ЯК НЕ БУТИ ЦІЛЛЮ
ФЕЙКОМЬОТІВ?
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Дослідження «Проєкт Fake X Як не бути ціллю фейкомьотів» були представлені громадською організацією «Держава і я» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID). Проведення цього дослідження стало
можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю громадської організації «Держава і я» 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.
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ВСТУП
Ми живемо в епоху змін. Ми – це перше покоління людей, що живе в інформаційному суспільстві. Ми виробляємо інформацію, ми її споживаємо, ми нею
воюємо. Так, інформація перетворюється на зброю, яка покликана вдарити по
нашій свідомості, нашому світосприйняттю. Інформація може нести нам просвіту і знання, а може привести нас до самознищення. Дезінформація, фейки,
омана та маніпуляції можуть посіяти в суспільстві недовіру один до одного, до
цінностей демократичного суспільства, до влади та уряду. Вони можуть призвести до конфліктів – внутрішніх та зовнішніх, а як показала пандемія коронавірусу
– вони можуть спричинити шкоду суспільному та індивідуальному здоров’ю.
Ми розуміємо, що інформації з кожним днем стає все більше. Ми все більше підписуємося на нові джерела, і все менше відписуємося від старих, наша
стрічка новин вже немає кінця. А час – банальна тривалість доби – не змінився.
Тому у нас все менше часу перевіряти інформацію, що дає маніпуяторам можливість продукувати все більше і більше викривленої, спаплюженої та місцями
підривної інформації.
Саме тому ми не готові миритися із ситуацією, що склалася. В Україні і
цивілізованому світі існує безліч ініціатив, що протидіяють фейкам та дезінформації. Одні успішні, інші – ні. Тому ми не хочемо повторюватись. Завдання проєкту FakeX – це створити спільноту відповідальних людей – тих, хто інформацію
продукує, і тих, хто цю інформацію споживає.
Ми розуміємо, що в часи, коли споживання контенту є не просто словосполученням, а способом існування, то єдиним способом для донесення нових
знань з медіагігієни, критичного мислення та протидії фейкам і дезінформації – є
так само контент. Якісний, цікавий та розважальний.
Саме з такою мотивацією зародився проєкт Fake Х. Саме тому ми розпочали
у травні 2021 року свою діяльність, і саме тому ми сподіваємося, що це лише
початок цікавого шляху.
З цього буклету ви дізнаєтесь, що ж собою являє проєкт Fake Х, з чого він
складався, і чого ми досягли.
Ми спробуємо донести, що протидіяти фейкам надзвичайно складно, іноді
навіть неможливо. Але парадокс криється в тому, що можна просто не ставати
жертвою фейкомьотів, і це досить просто. Достатньо зануритись у бульбашку,
в якій будуть: а) перевірені джерела, б) відповідальна спільнота, в) відсутність
сліпої віри.
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ХАРКІВСЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ
ЖУРНАЛІСТІВ ТА БЛОГЕРІВ
Резиденція проєкту Fake X об’єднала відомих харківських журналістів, розслідувачів, редакторів, блогерів та політологів з однією метою - проговорити
між собою найбільш болісні проблеми роботи з інформацією. Ми хотіли дізнатися, про що говорять між собою журналісти, коли п’ють каву, чи сприймаємо
ми дійсність однаково, якими джерелами вони користуються, як перевіряють
інформацію і як локальний контекст відрізняється від всеукраїнського.

Резиденція відбувалася в партнерстві з Харківською резиденцією
«Слово». «Слово» поєднує два знакових місця для Харкова зі смислоутворюючим потенціалом, який здатний позначити місто на культурній
мапі світу. Резиденція запрошує письменників (прозаїків, поетів, драматургів, сценаристів), вчених-гуманітаріїв, режисерів, акторів. Резиденція приймає гостей у меморіальній квартирі видатного славіста Юрія
Шевельова та у легендарному письменницькому будинку «Слово» - в
квартирі, яка належила Петру Лісовому, журналісту 1920-х.
Ми невипадково розмістилися у «Слові». Бо фейки та брехня - такі
самі слова. Пропагандисти, маніпулятори та конспірологи формують
паралельну реальність так само, як і письменники, які пропонують нам
інші світи у своїх творах. Але світ письменника - нереальний, і ти одразу
це знаєш. А ось слова пропагандистів багато хто сприймає на віру.
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ХТО ВОНИ - НАШІ РЕЗИДЕНТИ?
ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО
сторітелер, медіатехнолог, працює в журналістиці
та публічних комунікаціях з 2004 року, у 2018-2020
рр. викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна;

МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ у Харківській області;

ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр», 2021 року переможець номінації «Експерт-знахідка» премії «Честь
професії»;

ВІКТОР ПІЧУГІН
один зі спікерів нашої конференції, журналіст, директор з розвитку медіа-групи «Накипіло», тренер
програм Академії Deutsche Welle і співзасновник
«Громадського Телебачення. Харків»
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ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.

ЮЛІЯ БІДЕНКО
Модерувала дискусії та підготувала вступні огляди
до тематичних блоків збірки журналістських рефлексій кураторка резиденції, кандидатка політичних наук, доцентка, гарантка магістерської програми «Глобальні студії та світова політика» кафедри
політології ХНУ імені В.Н. Каразіна, експертка Ініціативи Представництва ЄС в Україні «Team Europe
Kharkiv», викладає авторські дисципліни «Медіа та
політика», «Громадянське суспільство, права людини та адвокація», курс громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики», що розроблений
Міжнародною фундацією виборчих систем, залучається до неформальної освіти у якості тренерки
з питань публічної політики, комунікаційних та адвокаційних кампаній і гендерної рівності; співпрацює
з вітчизняними та міжнародними аналітичними центрами.
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ПРО ЩО МИ ГОВОРИЛИ
НА РЕЗИДЕНЦІЇ?
Загалом, у нас було 5 зустрічей на теми, які (як нам здається) найбільш резонують у Харкові в контексті аналізу глобальних інформаційних трендів та
завдання протидії фейкам. Ось теми кожної з зустрічей:
Контент: автор і аудиторія: авторське право, репутація, відповідальність
та її межі, інтелектуальна власність в епоху Інтернет;
Дезінформація та проблеми критичного мислення;
Що таке медійний треш і чому люди його вживають?
Чому не стріляють журналістські розслідування;
Локальна конспірологія в українських містах та міські легенди;
Анонімні канали новітніх медіа і журналістські стандарти (журналісти,
блогерство, пабліки). Чи варто працювати по стандартах, і які
перспективи класичних і нових медіа?
Далі ви можете прочитати ті тексти, які написані нашими резидентами за
результатами групової роботи та запеклих дискусій під час засідань. Але цей
цікавий досвід спілкування зі справжніми професіоналами своєї справи дали
нам змогу зробити такі власні висновки:
Харків нічим особливо не відрізняється від інших регіонів в контексті
вразливостей до гібридних та інформаційних загроз. Так, перед виборами
мера Харкова кількість фейків виросла, але цей процес пов’язаний із брудними методами штабів кандидатів. Профільні служби (як, наприклад, СБУ)
показують у Харкові певну ефективність, зачистивши російську агентуру в
регіоні. Харків і харківські події доволі рідко стають об’єктом маніпуляцій і
дезінформації з боку Росії. Пропагандисти РФ переважно фокусуються на
подіях з інших регіонів (Донбас, Південь, Київ).
Головні загрози, які зараз помітні в Харкові - характерні для країни взагалі, або ж для усієї східної частини України. Так, російські дезінформаційні кампанії щодо підриву довіри до влади, або дискредитація вакцинації та
посилення розбіжностей в контексті пандемії коронавірусу характерні для
всієї України. Посилення панічних настроїв щодо можливого повномас-
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штабного вторгнення, посилення голосів проросійських політиків, п’ятої колони тощо - характерні для усіх регіонів України, що межують з РФ. Це пов’язано із питанням російської мови, спільних культурних та ціннісних зв’язків
з державою-агресором та часткою населення, що дивиться російські або
проросійські медіа.
Локальним медіа дуже важко існувати. Особливо тим, які цінують свою репутацію, намагаються відповідати стандартам, перевіряти інформацію та не
вестися на хайп чи «гарячу новину». Вони інституційно програють у швидкості подачі новин в порівнянні із Телеграм-каналами або блогерами, які не
зв’язані обов’язками, відповідальністю, етикою тощо.
Журналісти - теж люди. Коли ми кажемо, що редактори і журналісти мають
стати бар’єром на шляху фейків, що саме вони мають бути нашим фільтром
і перевіряти інформацію, ми забуваємо, що журналісти знаходяться в такому ж самому інформаційному середовищі. Ми переповнені інформацією,
кількість ресурсів, на які ми підписані, постійно зростає, і в нас не вистачає
часу все перевіряти. Теж саме відбувається і у журналістів. Інфоприводів
стає все більше. Все більше виникає джерел, звідки ці приводи беруться. І все менше часу залишається на перевірку інформації, на відстеження
«того, кому це вигідно». І поки ти витрачаєш години на фактчекінг, черговий
анонімний телеграм-канал вже все злив.
Це ті три блоки проблем, які ми собі окреслили, і на які поки що немає
відповіді. Але ми не плануємо зупинятися на шляху побудови спільноти відповідальних людей.
Головне, що ми зрозуміли завдяки резиденції - що чесні, порядні журналісти
в Харкові є. Ми сформували для себе коло людей, яким ми можемо довіряти, і які
відповідально ставляться до своєї роботи. І так, ніхто не захищений від фейків.
Але щоб трішки посилити наш захист, щоб зрозуміти, в якому середовищи працюють наші медіа - ми пропонуємо вашій увазі тексти наших резидентів.
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ВЗАЄМОДІЯ ВИРОБНИКІВ
КОНТЕНТУ З АУДИТОРІЄЮ
Найпоширеніше пояснення того, чому в медійному просторі з’являється неправда, досить просте. Якщо ти виробник медіа-контенту - ти хочеш мати аудиторію. Спочатку тобі досить маленького пулу «поціновувачів твоєї творчості».
Але потім ти починаєш інвестувати в свій медіа-продукт більше часу, а тому
хочеш, щоб твоя авдиторія зростала. Потім з’являються думки про капіталізацію, рекламу та рекламодавців. І все - тепер ви з аудиторією залежите один від
одного.
В цей час твої конкуренти так само не сплять. Але вони іноді можуть перебільшити значення тієї чи іншої події, додати трохи страху, сексу, або скандалу. Вони змушують людей злякатися, або сміятися, або заздрити. Змушують
людей відчувати емоцію. Але трішки прибріхують для цього. І от одного дня твої
підписники перейшли до твого конкурента, і ти залишився сам.
Медіа-ринок – це простір, де, здається, конкурують усі. Телеканали змагаються між собою за увагу глядачів та гроші рекламодавців, газети і сайти конкурують між собою за кількість переглядів та переходу за посиланнями. Але
ситуація кардинально змінюється сьогодні. Останні роки між собою за читачів,
за право формувати їх світогляд борються інституції абсолютно різних «вагових категорій», адже, починаючи з 2019 року1 національні канали поступились
інтернет-медіа у ролі головного джерела інформації українців. Тобто за право
вплинути на те, чи підеш ти голосувати або вакцинуватись від Covid-19, сьогодні на одному рівні впливу конкуруватимуть медіа-холдинги, публічний мовник,
що керується стандартами та перебуває під увагою Національної ради з питань
телебачення та радіомовлення, та умовна Інстаграм-блогерка, що ділиться
бьюті-порадами чи пише про власне сімейне життя. Можливо, саме така Інстаграм-блогерка матиме більший вплив на твоє рішення.
Ми живемо у ХХІ столітті, в інформаційному суспільстві, в епоху соціальних
мереж. Тут може бути купа інших епітетів, які характеризують наш час, але у всіх
цих епітетів є головна ознака - ми прагнемо інформації. Ми залежні від неї, ми
хочемо грунтувати на інформації свої рішення.
1 — Онлайн медіа та соціальні мережі перехопили лідерство у телебачення за популярністю в Україні,
— нове опитування USAID-Internews щодо споживання ЗМІ. Internews-Ukraine (22.10.2019). URL: https://
internews.in.ua/uk/news/onlajn-media-ta-sotsialni-merezhi-perehopyly-liderstvo-u-telebachennya-zapopulyarnistyu-v-ukrajini-nove-opytuvannya-usaid-internews-schodo-spozhyvannya-zmi/
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У цьому зв’язку психологи почали усе частіше казати про FoMO (fear of
missing out) - синдром страху втрачених можливостей, Поняття FoMO, було
включено в Оксфордський словник у 2013 та визначається як «занепокоєння тим, що в даний час може відбуватися захоплююча або цікава подія, часто
викликане публікаціями на веб-сайтах соціальних мереж». За даними досліджень2 56% аудиторії мають острах пропустити важливі оголошення чи події, а
69% відчувають, що вони точно втратять певні можливості, якщо не перевірятимуть стрічку новин в мережі.

КОРОТКИЙ ТЕСТ: «Чи страждаєш ти на FOMO?»
Ти перевіряєш стрічку новин у своїй мережі щогодини або
частіше?
Ти уважно слідкуєш за постами своїх друзів в мережі, навіть у
відпустці чи під час канікул?
Ти б не поїхав у відпустку у місце, де немає інтернету?
Якщо твій смартфон розрядився або не має доступу до мережі
більше, ніж півгодини, ти відчуваєш паніку?
Якщо тобі добре, то обов'язково слід показати це через со
ціальні мережі (оновити статус, виставити фото чи сторіз)
Ти реєструєшся майже на всі події, які бачиш у стрічці, але
чомусь не відвідуєш навіть половини з них?
*Якщо більше половини відповідей стверджувальні, то скоріш
за все, ти маєш синдром втрачених можливостей.

Особливо необхідність інформації, що може стати керівництвом до дії, чи
принаймні допоможе нам виробити власну точку зору, підсилюється у кризових
ситуаціях або при персональному стресі, з чим неодноразово стикалась Марія
Малевська, знімаючи теле-сюжети в зоні бойових дій або з місць аварій.
Окрім гри на психологічних потребах та страхах, деякі медіа та блогери
використовують свідому провокацію та підбурювання до запеклих дискусій із

2 — Gilbert, Nestor. 45 Interesting FOMO Statistics: 2021 Effects, Demographics & Marketing. FinancesOnline.
2021. URL: https://financesonline.com/fomo-statistics/
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використанням мови ненависті. За визначенням Ради Європи3 до мови ненависті можуть бути віднесені меседжі, що поширюють, підбурюють, пропагують
або виправдовують расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм та інші форми ворожнечі на основі нетолерантності, тобто можуть бути конкретизовані в
термінах етнічної, релігійної, гендерної приналежності, віку та стану здоров’я,
походження та громадянства. Мову ворожнечі, яка містить вказівку на загальну
ознаку (типу «всі жінки тупі», або «всі мігранти – небезпечні і не мають знаходитись у нашій країні»), слід відрізняти від образи, яка завжди персоналізована,
однак саме мова ворожнечі може створювати у суспільстві небезпеку зростання злочинів на ґрунті ненависті4, і саме цю тему розкриває співробітниця «Суспільного» Тетяна Федоркова далі у своєму тексті.

Перевір свій пост на наявність мови ненависті:
Чи є в твоєму дописі пряме твердження чи натяк, що усі
представники певної групи є поганими, неповноцінними чи шкодять
суспільству?
Якщо ти використовуєш чиюсь цитату, жарт чи анекдот - чи є в них
образливі сленгові назви певних груп?
Чи є в твоєму пості заклик до заборони певних дій чи ураження в
правах для всіх представників певної групи або усіх, хто об’єднаний
певною загальною ознакою?

