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Спроби Росії� маніпулювати свідомістю 
людеи�  та домінувати в украї�нському 
інформаціи� ному просторі не є новою 
загрозою для Украї�ни. Чи це була забо-
рона украї�нських книжок Емським 
указом у 1876 році, примусова русифі-
кація украї�нців e часи Росіи� ської� імпе-
рії�, чи радянська пропаганда – всі ці 
заходи мали одну мету – контролюва-
ти рішення та думки людеи� , керувати 
сусідніми територіями, як власними. 
Численні історичні міфи про значущі 
події� та особистостеи� , національнии�  
комплекс меншовартості, стіи� кі моде-
лі у сприи� нятті деяких подіи�  – це деякі 
наслідки росіи� ської� кампанії� дезінфор-
мації� протягом всіх цих років. Здіи� сне-
на анексія Криму та віи� на на території� 
Донецької� та Луганської� області ще раз 
показали, наскільки далеко ця кампа-
нія може заи� ти, якщо не дати належну 
відповідь.

До Революції� гідності в Украї�ні не існу-
вало таких напрямків роботи, як проти-
стояння спрямованіи�  проти держави 
пропаганді та дезінформації�. Однак, за 
часів Євромаи� дану загроза пропаганди 
стала очевидною, оскільки наративи 
Кремля вплинули на те, як украї�нці у 
регіонах з високою популярністю росіи� -
ських ЗМІ та проросіи� ськими погляда-
ми сприи� мали Революцію гідності та 
ї�ї� учасників. У Звіті Центру передового 
досвіду НАТО зі стратегічних комуні-
каціи�  (COE) зазначено, що інформаціи� -
на кампанія була основною в операці-
ях Росії� проти Украї�ни. Анексія Криму 
стала одним з результатів цієї� кампанії�. 
«Крим можна вважати тестовим випад-
ком для Росії� у випробуванні цієї� нової� 
форми ведення бои� ових діи� , де гібридна 
асиметрична віи� на, що поєднує інтен-
сивну інформаціи� ну кампанію, кібер 
віи� ну та використання висококваліфі-

ПРОТИДІЮЧИ РОСІЙСЬКІЙ 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ 
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 
ПЕРЕДОВІЙ 

Олена Чуранова
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна)

Боротьба з дезінформацією та пропагандою була одним із завдань 
українських НУО ще до того, як це стало світовою тенденцією. Реагу-
вання на загрози російської пропаганди вимагає комплексної страте-
гії, і українські експерти громадянського суспільства вже роблять 
важливі кроки в цьому напрямку. Ця стаття описує існуючі НУО, які 
протистояють в розпочатій Росією інформаційній війні, аналізує та 
описує основні наративи Кремля, трансформацію пропаганди Кремля 
з часів Євромайдану та основні шляхи боротьби з нею. Автор зазна-
чає, що роль українських НУО в боротьбі з російською дезінформацією 
є вкрай важливою. 
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кованих сил спеціального призначення 
відіграють ключову роль» (с. 4).1 

Вплив росіи� ських ЗМІ на інформаціи� нии�  
простір Украї�ни все ще досить тривож-
нии� . Наприклад, за результатами дослі-
дження, проведеного проектом USAID 
«U-Media» у 2017 році в Украї�ні, довіра 
до росіи� ських веб-сторінок зросла з 7% 
у 2016 році до 10% у 2017, а довіра до 
росіи� ських друкованих ЗМІ та радіо зрос-
ла з 2% у 2016 році до 6% у 2017 році.2 

Українська зброя в інформаційній 
війні

Такі очевидні загрози для украї�нського 
інформаціи� ного простору призвели до 
активізації� украї�нського громадянсько-
го суспільства. Коли держава ще не була 
готова відповісти на такі загрози, акти-
вісти запропонували свою допомогу. 
Досвід Украї�ни свідчить про те, що грома-
дянське суспільство може виконувати 
важливі функції� держави, як це відбулось 
у випадку з протистоянням в інформаціи� -
ніи�  віи� ні. Саме НУО у березні 2014 року 
почали перевіряти статті росіи� ських ЗМІ, 
визначати недостовірні новини та шляхи 
ї�хнього спростування ще до того, як 
держава почала здіи� снювати перші кроки 
для захисту власного інформаціи� ного 
простору. Й�  досі, діяльність цих організа-
ціи�  залишається значною, а ї�хніи�  досвід є 
корисним для краї�н, де присутні наративи 
Кремля. Незважаючи на створення у 2014 
році Міністерства інформаціи� ної� політики 
Украї�ни, такі НУО залишаються важливим 
голосом громадянського суспільства в ціи�  
боротьбі.

