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Маніпулятивні технології в іноземних ЗМІ. Резюме
Протягом оглядового періоду з 1 по 28 лютого 2017 року було
проаналізовано 347 інформаційних повідомлень зарубіжних інтернет-ЗМІ, в
яких висвітлювались події, пов’язані із ситуацією в Україні. Із них 94 –
матеріали західних ЗМІ, 7 матеріалів – інші країни та 246 – російських ЗМІ.
Проведений аналіз показав, що із наявного загалу матеріалів критичні
статті щодо України (загалом) склали 12 повідомлень у західних ЗМІ, тобто
приблизно 11,3 %. Основна критика західних ЗМІ спрямована на
недостатність проведення реформ та проблеми корумпції. Так, наприклад,
американська
агенція
бізнес-новин
Bloomberg
http://www.radiosvoboda.org/a/28327097.html
заявляє,
що
головною
перешкодою іноземних інвестицій в Україну є хабарництво. У статті
стверджується, що більшість інвесторів скаржаться на податкову службу
України.
Також негатив стосувався конфлікту на Сході України, де, за даними
звітів місії ОБСЄ українські військові намагаються змінити лінію фронту.
Прикладом є стаття в американському аналітичному виданні Foreign Policy
http://www.radiosvoboda.org/a/28294677.html, в якій стверджується, що вина за
спалах насильства на сході України також лежить і на Києві.
Зберігається напруження і в стосунках з найближчим сусідом України
– Польщею. Попри те, що польські ЗМІ повідомили про відновлення силами
місцевих жителів в Бродівському районі Львівської області пам'ятника
жителям польського села Гути Пеняцькій, зруйнованого минулого місяця,
обговорювалася й інша провокація. Націоналісти з маловідомої організації
"Чорний комітет" повісили на паркані посольства Республіки Польщі в Києві
портрет лідера українських націоналістів Степана Бандери з написом "Наша
земля – наші герої". Так вони протестують проти антиукраїнських заяв
польських
політиків.
Польське
видання
Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/Polityka/170219270-Ukraina-Portret-Bandery-na-parkanieambasady-RP-w-Kijowie.html вміщує коментар посла Республіки Польщі в
Україні Ян Пєкло: «Не думаю, що це була якась низова і патріотична
українська ініціатива. Вона є частиною сукупності всіх останніх подій, це
виглядає як спланована акція, яка призведе до погіршення польськоукраїнських відносин. Насправді, це важко інтерпретувати як щось інше».
Водночас присутність у західних ЗМІ публікацій критичного характеру
щодо України у лютому не супроводжувалася активним використанням
маніпулятивних технологій.
Що ж до російських ЗМІ, то, як рівень негативних публікацій, так і
використання маніпулятивних технологій були досить високими. Так, із
проаналізованих за лютий 246 російських публікацій мали негативне
забарвлення 82 % (200 публікацій), та у 70 % (171 публікації) інформаційних
повідомлень було виявлено ознаки маніпулятивних технологій. За
результатами дослідження, найбільш поширеними наразі є такі види
інформаційних маніпуляцій: створення інформаційної хвилі, анонімний
авторитет, вибіркова правда, коментарі, створення асоціацій,
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розмахування прапором, рекомендація, констатація факту, ствердження,
постановка риторичних запитань (див. нижче Методи маніпуляційних
технологій). Активно використовуються класифікатори: слова-«приправи»
для того, щоб у негативному ключі охарактеризувати події і явища:
«націоналісти», «бандерівці», «Незалежная» тощо.
Що ж до головних тем оглядового періоду то ними стали: блокада
Донбасу та пов’язана з ним енергетична криза в Україні; визнання Росією
внутрішніх документів квазіреспублік; коментарі з приводу «мирного плану»
А. Артеменко та В. Януковича у вирішенні української кризи; коментарі з
приводу можливої екстрадиції Д. Фірташа до США; та загострення ситуації
на сході України. Висвітлюючи ці та інші події, російські ЗМІ не обійшлися
без маніпулятивних технологій.
Висвітлюючи тему блокади Донбасу та ультиматум квазіреспублік
газета «Взгляд» опирається на думки експертів та використовує таку
маніпуляцію як створення інформаційної хвилі в матеріалахі «Народные
республики выдвинули Киеву ультиматум о снятии блокады»
(https://vz.ru/politics/2017/2/27/859605.html. – 2017. – 27.02); «Киев бессилен
перед
организаторами
блокады
Донбасса»
(http://www.vz.ru/world/2017/2/28/828168.html . – 2017. – 28.02); «Порошенко
рассчитывает извлечь личную пользу из угольной блокады Донбасса»
(https://vz.ru/world/2017/2/13/857838.html. – 2017. – 13.02).
