ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА МЕДІАМЕРЕЖА

З ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
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«Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації» — це проект,
що має на меті оцінити та розвинути здатність локальних медіа протидіяти дезінформації на Західній Україні.
Аналітичний звіт підсумовує дослідницьку частину проекту, завданням якої було
дослідити дезінформаційні наративи та методи їхнього поширення на Західній
Україні, розробити рекомендації, щоб зміцнити здатність західноукраїнських
медіа протистояти дезінформації та боротись з нею у регіоні.
Дослідницька частина проекту, відповідно до методології,
складалася із декількох послідовних та взаємопов’язаних частин:
Експертні інтерв’ю;
Моніторинг локальних медіа та соціальних мереж;
Соціологічне дослідження.
Результати експертних інтерв’ю та моніторингу є емпіричною основою соціологічного
дослідження. Соціологи враховували аналіз політичного, безпекового та медійного
полів кожної з областей макрорегіону, щоб сформулювати дослідницьку гіпотезу
якісного та кількісного етапів дослідження.
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ЕКСПЕРТНІ ІНТЕРВ’Ю
Мета — проаналізувати внутрішню ситуацію в кожному з регіонів. Через глибинні
інтерв’ю з місцевими експертами, лідерами думок, представниками громадянського
суспільства ми отримали зріз ситуації в регіоні, зокрема щодо впливу дезінформації
на суспільно-політичні процеси, канали її поширення, мережі поширювачів, особливості
місцевого медіапростору та його спроможності дезавуювати токсичні наративи.

Всього проінтерв’юйовано 33 місцевих експерти (Чернівецька область — 8;
Івано-Франківська область — 8; Львівська область — 9; Закарпатська область — 8).

Експертні інтерв’ю зафіксували низку спільних
для усіх областей макрорегіону тенденцій:
01
У всіх областях протягом останніх років експерти не зафіксували в місцевому медіаполі
дезінформації, що була б цільово спрямована на цей регіон чи походила з Росії / від
проросійських агентів в Україні. Проте це не означає, що місцева аудиторія не має
контактів із російськими наративами — вони зіштовхуються з ними в соціальних мережах.

02
У всіх областях макрорегіону традиційні медіа не є джерелом / каналом поширення
дезінформації. Поодинокі випадки, які трапляються, є результатом або замовних матеріалів,
або наслідком непрофесійності місцевих редакцій.

03
Зниження інтенсивності дезінформації в полі діяльності традиційних медіа пов’язане
зі зростанням популярності соціальних мереж як джерела новин для аудиторії. Агентам, які
потенційно можуть розповсюджувати маніпуляції та фейки, зручніше діяти через цей
канал, адже тут є більше можливостей для збереження анонімності, мультиплікації
та вірусного поширення повідомлень, а також менший спротив традиційних медіа, менше
можливостей для верифікації даних.
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04
У контексті поширення неправдивої інформації, пов’язаної з COVID-19, експерти відзначали, що цю тему намагалися інструменталізувати майже всі місцеві політики під час передвиборчої кампанії 2020 року. Головний комунікаційний простір, де місцева аудиторія
натрапляла на типову дезінформацію про COVID-19 — місцеві групи у Facebook чи Viber-чати.

05
Здебільшого саме внутрішні політичні маніпуляції та фейки — основний вид дезінформації
в областях макрорегіону за останні 2—3 роки.

06
Головними умовами виникнення та поширення фейків і маніпуляцій в інформаційних
просторах малих міст областей макрорегіону є низький професіоналізм і клієнтелізм
більшості гіперлокальних медіа. Неправдиві повідомлення на суспільно важливі теми
найбільше поширюють у соціальних медіа, але однією з основних причин цього
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у Чернівецькій області є у темах ринку землі, тарифів на комунальні
послуги та децентралізації (раніше — її формату, тепер — результативності). Саме до цих питань прикута найбільша увага аудиторії,
саме в них сконцентровано найбільше невдоволення громадян
нинішньою ситуацією.
Питання міжетнічних відносин на поточний момент не викликає
великого резонансу на Буковині, проте їх можуть актуалізувати
зовнішні актори в контексті прав, ідентичності, пам’яті тієї
чи іншої національної спільноти області.
Питання міжконфесійних відносин також є цікавим для потенційних
дезінформаторів через боротьбу ПЦУ та РПЦвУ за парафії в Чернівецькій області, але інформаційні активності сторін у цій сфері
перейшли до соціальних мереж і приватних контактів.
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Зокрема, великий потенціал для поширення фейків і маніпуляцій
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Водночас експертні інтерв’ю виокремили специфічні особливості
окремих областей макрорегіону, які вирізняють їх у контексті
дезінформаційних процесів.
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є низька довіра до місцевих інформаційних акторів.

