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ХТО 
Коаліція громадських 

організацій

• Платформа прав людини

• Український інститут медіа та 
комунікації

• Комісія журналістської етики

• Асоціація «Жінки в медіа»

• StopFake

За підтримки проєкту «Європейський Союз і Рада 
Європи працюють разом для підтримки свободи
медіа в Україні».
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ЩО МИ МОНІТОРИМО

12 областей:
• Вінницька
• Волинська
• Житомирська
• Закарпатська
• Київська
• Львівська
• Рівненська
• Сумська
• Чернівецька
• Чернігівська
• підконтрольні Уряду України частини Донецької та 

Луганської

120 Facebook сторінок

• 5 сторінок парламентських партій;

• 5 сторінок позапарламентських
партій;

• 10 сторінок лідерів партій;

• по 5 сторінок рейтинговий партій в 
кожній області;

• по 3-6 сторінок кандидатів в мери в 
обласних центрах.
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33 онлайн медіа



ОНЛАЙН-МЕДІА
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FACEBOOK



10



11



ЗОВНІШНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ВПЛИВИ



Україна - нацистська
держава В Україні – громадянський конфлікт, РФ 

там немає

ЄС втомився від України, потрібно 
відновити зв’язки з РФ та СНД

Україна - failed
state

Україні необхідна російська вакцина 
від COVID

Реформа Супрун – планове знищення 
українців

Російськомовні в Україні обмежені у правах

Біолабораторії Пентагону в 
Україні

Зовнішнє управління Україною

Наративи російської пропаганди, які просували Facebook-сторінки партій та кандидатів
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Новини з 
окупованих 

територій і РФ, які
легітимізують 

окупацію Донбасу

Відсутність згадок 
про російську 

агресію у новинах 
про бойові дії

Надання майданчика 
спікерам, які 
висловлюють 

дезінформаційні тези

Онлайн-медіа
Ознаки зовнішніх 

інформаційних впливів 
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ГЕНДЕР
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ЕТИКА. 
ПОРУШЕННЯ



1
порушення права 

громадськості на повну та 
об’єктивну інформацію про 

факти та події; 

2
порушення в частині

відокремлення
інформаційних та 

аналітичних
матеріалів від

реклами;

3
порушення

стандарту балансу

Головні етичні порушення 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ



Вдосконалення виборчого законодавства в 
частині висвітлення виборів:

▪ регулювання діяльності в інтернет підчас 
виборів;

▪ розмежування агітації та інформування;
▪ визначення поняття «сексизм»;
▪ мінімізація маніпулятивних упливів через 

медіа та інтернет. 

Просвіта та медіаграмотність виборця; 
відновлення довіри до інститутів влади 

Створення умов для економічної та 
політичної незалежності медіа

Належна освіта журналістів, посилення ролі 
саморегулювання та дотримання етики та стандартів

Чотири полюси необхідних змін
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ДЯКУЄМО!
www.ppl.org.ua

www.cje.org.ua

www.stopfake.org

www.facebook.com/umci.ngo

www.facebook.com/mediawomenUA

www.facebook.com/CoEUPSIS/
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