«StopFake» був одним з перших проектів, 
запущених на фоні росіи� ської� дезінфор-
мації� та пропаганди в Украї�ні. Викладачі, 
студенти та випускники Могилянської� 
школи журналістики заснували цеи�  
проект у березні 2014 року. На основ-
ніи�  веб-сторінці повідомляється: «Крім 
впливу пропаганди на Украї�ну, ми також 
намагаємося досліджувати ї�ї� методи 
впливу і на інші краї�ни і регіони – Євро-
пеи� ськии�  Союз і краї�ни колишнього 
Радянського Союзу”.3

«StopFake» позиціонує себе як органі-
зація перевірки фактів, яка виявляє та 
спростовує пропаганду та дезінформа-
цію, що поширюється в росіи� ських ЗМІ 
про події� в Украї�ні. Більш того, засновни-
ки проекту вважають проект інформа-
ціи� ним хабом, матеріали якого можуть 
допомогти при аналізі різних аспектів 
пропаганди Кремля при подальшо-
му дослідженні. Крім спростування 
феи� ків, проект здіи� снює моніторинг 
інших досліджень, присвячених впли-
ву пропаганди та перекручених новин, 
проводить власні дослідження, а також 
проводить тренінги щодо перевірки 
фактів, медіи� ної� грамотності, верифі-
кації� різних типів даних. Інформація з 

«Досвід України свідчить про те, 
що громадянське суспільство 
може виконувати важливі 

функції держави, як це відбулось 
у випадку з протистоянням 
в інформаційній війні

1 Analysis of Russia’s Information Campaign against Ukraine. Examining Non-military Aspects of the Crisis in Ukraine 
from a Strategic Communications Perspectives, “NATO StratCom Centre of Excellence (COE) Report”, 2015  
[https://www.stratcomcoe.org/download/file/fid/3213 доступ: 01 лютого 2018].

2 InMind: довіра українців до російських ЗМІ виросла на тлі зниження їх популярності, “mResearcher”, 
27 вересня 2017,  
[https://mresearcher.com/2017/09/inmind-dovira-ukraї�ntsiv-do-rosijskih-zmi-virosla-na-tli-znizhennya-ї�h-pop-
ulyarnosti.html доступ: 01 березня 2018].

3 “StopFake.org”, [https://www.stopfake.org/en/about-us/ доступ: 30 січня 2018].
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веб-сторінки перекладається 11 мова-
ми. Застосовуються різні формати спро-
стування та надання інформації�: відео 
даи� джест з основною феи� ковою нови-
ною тижня, аудіо подкаст, облікові запи-
си в соціальних мережах та газета «Твоє 
право знати», яка розповсюджується 
на території� Донецької� та Луганської� 
областеи� . 

В результаті, «StopFake» виросла з 
волонтерського проекту в організацію, 
яка виконує багато важливих функціи�  у 
боротьбі з росіи� ською дезінформацією, 
і діяльність цієї� організації� визнана на 
міжнародному рівні. Важливо зазначи-
ти, що цеи�  проект фінансово підтриму-
ють різні міжнародні донори, та и� ого 
засновники уникають підтримки держа-
ви для забезпечення об‘єктивності своєї� 
роботи. 