Публікації
у
виданнях
"Коммерсантъ"
(http://www.kommersant.ru/doc/3219897. – 2017. – 16.02); «Lenta.ru»
(https://lenta.ru/articles/2017/02/17/blokuvalniki/. – 2017. – 17.02); «Российская
газета» (https://rg.ru/2017/02/14/na-ukrainskih-tec-voznik-ostryj-deficit-uglia-izza-veteranov-ato.html. – 2017. – 14.02).
«Независимая газета»
(http://www.ng.ru/cis/2017-02-14/1_6929_ukraina.html. – 2017. – 14.02)
використовуючи коментарі, анонімні авторитети та припущення згадану
інформаційну хвилю розширюють.
Багато було сказано з приводу визнання Росією внутрішніх документів
«ДНР» і «ЛНР», щодо цієї теми головною маніпулятивною технологією
російських ЗМІ це: видається розмахування прапором – намагання
виправдати дію на підставі того, що це патріотично або певним чином діє на
користь країні, групі або ідеї, яку підтримує цільова аудиторія. «Российская
газета» у статті «МИД РФ: Признание документов ЛНР и ДНР носит
временный характер» пише: «"Эта мера призвана отчасти облегчить условия
жизни для населения региона, страдающего в результате бесчеловечной
политики киевских властей и бездумных акций украинских националистов.
…» (розмахування прапором) (https://rg.ru/2017/02/20/mid-rf-priznaniedokumentov-lnr-i-dnr-nosit-vremennyj-harakter.html. – 2017. – 20.02).
Видання «Lenta.ru» у статті: «Вот и весь указ» ставить запитання «С
чем связано признание Россией документов жителей отдельных районов
Донбасса» і відповідає «Главная мотивация решения, как отмечают в Кремле,
— гуманитарная. Москва таким образом реагирует на блокаду мятежных
регионов со стороны Киева» (постановка риторичних запитань,
розмахування прапором) (https://lenta.ru/articles/2017/02/21/gumanitarno/. –
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2017.
–
21.02).
(Див.
також
матеріали
"Коммерсантъ":
http://www.kommersant.ru/doc/3224276. –
2017.
–
20.02;
http://www.kommersant.ru/doc/3224071. – 2017. – 18.02;
Военное
обозрение»
(https://topwar.ru/109576-lyudi-prizraki-uhodyat-v-proshloekommentarii-priznaniya-rossiey-dokumentov-lnr-i-dnr.html. – 2017. – 20.02).
Російські ЗМІ досить активно обговорювали мирні плани щодо
врегулювання ситуації в Україні – їх у лютому було орприлюднено відразу
два: маловіломим до цього народним депутатом України А. Артеменком та
президентом-втікачем
В. Януковичем. Видання «Lenta.ru» в матеріалі
«Россия не может торговать своими людьми» друкує відповіді російських
політиків на пропозицію взяти Крим в оренду «Сергей Лавров, глава МИД
России: «Подобные планы отдают, с одной стороны, маниловщиной, а с
другой — показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила
игры. … Наверное, есть немало желающих отвлечь внимание от полной
неспособности администрации Порошенко выполнить свои обязательства по
минским договореностям…» (коментарі, створення інформаційної хвилі)
(https://lenta.ru/articles/2017/02/21/noway/. – 2017. – 21.02).
«Военное обозрение» в статті «И Порошенко свергнем, и Крым вернём.
Украина посылает Трампу антикризисный план» пише: «… за нелепыми
предложениями стоят намерения раскачать и без того нестабильную
политическую лодку украинского государства. Из этого следует вывод, что
администрация Петра Порошенко может не дождаться официальных
выборов 2018 года, покинув свои посты раньше положенного ей срока.»
(коментарі, створення інформаційної хвилі) (https://topwar.ru/109686-iporoshenko-svergnem-i-krym-vernem-ukraina-posylaet-trampu-antikrizisnyyplan.html. – 2017. – 23.02).