На Прикарпатті маніпуляції у своїх публічних комунікаціях часто
використовує міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Йдеться про оприлюднення непідтверджених даних, замовчування
всієї правди, емоційну оцінку тих чи інших явищ та ігнорування
суспільних дискусій.
Також важливо наголосити, що простором для поширення дезінформації, маніпуляцій та фейків можуть бути суспільні дискусії
в Івано-Франківську на теми інакшості, історичної пам’яті в контексті
минулої багатокультурності, ЛГБТ-спільнот, традиційних цінностей
чи прав людини. Активних дискусій про це не ведуть, оскільки місцеві
медіа їх уникають через агресивне ставлення аудиторії.
Особливістю Львівської області є формування сталої дезінформаційної
кампанії, публічним лідером якої є місцевий активіст Остап Стахів.
За словами спікерів, ця людина конвертує неправдиву інформацію про
COVID-19 та інші економічні чи політичні проблеми у власний соціальний
та фінансовий капітал. Важливо зазначити, що активність Остапа Стахіва
останній часом виходить поза межі Львівської області — він поступово
стає найвпливовішим агентом дезінформації на Прикарпатті.
Окремо експерти наголошують на ситуації в Закарпатській області, яка суттєво
вирізняється з-поміж інших областей макрорегіону. Серед аналізованих регіонів
на Закарпатті найбільше представлений російський / проросійський вплив чи порядок
денний. Він інкорпорується в регіон через зовнішні провокації та діяльність підконтрольних
місцевому осередку ОПЗЖ медіа. Головна тема, довкола якої виникає найбільше дезінформації на Закарпатті, — українсько-угорські відносини (між українською та угорською громадами краю, між угорською меншиною та державною владою, між Україною
та Угорщиною). Її використовують для маніпуляцій і фейків від 2014 року.
У Закарпатській області є активні місцеві актори, які ефективно послуговуються соціальними мережами як майданчиком для поширення маніпуляцій і фейків на теми соціальних
проблем, що найбільше турбують населення регіону: тарифи на комунальні послуги,
якість медицини та освіти, корупція, стан інфраструктури.
Окремо експерти відзначають низький професійний рівень медіа Закарпатської області.
Попри велику кількість медіа в регіоні, таке число є обернено пропорційним рівню
професіоналізму місцевих медійників. Опірність закарпатського медіапростору до можливих кампаній дезінформації є нестабільною. Головні обставини, що послаблюють
можливості спротиву, — це підконтрольність більшості медіа політичним угрупованням
і брак професіоналів. Головними умовами збереження стійкості є цінування репутації
окремимих журналістів та видань, на які намагаються орієнтуватися колеги та аудиторія.
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МОНІТОРИНГ МЕДІА
ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Моніторинг у межах дослідницької частини проекту став важливим інструментом
контент-аналізу медіаринку досліджуваних регіонів. Він складався із двох етапів.
Під час першого етапу проведено скринінг популярних онлайн-медіа та медіаресурсів,
виявлено сильні та слабкі сторони локального медіаполя, проаналізовано тематичне
наповнення 20 головних медіа.
Окреме завдання моніторингу — проаналізувати специфіку висвітлення тем коронавірусу
та формування тарифів на газ для населення. Ці теми визначені як базові для можливого
поширення дезінформації на першому етапі дослідження. Під час моніторингу проаналізовано кількісні показники представленості цих тем у медійних наративах регіону,
а також типологію маніпулятивних повідомлень у разі їх виявлення (фейки, маніпуляції,
джинса) та джерела таких матеріалів.
Під час першого етапу проаналізовано

58 236 повідомлень на 20 сайтах

за березень-травень 2021 року. Щоб зібрати публікації зі стрічки новин кожного з медіа,
застосували автоматизований метод за допомогою моніторингового інструмента SoMo.
Для моніторингу наративів, що транслюються у мейнстримних онлайн-медіа, обрано:
ЗАКАРПАТСЬКІ САЙТИ