Ще один проект, якии�  вважається 
«унікальним прикладом об‘єднання 
зусиль офіціи� них установ та НУО для 
посилення комунікаціи� ного потенціалу 
держави» є Украї�нськии�  кризовии�  медіа 
центр. Так само як «StopFake», Украї�н-
ськии�  кризовии�  медіа центр був засно-
вании�  у березні 2014 року зусиллями 
провідних украї�нських експертів в сфері 
міжнародних відносин, комунікаціи�  
та зв’язків з громадськістю. Основною 
метою проекту є «допомогти Украї�ні 
підсилити ї�ї� голос на міжнародніи�  арені 
щодо подіи�  пов’язаних з анексією Криму 
Росіи� ською Федерацією».4 Організація 
складається з декількох підрозділів: 

• прес-центр, де у громадських акти-
вістів, експертів, місцевих політиків 

та представників уряду є можливість 
інформувати суспільство про події�, 
що відбуваються в Украї�ні та навколо 
неї�;

• підрозділ, якии�  працює з іноземною 
аудиторією та розповсюджує інфор-
мацію про Украї�ну за кордоном, допо-
магаючи іноземним журналістам; 

• підрозділ, якии�  працює з місцевою 
аудиторією та має на меті інтегрува-
ти різні регіони Украї�ни в один укра-
ї�нськии�  контекст; 

• підрозділ мистецтва та культури, 
якии�  використовує мистецтво як 
інструмент для сприяння діалогу між 
Східною та Західною Украї�ною, тощо. 

Покращувати діалог між украї�нцями, 
піднімати важливі питання та обгово-
рювати складні теми не менш важливо, 
ніж боротись з феи� ковими новинами. 
Крім того, протягом деякого періоду 
часу Украї�нськии�  кризовии�  медіа центр 
підтримував інформаціи� нии�  ресурс 
«Ukraine under Attack», якии�  збирав дані 
щодо віи� ськової� агресії� Росії�, анексії� 
Криму, тощо.

Ще один подібнии�  проект 
«InformNapalm» був створении�  «у відпо-
відь на агресію Росії� в Украї�ні у берез-
ні 2014 року». Основна мета проекту 
– «інформувати про справжню роль 
росіи� ського уряду у поточних гібридних 
конфліктах в Украї�ні, Грузії� та на Близь-
кому Сході».5 Волонтери цього проек-
ту не лише спростовують різні феи� ки 
росіи� ської� пропаганди, але и�  вияв-
ляють факти нелегального експорту 
віи� ськової� зброї� та обладнання Росією,  

4 A. Jackson, It May Not Be a Real War (Yet), but Don’t Tell That to the Propagandists in Russia and Ukraine, “PRI”, 13 
березня 2014,  
[https://www.pri.org/stories/2014-03-13/it-may-not-be-real-war-yet-dont-tell-propagandists-russia-and-ukraine 
доступ: 29 січня 2018].

5 “InformNapalm”,  
[http://informnapalm.rocks доступ: 30 січня 2018].
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збирають дані, які доводять участь 
росіи� ських чиновників та громадських 
діячів у плануванні диверсіи� них діи�  та 
віи� н, що ведуться наразі в інших краї�-
нах, тощо. Матеріали проекту перекла-
даються більше ніж 20 мовами.

«Інформаціи� нии�  спротив» – ще один 
аналогічнии�  проект, якии�  намагаєть-
ся «протидіяти в інформаціи� ному полі 
зовнішнім загрозам, що виникають 
для Украї�ни».6 Цеи�  проект був також 
запущении�  у березні 2014 як ініціати-
ва НУО «Центр віи� ськово-політичних 
досліджень». Проект позиціонує себе як 
організацію, що надає аналітичні мате-
ріали про ситуацію на Донбасі, переда-
чу віи� ськового обладнання, отримання 
росіи� ської� зброї� бои� овиками, внутріш-
ню ситуацію в так званих ДНР та ЛНР. 
«Інформаціи� нии�  спротив» залучає укра-
ї�нців та іноземних експертів з неурядо-
вих та урядових установ, міжнародних 
організаціи� , тощо. 