Деякі держави впроваджують більш жорсткіші норми регулювання мови
ненависті та дезінформації, а інші покладаються на журналістську етику, саморегуляцію ЗМІ в умовах свободи слова, ставлячи у пріоритет вільний розвиток
медіа-ринку. Олександр Костенко вбачає в такій ринковій взаємодії ЗМІ головну причину зниження якості контенту. Віктор Пічугін, співробітник незалежного
медіа «Накіпєло», намагається віднайти рецепт балансу між гострим контентом
та журналістською етикою, а журналіст-розслідувач Павло Новик виступає за
системну освіту з протидії маніпуляціям медіа.
3 — Рекомендация N R (97) 20 Комитета министров Совета Европы государствам-участникам по
вопросам "разжигания ненависти"(1997). Верховна Рада України . http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/994_093
4 — Розуміння поняття «злочини на ґрунті ненависті»: Посібник для України (2015). Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ODIHR). https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/208186.pdf
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ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
Хайп, гумор та мова ворожнечі. Класичні адекватні ЗМІ не гоняться за хайпом, на відміну від пабліків, спільнот у соцмережах та кровожерливих «жовтих»
медіа. Це призводить до втрати кліків, але залишає читача, для якого фільтрують
увесь токсичний контент. Разом з тим, існують ЗМІ, що виглядають як традиційні,
але їхній контент часто будується на хайпі та емоціях. До прикладу: перед роковинами авіакатастрофи Ан-26 «ТСН» («1+1») використав у репортажі кадри з
матір’ю загиблого командира літака, яка дістала зі скриньки все, що залишилося
від сина – золоті ланцюжок та кільце. Прикраси були загорнуті у тканину, були в
сажі. Ці кадри тяжкі емоційно. Вони малюють страшну картину, і постає велике
етичне питання – наскільки коректно показувати таке, навіть якщо сама мати
дістає цю скриньку. Після цього спілкування мати командира розповіла іншим
журналістам, що дуже плакала після інтерв’ю і більше ні з ким не говоритиме, бо
не хоче повторення травматичного досвіду. Для себе я роблю такий висновок:
слід добре подумати, які наслідки можуть мати для конкретних людей хайп та
погоня за емоціями заради кількахвилинного сюжету.
Хайпом також є публікація у новинах «незамилених» фотографій з місць ДТП, катастроф і так далі. Традиційні медіа мають правила щодо цього. Так,
з власного досвіду, можу зазначити, що у редакційних засадах Суспільного
є вимоги до «шокового контенту». Під час висвітлення надзвичайних пригод,
воєнних дій в матеріалах Суспільного обережно, без зайвого натуралізму та з
повагою до людської гідності відображаються наслідки певних подій. Не дозволяється показ мертвих людей і тварин. Зі своєї практики скажу, що навіть знаючи ці правила, одного разу отримувала зауваження від керівництва Суспільного,
адже у новині про вбивство тварини у Харкові розмістила фото з кров’ю, яку у
випадку крупного плану, за правилами редакції, слід «замилювати». Є обмеження і для словесного опису шокуючих подій. Щоб не помилитися, у своїй практиці
я зазвичай раджусь з колегами – і якщо хоч у когось виникають застереження,
редагую текст.
Нові майданчики, такі як «ТікТок», дають медіа нові напрямки розвитку з
використанням нетрадиційних форм подачі інформації та гумору. Але для традиційних медіа це все одно тяжка справа – знати межу і не перегнути палки.
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Мені здається правильною політика, коли медіа бореться з мовою ворожнечі
та образами у коментарях. Для цього має існувати модерація. У своїй практиці
я також займаюся видаленням або приховуванням хейтерських коментарів, які
виходять за рамки здорової дискусії. В деяких випадках, коли немає лайливої
лексики, але є образи з обох сторін словесного конфлікту, часто противників з
політичних питань, мені буває складно прийняти рішення. В такому разі я теж
само раджуся з колегами. На Суспільному є правила: в разі видалення коментарів під дописом спільноті повідомляється, що частина коментарів була видалена через порушення чемної дискусії, а зухвалі порушники можуть бути заблоковані. Найбільше хейтерських коментарів за останній час на моїй пам’яті було
під прямою трансляцією «Харків-прайду». Це був нескінченний потік образ,
які ми миттєво видаляли. Також згадую такий момент прояву мови ворожнечі:
коли марш «Харків-прайду» рушив проспектом Науки у Харкові, один з противників заходу під час прямої трансляції кричав «Смерть ЛГБТ». Виходило, що ми
транслюємо заклики до смерті – у той момент кореспондентка вголос проговорила, що «Суспільне засуджує будь-які прояви чи заклики до насильства». Це є
позицією медіа і боротьбою з подібним хейтом.
Журналіст і людина в соцмережах. На мою думку, журналіст має підкорятися редакторській політиці щодо появи у соцмережах. Пам’ятаю, у мене був
особистий конфлікт в коментарях під дописом на «МедіаПорті» з людиною, яку
я добре знаю. Я дозволила собі говорити «на ти» і не соромилася у виразах,
але потім шкодувала про це, правильно було б промовчати, аргументів у опонента не було, а він прийшов в коментарі як «троль». Люди, які бачили цю гілку,
запам’ятали мене як «істеричку», що могло відбитися і на бренді, хоча насправді я веду себе пристойно. Коротше, цей випадок був мені наукою. На власній
сторінці я часом висловлююсь з питань, які мене можуть особливо зачепити і
я відчуваю, що однієї моєї статті на сайті або деінде – просто замало. Так було
торік, під час хвилі COVID у Харкові, коли міська влада зволікала з відкриттям
міських лікарень для боротьби з хворобою. Формат допису у соцмережах дозволяє «тегнути», кого треба, і бути вільнішим, ніж у медіа – я не маю слідувати
усім редакційним стандартам, але разом з тим повинна відчувати межу, щоб
своїми емоціями не зашкодити медіа, в якому працюю.
Інформаційна зануреність та FOMO. Через те, що я працюю у діджитал-відділі на стрічці новин, я вимушена стежити за усіма місцевими медіа та основ-
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ними спільнотами в соцмережах. Проте останнім часом я почала себе обмежувати у споживанні контенту з пабліків, залишивши лише один великий. Мені
допомагає те, що у мене у відділі є люди, які продовжують стежити за спільнотами, і в разі чого – я все одно знатиму. Така інформаційна гігієна мені морально
дуже допомагає. За рік, як я відписалася від безлічі міських спільнот, я нічого не
втратила. Тоді ж, коли зрозуміла, що з усіми цими пабліками починаю деградувати, я структурувала у Telegram папки, які обов'язково читаю – там, звісно, залишається купа новинних каналів, але є і канали про книжки та подкасти, якими
я останнім часом захоплююся. В Google та Apple подкастах я підписана на американські подкасти, які намагаюся часто слухати, щоб розуміти, як вони зрежисовані і вчитися їх монтажу. Зараз я створюю подкаст для Суспільного «Ан-26.
Історія останнього польоту», і мені здається, цей досвід слухання подкастів мені
дуже допомагає у роботі.

МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ
у Харківській області.
Кожен мій ранок починається з телеграм-пабліків. А потім ще вдень. І ввечері перед сном. Це щонайменше. Я професійний журналіст, і якщо раніше цю
функцію – «оперативка» - для ЗМІ виконували зведення від швидкої, ДАІ, поліції,
ДСНС, то нині – телеграм-канали. Я підписана на зо три десятки регіональних
каналів. І я вимушена читати і передивлятися купу непотребу і трешу. Бо ж боюся пропустити щось справді важливе. Реальність сьогодні така, що інформація
про якусь пожежу або резонансу ДТП може з’явитися в якомусь з каналів зранку, а офіційна інформація від поліції або рятувальників - тільки надвечір або ж
наступного дня. Або взагалі не з’явитися. І це головна причина, чому десятки
тисяч містян читають соціальні мережі та пабліки в Телеграм. Уявне відчуття,
що ти – в потоці, що оперативно отримуєш найсвіжішу інформацію. Та чи правдива вона? Люди здебільшого не дочекаються пари годин або вечірніх випусків
новин – аби отримати збалансовану та перевірену інформацію. Їм здається, що
вони ВЖЕ все знають, далі – не цікаво. Вони так і вважатимуть винуватцем ДТП
того, кого в перші хвилини після трощі вказали автори посту.
Ще одна причина, чому люди надсилають інформацію та відео саме до соціальних мереж – ефективність. Їх сьогодні читають посадовці та комунальники
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– й виявляється, цей шлях набагато швидший та ефективніший, ніж дзвонити на
гарячу лінію мерії або якоїсь із комунальних служб. За два дні після якогось посту-скарги у пабліку з’являється пост-результат: «приїхали, поклали асфальт»,
«прибрали кіоск із цигарками, що заважав проходу». Викласти відео порушника
ПДД через новітнє медіа – набагато ефективніше, адже суспільство не довіряє
правоохоронній та судовій системі.
Ще одна причина – анонімність. До мережевих груп або каналів можна надіслати фото/відео/інформацію без авторства. Просто поскаржитись. Часто виявляється, автори таких постів не готові відкрито говорити про свої проблеми,
ставати обличчям конфлікту.
Соціальні мережі в цілому та пабліки зокрема, нині – велика частина життя,
й ігнорувати це явище вже не може ніхто. Ані прості містяни, ані журналісти,
ані посадовці. Але що можуть традиційні ЗМІ протиставити телеграм-каналам?
Лише фактчекінг та збалансованість.

ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО
сторітелер, медіатехнолог.
Медійні тренди, як і тренди рітейлу, виникають там, де є споживчий попит. У
кожен час існує певна споживча стрічка, подібна до касової стрічки у супермаркеті, на яку покупець викладає свої покупки. Закони маркетингу передбачають,
що магазин заповнюватиме свої полиці тим, що частіше з'являється на касових
транспортерах. Так само і в медіа: якщо редактор бачить підвищений попит на,
наприклад, тему тарифних протестів – він робить на сайті окремо винесену
плашку, під яку збирає всі релевантні новини. Ринок медіа особливо не відрізняється від будь-якого ринку і майже всі тренди тут диктує покупець.
Разом з тим не варто забувати, що завдання сучасних медіа як інструменту
– це продаж аудиторії меседжу (як правило, або політичного, або спрямованого
на прямі продажі). Ця мета обгортається численними шарами фан-інформації,
яку ми помилково приймаємо за журналістику. Насправді, схема досить проста:
певному медіа потрібно продати вам позитивну інформацію про якусь персону.
Для цього працівники медіа вивчають ваші уподобання, ваші підписки та ваш
культурний код, щоб максимально залучити вас через фонову цікаву для вас
інформацію. Ви любите рецепти? Ось вам рецепти. Вам цікаво, від кого народила Пугачова онука? Ось, будь ласка, переходьте за посиланням. Вам подають
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ту інформацію, яку ви хочете (так-так, для цього таргетні дані збирають під час
проходження тестів «Який я персонаж Гаррі Поттера»), а коли ви звикаєте до
цієї годівниці зі знайомою їжею, вам додають до неї щіпку кандидата чи іншого
позитивного образу.
Таким чином, споживач сам диктує медійнику склад страви, в яку йому покласти отруту.

ВІКТОР ПІЧУГІН
директор з розвитку медіа «Накипіло».

Соцмережі і останні паладини етики
Соцмережі розмили і знищили етику спілкування. Анонімність дописувачів,
віддаленість і дегуманізація співбесідника і, іноді, жага виділитись перетворили
поле «коментувати» на Facebook навіть не на поле бою, а на вольєр з мавпами,
які для розваги кидають один в одного всім, що лежить поряд.
Медіа реагують на це по різному. Хтось радіє тому, що кількість коментарів,
у тому числі із мовою ненависті, підвищують популярність посту, хтось намагається боротись, інші — роблять вид, що проблеми немає.
Навіщо ж медіа робити щось з мовою ненависті, або пропагуванням антинаукових теорій в коментарях? Перша причина — власна репутація. Соцмережі —
зараз те місце, за яким читач складає перше враження про ЗМІ. Притомні люди,
побачивши сотню коментарів з жовчю, підуть до іншого джерела інформації. Ті
ж, хто залишають ці коментарі, згодом теж підуть в інше місце, де знайдуть ще
яскравіші приводи бризкати слиною на екран.
Друга причина — гроші. Великі рекламодавці не хочуть асоціювати свій
бренд з негативом і не бажають, щоб назва їх компанії була поряд з закликами
когось вбити. Саме тому вони часто йдуть до менших за аудиторією видань, які
не толерують «срачу» у себе на сторінках.
Третя, дуже ідеалістична на перший погляд, причина — це психічне здоров’я
суспільства. Гілки коментарів з хейт-спічем створюють вигляд, що всі навколо —
чорнороті озлоблені виродки і надії на те, що щось зміниться, немає. Це в свою
чергу, впливає на сприйняття людиною всього суспільства, у когось викликає
розпач і безсилля. Врешті-решт це, разом з іншими факторами приводить до
того, що люди не хочуть приймати участь в суспільному житті і не йдуть, наприклад, на вибори.
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Що ж з цим робити ЗМІ? Перша модель, яку сповідують останні паладини
етики від медіа — вогнем і мечем викорінювати ненависть в коментарях. Оцінювати, видаляти, оцінювати, видаляти, банити. Це спрацьовує, але я не уявляю,
яких моральних сил коштує журналістам і редакторам таких медіа перечитати
всі ці коментарі і вирішити — чи переступив коментатор межу.
Другий підхід — сміятись. Люди, які пропагують ненависть і злість, дуже часто бояться здатися смішними на публіці. Вони звикли викликати сльози, ненависть, страх, але не сміх. Американське шоу Джиммі Кіммела має чудовий
формат Mean Tweets. Зірки шоу-бізнесу читають твіти, написані з ненавистю до
них, і сміються з цього і з тих, хто їх написав.
Третій підхід — будувати сильну спільноту навколо ЗМІ. Тих людей, які швидше за вас бачать абьюзивні коментарі, реагують на них, висміюють авторів, чи
просто скаржаться на коментаторів в техпідтримку.
Який би підхід ви не обрали, це буде важко. Врешті-решт це може привести
ваше медіа до якісної аудиторії, більших рекламодавців і покращення ментального здоров’я ваших працівників. Але це не точно.

ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник ГО
«Харківський антикорупційний центр»
У той час, як класична журналістика (кращими прикладами якої виступають
публічні мовники, як-от “Суспільне”) має слідкувати за балансом, точністю та
достовірністю інформації, уникати мови ворожнечі та ненормативної лексики,
телеграм-канали та блогери всього цього не дотримуються. Це призводить до
того, що інформацію вони отримують і публікують швидше, а за рахунок коментарів, які не модеруються, ще й отримують великі охвати. Більше того, заради
переглядів ці анонімні телеграм-канали можуть публікувати не тільки неперевірену, але й завідомо неправдиву інформацію. Подібна ситуація стосується
й блогерів, які роблять як текстовий так і відео-контент. Маніпуляції, хейт, провокативні заяви. Багато що з цього робиться лише заради лайків, поширень та
більшого охоплення авдиторії і як наслідок збільшення надходжень від реклами.
Як протистояти подібному шквалу неперевіреної але оперативної інформації - це складне, навіть, надскладне завдання. Але можливо, хоча потребує
багатьох ресурсів. Тож, насамперед, боротьба з фейками, неперевіреною та
шкідливою у різних сенсах інформацією (наприклад, відверта дезінформація про
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вакцинацію може привести до того, що людина не зробить вчасно щеплення,
захворіє та отримає ускладнення) має бути державною політикою. І без продуманої кампанії ефективна боротьба неможлива.
Одним з варіантів боротьби може бути ціла соціальна кампанія боротьби
з неперевіреною інформацією. Результатом цієї кампанії має бути стійке несприйняття у суспільстві поширення неправдивої інформації. Має бути створене
таке середовище, де поширення неперевіреної інформації прирівнюється до
такого явища, як сплюнути на підлогу. Тобто негарно та неетично.
Зробити це можно за допомогою кампанії з соціальної реклами у масштабному сенсі. Мова йде не просто про борди. Мова йде про кампанію, яка буде
залучати багатьох людей, у тому числі й селебриті, які в різний спосіб доносять
людям неетичність поширення неперевіреної інформації. Це може бути й соціальні відео-роліки, спланована кампанія у соцмережах, елементи вірусної реклами тощо. Але це точно довга, коштовна робота.
Крім того, не варто уникати роботи з молодим поколінням «Тік-току». Це покоління активно слідкує за трендами. Тренди грають важливу роль у їх сприйнятті інформації. Але працювати з ними доведеться тими інструментами, які
вони використовують. У тому числі мова йде й про промоцію через Тік-ток. Одним з елементів поширення критичного мислення серед молодого покоління,
зокрема, підлітків, може бути введення курсів у школі. Наприклад, проведення
олімпіад по виявленню фейків та маніпуляцій.
Інший приклад, як у тоталітарному середовищі, де майже відсутня вільна та
незалежна преса, а суспільство вживає провладний контент - це промотувати
збалансовані матеріали. У Білорусі представники «Радіо Свободи» для подання
власних матеріалів використовували нішеві групи та пабліки. Наприклад, вони
вели групи для молодих мам, автолюбителів, рецепти тощо. Де був відповідний
контент. Але періодично розбавляли його власними матеріали, які були дотичні до цих сфер. Таким чином, авдиторія, яка взагалі не цікавилася матеріалами
«Радіо Свободи», починала їх отримувати та читати.
Ще один приклад – це поширення через гумор. Банальні анекдоти або
історії для стендап-шоу можуть бути зброєю проти фейків. Достатньо згадати як
до анекдотів про партійну номенклатуру ставилися у Радянському Союзі. І що за
анекдот про вождя можна було отримати реальний термін Подібне є зараз і у
Білорусі. Але використовувати цей механізм можна ж по-іншому. Якщо є анекдоти та меми про британських вчених, чому не бути про «жертв дезінформації».
Не думаю, що багато людей хочуть стати героями розповідей та анекдотів, де
вони виглядають дурниками.
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ФЕЙКИ, МАНІПУЛЯЦІЇ
ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
Останнім часом інформація про фейки та дезінформацію у бульбашці дослідників, медійників та активізованої громадськості чи не перевищує кількість
самих фейків як таких. Саме слово «фейк» стало настільки вживаним, що іноді
ми можемо застосовувати його і до тих фактів, які нам не подобаються, і до фактів, що є реальними, але шкодять безпеці або суспільній моралі, і до образ чи
жартів. У 2017 «fake-news» стало словом року, а використання цього словосполучення зросло на 360%. Словник видавництва Collins вказує, що це «фальшива,
часто сенсаційна інформація, розповсюджена під виглядом новин5».