Мукачево.Net | Перший.com | Закарпаття онлайн |
Новини Закарпаття | Голос Карпат

ЛЬВІВСЬКІ САЙТИ

Zaxid.net | Varta1 | Вголос | Твоє місто | Львівський портал

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ САЙТИ

Курс | Галицький кореспондент | Фіртка | Галка | ПіК

ЧЕРНІВЕЦЬКІ САЙТИ

ІА АСС | БукІнфо | Чернівецький промінь (ЧП) |
Молодий Буковинець | Шпальта

Вибірку формували з медіаресурсів, що мають значне охоплення в регіоні, мають
залежність від різних політичних груп (або не мають такої залежності), є різнорідними
за якістю дотримання журналістських стандартів.
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СПЕЦИФІКА МЕДІАЛАНДШАФТУ ДОСЛІДЖУВАНИХ РЕГІОНІВ
Спільною рисою для більшості медіа, які моніторили, є наявність значної частини
передруків, а не авторських матеріалів, засилля новин про кримінал та надзвичайні події
у стрічках, орієнтованість на трафік, «роздутість» новинної стрічки, зокрема копіпейст
міжнародних та національних новин, що не мають практичного значення та значного
суспільного інтересу для місцевої аудиторії.
За даними статистики bigmir.net, фактично в кожному з цих регіонів популярні сайти
Знай.ЮА та Політека, що є відомими «сміттярками», а також сайт Гордон, що не є джерелом
токсичних наративів, але має бренд свого власника та асоціюється з його політичною
та громадянською позиціями.
ОУК
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Найконкурентніший серед чотирьох областей макрорегіону —
медіаринок Львівщини. Його особливістю є те, що у Львові активно
працюють медіа, орієнтовані не лише на Львівську область чи західний регіон, а також на національну аудиторію (Zaxid.net, Вголос).
В області діє більше десяти помітних та стабільних онлайн-ресурсів,
формуються локальні медіахолдинги.
Специфічним львівським феноменом є сайт Varta1, що виник з однойменної Facebook-спільноти, присвяченої надзвичайним подіям,
аваріям, дорожнім пригодам. Цей ресурс не є прикладом медіа,
оскільки практично не визнає журналістських стандартів, але він
долучений до моніторингу як джерело потенційного поширення
токсичних наративів. Важливо зауважити, що сайти, що не дотримуються професійних стандартів журналістики, у львівської аудиторії
мають менший попит, ніж якісніші медіа.

Найслабшим виглядає медіаполе Закарпаття. Тут найбільша
з-поміж чотирьох областей частка передруків у матеріалах,
досить багато маніпулятивних заголовків, орієнтація на подієвий
контент, здебільшого щодо надзвичайних подій. Кількість
медіаресурсів, що інформують про події Закарпаття, є значною. Однак ці ресурси часто дуже подібні за наповненням
та стилістикою, що може дезорієнтувати аудиторію та негативно впливати на її спроможність виробляти маркери довіри
до інформації та ресурсів, які її поширюють.
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У прикарпатському та буковинському медіасередовищах не простежено ні позитивного
впливу високої конкуренції, оскільки її немає як такої, ні хаотичності різношерстних
однотипних ресурсів, що дезорієнтує аудиторію. Серед аналізованих медіа є видання,
що критикують або підтримують політику місцевої та центральної влади, працюють
в інтересах різних політичних сил.
Політичну афілійованість аналізованих медіа простежено у контенті та структурах власності цих видань. Медіа можна пов’язати з політичними силами так:
Опозиційна платформа — За життя
Європейська солідарність
Голос

Перший.com, Чернівецький промінь

Галка, ІА АСС

Фіртка

ВО Свобода
Самопоміч

Вголос
Захід.нет

Варта (Львів)

Varta1

1 етап моніторингу зафіксував, що ситуа-

Під час 2 етапу проведено моніторинг

ція з дезінформацією в мейнстримних

соцмереж досліджуваних регіонів за допо-

онлайн-виданнях не є критичною, маніпу-

могою

лятивні чи токсичні наративи потрапляють

застосування YouScan є те, що аналітичне

туди точково і їх доволі якісно (окрім

системи

YouScan.

Специфікою

вікно системи допомагає глибинно зібрати

деяких випадків) редакції фільтрують.

дані в межах 100 тисяч згадувань.