Невід’ємною частиною росіи� ської� дезін-
формаціи� ної� кампанії� є розповсюджен-
ня певних історичних міфів та феи� ків. 
Украї�нські волонтери та професіи� ні 
історики також посилили діяльність у 
ціи�  сфері, створивши проект «LIKБЕЗ: 
Історичнии�  фронт». Основною метою 
цього проекту є популяризувати історію 
Украї�ни в різних форматах, спростувати 
різноманітні історичні феи� ки, тощо. За 
словами засновників «LIKБЕЗ», «саме 
адекватне бачення минулого є підста-
вою украї�нської� ідентичності та запору-
кою єдності краї�ни».7 Основною моти-
вацією створення цього проекту була 

боротьба з росіи� ською пропагандою, 
зокрема історичною риторикою. 

Таким чином, як бачимо, основні украї�н-
ські НУО, що протистоять Росії� в інфор-
маціи� ніи�  віи� ні, були створені протягом 
одного періоду після анексії� Криму 
Росіи� ською Федерацією. Різні за своєю 
діяльністю та підходами, ці НУО стали 
відповіддю активного суспільства на 
виклики, з якими стикається Украї�на 
під час гібридної� віи� ни. Однак, з огляду 
на зусилля Росії� в ціи�  віи� ні та наслідки 
пропаганди та маніпуляціи�  громад-
ською думкою, Украї�на має бути актив-
ною та наполегливою на різних рівнях: 
від державних установ до громадських 
організаціи� .

Обличчя російської пропаганди

З часів Євромаи� дану росіи� ська пропа-
ганда дуже змінилась з точки зору 
різних форматів, типів та шляхів розпов-
сюдження матеріалів різними каналами. 
Кількість наративів про Украї�ну також 
зросла. Колекція зібраних та спросто-
ваних командою «StopFake» феи� ків 
є корисною, оскільки може показати 
більш широку картину змін росіи� ської� 
пропаганди з часом.

Останніми роками росіи� ські ЗМІ не 
бояться використовувати більш прості 
шляхи введення своєї� аудиторії� в оману: 
наприклад, представлення протестів в 
Києві як в Сімферополі8, заяви про забо-
рону росіи� ської� мови в Украї�ні та кримі-
нальне переслідування росіи� ськомов-
них людеи� 9, використання одних и�  тих 

6 “Information Resistance”, [http://sprotyv.info/en/about-us доступ: 30 січня 2018].
7 “LIKБЕЗ”, [http://likbez.org.ua/ua/meta-proektu доступ: 30 січня 2018].
8 Вести24 показали бои в Киеве как Симферополь, “StopFake”, 03 березня 2014,  

[https://www.stopfake.org/vesti24-pokazali-boi-v-kieve-kak-simferopol/ доступ: 30 січня 2018].
9 “Утка” российского ТВ – Тягнибок призывает запретить русский язык в Украине, “StopFake”, 05 березня 2014,  

[https://www.stopfake.org/utka-rossijskogo-tv-tyagnibok-prizyvaet-zapretit-russkij-yazyk-na-ukraine/ доступ: 
30 січня 2018].
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самих людеи�  в проросіи� ських протестах 
по всіи�  Украї�ні10, тощо. Використання 
підроблених фотографіи� , відео, акто-
рів, які грали різних потерпілих, було 
популярним. Аудиторія не була готова 

до критичного читання та перегля-
ду новин, тому потік пропаганди був 
безкінечним, а ї�ї� методи були дуже 
простими. 

З часом та із зростанням кількості різних 
проектів, що заи� маються перевіркою 
фактів, спростовувати росіи� ські феи� кові 
новини стало складніше. Наративи зали-
шаються такими ж, але методи дезін-
формації� змінились – від підроблених 
фотографіи� , відео або аудіо, фальшивих 
цитат та коментарів до перебільшення, 
маніпулятивного представлення різних 
видів даних, використання наи� попу-
лярніших стереотипів та міфів, хибних 
висновків. Одними з наи� популярніших 
видів неправдивої� інформації� стали 
повідомлення з діи� сними фактами та 
цитатами, але з маніпулятивними та 
такими, що вводять в оману, заголов-
ками. Оскільки користувачі Інтернетом 
здебільшого читають лише заголовки и�  
підзаголовки та звертають мало уваги 
на текст, цеи�  метод відіграє важливу 
роль в розповсюджені пропаганди.