Не варто плутати поняття «fake» із поняттям «deep fake» – методикою синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті
та використовується для поєднання і накладення існуючих зображень
та відео на вихідні зображення або відеоролики. Методи виявлення
жестів та перетворення на цільове відео, яке схоже на цільову особу,
були представлені в 2016 і дозволяють обчислення в режимі реального часу підробних мімічних виразів у існуючому 2D-відео.
Технологія «глибокого фейку» може служити для розповсюдження фальшивих новин, але також використовується в наукових, освітніх
та культурних цілях – наприклад, співробітники музею Флориди створили штучну копію Сальвадора Далі, який розповідає відвідувачам про
свою творчість6, а Новозеландська компанія Soul Machines створила
першого цифрового вчителя-аватара Вілла, який навчає школярів курсу з відновлюваної енергетиці7.

5 — https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news
6 — Museum creates deepfake Salvador Dalí to greet visitors (28.05.2019) https://youtu.be/64UN-cUmQMs
7 — World’s first digital teacher starts work teaching kids about energy. (5.09.2019). https://www.
fanaticalfuturist.com/2018/09/the-worlds-first-digital-teacher-starts-work-teaching-kids-about-energy
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ДО ФЕЙКОВИХ НОВИН ПРИЙНЯТО ВІДНОСИТИ:
намисно створені фейки;
жарти, що сприйняті як правда;
масштабні містифікації;
навмисно однобоке висвітлення подій;
історії, в яких «правда» є суперечливою8.
Однак, Комітет з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ Палати Громад британського парламенту віддає перевагу терміну «дезінформація», а Рада
Європи послуговується терміном «informational disorder» (з англ. - інформаційний безлад), щоб відобразити сучасну ситуацію в цілому. Саме у цій доповіді для
Ради Європи Клер Вордл та Хосейн Дерахшан пропонують розділяти фейкові
повідомлення в залежності від правдивості та наміру розповсюдження на:
навмисно створені фейки й поширені з метою заподіяти
шкоду (disinformation);
фейки, що створені без наміру заподіяти шкоду (misinformation);
створені на основі реальних подій чи інформації й поширені для того,
щоб заподіяти шкоду (malinformation9).
У вузькому розумінні дезінформацію розглядають як спосіб психологічного
впливу на свідомість людини чи суспільних груп, засобом якого є інформація,
з метою отримати необхідну поведінку чи сформувати думку. Дезінформацію
створюють штучно і навмисно з метою заподіяти шкоду - конкретній людині
або суспільству в цілому. До misinformation можна віднести жарти, розіграші та
бездумні репости повідомлень від друзів чи лідерів думок. А ось malinformation
являє собою улюблені нашими політтехнологами «зливи» розмов посадовців,
компроматні фото та відео, хоча у меншому масштабі з таким типом повідомлень могли стикатись пересічні користувачі – шкільний булінг, знятий на смартфон, публікація інтимного контенту колишніми закоханими або зафільмована та
викладена в мережі заклятими друзями агресивна поведінка під впливом алкоголю.
8 — Media trends: Inside publishers’ battle against fake news (2017) https://www.agilitypr.com/pr-news/
public-relations/media-trends-inside-publishers-battle-fake-news/
9 — Claire Wardle, Hossein Derakhshan Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for
research and policy making (2017). Council of Europe. https://edoc.coe.int/en/media/7495-informationdisorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html
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Розширені можливості дезінформації пов'язані з багаточисельними та
стрімкими потоками інформації, які споживач вже не в змозі адекватно оцінити.
Ба більше, у ситуації стресу здатність мислити критично знижується, а часу, навичок чи засобів для перевірки оголошень іноді просто немає - про це, до речі,
пише наша резидентка Марія Малевська. Повідомлення у соціальних медіа досі
часто сприймаються як правда, бо вони першопочатково подавались як голос
конкретної людини-свідка. Спочатку не передбачалося, що масовий повтор цих
повідомлень може робитися штучно за допомогою тролей та ботів.

КОРОТКИЙ ТЕСТ на інформаційну гігієну:
Чи доводилось тобі особисто перевіряти справжність фото або
картинки у пошуковій системі чи за допомогою спеціальних сайтів?
Чи переходиш ти за посиланнями, що надаються у новині,
чи звертаєш увагу на ці перешоджерела або їхню відсутність
у матеріалі?
Чи доводилось тобі окремо шукати інформацію про експерта,
що згадується у повідомленні?
Чи маєш ти власні правила відбору повідомлень або відео для
поширення або чи робиш паузу перед тим, як поділитись
чужим контентом?
Коли ти робиш власний пост або даєш себе втягнути в дискусію
в соціальних мережах, чи пам’ятаєш ти про можливість інших
робити знімки екрану?
Чи маєш власну історію, коли дезінформація чи фейк вплинули
на твою поведінку чи рішення твоїх близьких?
*Якщо на більшість питань твої відповіді «так», то, вітаємо,
ти – обережний користувач

Хоча у спеціальному соціологічному дослідженні з медіаграмотності, що
було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення StopFake у 2017 році, 60% українців заявили, що в цілому здатні відрізнити
неправду, менше половини керуються у першу чергу перевіркою фактів в інших джерелах (46,3%), а більше третини (34,5%) звертаються за спростуванням
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інформації до знайомих, родичів, колег, у той час, коли 30 % керуються тільки
власною інтуїцією10.
Безумовно, інтуїтивний підхід може бути стати у нагоді, коли критичне мислення, здатність відділяти факти від оцінок, зіставляти зміст та заголовок, сформовані у більшості громадян з дитинства і вмикаються «на автоматі» (на чому
наголошує Олександр Костенко). Однак, як показує сучасна практика, жодне
суспільство не є цілком унебезпеченим від пропаганди та дезінформації. Попри
велику кількість проектів та ініціатив останніх років, що спрямовані на розвиток
критичного мислення, дезінформація та маніпуляції не зникають з інформаційного простору та все ще знаходять свого споживача, особливо під час політичних баталій та соціальних потрясінь на кшталт пандемії Covid-19. Крім того,
здатність відділяти фейки від фактів може бути різною в залежності від віку та
освіти, а інформаційна стійкість суспільства часто пов’язана також з феноменом
недовіри – до влади, медіа, та навіть, один до одного, про що пишуть Павло Новик та Тетяна Федокова.
• навмисно створені фейки й поширені з метою заподіяти шкоду (disinform

ation);
10 — Запит на медіаграмотність. Як українці розрізняють фейки? StopFake (2017). https://www.stopfake.
org/ru/osvedomlennost-i-otnoshenie-k-dezinformatsii-i-propagande-v-smi-otchet-ob-issledovaniistopfake/
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МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ
у Харківській області.
Люди у стресі більше схильні вірити фейкам. Причому, найнеймовірнішим.
Чим більший стрес – тим легше людина вірить фейку. Я зрозуміла це у перший
же рік роботи на Донбасі. Там, у прифронтових населених пунктах Донеччини та
Луганщини, це дуже добре і наочно видно. Люди, які потерпають від обстрілів,
перебувають у перманентному страху - світ до них ворожий, світ небезпечний,
вони не знають, чого чекати наступної хвилини – і вони вірять майже усьому. Це
– один із засобів, що його Російська Федерація успішно використовує у нинішній
гібридній війні.
«Розіп’ятий хлопчик» - доведення до абсурду, але і він якийсь час проіснував у свідомості мешканців Донбасу.
Якісь набагато менші за масштабами витоки дезінформації минулися непоміченими, але по крапельці, щодня або щотижня, робили свою брудну роботу. Світлини компаса у мікрорайоні Східний у Маріуполі, що його обстріляли
«Градами» російські найманці взимку 2015 – це те, що мешканці міста потім довго обговорюватимуть. Начебто поцілили з позицій українського війська. І люди,
яким довелося пережити цей обстріл, перебуваючи у стані страху, вірили фейкам. Згодом, кілька років потому, заспокоївшись, вмикали критичне мислення і
ставали здатними до аналізу. Але не тоді, у січні 2015го.
Родичі стареньких харківського пансіонату «Золотий час», що горів минулоріч, у перші години після пожежі вірили різноманітним і неправдивим версіям
– адже, коли ти під дією кортизолу, а інформації бракує – ти віриш усьому.

26

ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
Соцмережі створюють широке поле для фейків та маніпуляцій. Особливо вразливими до такого контенту є люди старшого віку, які, на мою думку, не
мають бажання та звички розбиратися у справжності інформації. Я бачу це на
прикладі своєї мами, яка час від часу надсилає мені отримані від інших знайомих повідомлення, схожі на вірусні розсилки. В одній з таких якийсь невідомий
бразильський лікар давав неадекватні поради – про шкоду занять спортом та
вакцинації. До факторів впливу фейків на людей я б віднесла джерело поширення інформації – так, мама, скоріше за все, довіряє своїй знайомій, яка надсилає
такий контент, хоча він абсолютно не перевірений. Якщо я його бачу, я пояснюю
мамі, що це фейк або маніпуляція. Проте позбавити її права отримувати фейкову
інформацію мені не під силу, адже це означає позбавити її спілкування. Тому це
дуже складна проблема.
На практиці в журналістиці ми постійно стикаємося з Desinformation,
Misinformation та Malinformation. Так, відверто фейковою була новина видання
«Страна.юа» про сина Ігоря Райніна, який «навчається у Москві». Також можна
згадати пости екс нардепа Антона Геращенка, який на посаді заступника глави МВС видавав спотворену інформацію. Немає довіри і до прес-служб органів
влади та силових відомств, які, буває, дають неточну або неповну інформацію.
З власного досвіду хочу сказати, що, наприклад, прес-служба Харківської міської ради нормально не взаємодіє з журналістами. Тільки в окремі періоди – як,
наприклад, у передвиборчий період – там «фонтанують» брифінгами різних чиновників та служб.
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ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник
ГО «Харківський антикорупційний центр»
Найбільш ефективні маніпуляції та фейки, які огортають у оболонку правдивої та чіткої інформації. Коли маніпулятивна теза, висновок та дезінформація
йдуть у череді правдивої та важливої інформації від джерел з високим порогом
довіри. Або коли на реальному фактажі будуються маніпулятивні висновки.
Офіційні заяви чиновників, інформація, яка розміщена на офіційних джерелах – це має бути інформація з високим ступенем довіри. Але це не завжди
так. Більше того, іноді це взагалі не так. Причин може бути декілька – людський
фактор. Адже завжди знайдеться той, хто виконає роботу дешевше. Економія
на професіоналах призводить до ляпів. Наприклад, кілька років тому офіційний
сайт футбольного клубу «Динамо» Київ взяв та розмістив як заяву Олега Блохіна
(він був тренером команди) інформацію, взяту з фейкової сторінки у соціальній
мережі Facebook.
Бажання чиновників показати ситуацію краще, ніж вона є насправді, також
може стати причиною появи маніпуляцій та навіть дезінформації в офіційних документах. Історія з власного досвіду. У Харкові проходить інвестиційний форум.
Кулуари. Журналісти намагаються дістати ексклюзиви у спікерів. Підходжу до
посадовця, який представляє Держінвестпроект. Питаю про долю реалізації
проекту технопарку під Києвом, який заморожений, і чи дійсно вони розглядають можливість реалізації проекту в інших містах України, зокрема, у Харкові.
Той сказав, що розмірковують. Роблю новину із відповідним коментарем. Але я
був дуже здивований, коли це припущення з новини подали як факт на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, а потім кілька років включали його
до програми економічного та соціального розвитку області. І причина цього – їм
потрібні були хоч якійсь позитивні приклади роботи цього Форуму. Ось й натягнули «сову на глобус».
Ще одна причина – це коли неправдива інформація стає офіційною завдяки
спецоперації політичних конкурентів. Тоді проводиться аналіз шляхів отримання інформації та погоджень. І тоді знаходиться слабкий ланцюг, в який можна
встромити неправдивий меседж або якусь потрібну цифру. На даний час для
цього використовують відомих блогерів, пости яких читають чиновники та інформація з яких стає предметом моніторингу.
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Ще з часів СРСР є покоління людей, яке продовжує вірити офіційним повідомленням, умовним «газетам», телевізору. Тому рівень довіри до преси, телевізійних сюжетів, навіть маніпулятивних, досі залишається в Україні дуже високим. Тобто, з одного боку люди не довіряють державі гроші, бо вони втратили
свої заощадження, але продовжують довіряти телевізору та газетам. Це було
через те, що у СРСР система освіти не розвивала критичне мислення. Сумно,
що й зараз система освіти в Україні почасто копіює радянську, і це проявляється
саме у поведінці вчителів, які готові виконувати майже будь-які накази керівництва. Залучають вчителів і до пропаганди та агітації під час виборів.
Ось особистий кейс. Цієї осені в Харкові проходила передвиборча кампанія
з позачергових виборів міського голови. Під час цієї кампанії вчителя обдзвонювали батьків. Спочатку вони питали, чи підписані батьки на сторінки адміністрацій району міста у соціальних мережах Фейсбук та Телеграм. Робили статистику
та пропонували підписатися. За пару тижнів новий дзвінок з питанням, чи підписалися, чи ні. І у третій раз із наполегливим проханням підписатися.
На цих сторінках публікувалися матеріали про проведення івентів з в.о.
міського голови, який балотувався у мери. І не тільки. Купа повідомлень була
про проведення дрібних ремонтів, які відбулися безпосередньо «за ініціативи того самого чиновника». Тобто вчителі залучені у систему промивання мізків
суспільству та закладання меседжу, що без вказівки одного конкретного чиновника нічого в місті не може зрушити з місця. Що має бути «цар і все». Ніякого
критичного мислення…

ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО
сторітелер, медіатехнолог.
Фейки є невід'ємною частиною набору інструментів медіа. Спектр цільового
призначення фейків величезний – від навмисного систематичного обдурювання
аудиторії до точкових війн між різними суб'єктами, як політики, так і громадської
діяльності. Проте варто розуміти, що у сучасному інформаційному світі фейкометство – це один із засобів медіа у торгівлі інформацією. ЗМІ, як володарі майданчиків із величезною аудиторією, не змогли не вхопитися за таке монопольне
становище на ринку і почали грати інформацією не з кінцевими споживачами
(аудиторією), а з бенефіціарами (себто замовниками розміщень). Таким чином,
найчастіше продукт, що досягає аудиторії, орієнтований не стільки на неї, скіль-