«Газета.ru» в статті «Как ни парадоксально, предложения Януковича
разумны» з підзаголовком «Янукович предложил провести референдум о
статусе Донбасса» пише: «Вернуть мир и верховенство права в Украину
можно лишь при условии объективного и открытого расследования
трагических событий февраля 2014 года…»; «Одна из версий возвращения
Януковича в украинскую политику, по мнению собеседников «Газеты.Ru» из
администрации украинского президента, — предоставить Януковичу
возможность возглавить Донбасс в случае, если местное население
благосклонно отнесется»
(рекомендація,
анонімний
авторитет)
(https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/22_a_10539395.shtml. – 2017. – 22.02).
«Московский комсомолець» в статті «План снятия антироссийских
санкций заставил говорить о «сливе» Украины Западом» коментує пропозиції
депутата Артеменко: «В американском «плане» отчетливо слышен знакомый
киевский подход – за счет «платежей России за аренду Крыма» они будут
«возрождать» разбомбленный ими же Донбасс. Скорее Дональд Трамп
усыновит нелегального мигранта-гея, чем Киев будет восстанавливать
Донецк. Этот вариант можно исключить от слова «совсем». Да и практически
передача Донбасса Украине после субботнего указа Президента Путина о
признании паспортов ДНР-ЛНР, мягко говоря, уже сильно затруднена»
(коментарі,
створення
інформаційної
хвилі)
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(http://www.mk.ru/politics/2017/02/20/plan-snyatiya-antirossiyskikh-sankciyzastavil-govorit-o-slive-ukrainy-zapadom.html. – 2017. – 20.02).
В оглядовий період Вищий земельний суд Відня 21 лютого прийняв
рішення про можливу екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа
в США. Тож газети почали активно коментувати та прогнозувати про
можливі наслідки екстрадиції.
Газета "Коммерсантъ", висвітлюючи тему Д. Фірташа у матеріалі
«Венский вердикт» продовжує тему «внутрішніх проблем» в Україні,
характерну
для
значної
частини
російських
публікацій
(http://www.kommersant.ru/doc/3226759. – 2017. – 22.02). «Lenta.ru» у статті
«Процесс со многими неизвестными» підзаголовок якої «Как дело Фирташа
может аукнуться украинской власти» пише: «Нет сомнения: действующий
президент Украины найдет что предложить за окончательное «выключение»
Фирташа из украинской повестки и более того — за ценой не постоит. На
кону, по сути, его выживание: социально-экономическая ситуация
располагает к новой революции, а газовый магнат со своими ресурсами
может стать ярким лидером протестов»; «Под вопрос попадает легитимность
президента Порошенко в целом. Ведь, судя по словам Фирташа, речь шла о
технической сделке, а не о демократическом избрании» (створення
інформаційної хвилі, коментарі) (https://lenta.ru/articles/2017/02/23/firtash/. –
2017. – 23.02).
«Российская газета» у статті «Тайны Киева» коментує суд Відня у
справі Д. Фірташ так: «… Пока Порошенко может праздновать победу над
человеком, которому обязан президентством. Однако с тех пор в Вашингтоне
поменялась администрация, не питающая, судя по всему симпатий к
киевским властям, и потому неизвестно, какими последствиями в итоге
обернется для Порошенко и компании экстрадиция Фирташа в США»
(створення
інформаційної
хвилі,
коментарі)
(https://rg.ru/2017/02/21/sponsora-ukrainskoj-oppozicii-firtasha-zaderzhali-vavstrii.html. – 2017. – 21.02).
«Комсомольская правда» в матеріалі «Олигарх на выданье: зачем суд
Вены разрешил экстрадицию украинского богача в США» пише: «Зачем
арест Фирташа нужен Порошенко? Во-первых, убрать политконкурента. Вовторых, скомпрометировать Оппозиционный блок. В-третьих, вынудить
наговорить что-нибудь о «российском следе» в украинских делах»
(постановка
риторичних
запитань,
коментарі)
(http://www.crimea.kp.ru/daily/26642/3665643/. – 2017. – 21.10).
Висвітлюючи ситуацію на сході України російські ЗМІ, зокрема газета
«Взгляд» вдаються до таких маніпулятивних технологій як створення
асоціацій, принцип контрасту у статті: «Все хотят освобождения всех
земель Новороссии» видання вміщує інтерв’ю бойовика ДНР: «Война
продолжится. Война же должна справедливость установить. Мы не можем
простить то, что оккупированы наши земли, часть донецкой и большая часть
луганской территории. … Там прошли референдумы, люди поддержали
создание Донецкой народной республики, а Киев захватил эти земли и
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удерживает их силой. Людей сажают, убивают, пытают. Эти проблемы все
равно надо решать. …
Если брать киевскую сторону, то им война нужна еще больше. Весь
режим Порошенко держится на том, что в 2014 году жителям Украины было
сказано: «Смотрите, есть вот страшные русские, которые на нас напали.