Каналів, які вважаються частиною 
дезінформаціи� ної� кампанії�, багато. 

Наприклад, наи� популярніші росіи� ські 
новинні веб-сторінки створюють окре-
мі розділи, присвячені подіям в Украї�ні, 
називаючи ї�х «Криза в Украї�ні», «Ситуа-
ція в Украї�ні». Такі програми росіи� сько-
го телебачення як «60 минут» на каналі 
«Россия-1» кожного дня розміщують 
в ефірі такі сюжети, як «Кто и почему 
назвал Украину «сельским туалетом?», 
«Как киевские власти убирают высоко-
поставленных чиновников по приказу 
американских политиков», «США гото-
вятся к вои� не на границах с Россиеи� », 
тощо. З серпня 2017 року програма «60 
минут» транслюється двічі на день. 
Методи дезінформації� змінилися, але 
кількість пропагандистських матеріа-
лів не зменшується.

Наративи росіи� ської� пропаганди 
віддзеркалюють вибір політичного 
курсу на відповіднии�  час, але є «вічні 
теми», які и�  досі використовуються 
росіи� ськими пропагандистами та які 
варто запам’ятати. Наи� більш популярні 
наративи Кремля про Украї�ну:

• Украї�на – неспроможна краї�на (заяви, 
що Украї�ни як держави не існує, що 
існування цієї� краї�ни неможливе 
через історичні та економічні причи-
ни, що будь-які спроби змінити або 
реформувати краї�ну є марними);

• Украї�на винна в авіакатастрофі літа-
ка MH17 (знов і знов з’являються 
нові докази, сфабриковані росіи� ськи-
ми ЗМІ, незважаючи на об’єктивне 
міжнародне розслідування);

• Санкції� проти Росії� недієві (заяви 
проросіи� ських європеи� ських політи-
ків за фінансової� підтримки Москви, 
хибна статистика, неправильнии�  
переклад статеи�  іноземних ЗМІ);

«із зростанням кількості 
різних проектів, що 
займаються перевіркою 

фактів, спростовувати російські 
фейкові новини стало складніше

10 The Same People Are Participating in Pro-Russian Protests across Ukraine, “StopFake”, 04 березня 2014,  
[https://www.stopfake.org/en/the-same-people-are-participating-in-pro-russian-protests-across-ukraine/ 
доступ: 30 січня 2018].
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• Украї�нська влада – фашисти;

• Крим не є частиною Украї�ни та ніко-
ли не був; світове товариство підтри-
мує референдум в Криму; європеи� -
ські краї�ни визнають Крим частиною 
Росії�;

• Євромаи� дан організували Сполучені 
Штати, ЄС та Захід в цілому;

• Украї�нська армія слабка, неспромож-
на воювати;

• Украї�нські віи� ськові – «карателі», які 
вбивають цивільних громадян;

• Росіи� ська мова під загрозою в Украї�ні.

Отже, росіи� ська пропаганда має багато 
обличь, рук та ніг, але боротьба з нею 
варта того. Поки росіи� ські ЗМІ намага-
ються похитнути погляди людеи� , сприи� -
няття того, що є істиною, а що обманом, 
украї�нські НУО повинні продовжувати 
викривати відверту брехню, вчити ауди-
торію виявляти маніпуляції�, знаходити 
нові наративи та моделі дезінформаціи� -
ної� кампанії�.

Шляхи боротьби з російською 
пропагандою

Різноманітність функціи� , аспектів, цілеи�  
існуючих проектів, які протидіють росіи� -
ськіи�  пропаганді в Украї�ні говорить про 
те, наскільки комплексною ця стратегія 
боротьби з дезінформацією повинна 
бути. Також важливо, щоб представни-
ки уряду та громадянського суспіль-
ства працювали разом над цією склад-
ною інформаціи� ною стратегію. Досвід 
Украї�ни в боротьбі проти росіи� ської�  

пропаганди є унікальним, отже створен-
ня такої� стратегії� може стати прикладом 
для інших краї�н. 

