядові ресурси [сайти ВРУ, Офісу 
Президента, міністерств тощо] 5,38±0,26 5,43±1,09 5,67±0,41 4,95±0,38

Політики, яким я довіряю 5,94±0,26 5,44±1,21 5,64±0,43 6,26±0,39

Близьке оточення (родичі, колеги по 
роботі, друзі, сусіди) 3,33±0,22 2,34±0,63 3,43±0,36 3,33±0,34

Люди, з якими Ви контактуєте 
(продавці / перукарі / водії таксі, люди в 
громадському транспорті)

4,74±0,26 4,02±0,87 4,43±0,40 5,55±0,40

Представники Церкви чи інший 
релігійних установ [отці, пастори і тощо] 5,80±0,26 5,32±1,31 5,7±0,37 6,18±0,38

Білборди, рекламні щити, оголошення 7,08±0,23 6,77±0,98 7,04±0,33 7,44±0,34

Соціальні мережі та месенджери 
[Facebook, Viber, Telegram тощо] 4,61±0,28 5,29±1,12 4,94±0,46 4,06±0,42
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Найбільш важливим атрибутом довіри в новинах щодо COVID-19 є коментарі профільних спеціалістів (37%). 
Серед інших важливих факторів: довіра до медіаресурсу (32%), рекомендація переглянути матеріал від людей, 
яких вони знають особисто (29%), деталізованість та наявність посилань, відсутність узагальнень (26%), довіра 
до автора матеріалу (24%). 

«Мені здається, що лікарям треба довіряти, тому що вони є першочергові, які стикаються з цією пробле-
мою. І, я вважаю, шо навіть приклад з них треба брати. Якщо вони вакцинуються, значить і всі інші можуть 
вакцинуватися. На них треба рівнятися, мені так здається», – Марта, 40 років, Івано-Франківська область 

АТРИБУТИ ДОВІРИ У НОВИНАХ ЩОДО COVID-19

Серед усіх респондентів Темні Серединні Світлі

Коментарі профільних спеціалістів 37% 16% 36% 41%

Довіра до медіаресурсу 32% 28% 29% 37%

Люди, яких я знаю особисто (родичі, знайомі) 
рекомендують переглянути матеріал 29% 43% 30% 23%

Довіра до автора матеріалу 24% 27% 27% 20%

Деталізованість та наявність посилань, 
відсутність узагальнень 26% 26% 19% 34%

Проста та зрозуміла мова 19% 38% 22% 16%

Наявність цифр 16% 19% 22% 11%

Представлення такої ж інформації і в інших 
українських медіа 16% 15% 11% 23%

Наявність фото чи візуалізації 13% 23% 14% 11%

Коментарі політиків, яким довіряю 12% 15% 15% 8%

Представлення такої ж інформації на 
офіційних урядових ресурсах / профільних 
установах

12% 11% 7% 17%

Матеріал поширила публічна людина, якій я 
довіряю 10% 2 9% 11%

Близькість поглядів, представлених у 
матеріалі до моїх 13% 11% 16% 9% 

Наявність друзів/знайомих, які працюють у 
цьому медіа, яке опублікувало матеріал 13% 4% 13% 14%

Представлення такої ж інформації і в інших 
іноземних медіа 12% 13% 10% 17%

Матеріал масово поширюють у соціальних 
мережах 10% 12% 9% 10%

Наявність складної професійної термінології 4% – 5% 3%



БУДЬМО НА ЗВ’ЯЗКУ:

WE FIND BRIGHT
DATA FOR RIGHT
DECISIONS

ЗНАХОДИМО ВІДПОВІДІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ СТВОРЮЮТЬ СЬОГОДЕННЯ

Ми були щасливі попрацювати для Вас!
 
Віримо, що результатом нашої співпраці стане не лише звіт, який Ви тримаєте зараз у руках, 
але й Ваші right рішення для створення кращого сьогодення.  

Цей звіт містить лише bright дані. 
Це дані, націлені на рішення саме Вашого завдання, що представлені у простий і зрозумілий спосіб. 
Bright дані — це коли можна побачити більше і бути right у кожному рішенні!

З повагою, команда 
Дослідницької агенції Fama 
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0322 472 912

пр. Чорновола, 16В, оф. 64
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