29

ки на внутрішнього споживача, зазвичай – одну із сторін конфлікту. І на виході
глядач бачить не продукт, а бічну його сторону – немовби вас запросили до музею подивитися на картину, але розмістили її таким чином, що відвідувачам видно лише торець рами. Так і тут: часто ЗМІ створюють продукт, спрямований не
на кінцевого споживача, а всередину процесу, через що глядач бачить торець
рами і вважає це самодостатнім виробом мистецтва.
Дезінформація стала повноцінним компонентом медійного процесу з початком російсько-української війни, коли журналістика була змушена переодягнутися у форму контрпропаганди. Зовнішні комунікації не могли не вплинути на
внутрішній ринок, і до 2015 року дезінформаційні війни на українському інформаційному просторі велися у повну силу. З одного боку, цьому сприяло динамічне залучення населення до інформаційної сфери, як завжди буває у країнах, що
переживають катаклізми чи кризи. З іншого боку, сприйнятливості до дезінформації посприяв низький рівень освіти та критичного мислення населення.
Так часто трапляється, коли людина, раніше інформаційно пасивна, різко
занурюється в інформпотік із широкою деталізацією. Суб'єкт отримує отруєння
кількістю інформації, після - її якістю, а потім настає стадія увірування в себе в
якості великого експерта з будь-якої теми. Все – перед вами готовий споживач
дезінформації: він відкритий, сприйнятливий, некритичний і засліплений впевненістю у власній компетентності. А що ще важливо, він носій віральності: така
людина, поглинувши фейк, не перевірятиме її, а одразу понесе ретранслювати
дезінформацію далі, причому робитиме це з глибоким переконанням – адже самопризначений експерт не може чинити інакше.
Тут можна зробити прикрий висновок, що середовище, найбільш придатне
для поширення дезінформації, виникає там, де підготовлено плідний грунт, де
споживач сприйнятливий і не має жодного бажання фільтрувати вхідні інформаційні імпульси. Якщо дуже грубо, то споживач несе відповідальність за те, що
він «розвісив вуха», більшою мірою, ніж виробник дези, який її в ці вуха налив.
Мені зрозумілі сподівання абсолютної більшості звинуватити у дезінформації її
виробників, але чесно: це риторика людей, які не бажають витрачати свій власний ресурс на критичний підхід до інформації. «Я що, повинен все це аналізувати, перевіряти ще раз, дивитися першоджерела? Ти з глузду з'їхав? Звідки в мене
час на це? – каже черговий сабж і відкриває посилання на якийсь elise.com, щоб
прочитати, як Порошенко з'їв власного брата і мимохідь заповнити тест «Який
ти Римський імператор» (спойлер: ніякий).
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Чому? Тому що критичне мислення.
При всій справедливості думки, що критичне мислення в аудиторії треба
виховувати, складно не визнати, що це глибоко еволюційний процес, який ми
можемо лише трохи прискорити своїми усвідомленими діями. Нас сімдесят
років виховували в довірі до абсолютно брехливих, пост-правдівських джерел
інформації (вся система радянської інформаційної пропаганди), а в 90-х різко
занурили в різноманіття літератури, включаючи трешові жовтяничні газети. Те
десятиліття минуло, і почалося зародження олігархічних ЗМІ, які свідомо спотворювали читачеві картину світу, не дозволяючи дивитися на дійсність критично. Так промайнуло ще десятиліття, почалася війна, і ми всі раптом побачили,
що перед російською агресією більшість українців не лишень не готові критично сприймати інформацію з-за «поребрика», а й здатні радісно поглинати її і
транслювати далі.
Як же ж так? – здивувалися ми.
То ми ж брати! – радісно закричали вони.
Так в Україні померло, не народившись, критичне мислення.
Насправді, не все так песимістично, і з початком війни в інформаційному
просторі формуються та активізуються групи умовних інформ-просвітників чи
медіа-санітарів, які популяризують критичне мислення та пояснюють, чому не
має значення, що Пугачова народила онука, чи чому не можна читати новину, не
подивившись в адресний рядок. Місцеві українські політики частково нівелюють
ці зусилля, оскільки їм невигідно освічене населення, їм вигідні відкриті до дезінформації вуха. Тим не менш, не покладаючи завищених сподівань на суспільний
загал та державу, свідомі люди ведуть таку просвітницьку роботу у своїх сім'ях
чи близьких колах, що є важливим внеском у розвиток критичного мислення.
Якщо ти привчив маму чи свого дідуся не читати підозрілих сайтів, не ходити за
посиланнями «Шок! Жерсть! Термінова новина!», не передавати, не перевіривши, не піддаватися істеричному тону новин – ти вже вклав свою цеглу в еволюційну стіну між свідомістю та мракобіссям.
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ВІКТОР ПІЧУГІН
директор з розвитку медіа «Накипіло».

Як навчити вашу бабусю критичному мисленню?
З дітьми все більш-менш зрозуміло. Цікава обгортка, розумні вчителі, регулярні уроки критичного мислення. Не завчати з ними «важливі» факти з історії,
географії чи статті з Конституції на уроках права, а вчити процесам мислення,
аналізу і дискусії.
Але що робити з дорослими? Як відучити вашу бабусю дивитись брехливі і
токсичні ток-шоу? Як змусити вашого старшого друга не вірити анонімним телеграм каналам з «інсайдами» з політичного життя? Простої відповіді тут не буде.
Якщо діти вбирають нову інформацію як губки, то дорослих треба навчати,
базуючись на вже існуючому у них життєвому досвіді. І тренінги, якими рясніє
зараз Фейсбук, не спрацюють. Більшість людей не вважає, що це входить в коло
їх потреб.
Ба більш — якщо ви прийдете з ідеєю вчити дорослого «критичному мисленню», в трьох випадках з чотирьох він пішле вас під три чорти. Він скаже «Я
життя прожив, чому ти мене можеш навчити?».
Так само не спрацьовують і спростування фейків «в лоб» — вони часто написані надто складно і комплексно і цікавлять дуже вузьку аудиторію ентузіастів
і журналістів.
Тому критичному мисленню потрібна «нативність», щоб достукатися до
старшої аудиторії. Так само, як медіа вплітають рекламу в матеріали, які будуть
корисні або цікаві читачеві, треба ненав’язливо вплітати і правила критичного
мислення. Як і з будь-якою «нативкою», почати треба з того, що проаналізувати
цю цільову аудиторію — що вони люблять, через які канали споживають інформацію, що їх турбує. Після цього — шукати формати, які їм зайдуть, і мову, якою з
ними треба говорити.
Це можуть бути корисні матеріали про те, як зекономити гроші (всі ж люблять економити гроші, правда?), через які червоною ниткою буде проходити
ідея завжди знаходити першоджерело і не вірити на слово. Або ж — нескладні
тести на кшталт «Чи важко тебе обманути», у відповідях до яких буде розповідатись про механізми роботи шахраїв.
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Нереалистично звучить? Наведу приклад. Багато хто втомився від теми корупції і не хоче читати тексти про те, як черговий чиновник взяв черговий хабар.
Ми в медіагрупі «Накипіло» побачили це і проекспериментували з форматом:
зробили тест «Чи розбираєтесь ви на ринку корупції». Ми взяли десять кейсів,
спитали у читачів, скільки коштів вимагали на їх думку чиновники, а у відповідях
детально описували, як було у реальному житті. Тест мав шалений успіх.
Тому, якщо ви журналіст, власник медіа, донор або тренер з медіаграмотності і справді вирішили розвивати критичне мислення — не використовуйте
заїжджені формати. Не проводьте тисячний тренінг з протидії дезінформції.
Вивчіть вашу аудиторію і «продайте» їй медіаграмотність так, щоби вони закричали «Хочемо ще!».
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ЩО ТАКЕ МЕДІЙНИЙ ТРЕШ
І ЧОМУ ЛЮДИ ЙОГО
ВЖИВАЮТЬ?
У 1991 відомий британський журналіст Дерек Джеймісон сформулював
формулу 4S (секс, сенсація, скандал та спорт) в якості важливих інгредієнтів
для успішного таблоїду. В залежності від тонкощів перекладу та досвіченості
маркетологів й коучів, що люблять гратись формулами, кількість магічних «С» у
рецепті гострого сюжету могла варіюватись від 3 («секс, скандал, смерть») до
6 - із додаванням сміху, сенсації і страху.
Якщо ти виробник медіа-контенту - ти постанеш перед вибором, чи спиратися на всі ці «с-ки», однак здебільшого майданчики, що не дуже зв’язані етичними кодексами, професійними стандартами або державними регуляціями,
постійно послуговуються цими критеріями при відборі сюжетів та формуванні
порядку денного. Деякі медіа можуть дозволити собі сподіватися сформувати
навколо спеціалізованого за змістом чи подачею контенту «рафіновану аудиторію», нехай навіть вона буде нечисельною. Це свідомий вибір, таким чином
можна обмежити коло конкурентів для себе, зайняти невелику нішу. Наприклад,
писати про неформальну освіту в місті чи про новинки українських видавництв. Іноді дивишся на такі медіа і думаєш - їм пощастило з аудиторією. Але такі
проєкти в наших реаліях навряд колись вийдуть на самоокупність або отримають пристойного незаангажованого спонсора, що не хотітиме через медіа просувати свої інтереси та позиції.
Ти починаєш розширювати коло тем, на які пишеш. Це більше не тільки твій
досвід навчання чи стажування за кордоном або оцінка веганської їжі в закладах міста – тепер ти вважаєш, що розумієш, як працюють закони медіасфери, і
можеш написати про ДТП на центральній вулиці міста або про скандал навколо
проросійського тексту в офіційному підручнику.
Ще у середині 1970-х рр. Сандра Бол-Рокетч та Мелвин де Флер11 обгрунтували, що негативні новини сприймаються аудиторією як більш значущі, а
Glasgow Media Group12, протягом останніх тридцяти років у серії досліджень по11 — Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. Communication
Research, 3(1), 3–21. https://doi.org/10.1177/009365027600300101
12 — Glasgow Media Group Bad News https://www.glasgowmediagroup.org/about-us/glasgow-mediagroup
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казує, наскільки перебільшено погані новини стають тональністю висвітлення
будь-яких процесів. Дійсно, мало хто з журналістів буде вести репортаж зі школи, якщо там не відбулось теракту чи надзвичайної події, а стабільна законодавча робота не викликає такої цікавості, як бійка в парламенті.
За спостереженнями Стівена Пінкера13, що були викладені у «The Guardian»
декілька років тому, споживачі негативних новин теж зазнають несприятливих
психологічних впливів, які в результаті шкодять соціальним взаємозв’язкам у суспільстві. Огляд дослідницької літератури показує, що у читачів поганих новин
формується «неправильне сприйняття ризику, тривожність, зниження настрою,
вивчена безпорадність, презирство та ворожість до інших, десенсибілізація, а
в деяких випадках… повне уникнення новин» в якості психологічних наслідків
перебільшеного негативу в інформаційному просторі. І такі люди часто стають
фаталістами, кажучи: «Чому я маю голосувати? Це не допоможе» або «Я міг би
пожертвувати гроші, але наступного тижня з’явиться ще одна дитина, яка буде
голодувати14». Ситуація типова і для України, чи не так?
Однак, негативні новини, що засновані на фактах, не обов’язково будуть
медійним сміттям, найчастіше до такого «трешу» відноситимуться напівправдиві чи неважливі повідомлення, інтерпретації та судження, які віддаляються від
фактів або зовсім не базуються на них. Кричущі заголовки, що не відповідають
змісту матеріалу, сенсація про чергове «спокусливе оголення» співачки, рецепти настоянки з часника та імбиру, яка рятує від коронавірусу, і ретроградний
Меркурій, що особливо впливатиме на Терезів та Козерогів цього тижня – це
яскраві приклади «junk news».
«Junk news» або «junk food news» - це саркастичний термін за аналогією
із шкідливою, але привабливою їжею, застосований ще у 1980-х Карлом Дженсеном15 відносно перебільшено сенсаційних незначущих повідомлень. Проект
Censored, що очолювався Дженсеном, навіть складав річний рейтинг Топ-10 таких некорисливих новин. Однак із розвитком соціальних мереж, медійний треш
та junk news публікуються все частіше, і нерідко – з політичною метою, як от вибори в США чи до Європарламенту16. Інститут Інтернету Оксфордського універ13 — Pinker, Steven The media exaggerates negative news. This distortion has consequences (2018) https://
www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/17/steven-pinker-media-negative-news
14 — там само
15 — Jensen, Carl (2001). "Junk Food News 1877-2000". In Phillips, Peter (ed.). Censored (2001). Seven Stories
Press. pp. 251–264.
16 — Ryan Brow ‘Junk news’ gets massive engagement on Facebook ahead of EU elections, study finds
(29.05.2019).
https://www.cnbc.com/2019/05/21/junk-news-gets-higher-engagement-on-facebookahead-of-eu-elections.html
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ситету в 2018 році запустив Агрегатор некорисливих новин17, зазначивши, що
саме в мережах на кшталт Facebook або Twitter такі сміттєві новини з’являються
у чотири рази частіше, ніж в усіх інших типах медіа, і при цьому мають значно
більше залучення користувачів, ніж звичайні новини, за всіма показниками взаємодії: кількістю реакцій, кількістю коментарів та кількістю поширень.

Зроби Check-up: Junk-новина буде мати принаймні 3 ознаки з 5:
Сенсаційний стиль (зображення та заголовки, сильна емоційна
привабливість);
Низька довіра (неякісні джерела та псевдо-експерти,
неправдива чи неперевірена інформація, теорії змови);
Відсутність професіоналізму (від низьких журналістських стандартів
до тотального нехтування вимогами об’єктивності, збалансованості,
або банальної грамотності);
Емоційність та упередженість (особливо, політико-ідеологічна),
застосування багатьох епітетів відносно героя матеріалу чи події;
Імітація (видання або повідомлення імітують як формати новин, так
і конкретні новинні бренди, назви логотипи чи шрифти солідних
видань, щоб видати свої підробки за справжні).

17 — https://newsaggregator.oii.ox.ac.uk/
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МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ
у Харківській області.
Медійний треш: чому він існує, навіщо він потрібен тим, хто його розповсюджує, і що з цим робити?
Секс, смерть, страх, скандал, сенсація. Медійний фастфуд, що найлегше і
найшвидше продається. Бо для споживання такої їжі не треба думати. Все просто і ясно: хто поганий, а хто – ні, хто злий, а хто добрий. Відчуття від його споживання, підігріті адреналіном, страхом, обуренням, збудженням –запам’ятовуються.
Чому деякі традиційні ЗМІ і майже всі новітні «ЗМІ» - інтернет-пабліки – використовують медіа-треш? Бо авдиторія коментуватиме – навіть, якщо обурюватиметься тому, що це опублікували. Навіть, якщо на власних кухнях, а не в
коментарях. «Ти бачив, що запостили у “ХХ”18?.. Гидота яка!»
Таким чином легко набрати підписників або глядачів. Найлегше. Набагато
легше і дешевше, ніж робити розслідування, які забирають чималий ресурс
часу, сил та грошей.
І згодом, коли підписники – вже твої, ти публікуєш рекламу або агітацію,
маніпулюєш перед замовником кількістю переглядів та коментарів. Тож – дорожче продаєш. І підписник/глядач у цьому процесі – валюта. Яка споживає непотріб. На якій нагріваються, використовуючи найнижчі, печерні інстинкти. Аби
згодом продати.
Публікації світлин із відрізаною дитячою головою та психічно хворою оголеною матір’ю дівчинки майже у всіх харківських пабліках набрали десятки тисяч
переглядів, коментарів. Журналістська спільнота намагалася закликати управління Нацполіції до розслідування: як і навіщо оперативники злили ці фото адмінам пабліків. Але і досі ніхто не покараний.
Яка додаткова вартість цих світлин? Яку інформацію несе зображення – як
саме виглядає відрізана дитяча голова – споживачу? Таке питання має поставити собі адмін пабліка, який публікує такі фото.
Є факт: хвороба, трагедія. Єдина можлива «додана вартість» цієї історії
може бути лише в тому, чи був з боку лікарів або соцслужб недогляд або недбалість? Чи можна було цю трагедію попередити?
18 — “ХХ” - відомий та один з наймасовіших харківських пабліків, назва якого без використання обсценної лексики наближена до “поганий Харків”
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ВІКТОР ПІЧУГІН
директор з розвитку медіа «Накипіло».