Доктрина інформаціи� ної� безпеки Укра-
ї�ни була підписана Президентом П. 
Порошенко у лютому 2017 року. Як було 
зазначено, основною метою доктрини є 
«уточнення засад формування та реалі-
зації� державної� інформаціи� ної� політики, 
насамперед щодо протидії� руи� нівно-
му інформаціи� ному впливу Росіи� ської� 
Федерації� в умовах розв’язаної� нею 
гібридної� віи� ни».11 Безумовно, інфор-
маціи� нии�  простір Украї�ни потребував 
такої� доктрини, яка чітко визначає наці-
ональні інтереси у сфері інформації�, ролі 
підрозділів у реалізації� цього докумен-
та, пріоритети захисту інформації�, тощо. 
Проте, було підтверджено, що лише 
деякі представники громадянського 
суспільства брали участь в обговорен-
ні проекту доктрини.12 Захист інфор-
маціи� ного простору супроводжується 
іншими важливими питаннями, такими 
як свобода слова, небезпека цензури з 
боку уряду, доступ до відкритої� інфор-
мації�. Отже, важливо створювати таке 
законодавство під жорстким контролем 
громадянського суспільства. Якщо гово-
рити про те, що повинен робити уряд, 
то необхідно покращувати комунікацію 
між органами влади та громадянами, 
чітко пояснювати реформи та кроки 
уряду, щоб росіи� ська дезінформація не 
могла ввести украї�нців в оману щодо 
подіи�  в ї�хніи�  власніи�  краї�ні. 

Крім спеціальних законів та доктрин, 
варто зазначити кроки украї�нських 

11 Глава держави затвердив Доктрину інформаційної безпеки України, “President.gov.ua”, 25 лютого 2017, 
[http://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-zatverdiv-doktrinu-informacijnoyi-bezpeki-ukr-40190 
доступ: 01 лютого 2018].

12 Впровадження Доктрини інформаційної безпеки не має бути спрямоване на боротьбу з політичним 
інакомисленням усередині країни. Опитування експертів, “Detector media”, 27 лютого 2017,  
[http://detector.media/infospace/article/123603/2017-02-27-vprovadzhennya-doktrini-informat-
siinoi-bezpeki-ne-mae-buti-spryamovane-na-borotbu-z-politichnim-inakomislennyam-useredini-kraini-opituvann-
ya-ekspertiv/ доступ: 02 лютого 2018].
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НУО проти росіи� ської� дезінформаціи� -
ної� кампанії�. По-перше, спростування 
хибних новин та основних наративів 
Кремля за допомогою незаперечних 
фактів залишається одним з важливих 
інструментів боротьби проти численних 
типів пропаганди у ЗМІ. Люди форму-
ють свої� погляди відповідно до бачення 
світу. Росіи� ська пропаганда формує таке 
особливе бачення світу в головах людеи�  
на довгии�  час. Отже, складно не лише 
спростовувати якусь брехню, але и�  пере-
конувати іншу сторону, що інформаціи� ні 
матеріали неправдиві, абсурдні, феи� кові.

Щоб підірвати довіру до тієї� або іншої� 
феи� кової� новини, необхідно навести 
щонаи� більше аргументів. Організа-
ції�, які заи� маються перевіркою фактів 
повинні бути прозорі в свої�и�  роботі, 
давати посилання на всі використані 
у статті джерела. Більше того, логіка 
спростування повинна бути доступна 
та зрозуміла аудиторії�, щоб будь-хто, 
хто має сумніви міг використати такии�  
самии�  метод спростування, що и�  орга-
нізація перевірки фактів. Отже, орга-
нізація «StopFake» використовує такі 

принципи в свої�и�  роботі. По-перше, 
для надання контексту, також важли-
во розгорнуто пояснювати деякі пові-
домлення, оскільки часто вони можуть 
не бути відвертою брехнею, але бути 
певною маніпуляцією, наводити хибні 

цифри, цитати, які вводять в оману, що 
призводить до неправильних виснов-
ків. По-друге, інструменти перевірки 
та спростування феи� ків повинні бути 
різноманітними: від офіціи� них джерел, 
експертних висновків до наи� новіших 
інтернет-додатків.