Поддерживайте нашу власть – и тогда они у нас не задержатся». Если война
не будет продолжаться, не будет этого мифа о российской угрозе, власть в
Киеве падет. «Укропы» хотят утопить Донбасс в крови.
…»
(https://vz.ru/world/2017/2/27/859712.html. – 2017. – 27.02).
«Lenta.ru» у статті «Мы идем к нацистскому режиму» друкує інтерв’ю
ветерана АТО О. Мединського, який коментує бої в Донбасі та ситуацію в
Україні: «Все больше людей видят несостоятельность этой власти. Проблема
Донбасса была вызвана провокациями. Люди, которые устроили
госпереворот и в результате Майдана захватили власть, не отвечают ни
чаяниям народа, ни чаяниям тех, кто не поддержал этого явления. … Это
насильственная бандеризация!» (створення інформаційної хвилі)
(https://lenta.ru/articles/2017/02/16/medinsky/. – 2017. – 16.02).
«Российская газета» у статті «Абсурд» задається запитанням «кому
вигідна війна: Росії чи Україні?» і відразу ж дає відповідь: «И недостаток
внимания Трампа - есть. И зависимость от США и ЕС - огромна. И есть
желание любой ценой не допустить, чтоб с России сняли санкции, потому
что это "обидно", "несправедливо". И, наконец, главное - кому война, кому
мать родна. Если России война НЕВЫГОДНА, то Украинскому руководству
ВЫГОДНА, ведь только "война все спишет" - отсутствие реформ, вечные
обвинения в коррупции и т.д.» (постановка риторичних запитань)
(https://rg.ru/2017/02/06/radzihovskij-obostrenie-na-granice-ukrainy-i-dnrporazhaet-absurdnostiu.html. – 2017. – 06.02).
«Независимое военное обозрение» у статті «Референдум прикрытия» з
підзаголовком «Президент Украины Порошенко пытается заручиться
поддержкой Запада, расстреливая собственный народ» використала такі
маніпулятивні технології як створення інформаційної хвилі, створення
асоціацій, анонімний авторитет: «И киевская хунта, начав наступление на
востоке страны, решила таким образом спровоцировать вашингтонских
кураторов на проверку их верности прежнему курсу Соединенных Штатов на
поддержку
Украины
в
ее
противостоянии
с
Россией»
(http://nvo.ng.ru/wars/2017-02-10/1_936_referendum.html. – 2017. – 10.02).
Значний пласт маніпулятивних повідомлень російських ЗМІ
спрямовано на негативне зображення ситуації в Україні: економічної,
соціальної, політичної; робляться прогнози щодо «майданів»; коментуються
реформи. Активно обговорюються очікування «…что положение президента
Порошенко покачнется в результате внешнего давления (у Дональда Трампа
накопилась критическая масса претензий к президенту Украины, но он еще
не решил, как действовать) или в результате запланированных на 20 февраля
массовых протестов граждан, которые спустя три года внезапно обнаружили,
что «не за это стояли на Майдане» (коментарі, створення інформаційної
хвилі) (http://www.vz.ru/politics/2017/2/15/858020.html. – 2017. – 15.02). Не
6

менш очікуваним є гіпотетичний «розкол суспільтва»: «Эксперты же
полагают, что … сама постановка вопроса о возможном вступлении в НАТО
может еще больше расколоть украинское общество и углубить политический
кризис в стране» («Газета.ru» – створення інформаційної, хвилі коментарі)
(https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/02_a_10506557.shtml. – 2017. – 02.02).
«Московский комсомолець» у статті «Эксперт: Тимошенко готовит
свержение Порошенко под предлогом войны с Россией» апелює до думки
експерта: «политолог Денис Денисов: … Зимой было слишком холодно,
чтобы выводить людей на улицу, а весной температура будет благоволить
массовым акциям протеста. Тимошенко станет одним из лидеров протестной
кампании, целью которой будут не только досрочные выборы в парламент,
но и импичмент Порошенко» (маніпуляція заголовком, анонімний
авторитет) (http://www.mk.ru/politics/2017/02/07/ekspert-timoshenko-gotovitsverzhenie-poroshenko-pod-predlogom-voyny-s-rossiey.html. – 2017. – 07.02).