Емоції є — небезпеки немає
Повільно розплющую очі. Все наче ціле, трохи саднить коліно, але жити
можна. Голову врятував шолом — подумки дякую всім друзям, які змушували
його одягати. Навколо — натовп. Хтось говорить якісь поради з домедичної допомоги, хтось мовчить і дивиться, кілька людей — фотографують… Я щойно потрапив в ДТП на ровері — мене притерла одна машина до іншої, водій мене
не побачив. Буває. За двадцять хвилин він сплатить мені вартість мого зім’ятого
переднього колеса і поїде, щасливий, що обійшлось без поліції і без травм. Але
зараз мене хвилює не він — я відкриваю месенджер і пишу всім близьким про
те, що сталося. Бо знаю, що за десять хвилин фото мого знівеченого яскраво-зеленого ровера буде в усіх міських пабліках. І підпис буде драматичнішим, ніж те,
що сталося насправді.
Одного з останніх злочинців, повішених в Великобританії, звали Уільям Кордер. Він вбив свою коханку, втік у Лондон, завів нову сім’ю, але його все одно наздогнала сувора рука англійського правосуддя. П’єси і вистави за цим злочином
почали ставити ще під час суду над Кордером, а селище, в якому стався злочин,
і досі притягує туристів.
Чому ж нас так вабить кров, треш і чужі страждання? В мене є гіпотези.
Можливо — справа в еволюції. Колись від того, наскільки швидко ми помітимо,
як наближається хижак, залежало виживання всього племені. Тому ми еволюційно звикли реагувати на погані новини чи загрози гостріше і швидше. Люди
швидше зреагують на слова «рак», «війна», «пістолет», ніж на «радість», «посмішка», «райдуга», бо ці слова несуть загрозу.
Можливо — це все нейробіологія. Мигдалевидне тіло в наших мізках швидко
реагує на загрози і стреси, яскраві емоції і враження. А де ж емоції яскравіші, ніж
під час резонансної ДТП чи масової сутички?
Можливо — це все психологія. Ми занурені в рутини наших днів: дім-робота-дім-робота-дім. Погані новини — різновид ескапізму, спосіб відчути сильні
емоції, які не відносяться і не впливають на наше реальне життя. Ми дивимось
всі ці нескінченні ДТП як яскравий фільм, тільки з приміткою «Засновано на ре-
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альних подіях». Емоції є — небезпеки немає.
І якщо змінити еволюційні механізми чи змусити амігдалу реагувати якось
по-іншому у медійників не вийде, то з останньою моєю гіпотезою можна працювати. Ми в «Накипіло» впровадили принцип «вразило тебе — поділись з підписниками». Раз на кілька днів, якщо хтось з наших журналістів знаходить якусь
цікаву або вражаючу позитивну новину, яка не стосується нашої основної тематики, він публікує її в нашому телеграм-каналі. Так у нас з’являються цікаві новини про мистецтво, нейро-мережі, тварин, подорожі, які збирають навіть більше
охоплення, ніж наші звичайні публікації, а ще — показують читачам, що світ — це
не тільки ДТП і смерті.

ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник
ГО «Харківський антикорупційний центр»
Якщо казати про медійний треш, то його кордони або те, що до нього входить, для кожного медійника будуть свої. Але я погоджуюсь з колегами, що основна відмінність медіа-трешу від журналістських матеріалів полягає у тому, що
останні мають надавати нові знання для своєї аудиторії, а медіатреш дає лише
харчі для секундних емоцій.
Типові приклади медіатрешу - це маніпулятивні матеріали «жовтих видань».
Видають їх клікбейтні заголовки. Причому «треш» може бути навіть у заголовку.
Яскравий приклад - одне з найбільш відвідуваних видань України - «Обозреватель» та їхні заголовки на кшталт «Треш и угар: появились, фото дикого "празднования" Нового года в Британии».
Під час передвиборчих кампаній створюється велика кількість медіатрешу.
До нього варто віднести всю «чернуху»: створення публікацій, пабліків, газет,
відеороликів, які не лише критикують конкурентів на виборах, а поширюють відверто фейкові та маніпулятивні матеріали. Більше того, маніпулятивні та фейкові меседжи поширюють не лише анонімні пабліки у Фейсбук чи Телеграм, але
й офіційний сайт «Газета “Харьковские известия”» або директор профільного
Департаменту харківської міськради у справах інформації та зв’язків з громадськістю. Останній, будучи чиновником, у стінах міськради почав записувати відеоблоги, в яких чутками замінював фактаж та робив маніпулятивні тлумачення
різних подій.
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І якщо у інших країнах до медіа-трешу відносять перепалки політиків у Твіттері, то у нас створення такого трешу фінансують за кошти платників податків.
І це є реальна проблема. Бо змынюэться кордон того, що можуть робити медіа
чи не можуть.
Окрема історія - це створення ботоферм, ботрумів. Останнє - це сукупність
штучних акаунтів (ботів), програм їх створення і роботи, а також людей, які ними
управляють. Якщо жива людина несе у мережі якийсь треш – це одне. Вона має
право на вільне вираження своєї думки. Натомість штучні акаунти – геть інше.
Впевнений, заборона їхньої діяльності ніяк не позначається на свободі слова.
Адже це не реальні люди, які мають право на вільне вираження власної думки,
свободи слова, а програма, що має конкретну мету та алгоритм. І в Україні, і за
кордоном такі програми використовують не лише для продажу товару чи доведення людини до виборчої урни, але й для підриву обороноздатності країни. І
ось подібне має бути заборонене.
В Україні правоохоронці ліквідовують цілі сітки ботоферм, які фінансують як
вітчизняні, так і іноземні суб’єкти. Я дуже погано ставлюсь до закриття медіа, які
не порушують закон, адже це - тиск на свободу слова. І сьогодні позбавлять ліцензії одне видання, яке тобі не подобається, а завтра зміниться влада і «закриють» тебе. Це дуже вразливі прецеденти. Але це не стосується ботоферм, бо
їх робота ніяк не співвідноситься зі свободою слова. Це просто дистильований
медійний треш.

ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
На мою думку, до медійного трешу можна віднести все, що умисно виходить за рамки стандартів журналістики, поєднане із сенсаційністю, таблоїдністю, «чорнухою», неперевіреною інформацією, плітками. Із розвитком технологій та різноманітністю соцмереж, в часи, коли кожен стає блогером, з’являються
спільноти, пабліки, які сприяють розповсюдженню медійного трешу. Так, з’являються Телеграм-канали, основним контентом якого часто стає неточна, неповна
інформація або перекручена, вигідна тому чи іншому замовнику. Наприклад, під
час кадрових перестановок — національних чи регіональних — такими каналами шириться інформація, покликана заплямувати того чи іншого політика або
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представити якусь позицію і, ймовірно, поторгуватися. На моїй пам’яті, подібні
дописи з’являлися у каналі «Легитимный», опис якого відповідає змісту каналу:
«Инсайды, слухи, аналитика, технологии, рассуждение и прогнозы будущего
нашей страны!» Схожого типу контент публікується у каналі «Темный рыцарь»,
«Резидент» і т. п. Інформація з таких каналів, звісно, може бути джерелом для
журналістів, але для класичних медіа потребує ретельної перевірки, як і будь-яка інформація у форматі пліток та домислів.
Медійним трешем я б назвала також журналістські матеріали з клікбейтними заголовками та сумнівним змістом. Серед останніх прикладів, який спадає на
думку, інтерв’ю харківського імунолога Андрія Волянського виданню Newsroom,
яке вийшло 7 жовтня під кричущим заголовком: «Привитые люди не просто
массово болеют, а массово умирают», — иммунолог. Ефективність вакцинації
від коронавірусу, у тому числі різних штамів, доведена дослідженнями. Висновки Волянського, як мінімум, викликають сумнів, вони потребують розмови з іншими спеціалістами. Натомість матеріал під таким заголовком (до речі, широко
поширюваний у місцевих спільнотах) може викликати у читача, що вагається,
відмову від вакцинації. Шкода, що редакція, яка отримала чисельні зауваження
від колег з приводу цього тексту в Facebook, жодним чином не скорегувала матеріал на власному сайті, а у коментарях навіть проявила агресію.
Форма матеріалів з категорії «медійний треш», як правило, дуже приваблива. Це не класичні матеріали традиційних медіа, які шукають доводи, збирають
коментарі різних сторін, дотримуючись балансу, повноти, точності і купи всього
іншого; це яскраві історії, побудовані на плітках та однобоких висновках. Саме
тому, як на мене, у такого контенту завжди є і буде споживач. Це те саме, як
конспірологія – швидкі відповіді на питання, легкі пояснення складних тем.
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КОНСПІРОЛОГІЯ: ВСЕСВІТНІ
ЗМОВИ У ЛОКАЛЬНОМУ
КОНТЕКСТІ
Змови, так само як і легенди про них, є давніми супутниками буття людей у
соціумі, де існує влада та нерівність. Монархічні заколоти, отруєння кардиналів,
домовленості у міжнародній політиці – це частина всесвітньої історії. Насправді,
сам формат лаконічного подання інформації про історичні події у підручниках
застарілого зразка також сприяє відкиданню зайвих фактів та деталей, показує
нам доволі просту, іноді міфологізовану картину складних процесів, яка вимальовує широкими мазками лише конкретні постаті та елітні групи, часто нехтуючи описом суспільного контексту ситуацій, що стали історією. Цікаво, що за
результатами соціологічного дослідження у травні 2021 р. вже майже половина
опитаних українців (48%) погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана
внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення
пакту «Молотова-Ріббентропа»19, що логічно випливає із сучасного освітнього
наративу, однак люди старшого віку, що навчались за радянськими підручниками, менше пристають на тезу щодо участі у змові керівників СРСР і обопільної
відповідальності обидвох диктаторів.
Професор університету Маямі Джозеф Усцинскі пропонує розуміти під теорією змови «пояснення історичних, поточних чи майбутніх подій, що в якості
основного причинного чинника наводить групу владних осіб, змовників, які
діють таємно для власної вигоди проти загального суспільного блага20».
Доволі часто теорії змови виникають у результаті свідомої підробки чи містифікації, так наприкінці 1800- початку 1900-х світ побачили «Протоколи сіонських мудреців», які були визнані фальсифікацією, але збурили хвилю антисемітизму в різних країнах у першій третині ХХ сторіччя. А у 1970-х через доволі
дивну взаємодію представників контркультури та авторів журналу «Playboy»
народилась трилогія «Іллюмінатус!», що пропонувала читачеві погляд на гучні
нерозкриті справи того часу, зокрема вбивство Джона Кеннеді, покладаючи від19 — День Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю
дату? Фонд «Демократичні ініціативи» (7.05.2021). https://dif.org.ua/article/den-peremogi-i-yogo-mistsev-istorichniy-pamyati-ukraintsiv-yakiy-sens-gromadyani-vkladayut-u-tsyu-datu
20 — Uscinski Joseph . The Study of Conspiracy Theories (2017). https://www.argumenta.org/wp-content/
uploads/2017/10/Argumenta-Joseph-Uscinski-The-Study-of-Conspiracy-Theories.pdf
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повідальність на таємну спільноту ілюмінатів21.
Однак, якщо у другій половині ХХ сторіччя теорії змови більше цікавили науково-історичну спільноту або групи інтелектуалів-анархістів, то у ХХІ сторіччі
віра до теорій змов різного гатунку стала чи не масовим явищем. У 2015 році дослідження Кембриджського університету виявило, що більшість британців погодилися принаймні з однією із теорій змови, коли їм надали п'ять конспірологічних тез на вибір. Мова йшла про різні теми - від існування таємного угруповання,
що контролює події у світі, до контакту з прибульцями22. Професор Джеймс Тіллі
вважає, що віра в теорії змови вражає всі соціальні класи, статі та вікові категорії, а також притаманна прибічникам різних політико-ідеологічних течій. Саме
теорії змови дають можливість інтерпретувати навіть актуальні статистичні дані
по-різному, як це відбувалось під час кампанії з референдуму щодо виходу Великої Британії з ЄС, коли економічні показники оцінювались діаметрально протилежно прихильниками чи опонентами Брекзіту.
Українське суспільство також прихильне до теорій змов. Так, у дослідженні
«Чому конспірологічна пропаганда успішна і що з цим робити?», презентованого 2021 Інтерньюз-Україна23, що складалось із масового опитування, фокус-груп
та аналізу медіа-контенту, було виявлено, що до 68% українців погоджуються з
тим, що «існують секретні організації, які значною мірою впливають на політичні рішення». Для порівняння: навіть в Угорщині, знаній своєю конспірологічною
пропагандою, лише 47% населення погоджується з таким твердженням. Близько 55% українців також погоджуються, що «уряд не керує країною, і ми не знаємо, хто смикає ниточки на задньому плані», тоді як менше третини (26%) угорців
відчуває те саме.
Наразі 40% українців вважають, що «Україна перебуває під зовнішнім управлінням західних кураторів, кредиторів та “соросят”»; близько 39% дотримуються
ідеї, що «Сорос та МВФ прагнуть експлуатувати українські землі»; і 25% вірять,
що «США розмістили в Україні мережу біолабораторій». Ці наративи породжує
безліч джерел: традиційні та онлайн-медіа ззовні та всередині країни, а також
джерела, відкрито прихильні до Кремля, так само як і ті, хто просто намагаєть21 — Ґейлер Софія Сміт. Як народився міф про всесвітню змову (12.08.2017). https://www.bbc.com/
ukrainian/vert-tra-40902221
22 — Тіллі Джеймс. Чому стільки людей вірять у теорії змови? (12.02. 2019). https://www.bbc.com/
ukranian/features-47215611
23 — Чому конспірологічна пропаганда успішна і що з цим робити? Вразливість аудиторії та спротив
антизахідній, прокремлівській дезінформації в Україні (2021). Інтерньюз-Україна. https://internews.in.ua/
uk/news/internyuz-ukrajina-predstavyla-doslidzhennya-chomu-konspirolohichna-propahanda-uspishna-ischo-z-tsym-robyty/
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ся підірвати реформи задля власних політичних амбіцій. Згідно з дослідницьким
звітом, у поширенні цих наративів медійні особи, особливо проросійські ютубери, важливіші за онлайн-медіа, а додаток Telegram слугує вирішальним підсилювачем.
Матеріали дослідження також виявили важливу кореляцію між сприйнятливістю до цих наративів і демографічними факторами, звичками споживання
медіа та політичними уподобаннями. Цікаво, що серед тих, хто поділяє такі тези,
люди з дуже різним рівнем освіти – від неповної середньої до магістерського
або вченого ступеню. Однак, вік, рід занять, регіон проживання та, особливо,
політичні й медійні уподобання чинять вирішальний вплив на вразливість українців до конспірологічних теорій. Люди старшого віку, пенсіонери та безробітні,
мешканці сходу та півдня країни, а головне - виборці окремих політичних сил та
споживачі контенту підсанкційних ТБ-каналів і російського youtube, демонструють більшу віру у жадібність міжнародних інституцій до українських чорноземів
або наявність неподалік секретних лабораторій Держдепу (про важливість соціально-демографічних факторів у поширенні теорій змови розмірковує наш резидент Олександр Костенко).
До речі, дослідження, присвячені охопленню саме політичними фейками
західних виборців, виявили, що масовість та пряма дієвість такого охоплення
в деяких країнах сталої демократії трохи переоцінені, але це не означає безпечності чи неважливості фейк-ньюз та конспірології для політичного процесу.
Поєднуючи відповіді опитування з даними веб-відстеження, дослідники Гесс,
Ніан та Рейфлер24 підрахували, що за тижні до та після президентських виборів у
США 2016 року 1 із 4 американців відвідував сайт фейкових новин, але більшість
дезінформації на постійній основі споживалось відносно невеликою групою
консерваторів. Вивчаючи аудиторію фейкових новин у США, Нельсон і Танеджа25 так само дійшли висновку, що це відносно невелика підгрупа, але найбільш
активних користувачів Інтернету. Політичні фейкові новини – це, по суті, нішевий
вміст. Але саме у таких групах можуть виникати, розроблятись та транслюватись далі теорії змови.
Відносно нещодавно здавалось, що конспірологія, як у глобальному, так
і локальному вимірах, може приваблювати лише окремі маргінальні групи, які
24 — Guess A, Nyhan B, Reifler J. Selective exposure to misinformation: evidence from the consumption
of fake news during the 2016 U. S. presidential campaign. (2018). https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0001457510002435?via%3Dihub
25 — Nelson JL, Taneja H. The small, disloyal fake news audience: The role of audience availability in fake news
consumption. New media & Society. (2018). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444818758715

44

Перевір, але не повторюй в домашніх умовах:

Рецепт міцного конспірологічного коктейлю:
Наявність ворога, що організував змову. Це завжди буде певна група, рідше, окрема людина, в інтересах та за безпосередньої участі
якої приймаються рішення у кожному куточку земної кулі – від всесвітнього саміту зі змін клімату до розпоряджень голови об’єднаної
територіальної громади;
Ця група змовників або істота має, безперечно, злі наміри (мало хто
стверджує, що світом керує всемогутнє добро), і особливі плани на
кожного з нас;
У будь-якої змови є рядові виконавці, які або куплені, або мають
нерозвинуті «промиті мізки», саме виконавці роблять усю брудну
роботу, переконуючи, що змови не існує, наводячи непереконливі
приклади або «офіційні» факти;
Однак, проти будь-якої змови активно борються ті, хто дізнався
правду – невизнані вчені, одіозні політики-правдоруби та прості,
але просвітлені люди, які і так не дуже довіряли державним інститутам чи офіційній науці, а зараз дізнались приховану правду;
«Докази» - це ті позиції маргінальних вчених, публіцистів, чи колишніх опальних чиновників, які зі зрозумілих причин, не публікують
солідні наукові видання чи мейнстрімовські медіа.
Іноді доказом можуть слугувати взяті окремо офіційні дані, проміжні результати наукових досліджень, які чомусь потім були спростовані, або
просто відсутність відповідей уряду, науки,
доказової медицини, або просто опонента-коментатора на ті витончено-діалектичні питання, що ставлять «просвітлені» борці зі
змовою.
Заклик гуртуватись та слухати лише однодумців та не вступати в діалог із представниками протилежного табору.
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мають час та специфічний травматичний досвід. Крім того, вільне віросповідання та свобода слова є цінностями більшості демократичних конституцій, тож
віра у пласку Землю чи рептилоїдів є персональною справою особистості. За
останні роки іноземні та вітчизняні дослідження виявили, що месенджери на
кшталт Telegram або мережі Facebook і YouTube – це простори просування та
жадібного споживання конспірологічних наративів, які, з одного боку, сприяють
поляризації суспільства через групування людей у бульбашки на основі спільних вірувань, а з іншого - знижують можливості постійної комунікації у форматі
діалогу між групами з різними поглядами (про специфічні канали і чати згадує
Тетяна Федоркова).
Фокус-групи в Україні також показали, що з конспірологічним мисленням
часто пов’язане низьке відчуття суб’єктності: люди, які за власним відчуттям
мало що можуть контролювати навколо себе, більш сприйнятливі до думки, що
світом керують темні, приховані сили26. Саме низька мобільність та відсутність
перспектив для цілих груп населення, недорозвиненість інструментів локальної демократії у певних регіонах, низька підзвітність та комунікаційна відкритість
держави, помножені на нерозбірливе споживання інформації з мереж та низьку
довіру до авторитетів, як і поганий імідж вітчизняної науки, зробили українське населення чутливим до навали конспірологічних теорій, пов’язаних із пандемією Covid-19 та масовою вакцинацією, що знайшло відгук у Віктора Пічугіна
та Марії Малевської.