Спростування феи� ків – це завжди лише 
вершина аи� сберга у боротьбі проти 
росіи� ської� дезінформаціи� ної� кампанії�. 
Протидія пропаганді вимагає інтегрова-
ного підходу. Підвищення медіа грамот-
ності населення, сприяння розвитку 
навичок критичного мислення для 
сприи� няття медіи� них повідомлень – 
важливі компоненти протистояння ціи�  
загрозі. Більшість експертів вказують на 
те, що освітні програми необхідно впро-
ваджувати вже у школах. «StopFake» та 
Академія украї�нської� преси вже запусти-
ли один такии�  проект за фінансової� 
підтримки Посольства США та Посоль-
ства Великої� Британії� в Києві. Проект 
«Вивчаи�  і розрізняи� » із спеціальними 
освітніми матеріалами буде інтегро-
вании�  в існуючу програму 50 середніх 
шкіл у чотирьох містах.13 

Необхідно також підвищувати медіа 
освіченість серед дорослого населення. 
Навчання щодо використання інформа-
ції� у соціальних мережах повинно бути 
частиною таких тренінгів. Інформація 
про медіа відповідальність та медіа 
інтереси різних компаніи�  та політич-
них кіл також необхідно включати до 
таких тренінгів. Відповідно до матеріа-
лів проекту «StopFake», росіи� ська дезін-
формація теж може розповсюджуватись 
через украї�нські ЗМІ з проросіи� ськими 
поглядами та інтересами.

Матеріали перевірки фактів повин-
ні включати всі можливі формати для 

13 StopFake Helps Schools to Teach Media Literacy, “StopFake”, 04 лютого 2018,  
[https://www.stopfake.org/en/stopfake-helps-schools-to-teach-media-literacy/ доступ: 12 лютого 2018].
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переконання аудиторії�. Наприклад, 
відсоток використання Інтернету в 
Украї�ні залежить від регіону та соціо-де-
мографічних факторів. Доступ до різно-
манітних джерел інформації� на терито-
рії� Украї�ни нерівномірнии� . Це важливо 
враховувати при визначенні жанру і 
формату. Коли ми говоримо про історич-
ні феи� ки, організації� перевірки фактів 
повинні надавати більше першодже-
рел, документів, мап, використовувати 
всі можливі дані та експертні висновки 
професіи� них істориків. Саме це вико-
ристовує проект «LIKБЕЗ» у свої�и�  роботі.

Професіи� ні журналісти також мають 
бути поінформовані про це. Ще важливі-
ше заохочувати журналістську етику та 
стандарти, підвищувати професіоналізм 
журналістів, забезпечувати спеціаль-
не навчання щодо верифікації� даних та 
перевірки фактів в епоху пост-правди. 
Нажаль, «погана журналістика» є однією 
з причин того, що пропаганда залиша-
ється ефективною.

Висновки

Загроза росіи� ської� дезінформаціи� ної� 
кампанії� призвела до об’єднання бага-
тьох неурядових організаціи�  в Украї�ні. Ці 
організації� взяли на себе важливу роль 

– протистояти інформаціи� ним атакам, 
що не менш важливо для краї�ни в стані 
гібридної� віи� ни. Вони опинились на пере-
довіи�  одночасно – у березні 2014 – та з тих 
пір виконують важливі функції� перевірки 
фактів, спростування наративів Крем-
ля, підвищення рівня медіа грамотності 
серед украї�нців, викриття фактів присут-
ності росіи� ської� армії� на Донбасі, тощо. 
Таким чином, ї�хню роботу можна вико-
ристати для визначення багатьох обличь 
росіи� ської� пропаганди, заходів протидії� 
ціи�  пропаганді, а також вивчення кроків, 
які вживають украї�нські НУО кожного дня 
для протистояння росіи� ськіи�  гідрі. Наи� е-
фективніші заходи можуть служити алго-
ритмом діи�  для інших краї�н, де загроза 
розповсюдження росіи� ської� дезінформа-
ції� також неминуча. 

Олена Чуранова – журналістка та спеціаліст 
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