Інша стаття «Надежду Савченко обвинили в рекламе тюрем» пише: «Но
главное, чего не могут простить Савченко — это то, что она своими визитами
«легитимизирует» власти ДНР и ЛНР. По версии официальных украинских
властей, никаких прямых переговоров с сепаратистами быть не может»
(вибіркова
правда)
(http://www.mk.ru/politics/2017/02/26/nadezhdusavchenko-obvinili-v-reklame-tyurem.html. – 2017. – 26.02).
"Аргументы и Факты" в статті «Режим Порошенко обречён» друкує
матеріал екс прем’єр-міністра України М. Азарова: «За 3 года так развалить
страну - это надо было очень постараться. Если при нас были проблемы с
коррупцией, то сейчас страна превратилась в сплошной коррупционный
механизм. Воровство достигло гигантских размеров. … Рассчитывать на
отрезвление народа не стоит. Да и выходит народ на улицы только тогда,
когда есть политическая сила, которая организует людей. На Украине же
сейчас установлен нацистский режим террора. Зомбирование населения идёт
по полной программе» (створення інформаційної хвилі, створення
асоціацій) (http://www.aif.ru/politics/opinion/rezhim_poroshenko_obrechyon. –
2017. – 20.02).
«Военное обозрение» в статті «Как СБУ пишет историю Украины для
школьников» з підзаголовком «Украинское министерство образования и
науки совместно с руководством так называемого Украинского института
национальной памяти на днях представило единую концепцию базового
учебного предмета (речь о дисциплине «История») для школьников старших
классов» коментує ініціативи: «Тот факт, что Украины во Всемирной
истории попросту не существовало, как отдельного субъекта, веками,
Вятровичу по боку. Его-то задача – насадить ложь в умах молодёжи о том,
что Украина – нечто обособленное, самостийное и «аутентичное»,
существовавшее всегда...» (коментарі, створення інформаційної хвилі)
(https://topwar.ru/109227-kak-sbu-pishet-istoriyu-ukrainy-dlya-shkolnikov.html. –
2017. – 15.02).
Інший блок стосується іноземної підтримки – МВФ, невдоволення
партнерами. Так, «Независимая газета» в статті «Украина может повысить
обязательный трудовой стаж» коментує вимоги МВФ щодо України з
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приводу нової пенсійної реформи «Ключевой камень преткновения в
переговорах с МВФ – перестройка дефицитной пенсионной системы
Незалежной. В фонде предлагали снизить давление на нее за счет повышения
пенсионного возраста.»; «Вполне возможно, что решение по выделению
очередного транша не будет принято до решения Высокого суда Лондона по
«долгу Януковича», не исключают эксперты «НГ»» (анонімний авторитет,
створення інформаційної хвилі) (http://www.ng.ru/economics/2017-0213/4_6927_ukraina.html. – 2017. – 13.02).
Здійснений аналіз результатів моніторингу зарубіжних ЗМІ покликаний
не лише визначити, які саме зарубіжні ЗМІ вдаються до інформаційних
маніпуляцій і беруть, таким чином, участь в антиукраїнській пропаганді, а й
виявити домінуючи маніпулятивні тренди з метою вироблення інструментів
для мінімізації їх негативного впливу.
Варто також зазначити, що продовжують лідирувати по використанню
маніпулятивних технологій такі видання: «Военное обозрение», «Взгляд»,
«Лента.ру» «Российская газета», «Московский комсомолець», «Известия»,
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда».
Методи маніпуляційних технологій
Апелювання до страху: намагання отримати підтримку своїм ідеям/поглядам,
використовуючи наявні страхи та упередження аудиторії.
Створення погрози: прийом «стратегічного» характеру, що впливає на емоції
масової аудиторії. Його головна задача – змусити боятися.
Фактографічність: розгляд факту поза контекстом, описання факту без його
аналізу, узагальнення, причинно-наслідкових зв’язків.
Отруйний сендвіч: специфічна структуризація тексту, спрямована на те, щоб
приховати від аудиторії «непотрібну» правду: комунікатор дає позитивне
повідомлення між негативною передмовою і негативним висновком. За наявності у
комунікатора певних здібностей і досвіду позитивне повідомлення може залишатися
непоміченим аудиторією.