26 — Чому конспірологічна пропаганда успішна і що з цим робити? Вразливість аудиторії та спротив
антизахідній, прокремлівській дезінформації в Україні (2021). Інтерньюз-Україна. https://internews.in.ua/
uk/news/internyuz-ukrajina-predstavyla-doslidzhennya-chomu-konspirolohichna-propahanda-uspishna-ischo-z-tsym-robyty/
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ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО
сторітелер, медіатехнолог.
Конспірологічні теорії, так само як і дезінформація, виникають і поширюються у сприятливому середовищі – серед некритичної та сприйнятливої аудиторії, яка самостійно посіває меседжі далі. Кращий друг кожного маркетолога,
віральність – здатність тексту поширюватися самостійно, без зайвих зусиль та
витрат – якраз і зумовлює розповсюдження конспірології. Для цього, у першу
чергу, потрібна притаманна людям суміш відкритості до інформації, небажання її перевіряти і готовність транслювати її далі. Ідеальна кандидатура до лави
жертв теорій змови – людина з низьким критичним мисленням, але до цього
зазвичай додається ще низка ознак у тій чи іншій комплектації.

Отже ознаки еталонного споживача
конспірологічних теорій:
1. Некритичне мислення та неприйняття інновацій чи альтернативних думок. Як правило, дві ці властивості йдуть пліч о пліч – людина, яка некритично мислить, захищає свою позицію від аргументів, здатних її зруйнувати, і тому
агресивна до будь-яких інших думок. Вона не залучається до дискусії та зупиняє
заперечення його тез на старті.
2. Патерналізм, спирання на авторитети. Пункт, що випливає з попереднього (чи передує йому). Несамостійна, інфантильна людина з низьким рівнем відповідальності не любить робити самостійних рухів. Конспірологія для такої особистості – це спущений зверху конспект, який пояснює щось невідоме, рятівна
шпаргалка. Хрестоматійне «нагорі розумніші за нас» – фраза, яка пояснює бездумне споживання інформації, нині трансформувалася в «в інтернеті даремно
не напишуть». Це дозволяє споживачеві конспірології визначити для себе авторитет (інтернет як джерело у даному випадку) та споживати всі одкровення цього авторитету, не піддаючи їх сумніву. Вивчена безпорадність, що виховувалась
в нас десятками років, досі дозволяє вважати, що десь існує імперативна істина,
яка не вимагає перевірки. Нам би тільки знайти її, щоб споживати ложками, не
озираючись. Чим плідно користуються творці теорій змови: риторика будь-якої
конспірології є такою, що максимальна прутня вимовляється із залізобетонною
впевненістю. Цей навмисне вшитий у меседж «код альфачества» розрахований
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на привабливість для стада, що біжить на голосний і впевнений голос пастуха.
3. Низький соціальний статус та низький дохід. Як не прикро усвідомлювати цей «євгенічний» факт, але серед аудиторії з низьким доходом та/або невисоким соціальним становищем конспірологічні теорії мають більший відсоток
поширення, ніж у освіченому середовищі або у сфері високотехнологічної, інтелектуальної праці. Взаємозв'язки тут досить прості: людина, яка ніколи не виїжджала за межі малої батьківщини, більше вірить у те, що «в Америці негрів лінчують», ніж та, що бувала в США і та розуміє складність міжрасових відносин та
федеральної політики позитивних заходів. Наведу інший приклад: у розпал Майдану певні групи акаунтів у соцмережах форсили тематику «занепаду Європи»
– економічний спад, «гомодиктатура», невдала міграційна політика. Масовий
аналіз акаунтів (органіки, зрозуміло) показував живих людей з ознаками осілості
- тобто про розкладання Європи говорили ті, хто здебільшого не виїжджав за
межі обласного центру. Так само людина, що працює на низькокваліфікованих
фізичних роботах, навряд чи читатиме в оригіналі The Lancet, щоб розібратися в принципах вакцинації. Вона швидше повірить, що через вакцину нас чипує
всесвітній уряд, бо коло інформаційного споживання такого глядача аналогічне:
фейкові ток-шоу, дешева преса, сайти з фан-інформацією. Це інформаційне тло
(яке, у свою чергу, обумовлене соціальним становищем та щоденною необхідністю гарувати заради задоволення потреб найнижчих щаблів піраміди Маслоу)
і формує переваги такого суб'єкта при виборі: почитати Ланцет або повірити
сусідові, що до місця щеплення прилипає ложка.
Коли усі перераховані вище ознаки (або більшість з них) сходяться в одній
точці, ми отримуємо ідеального споживача теорій змови. Безумовно, у будь-яких правилах є низка специфічних винятків, і на прикладах антиковідна та антивакцинаційної кампаній ми могли спостерігати, як освічені люди або працівники сфер високотехнологічних заробітків говорили про шкоду вакцин чи
надуманість Covid-19. Однак складно заперечити, що чисто технічно людина,
яка зайнята задоволенням шлункової потреби, менш критично налаштована,
довірливіша і шукає готових пояснень, віддаючи перевагу їм, а не самостійному
аналізу складних процесів.
Увійшовши в пандемію коронавірусу, ми дуже чітко зрозуміли: якщо раніше
прихильники теорій змови були для нас лише кумедними міськими божевільними у шапочках з фольги, то наразі вони обертаються на помітну та згуртовану
армію, що будує оборону на шляху цивілізованого світу до безпечного колективного співіснування. Раніше ми й не думали, що із свідками пласкої Землі та
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випромінювання вишок 5G треба боротися, вони були кимось на кшталт стереотипних персонажів із анекдотів. А наразі стало ясно, що армія некритично
мислячих – це страшна сила, якщо влити їм у голову спеціально заготовлений
меседж–мікс. Мабуть, уперше конспірологія так близько наблизилась до кордонів безпеки реального життя. Ми перемогли її зараз, на даному етапі, але чи
переможемо за умов наступної пандемії чи природної катастрофи?
Чи відсмоктуватимемо з місця уколу вакцину і відмовлятимемося від електрики?

ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
На мою думку, до причин утворення конспірології можна віднести відсутність критичного мислення, вплив фейків з соцмереж (особливо Viber), популярність та просування антинаукового контенту (літератури чи фільмів на кшталт
«Дух часу»), відповідне оточення (як знайома моєї мами, що вірить у чіпування
вакцинацією), та сприятливої релігії, яка виходить за межі здорового глузду або
радикалізує вірян («православие головного мозга»).
Мені здається, медіа мають боротися з конспірологією та маніпуляціями.
Мають існувати і розвиватися проєкти на кшталт Vox Check або «Стопфейк».
Крім того, повинна працювати відповідальність за розповсюдження інформації,
що створює небезпеку, аж до кримінальної – у випадку тяжких наслідків.
Також хочу відзначити, що бачу неефективну комунікацію органів влади з населенням. Це показала пандемія COVID. Інформаційна, просвітницька кампанія
МОЗ є недостатньою та непереконливою. На мою думку, влада має залучати
авторитетів для просування вакцинації. Як приклад: промова лікаря Комаровського на сесії Харківської міськради запевнила чиновників у правильності вакцинації, хоча до цього вони дещо уникали цього питання і особливо не закликали
до щеплень.

49

МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ
у Харківській області.
«Щеплені люди не просто масово хворіють, вони масово помирають». Із таким заголовком харківське видання опублікувало інтерв’ю з імунологом Андрієм
Волянським.27
Головна річ, чому люди це читатимуть – напівправда. Найуспішніші конспірологічні теорії створюють не бабусі на базарах, а люди з освітою.
Волянський успішно маніпулює статистикою. «Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни
от летального исхода». Але якщо подивитися на ту ж статистику не в абсолютних цифрах, а взяти кількість вакцинованих і невакцинованих, графік виходить
зовсім інший — вакциновані втричі рідше стикаються з ускладненнями та потрапляють до лікарні.
На початку жовтня ми приїхали до Липецької ОТГ під Харковом, яку обласні
урядники назвали найвакцинованішою громадою регіону. 94 відсотки дорослого населення отримали першу дозу вакцини, 53 відсотки щеплені обома дозами. Я заходжу до тамтешнього кіоску по каву, двоє продавчинь мене впізнають і
розпитують, з якого приводу ми приїхали.
- У лікарні вашій були. Про масову вакцинацію готуємо матеріал.
- Оо! Оце скажіть мені. Кажуть, якщо нашою вакциною – будь ласка, безкоштовно, хочеш імпортну – сплати «косарь»!
- Немає ніякої «нашої», вони всі імпортні. Хочете щепитися? Можна прийти
просто зараз, черги немає, до 17:00 приймають. Пішли?..
Люди створюють і вірять у ідеї змови, намагаючись пояснити для себе несправедливість світу. Коли світ навколо небезпечний (і пандемія це добре продемонструвала) конспірологічні теорії розповсюджуються легше і швидше. Речі,
які людина не може пояснити собі – чому світ до неї несправедливий - вона пояснює теоріями заколотів. У намаганнях не брати на себе відповідальність («це
не я такий, це світ такий») людина вірить конспірології.
Хоча спростувати цю змову можна, пройшовши 500 метрів від свого кіоску
з кавою до районної лікарні.
27 — https://www.newsroom.kh.ua/news/privitye-lyudi-ne-prosto-massovo-boleyut-massovo-umirayutimmunolog)
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ВІКТОР ПІЧУГІН
директор з розвитку медіа «Накипіло».

Без імен. Історія про конспірологію з сумним кінцем
Як і багатьох в Фейсбуці, я знав його через друзів друзів. Герой війни, доброволець. Два тижні тому він запостив у себе на сторінці чергову антивакцинаторську картинку. Тиждень тому — захворів на COVID-19, важко захворів. Вчора
— помер. Не на війні, не в пеклі 2014-15 років, в лікарні. Імен не буде.
Людство завжди програвало війну з теоріями змови на тактичному полі.
Я зараз не про рептилоїдів і масонів, про більш реальні приклади. Як тільки в
18 сторіччі з’явилась вакцина від віспи, з’явились і її супротивники. В Великобританії вони казали, що вакцини неетичні і антихристиянські, а серед бідноти
ширились чутки про те, що через вакцинацію передається сифіліс. Британська
влада перемогла віспу, ввівши обов’язкову вакцинацію.
В 1998 році британський гастроентеролог Ендрю Уейкфілд опублікував в
поважному журналі The Lancet дослідження про те, що щеплення від кору, паротиту та краснухи можуть викликати аутизм. За декілька років виявилось, що
Уейкфілд брав гроші у адвокатів, які намагались довести зв’язок вакцин і аутизму
у дітей. Репутація лікаря була зруйнована, а ось в його теорію змови вірять і досі.
В 60-х роках 20 сторіччя людство винайшло вакцину проти поліомієліту. В
2021 році в селі на Рівненщині поліомієліт паралізував півторарічну дівчинку. Її
батьки відмовились її щепити через релігійні переконання.
Стратегічно людство все ж виграє війну з конкретними теоріями змов.
Віспу ми наче перемогли, в селі на Рівненщині — черги на вакцинацію дітей від
поліомієліту, та й COVID-19 ми переможемо. Але штами конспірологій постійно
мутують, забираючи з собою нові життя.
Що ж робити? У випадках, коли теорія змови загрожує життю людей — треба включатись державі і вмикати увесь свій інститут примусу. Не хочеш вакцинувати дитину — скажи дитсадку «до побачення». Не хочеш вакцинуватись сам
— забудь про походи в кіно або бар.
Але окрім примусу — треба і розповідати про те, що відбувається насправді.
І отут в гру включаються медіа. На початку 2020 року, коли пандемія тільки набирала обертів, Інтернет втонув під тонами фейків і теорій змови. Ми в «Накипіло»
вирішили щось з цим зробити, хоча б тій частині, на яку ми можемо вплинути,
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і запустили бота в Телеграмі, куди люди могли писати і ставити питання щодо
COVID-19. Чого там тільки не було!
І гелікоптери, які розпилюють ліки, і теорії змов, і серйозні грунтовні питання. Наші журналісти ночами сиділи на The Lancet, вишукуючи крихти інформації
про COVID-19, моніторили сайт Кабміну, вишукуючи нові деталі про локдауни. А
шо читачі? Дякували, деякі — підписувались на нас. З приходом вакцинації почалися питання про побічні ефекти від щеплення, дехто писав нам з проханнями
написати статтю, щоб мама прочитала і пішла на вакцинацію. Написали - вакцинувалась.
Теорії змови ширяться краще, коли є нестача інформації. Люди починають
додумувати, вірити чуткам, перепитувати у сусідів. Тому медіа можуть наповнити цей вакуум інформацією і отримати нових, лояльних читачів. А ще — врятувати чиєсь життя.
Без імен.
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АНОНІМНІ КАНАЛИ І
ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ. ЧИ ВАРТО ПРАЦЮВАТИЗА ПРАВИЛАМИ ТА ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ СТАРИХ І НОВИХ
МЕДІА?
Аналітична компанія Sensor Tower склала рейтинг найбільш часто завантажуваних у світі додатків станом на початок 2021 року. Найбільш завантажуваним
додатком став Telegram для Android і iOS. У січні 2021 року його завантажили 63
млн разів28. Аналітики відзначають, що це в чотири рази перевищує показники
за аналогічний період 2020 року. Падіння мереж Facebook та Instagram разом із
месенджером WhatsApp 4 жовтня 2021 р. дозволило казати про різкий стрибок
скачування Телеграму, обсяг яких за різними оцінками становить до 50 млн.
Дослідження R&BGroup 2021 року показало, що частка українців, які користуються саме Телеграмом, становить 20%29. Слід відзначити, що упродовж останніх чотирьох років загальне число користувачів Facebook, YouTube, Instagram та
Telegram в Україні зросло. Зокрема, найбільші темпи зростання – втричі – саме
у Telegram. Лише за перші півроку 2021 цей показник зріс ще на 3%. Основна аудиторія застосунку – люди віком до 40 років, 3/4 з яких використовують цю соцмережу для отримання новин30, і біля половини – для особистого спілкування.
При чому близько 50% опитаних відповіли, що довіряють або частково довіряють інформації із соцмереж.
10 найпопулярніших телеграм-каналів в українському сегменті за рейтингом аналітичної системи TGstat у 2021 р. складають такі канали як: Коронавірус
Інфо, Украина Сейчас, Украина 24/7, Музыка | Музика | Треки, ТСН, Украина
Online, First, Всевидящее ОКО, Типичная Украина та Анатолий Шарий.
28 — https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-january-2021-by-downloads
29 — Соцмережі як джерело інформації українців (2021). R&B Group.
https://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii-ukrainciv/
30 — Дослідження аудиторії Telegram України, Росії та Білорусі (2021). https://tgstat.ru/research-2021
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Інститут масової інформації зазначає, що контент усіх цих спільнот спирається на чотири кити – анонімність, популізм, конспірологія та трішки достовірності .
Разом з тим:
7 з 10 акаунтів зареєстровано в розділі «Новини та медіа». Водночас жоден
з каналів не має стосунку до ЗМІ й редакцій, що реально існують.
Лише два акаунти мають відкриту інформацію про власників – канал
«Коронавірус Інфо» та канал Шарія.
8 Тг-каналів з 10 найпопулярніших – це анонімні ком'юніті без будь-яких
даних про справжніх власників.
Лише 1 з 10 топових каналів офіційно верифікований телеграмом
(«Коронавірус Інфо»).
8 з 10 каналів публікують дописи російською мовою31.
Загальна аудиторія всіх 10 найпопулярніших каналів становить близько
284,5 млн переглядів за місяць, а сам формат пабліку вже називають новою альтернативою ЗМІ, яка коштує дешево, залучає читачів до створення контенту та
не передбачає персональної чи організаційної відповідальності за зміст повідомлень. Багато анонімних каналів пов'язані між собою через взаємну рекламу,
рекомендації, згадки та репости, а також можуть легко і непомітно для аудиторії
змінювати власника та тональність контенту.
Цікаво, що телеграм-канал «ТСН» з Топ-10 українських пабліків не має жодного відношення до холдингу 1+1. Схоже, що підприємливі та сміливі власники
каналу за допомогою логотипу та стилю верстки матеріалів змушують свою аудиторію повірити, що цей канал справжній і належить Телевізійній службі новин.
Це саме той приклад junk-news мімікрії, про який йшлося у попередніх розділах. Справжній верифікований канал ТСН (@TCH_channel) має лише 64,2 тис.
підписників і посідає аж 93-тє місце в українському сегменті телеграм-каналів,
а у фейкової сторінки ТСН (@tg_tcn) підписників ушестеро більше. Насторожує
також, що до Топ-10 українських пабліків не потрапили канали відомих та ліцензованих ЗМІ, що теж стало приводом для міркувань гостей нашої журналістської
резиденції.