Помітною загрозою для поширення дез-

У випадку з темою газу та протестів така

інформації є політика власника чи наближених до власників медіа політичних сил,
інтереси яких впливають на наративи
медіа. Теми, у яких політичні інтереси
відсутні, хибують від неповноти чи емоційної подачі, що є наслідком невисокої
професійної

компетентності

редакцій

чи працівників, які наповнюють сайти.
Особливої уваги потребують протестні
активісти, котрі беруть на озброєння чутливі

кількість згадувань назбиралася протягом
півроку (з 1 лютого 2021 року). Тема
токсичних наративів, пов’язаних з Сovid-19
та вакцинацією, заповнила аналітичне
вікно за півтора місяця (від другої половини
червня). Це свідчить про високу інтенсивність згадок в українсько- та російськомовному сегментах соцмереж.
Водночас варто зауважити, що згадки,
дописи, коментарі та репости з ключовими
словами, що мають геолокацію з прив’язкою

теми (економічна криза, тарифи, земельна

до досліджуваного регіону, становить 1—3 %

реформа, соціальні гарантії, національні

від сукупної видачі. Це можна пов’язати

питання тощо).

з тим, що Телеграм, Інстаграм та частково
YouTube не фіксують географії згадок. Але
ці платформи мають значну частку згадок.
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Аналіз соцмереж дав підстави стверджувати, що саме соціальні
медіа — головні канали поширення дезінформації.

Моніторинг соцмереж за допомогою системи YouScan зафіксував
формування у досліджуваних регіонах системної роботи
низки осіб, які стали / стають основними поширювачами
дезінформаційних наративів (Остап Стахів, Антон Гура, Петро
Сологуб, рух «Доста»). Ці особи фігурували в експертних
інтерв’ю як основні поширювачі дезінформаційних наративів.
За підсумками моніторингу простежено, що вони фактично
діють як мережа і на полі токсичних повідомлень щодо коронавірусу, і у темі газових протестів.
Такі активісти-блогери позиціонують себе як правозахисники,
створюючи собі імідж борців за справедливість, долучаючись
до суміжних чутливих соціальних тем: боротьба проти
нищення лісу, розкрадання землі, справедливі тарифи.
В публічній сфері вони позиціонують себе «правдивими
журналістами», водночас дискредитуючи традиційні медіа,
системно звинувачуючи їх у брехні. Системної дискредитації
зазнає і місцева влада: поширювачі дезінформації ефективно
використовують невдоволення населення рівнем життя
та якістю вирішення нагальних проблем.
Успіх поширювачів дезінформації серед аудиторії полягає,
зокрема, і в їх позиціонуванні: ніби тільки вони володіють
інформацією, яку від більшості приховують, хочуть вийти
зі стану керованого «стада» і не підкорятися волі більшості.
Важливо наголосити, що скарги про видалення їх контенту з
YouTube та Facebook лише пришвидшують поширення дезінформаційних

матеріалів,

оскільки

вони

закликають

прихильників «поширити, поки не видалили».
Традиційні медіа поки що не сформували адекватної відповіді
на таку ситуацію, тим самим «втрачаючи» частину аудиторії,
яка формує власну позицію під впливом дезінформаційного
контенту соцмереж.
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціологічне дослідження складалося з двох дослідницьких модулів — якісного та кількісного. Якісний етап хронологічно передував кількісному, мав розвідувальну функцію.
Щоб глибше вивчити процес споживання (дез)інформації, було обрано дві індикативні
теми: газ та коронавірус. Цими темами були пронизані запитальники і якісного,
і кількісного компонентів дослідження.

Якісний модуль
Дані збирали в липні 2021 року методом глибинних інтерв’ю. Було проведено 16 глибинних
інтерв’ю зі споживачами online-контенту від 16 до 65 років. Параметрами добору респондентів були вік, стать, тип населеного пункту та область проживання.
Завдання, які досягали під час якісного модуля:
Дослідити практики медіаспоживання;
Визначити сигнали довіри до інформації та / або джерел інформації.
Особливості практик медіаспоживання вивчали (серед іншого) через ознайомлення
під час інтерв’ю з добіркою матеріалів та їхнє подальше обговорення. Добирали різні
матеріали. Вони містили правдиву, точну і нейтральну інформацію, а також різний
спектр маніпуляцій, аби встановити, як ці маніпуляції зчитують учасники дослідження.

Кількісний модуль
Дані збирали упродовж року методом face to face інтерв’ю. Загалом у липні 2021 року було
опитано 400 мешканців Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської
областей від 18 до 65 років. При побудові вибірки регіон сприймали як гомогенне середовище;
обсяг вибірки є оптимальним, зважаючи на часові та фінансові ресурси дослідження.
За підсумками дослідження в межах якісного дослідницького модуля було виявлено,
що довіра до джерела інформації та довіра до самої інформації є тими чинниками,
які впливають на ставлення людини до новинних повідомлень.
На підставі цих двох характеристик визначено 4 типи споживання медіаконтенту —
«наївна довіра», «скептична довіра», «рефлективна довіра», «інформаційний нігілізм»
— та охарактеризовано сигнали довіри, важливі для кожного з типів.
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У межах кількісного дослідницького модуля головна увага була сконцентрована
на практиках споживання інформації та протидії дезінформації.
Дослідження зафіксувало, що для третини респондентів (35 %) новини є аудіальним філером,
їхнє прослуховування / перегляд часто супроводжують виконання інших справ. 38 % респондентів переконують, що навмисне новин не шукають, але, натрапивши на щось цікаве, завжди
уважно вивчають матеріал. 19 % — спеціально виділяють час для сконцентрованого уважного
перегляду / прочитання / прослуховування новин.

НАЙПОШИРЕНІШІ ДЖЕРЕЛА НОВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

65%
українські
телеканали

61%
Facebook

55%
близьке
оточення

Новини, які зацікавили, досить часто (у 45 % випадків) обговорюють з оточенням;
суттєво нижчою є частота коментування, поширення, пересилання таких матеріалів
у соціальних мережах (10—11 % для кожної позиції). У 10 % випадків респонденти декларують намір перевіряти новини, які зацікавили, на правдивість. Обговорюють правдивість
чи неправдивіть новин з оточенням не більше чверті опитаних (9 % кажуть, що роблять
це постійно, 15 % — часто).
14 % опитаних запевняють, що колись ознайомлювались з матеріалами щодо
боротьби з дезінформацією. Водночас це не завжди туторіали з медіагігієни; називають
також журналістські розслідування, авторські тексти, які опосередковано зачіпають дезінформацію, маніпуляції чи напівправди, способи їх виявлення та протидії їм.
Тема COVID-19 та пов’язані з нею популярніша серед учасників дослідження, аніж
«газ і тарифи». Обізнаними в темах вважають себе 35 % та 15 %, відповідно. Новини, пов’язані
з коронавірусом, поширюють у соціальних мережах учасники дослідження дещо частіше,
ніж про газ. Водночас в обох випадках частота не є високою: щонайменша частота активності
із поширення 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).
Важливо зазначити, що довіра до джерела інформації та довіра до самої інформації,
згідно з результатами якісного дослідницького модуля, — найважливіші критерії,
що визначають, яким способом медіаспоживачі формують особисте ставлення
до актуальних проблем українського суспільства.
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Один із головних результатів дослідження — формувати типи споживачів медіаконтенту та їхні докладні характеристики, що дасть змогу регіональним медіа
«боротися» за аудиторію, яка так чи інакше потрапляє під вплив дезінформації,
передусім у соціальних мережах. Тим паче, що рівень критичного мислення / медіаграмотності аудиторії — достатньо низький, що зафіксувало дослідження.
Локальним медіа варто звернути увагу на ставлення аудиторії до джерел отримання
новин та способу їх осмислення. Зафіксовані результати дають можливість регіональним
редакціям коригувати власну стратегію інформування аудиторії та демонструють необхідність конкурувати із соціальними мережами як головним альтернативним каналом
формування актуального порядку денного.

19%

38%

спеціально виділяють час для
уважного перегляду, прочитання
чи прослуховування новин

65%

водночас випадково потрапляють
на новини, особливо концентруються
на них, паралельно виконуючи
якісь інші справи

— респондентів протягом останнього року найчастіше отримували новини з українських телеканалів

61%

— з Facebook

55%

— від близького оточення

35%
30%
29%
28%

дізнаються новини спонтанно,
наприклад, випадково
натрапивши на них у стрічці
Facebook, однак уважно читають
їх та заглиблюються у зміст

35%

— з Youtube

— з новинних сайтів

— від людей, з якими контактують (наприклад, продавців, перукарів)

— з Viber-чатів
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Традиційними медіа користувався значно менший відсоток опитаних.
Преса та друковані видання були основним джерелом новин для 14 % респондентів,
радіо — для 12%

Як часто опитані обговорюють правдивість новин:

32%

інколи

25%

обговорюють лише зрідка

19%

ніколи

15%

часто

9%

постійно

Лише 14 % опитаних ознайомлювались з матеріалами щодо боротьби з дезінформацією.
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Відповідно до результатів дослідження, саме онлайн-платформи та соціальні
мережі є головним комунікативним каналом поширення дезінформації.
Респонденти — аргументовано чи інтуїтивно — визначають, що найбільше
на дезінформацію про коронавірус та маніпуляції з тарифами на газ вони натрапляли «в інтернеті» — 88 % та 28 %, відповідно.
Дослідження виявило, що поширювачі дезінформації ефективно використовують
онлайн-платформи та соціальні мережі для своїх цілей, отримуючи підтримку
та довіру аудиторії і фактично формуючи альтернативну до локальних медіа позицію.