31 — Від "Корони" до Шарія: Аналіз найпопулярніших українських Телеграм-каналів. Інститут масової
інформації (16.09.2021) https://imi.org.ua/monitorings/vid-korony-do-shariya-analiz-najpopulyarnishyhukrayinskyh-telegram-kanaliv-i41267
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Перевір своє вміння безпечно плавати в телеграм-каналах
Ти використовуєш декілька джерел або різних мереж
для отримання новин?
Ти хоч раз цікавився, кому належать канали,
які ти читаєш найчастіше?
Ти хоч раз контактував із адміністраторами пабліків
або знаєш їхні імена?
Ти звертаєш увагу на мову чи грамотність поданої
у пабліку інформації?
Ти сумніваєшся у достовірності інсайдів та зливів від джерел,
близьких до органів влади?
Ти знаєш, що усі контакти твого гаджета, листування та навіть
чернетки (окрім секретних чатів) зберігаються на серверах
кампанії?
Чи намагався ти хоч раз експортувати власні дані (опція просунутих
налаштувань), щоб дізнатись, що саме знає про тебе Телеграм?
Ти щось чув, що Телеґрам-канал «UA Baza Bot» торгує
персональними даними українців, і він наймасовіший,
але не єдиний?
Ти зустрічав офіційну інформацію про те, що деякі канали
адмініструються на замовлення спецслужб РФ?
*Якщо більшість відповідей «ні», будь обережний,
в Tg-каналах можна потонути та піти на дно

18 січня 2021 р. до Окружного суду Північної Каліфорнії було подано позов
до Apple з вимогою видалити Telegram з магазину додатків App Store, ініціатором якого стала американська некомерційна організація «Коаліція безпечного
інтернету» (Coalition for a Safer Web). А 1 лютого 2021 р. Служба Безпеки України
заявила про викриття масштабної агентурної мережі, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії та причетна до
створення і адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних
Telegram-каналів. За інформацією СБУ цими каналами є: «Легитимный», «Рези-
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дент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад»,
«Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр
live», «Николаев live», «Херсон live32». Агентурна мережа створена так званим
85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального
Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни». Вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» – Придністровської Молдавської Республіки в Тирасполі, а
вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до
25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.
За висновками лінгвістично-психологічної експертизи матеріали, які поширювали у цих Telegram-каналах, були направлені на створення панічних
настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні. Ключовим завданням виконавців була дискредитація
органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян. За зверненням СБУ
Київський районний суд міста Харкова рішенням від 23.02.2021 р. наклав арешт
на майнові права інтелектуальної власності чотирьох Telegram-каналів «Легитимный», «Резидент», «Картель» і «Сплетница» і постановив закрити до них доступ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, зобов’язала усіх українських провайдерів блокувати вказані канали33. Однак, за словами медіа-експерта та заступника Міністра інформаційної
політики України у 2017-2019 рр., Дмитра Золотухіна34 заблокувати окремі телеграм-канали, які несуть загрозу для національної безпеки, неможливо. Зробити
це могла би лише адміністрація самої платформи. Заблокувати ж Tелеграм як
такий в Україні теж поки що не видається реальним, принаймні без відповідних
санкцій на державному рівні.

32 — СБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через
Telegram-канали. Служба Безпеки України (1.02.2021). https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-ahenturnumerezhu-spetssluzhb-rf-yaka-destabilizuvala-sytuatsiiu-v-ukraini-cherez-telegramkanaly
33 — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизаці
(26.02.2021). https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site%2Findex&pg=99&id=2055&language=uk&fbclid=IwAR07YU
DibN9SWxwoFeQxYWhfpoN7ZjQkdS1tTJjpvhD95OIxyuzNj0Nu_Zs
34 — Якийсь ви резидент нелегітимний. Що відомо про телеграм-канали зі «списку СБУ» і що з ними
буде. Детектор Медіа (5.02.2021). https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/26562/2021-02-05-yakyysvy-rezydent-nelegitymnyy-shcho-vidomo-pro-telegram-kanaly-zi-spysku-sbu-i-shcho-z-nymy-bude/
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ВІКТОР ПІЧУГІН
директор з розвитку медіа «Накипіло».

Журналістика більше не потрібна.
Пізнього жовтневого вечора в Харкові машина на великій швидкості влітає в
іншу автівку. Одна людина гине, ще декілька — в лікарні. Міські пабліки починають «розслідування» — вже за півгодини в мережу зливають особисті дані водія.
Коментатори будують версії і детально описують суд Лінча, який змальовують
у себе в головах.
За дев‘ять годин після того пабліки вже встигли повідомити про загибель
дружини екс-депутата міськради в цій ДТП, злити сторінки в соцмережах батька водія і його домашню адресу.
Адреса виявляється фейковою, але на під’їзді вранці з‘являються графіті з
прокльонами, сторінка в Інстаграмі належить сторонній людині, яка не має стосунку до сім‘ї водія, але це не заважає анонімам бажати йому смерті. Дружина
екс-депутата міськради виявляється живою і неушкодженою, але кого це хвилює, її вже похоронили. Спростовує інформацію лише один з багатьох Телеграм
пабліків.
Міські спільноти увірвались в медіа-простір несподівано і рішуче. Вони дали
можливість звичайним громадянам розповісти про свої проблеми і негаразди,
які були замалими або не цікавими для традиційних ЗМІ.
Телеграм-пабліки по всіх фронтах почали випереджати традиційні медіа.
Вони швидші і повороткіші, їм не треба бігти кудись чи годинами чекати на коментар чиновника. Багато хто почав говорити, що це — кінець ЗМІ, як ми їх знали.
Але все виявилось не так просто — в першу чергу для читачів. Отримавши
оперативність, вони втратили точність і простоту. Більшість адмінів не заморочуються з перевіркою інформації, а подають її в сирому неперетравленому вигляді.
Тому ЗМІ і телеграм-канали приречені на симбіотичне співіснування. Адміни
пабліків змушують медіа бути більш оперативними і швидкими, відкинути неповороткість, а журналісти надають історіям, які виросли з допису в Телеграмі,
контекст і об‘єм. А ще — перевіряють інформацію, щоб будинки в місті не просиналися з прокльонами на стінах.
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МАРІЯ МАЛЕВСЬКА
власний кореспондент телеканалу СТБ
у Харківській області.
Якщо якоїсь новини не було в інтернет-пабліках – її не було взагалі. «Не
сфоткав їжу – не їв».
Цього літа я прийшла до нового офісу мого друга у середмісті Харкова. Він
показав мені на рештки балкону на 4 поверсі. І розповів, що місяць тому тут впав
балкон разом із бабусею. Вона загинула. Але ця новина, яка могла би і, вірогідно,
стала би топ-темою вечірніх випусків новин літнього «безриб’я» на національних телеканалах, так і пройшла непоміченою. Недбалість житлових організацій,
відписки комунальників, особиста драма родини, аварійний стан старих будинків у центрі міста – всі ці аспекти зробили би цю історію відомою та викликали би купу обговорень у читачів та глядачів.
Але цього не було в жодному з регіональних пабліків. Рідко – як для нинішнього часу, але таке буває. Поряд не виявилося нікого зі смартфоном. Або ж
свідкам було не до знімання. Оперативні служби або ж комунікатори з мерії про
такі факти нині не звітують у своїх зведеннях. Журналісти дізнаються про новини
з пабліків. Тож, не було в пабліку – не було новини.
Сьогодні інформація протягом доби або кількох робить своєрідне коло. Очевидець знімає те, що бачить – відправляє фото з пояснювальним текстом адміністраторам анонімних телеграм-каналів, і коли ті публікують – саме в таких
каналах факт помічають журналісти класичних медіа, знаходять авторів посту,
їдуть на місце пригоди, дізнаються деталі – й ввечері видають матеріали в традиційних медіа. Які опиняються знову у анонімних новинних Телеграм-каналах.
Бо зазвичай у матеріалах, що зроблені за новинними стандартами, є відповіді
для читачів пабліків на питання, що недостатньо висвітлені випадковим стрімером зі смартфоном чи анонімним джерелом: як саме це сталося? (наприклад,
свідки вибухів розповідають, як бачили нетверезого чоловіка, який заходив до
помешкання колишньої дружини); як виглядають люди, які це зробили? (можуть
вспливати важливі деталі або додаткові відомості, наприклад, про соціальний
стан родини); що кажуть про родину сусіди? І, нарешті, чи можна було попередити трагедію (як у історії із вбивством 6-річної Мирослави у Старому Салтові
під Харковом)?
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ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
Для класичних медіа спільноти у соцмережах, пабліки, блогери можуть бути
джерелом інформації, але не більше. Будь-яка інформація потребує верифікації, коментарів та подробиць. На мою думку, пабліки можуть існувати за своїми правилами – вони не обмежені журналістськими стандартами і керуються
виключно власними мотивами: деякі канали спеціально створюють пости для
«срачів» та хейту, розповсюджують фейки та роблять вкиди, класичним медіа
з цим не по дорозі, їхня робота – фільтрувати та перевіряти інформацію. За моїми спостереженнями, більшість адмінів пабліків не замислюється про наслідки
дезінформації та фейків, а часом деякі з них зацікавлені у поширенні неправдивої, викривленої інформації. Перевагою пабліків над медіа я вважаю швидкість
та свободу від усього – зокрема, і відповідальності.
Як роками говорять про зникнення телебачення, так роками говорять про
те, що «класичні медіа скоро перестануть існувати». Я не згодна з цією тезою,
адже все одно люди шукатимуть джерело верифікації даних, аргументи і так
далі.
Щодо контенту «ХХ» (ред. «Ху…вий Харків») або будь-якого іншого пабліка —
як споживач можу сказати, що деякі дописи виходять за межі притомності і змушують відписатися. Наприклад, один харківських каналів (здається, @h_saltovka)
я покинула після публікації оголеної жінки з головою дитини у пакеті, а від «ТруХа» я відписалася після чогось подібного зі знущальницьким підписом. Схожий
допис був і в ХХ — коли в каналі заохочувалися теракти, після того, як в РФ сталась стрілянина у школі. Мовляв, чим менше росіян, тим краще. Але контекст не
враховувався: жертвами теракту стали невинні діти.
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ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник
ГО «Харківський антикорупційний центр»
Одна з головних проблем для українського суспільства - це відсутність покарання за проступки. І йдеться не лише про політиків та корупцію, а й про журналістів.
Фейки, «джинса», медіа-кілерство, банальна безграмотність – все це
призвело до недовіри до класичної журналістики в Україні. На фоні розвитку
соціальних мереж – це й стало однією з причин популярності анонімних телеграм-каналів. Більше того, саме в Україні телеграм-канали стали на один рівень
з класичними медіа, навіть, з більшим рівнем довіри. Цей феномен можна пояснити тим, що суспільство звикло до того, що за медіа хтось стоїть. Чиновники,
які дають кошти з бюджету та використовують адмінресурс, власники, які просувають через медіа бізнес та політичні інтереси, рекламодавці, які розміщують
публікації за гроші. Хто завгодно, а не члени суспільства. В Україні ця проблема
стала гострою через те, що інформація для громадян стала де-факто безкоштовною. З розвитком інтернету громадяни перестали платити за контент. Це
вдарило не лише по виробникам фільмів чи музики, а й по медіа.
Для порівняння, у Німеччині теж доволі популярні телеграм-канали, але
вони й близько не підбираються до рівня довіри медіа і не є для них конкурентами. Адже в ФРН досі читають друковану пресу, та там звично платити за якісний
контент.
Ось так на тлі втрати довіри до класичних ЗМІ і настав час анонімних пабліків. Спочатку це були пабліки ВКонтакте, потім у Твіттер та Фейсбук, і зараз
цей тренд перейшов до Телеграм-каналів, фішкою яких стала оперативність і
те, що де-факто до створення публікацій долучилися звичайні громадяни. Саме
те, що контент допомагають створювати реальні громадяни, і збільшує довіру
до них. Для пабліків важливіше швидкість та хайп ніж стандарт та повнота інформації. Але в епоху цифровізації та великих масивів інформації - це плюс для
пересічного громадянина.
Ще одна особливість анонімних і не тільки телеграм-каналів, що стимулювала їхній розвиток та популярність - це публікація інсайдів. На всеукраїнському
рівні так з’явилися «Темный рыцарь», де публікували інсайди з партії «Слуга народу», «Грязные игры», канал, де публікували інсайди з роботи митниці.
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Така тенденція сприяла створенню локальних анонімних каналів, зокрема у
Харкові (Раклы, Шо?, Какой-то змей). Але вже за рік-півтора ці канали майже ніхто не згадає, адже фактично всі вони були прив’язані до тієї чи іншої політичної
сили та великої популярності не мали. Деякі ще працюють, але це дуже нішевий
варіант, який показує, що навіть в епоху пост-правди й на цьому полі будуть виживати найсильніші.
Не ті телеграм-канали, в які влили сотні тисяч доларів, нагнали ботів й чекають швидкої віддачі, а ті канали, де є хоча б невеликий фактчекінг, де коментують реальні люди. За кілька років роботи пабліки вже стають міні-редакцією, з
власною редакційною політикою, стандартами, а їхні колись анонімні власники
- медіа-менеджерами, з якими рахуються політики. Подібні явища цілком логічні
для країни, яка переживає становлення, і де поступово руйнувалися суспільні
інститути.
Але тенденція закономірна. Так, як вмирають традиційні медіа, вмирають
газети та сайти-одноденки, так само вмирають й анонімні телеграм-канали,
що створювалися для просування конкретних інтересів. Вони помирають в той
самий час, як власник перестає вкладати в них свої кошти. Вони так само не
змогли стати бізнесом, як і більшість медіа. А тому й закінчують своє існування.
Якщо подивитися з точки зору медіаграмотності, то в нашій країні читати
телеграм-канали потрібно, але для отримання точної інформації потрібно порівнювати декілька джерел. Так само, як це робиться з класичними ЗМІ.
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ОЛЕКСАНДР КОСТЕНКО
сторітелер, медіатехнолог.