Дослідження зафіксувало причини довіри до поширювачів дезінформації, на які варто
звернути увагу локальним медіа:
Антон Гура: подає правдиву інформацію, викликає довіру, «довіряю інтуїтивно».
Павло Павлов: конструктивно висвітлює новини, «знаю його особисто»,
«Павлов — активіст, людина, якій можна довіряти».
Петро Сологуб: подає правдиву інформацію, викликає довіру.
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, часто виступає з розумними коментарями,
«погоджуюся з його думками».

13

Отже, під час дослідницької частини проекту глибоко проаналізовано медіапростір
досліджуваних регіонів, особливості взаємодії локальних медіа та аудиторії з дезінформаційними наративами, визначено типи та специфіку споживання медіаконтенту,
сформовано головні виклики щодо поширення дезінформації через онлайн-платформи
та соціальні мережі.
Головні висновки експертних інтерв’ю, моніторингу медіа та соціальних мереж і соціологічного дослідження було проаналізовано з представниками локальних медіа під час
дводенного тренінгу за участі експертів та дослідників.
За підсумками тренінгової частини локальні медіа отримали рекомендації щодо формування
медіаплану публікацій із протидії дезінформації та специфіки роботи в межах медіамережі.
Одна з головних рекомендацій стосується взаємодії з аудиторією, яка схильна довіряти
дезінформаційним наративам:
Локальні медіа повинні розпочати «війну» з соцмережами за аудиторію,
яка вагається, оскільки відмова від висвітлення дезінформаційних тем чи подій —
хибна стратегія!
Медіа повинні пояснювати, що відбувається, і відповідати на складні питання,
не спрощуючи проблем, які турбують аудиторію.

Експерти та дослідники рекомендували професійні інструменти, які посилять позиції
медіа у процесі протидії дезінформації. Серед них:

01

02

Використання статистики
та експертизи як головних
аргументів проти дезінформації.

Формування аналітичних досьє
на поширювачів дезінформації.

04

05

Пояснення, як мережі
поширювачів дезінформації
використовують атрибути
громадянського суспільства,
щоб провадити свою діяльність:
«права людини», «журналісти»,
«свобода слова».

Системна робота з тригерними
темами, зокрема російські
гроші / російський вплив,
обслуговування інтересів
місцевих політиків, дестабілізація
безпекової ситуації тощо.

03
Розслідування суті
та причин маніпуляцій з боку
поширювачів дезінформації.

06
Робота з емоціями аудиторії,
акцентування на етичності дій
поширювачів дезінформації.
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Окремо було напрацьовано формат публікацій, які, на думку експертів, є ефективними
щодо протидії дезінформації.
01

Пояснювальна журналістика (чому і як працює дезінформація);

02

Журналістика рішень (як ухвалювати правильні / конструктивні рішення);

03

Інтерв’ю (з експертами);

04

Аналітичні тексти (за результатами дослідження);

05

Репортаж (з акцій, подій);

06

Розслідування (звідки взялися Стахів, Гура, Сологуб на інші; російські «сліди»);

07

Новини (події, акції);

08

Відео, тести;

09

Огляди (хто і чому розхитує ситуацію; токсичні медіа та персони).

Ефективність публікацій локальних медіа щодо протидії дезінформації напряму залежить
від їх просування в соціальних мережах, зокрема в тих спільнотах і месенджерах,
які найактивніше використовують для поширення токсичних наративів.
Визначення головних спільнот у соцмережах, месенджерах, через які відбувається
активне поширення токсичних наративів, аналіз їх аудиторії.
Активне просування у соцмережах та месенджерах публікацій, спрямованих
на протидію дезінформації.
Чітке таргетування аудиторії.
Взаємодія у соцмережах та месенджерах з аудиторією, яка вагається, перефокусування її уваги на власні публікації.
Формування в аудиторії довіри до поширюваного контенту.
Формування короткотермінових кампаній / стратегій з просування у соцмережах
власного контенту, зважаючи на актуальність тематики чи важливі інформаційні приводи.
Консультування з СММ-експертами, фахівцями з протидії дезінформації.
Пошук креативних рішень з просування контенту в соцмережах та месенджерах.
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