З появою телеграм-каналів медіаком'юніті захлинулося в криках, що ось
Telegram скоро поглине традиційні ЗМІ. До цього ми слухали стогнання, що телевізор убитий Ютубом, ще раніше – інтернет випиляє архаїчну друковану пресу. Як бачимо, жодного із передбачених процесів не відбулося. Різні види медіа
мутують, доповнюючи одне одного і живучи цілком ефективним симбіозом.
Телеграм став в авангарді медіа з однієї простої причини: своєї мобільності,
яка зумовлена відсутністю верифікації повідомлень. По суті, зі списку класичних
стандартів новин телеграм обрав один - оперативність, і вивів його в домінанту,
нехтуючи іншими стандартами. Він виграв час, і виявився попереду списку, але
це не означає, що це самодостатнє медіа.
Телеграм – тригер для тих, хто звик йти довгим ланцюжком фактчекінгу та
верифікації інформації. У телеграмі можна оперативно отримати меседж, але
він непридатний для прямої ретрансляції. У телеграмі можна здійснити швидкий
посів, але, щоб комунікація була ефективною, за ним мають йти важкі ешелони, які розширюють шлях, роз'яснюючи меседж аудиторії. Телеграм подібний до
легкого вершника-розвідника, який може просигналізувати про небезпеку, але
неспроможний прийняти повноцінний бій.
Раптовою противагою хот-шот телеграма стали сторітелінг та аналітичні
формати, до яких перейшли багато блогерів або розслідувачів. Вони ніколи не
змагаються зі ЗМІ, а навпаки збирають максимальну кількість інформації, щоб
дати аудиторії повну картину подій. Крім того, блогер подає інформацію від
власної особи, а значить, несе за неї відповідальність - і це дуже стимулює до
ретельної перевірки даних. Блогер знає, якщо в тексті буде неточність чи недомовленість, аудиторія прийде у коментарі та ставитиме питання саме автору.
Телеграм не звертає на це уваги: його завдання вколоти та бігти далі. Натовпи,
що біснуються в коментах під пабликами, залишаться без відповіді, та вони й
на це не ображаються. Тому телеграм не бере до уваги фідбек, коли запускає
меседж, а блогер завжди має думати про те, хто і з чим прийде у коментарі під
його текстом.
Чи означає це, що сторітелінг або блогерство самодостатні? Чи що самодостатнім є телеграм? Ні, і ще раз – ні. Блоги, друкована преса, телевізор, сторі-

62

телери, телега, стріми – це всі ланки одного ланцюга під назвою «одурманення
населення». Це різні інструменти, які застосовуються задля налагодження одного механізму. Телеграм викидає оперативну сигнальну ракету, стрімери біжать
знімати з місця подій, традиційні ЗМІ додають для об'єктивності другу сторону,
перевіряють фактаж і дають у стрічку новин, телевізор вихоплює зі стрічки, обвалює в емоціях і випускає сюжет, блогери аналізують, зіставляють, складають
пазл та видають оцінку ситуації, коли пил вже осяде. Тут не може бути боротьби
за першість. Це все гвинтики одного механізму, які виконують різні функції.
Телеграм просто став уособленням одного, висмикнутого із контексту та
гіперболізованого стандарту – мега-оперативності. Це дозволило йому демонізувати себе, через що навколо телеграму утворився ореол всемогутності і
тотальної присутності. Однак це не так: візьми будь-який телеграм-канал, вдумливо прочитай три-чотири десятки меседжів поспіль, і стане очевидним, що це
все - хвостики від кавуна. Жодної серйозної інформації, жодних спроб зіставлення там немає. Телеграм зміг переконати свою аудиторію у власній унікальності,
але приховав від неї, що сама оперативність – це одна нога, а бігають зазвичай
двома. Телеграм не став панацеєю чи замінником усіх попередніх медіа-платформ. Він став просто найгучнішим, найкрикливішим і найшвидшим ресурсом.
Але, безумовно, потрібним у нашу стрімку інформаційну епоху.
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЖУРНАЛІСТСЬКІ
РОЗСЛІДУВАННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНЯХ? ЧИ
МОЖУТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ВРЯТУВАТИ МЕДІА У ВИРІ ПОПУЛІЗМУ ТА
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ?
Наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя у США з’явилось поняття «Muckrakers»
(дослівно «розгрібачі бруду»), що застосовувалось до прогресивних журналістів-розслідувачів, які зробили низку викриттів корумпованих можновладців, висвітлювали проблеми у системі правосуддя, соціального захисту, міської
інфраструктури та експлуатації робітників. Президенту Теодору Рузвельту, який
уважно ставився до медіа та цінував громадську думку, приписують офіційне
впровадження цього терміну у промові 1906 р.
Як не дивно, сторіччя тому розслідування виникли як антитеза «жовтій
пресі», яка стала шалено популярною, годуючи читачів «junk-food новинами» та
скандальними сенсаціями. Методи розслідувальної журналістики передбачали
роботу з даними, звернення до свідків та представників соціальних прошарків,
які рідко перебували у фокусі медіа, а іноді і особисте проникнення в середовище чи організацію журналіста. Наприклад, Неллі Блай використала метод
таємного розслідування жорстокого поводження з пацієнтами в психіатричній
лікарні Bellevue, видаючи себе за пацієнтку, її викриття було опубліковане як
серія статей «Десять днів у божевільному домі» у газеті The World 1887 року, а
потім у вигляді книги.
Хелен Хант Джексон, Іда Тарбелл, Аптон Сінклер, Іда Уеллс, Лінкольн Стеффенс, Девід Грем Філіпс, Джейкоб Рійс, Семюел Адамс, які увійшли в історію
світової журналістики, писали про фінансові оборудки великих корпорацій,
недоброчесну рекламу ліків та надприбутки фармацевтичних компаній, виробництво харчових продуктів, використання дитячої праці, корупції в Сенаті,
Верховному Суді США та створенню політичних машин для недемократичного
голосування у низці міст, що в результаті призвело до змін в американському
законодавстві, включаючи внесення поправок до Конституції35.
35 — Who Were the Muckrakers in the Journalism Industry? (29.08.2019) https://www.thoughtco.com/whowere-the-muckrakers-104842
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Check-list порад для розслідувача-початківця:
Проблема, яка розслідується, має бути максимально конкретною,
стосуватись функцій, повноважень конкретних осіб або установ
за конкретний період;
Для уточнення проблеми та пошуку її причини можна
використовувати метод «але чому?», ставлячи це питання на
кожному кроці: від первинного абстрактного формулювання або
поверхневого бачення до моменту, коли джерело проблеми або
винуватець стануть конкретними і зрозумілими;
Вчись читати та розуміти нормативно-правові акти ,мову офіційних
паперів та договорів;
Шукай та аналізуй відкриті дані, зокрема статистичні, бюджетні чи
ті, які містяться в деклараціях чиновників чи партій;
Використовуй запити на доступ до публічної інформації, чітко вказуй
дані, які хочеш отримати, та звертайся до тих органів,
які ними володіють;
Май терпіння, перевіряй факти або зіставляй інформацію
з декількох джерел;
Розвивай цифрові навички, вчись програмувати, працювати
з програмами аналізу та візуалізації даних;
Тобі знадобляться однодумці або партнери для розслідування
або більш резонансної публікації: вивчай медіа та організації,
які вже мають досвід в цій сфері та зможуть тобі допомогти;
Пам’ятай, що Конституція та міжнародні конвенції надають тобі
право вільно збирати, обробляти та розповсюджувати інформацію
– на твій вибір, а обмеження мають бути встановлені законом та
стосуватись національної безпеки, громадського порядку, здоров’я
або захисту прав інших осіб.
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За визначенням Посібника із розслідувальної журналістики, що опублікований ЮНЕСКО, вона «включає в себе винесення на суд громадськості тих фактів
та історій, які були навмисно приховані кимось із можновладців або ж випадково загубилися в хаотичній масі інформації та пригод, що утруднюють їх коректне
сприйняття. Така діяльність вимагає використання величезної кількості джерел
і документів, як секретних, так і публічних36“
Дослідники й практики пропонують відділяти «журналістику витоків», що
часто ініційована самими політиками у власних інтересах, і яку так часто імітують соціально-політичні Телеграм-канали сьогодні, від розслідувальної журналістики. Найчастіше цей тип інформаційної роботи вимагає певного ресурсу
часу та зусиль, роботу із даними та документами і їхню перевірку.
У сучасному світі саме розслідувальна журналістика виграє від використання нових технологій. Наприклад, використання супутникових фото та дронів дають можливість знайти та засняти об’єкти, не наражаючись на небезпеку фізичної розправи при фотографуванні маєтку корупціонера. Можливість зіставляти
великі масиви даних та виділяти кореляції за допомогою алгоритмів штучного
інтелекту дозволяють знаходити та візуалізувати важливі соціальні тренди. Такі
методи використовує сучасний напрямок журналістики даних, яка нещодавно
відмітила своє десятиріччя в якості окремого розділу видань The Guardian37, New
York Times38 або Financial Times39.
Аналіз даних, як спосіб розказати історію або, навпаки, висвітлити глобальні тренди чи проаналізувати розвиток окремих міст чи галузей економіки, вже
виходить за межі редакцій та призводить до ефективної колаборації журналістів
чи блогерів, нових медіа, громадських організацій та гнучких активістських платформ. Прикладом є онлайн платформа ProPublica40, яка об’єднує понад сотню
фріланс-розслідувачів, що обробляють джерела із моральною метою, і пропонує читачам навіть «вкрасти їхні матеріали» для поширення. Або індивідуальний
блог Саймона Роджерса41, що містить низку розслідувань, які іноді знаходяться
поза форматом класичних видань, де він також працює. Саме у журналістиці
36 — Розслідування на основі історії: Посібник із розслідувальної журналістики” (Story-Based Inquiry: A
Manual for Investigative Journalists). ЮНЕСКО (2011)https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000193078.
nameddest=193103
37 — https://www.theguardian.com/media/data-journalism
38 — https://www.nytimes.com/section/upshot
39 — https://www.ft.com/visual-and-data-journalism
40 — https://www.propublica.org/
41 — https://simonrogers.net/
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даних та розслідуваннях стає прозорою грань між медіа, аналітичними центрами, екологічними, урбаністичними або антикорупційними об’єднаннями, здійснюється колаборація між класичними ЗМІ, які можуть викладати біографічні
історії чи розлогі вдумливі матеріали, та соціальними мережами і пабліками, які
орієнтовані на захоплення аудиторії фото або інфографікою.
На жаль, розслідувальна журналістська діяльність все ще може становити
небезпеку для життя та здоров’я журналістів (приклади Георгія Гонгадзе, Сергія
Сухобока, Катерини Гандзюк та багатьох інших). До речі, за минулий, 2020–й рік
експерти ІМІ зафіксували в Україні 229 випадків порушень свободи слова, з них
171 випадок стосувався фізичної агресії проти журналістів, а за три квартали
2021 таких випадків було 15342.
Попри небезпеки жанр розслідувань є доволі популярним в Україні, однак
слід бути свідомим, що в країнах, де медіа не є четвертою владою, далеко не
завжди сукупність журналістських викриттів призводить до реальних правових
наслідків чи зсувів у громадській свідомості.
В Українській новітній історії були випадки гучних публікацій, що змінювали
політичні розклади43, однак періодичне маскування банальних вкидів або неперевіреної напівправди під журналістику даних, а також швидкість сучасних
інформаційних потоків нерідко залишають тривожні та обґрунтовані висновки
журналістів-розслідувачів непомітними для широкого загалу.
Втім, є оптимістичне припущення, що серйозні та резонансні розслідування
можуть призводити до більш довгострокових або відкладених ефектів в Україні
та регіонах, що проявляються у голосуванні за нових чи опозиційних політиків,
акціях протестів чи мирних демонстраціях або згодом коштують посади корупціонерам.

42 — Барометр свободи слова в Україні. Інститут масової інформації (жовтень 2021). https://imi.org.ua/
monitorings/barometr-svobody-slova-za-zhovten-2021-roku-i42108
43 — Дивись, наприклад: 8 журналістських розслідувань, які вплинули на історію незалежної України.
Телекритика (6.06.2019). https://telekritika.ua/uk/8-zhurnalistskih-rozsliduvan-yaki-vplinuli-na-istoriyunezalezhnoi-ukraini/
5 найгучніших журналістських розслідувань Українию Суспільне:UA (6.06.2020) https://suspilne.
media/177560-bentley-rucnoi-zbirki-so-dla-naukovogo-flotu-ukraini-oznacae-james-clark-ross-i-belgika/
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ПАВЛО НОВИК
журналіст Bihus-Info, співзасновник
ГО «Харківський антикорупційний центр»
Головною проблемою, про яку я часто чую, є те, що журналістські розслідування не працюють. Їх багато, а результатів немає...
Але це не зовсім так. Крім того, потрібно розрізняти журналістські розслідування, які роблять великі центри на всеукраїнському рівні, та регіональні проєкти. Деякі всеукраїнські розслідування «стріляють», стають мемами (Свинарчук,
«жомова яма»). Про них говорять. Але все одно немає наслідків, коли після
розслідування чиновник сам покидає свою посаду та ніколи не повертається, а
політична кар’єра робить круте піке.
Втім є загальна проблема – в свідомості суспільства розслідування не працюють. Це некоректна теза, вони працюють, але реакції на них суспільство не
бачить. І не бачить саме через неякісну роботу правоохоронної системи. Через
те, що відсутні покарання за злочин.
Якщо мова йде про всеукраїнський рівень, то розслідування про «свинарчуків» призводить до політичної відповідальності. Я чув багато думок, що це розслідування вплинуло на результати президентських виборів. Це не зовсім так,
але про це говорять. Тож є реакція. Але стосовно покарання фігурантів у цьому
розслідуванні - слідство йде довго та повільно та часто закінчується умовним
покаранням для «шісток», і все. Свіжий приклад: один з головних фігурантів розслідування, стосовно якого не завершені провадження – Віталій Жуков – знову
співпрацює з «Укроборонпромом». Зеленський клеймив «свинарчуків», коли
приходив до влади. Проходить два роки - і такі менеджери потрібні й його команді.
Розслідування не працюють через проблеми правоохоронної системи. І чим
далі від Києва, тим менший резонанс, тож менша реакція правоохоронців. Навіть, коли є фактаж, то поліція може відкрити провадження та похоронити його
за кілька років.
Але запити ЗМІ стосовно деяких кейсів, розголос про ці факти можуть навпаки стимулювати правоохоронців. Чим більший запит, тим якісніше вони будуть працювати.
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Яскравий приклад - моє розслідування про розкрадання коштів на реконструкції дитячого садка у Дергачах44. Текст розслідування вийшов на початку
2020 року, і відразу після публікації поліція відкрила провадження, яке не було
формальним. Доказової бази у тексті вистачало, щоб провести слідство якісно.
За кілька місяців поліція отримала результати експертизи, яка показала, що під
час реконструкції вкрали майже 2 млн грн. Після проведення експертизи поліція
могла вже вручати підозру та передавати справу до суду, але чомусь більше
року прогресу по справі не було. Цей кейс ми згадали з колегами на журналістській резиденції, і за пару днів про хід розслідування у правоохоронців спитали
ще раз журналісти «Суспільного». Після інтересу з боку журналістів публічного
мовника майже відразу з’явилася підозра фігурантам. Тому поки що висновок
для всіх: без постійного тиску та контролю ефективності від журналістських
розслідувань не буде.

ТЕТЯНА ФЕДОРКОВА
редакторка сайту Медіа-Порт, керівниця
діджитал-відділу Суспільне UA: Харків.
За моїми спостереженнями, в останні роки в Україні серйозно розвивається
жанр журналістських розслідувань. Щоправда, наскільки мені відомо, основні
такі проєкти – серед яких Бігус.інфо, «Схеми», Слідство.інфо – суттєво залежать
від донорської підтримки. Як я розумію, це пов'язано з тим, що складно знайти
фінансування, зацікавленість великих медіа у таких проєктах, оскільки всі канали комусь належать, а у нашому випадку - кожен з власників таких каналів або
вже є, або може стати героєм цих самих розслідувань.
Водночас я спостерігаю великий запит аудиторії у розслідуваннях. Так, аудиторія Бігус.інфо як мінімум у коментарях на Ютуб активно висловлює підтримку проєкту. Є надія, що ці проєкти розвиватимуться завдяки підтримці глядачів –
наприклад, через «Патреон», «мода» на який в Україні потрохи набирає обертів.
Гучні розслідування медійно вибухають на національному рівні, проте не
завжди доходять до кримінальних справ та суду. На мою думку, причинами
цього є корупція і недореформована правоохоронна система: поліція, прокура-

44 — Див. докладніше: https://anticor-kharkiv.org/our-work/ditsadok-u-dergachax-triler-na-20-miljoniv/ та
https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/posts/3057548297854709/
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тура, суди. Так, слідчі у таких справах можуть висловлювати незацікавленість,
затягувати розгляд, спустити усе на гальма. А якщо якась правоохоронна ланка
таки спрацює - усе може розвалитися у суді (приклад: суддя Вовк на чолі ОАСК).
Громадянське суспільство, журналістика, мають бути послідовними і стежити
за усіма такими процесами, хоч би як там не сталося, адже це єдиний спосіб
давати справі розголос та хід розслідуванню.
Створення журналістських розслідувань – окрім того, що фінансово витратна справа, вимагає ще й багато часу. Втім, із відкриттям різного роду реєстрів,
законодавством щодо доступу до публічної інформації, програм підтримки, в
тому числі грантових, працювати у цьому жанрі можна і в регіональних медіа.
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