Створення асоціацій: об’єкт в очах громадськості штучно прив’язується до
чогось такого, що сприймається масовою свідомістю як дуже погане (чи навпаки –
гарне). Для цієї мети широко використовуються метафори. Практикується
зв’язування імені політичного опонента з тяжким становищем народу, негативний
образ, з яким асоціативно вдається в масовій свідомості зв’язати супротивника
(фашист, сталініст, хабарник, мафіозі і т).
Принцип контрасту: детально описується інформація про політичних
опонентів, яка має негативне забарвлення, а поряд з нею подається позитивна
інформація про «своїх» політиків;
Підміна:
один
з
варіантів
використання
дискурсивних
одиниць
маніпулятивного характеру для позначення несприятливих дій і навпаки. Так,
погроми
називаються
«демонстраціями
протесту»,
бандитські
формування - «борцями за волю», найманці – добровольцями тощо.
"Очевидці" події: ефективний прийом, нерідко використовуваний для створення
емоційного резонансу. Опитується багато випадкових людей, зі слів яких формується
необхідний значеннєвий і емоційний ряд.
Помилкова аналогія чи наведення маніпулятивних аналогій: маніпуляція,
спрямована на приховуваня справжньої причини в будь-якому питанні, заміну її
помилковою аналогією. Наприклад, відбувається некоректне зіставлення різних, інколи
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навіть взаємовиключних наслідків, які в даному випадку видаються за одне. Ігнорується
логічна складова у низці питань мало не протилежного характеру, які представляються
маніпуляторами як один причинно-наслідковий ланцюжок.
Констатація факту: бажаний стан речей подається ЗМІ як факт, що вже
здійснився.
Коментарі: ціль - створення такого контексту, у якому думки людини
формуватимуться у потрібному напрямі. Повідомлення про факт супроводжується
інтерпретацією коментатора, який пропонує читачу чи глядачу кілька раціональних
варіантів пояснення.
Класифікатори: слова-«приправи» для будь-якого інформаційного повідомлення.
По-перше, це слова і сполучення, корисні для опису власної «позитивної і конструктивної
позиції». По-друге, це «слова, що контрастують» для того, щоб у негативному ключі
охарактеризувати супротивника. Типовий варіант повідомлення в новинах: «учасники
акції»... (варіанти: «люди похилого віку, особи без певних занять, серед яких є злочинні
елементи, алкоголіки і наркомани; радикально налаштовані молоді люди, що сповідують
екстремістські погляди...»; «акція проводиться за гроші»... тощо).
Ефект ореолу: перенесення позитивних/негативних характеристик певної особи
або сфери діяльності, процесу, держави на інші, наближені до них, але не пов’язані з уже
проявленими. Наприклад, людину, яка домаглася вагомих успіхів у якійсь конкретній
галузі, оточуючі вважають здатною на більше й в інших справах, а також приписують цілу
низку позитивних якостей.
Ефект
бумеранга:
перенасичення
інформаційного
простору
негативною/позитивною інформацією, яка у підсумку починає викликати в аудиторії
зворотний ефект – роздратування надмірною кількістю «позитиву» або симпатію через
співчуття у випадку постійної критики.
Забовтування: використовується з метою зниження актуальності явища чи
формування негативного ставлення до нього, створення т.зв. «інформаційного шуму»,
коли за потоком другорядних повідомлень потрібно сховати якусь важливу подію чи
головну проблему.
Анонімний авторитет: апелювання до авторитетної думки з метою викликати
довіру до повідомлення, наприклад: «учені на підставі багаторічних досліджень
установили...», «експерти вважають...» тощо.
Рекомендація: використання репутації чи ролі індивіда, який рекомендує (експерт,
поважна публічна особа тощо); рекомендації по суті є цитуваннями в контексті чи поза
ним, особливо на підтримку чи проти здійснюваної політики, дій, програм чи осіб.
Блискучий фантик: слова, які позитивно описують об'єкт, але нічого не говорять
по суті. При цьому характеристики розпливчасті настільки, що можуть бути застосовані
до будь-якого об’єкту, в той же час спростувати їх та назвати помилковими не можна.
Нечітке припущення чи підміна факту думками: ця техніка використовується
коли ідея, яку пропагандист хоче вкорінити, буде викликати менше довіри, якщо її
задекларувати прямо. Концепція натомість багаторазово припускається або подається так,
що вона випливає зі змісту.
Використання стереотипів: техніка призначена спровокувати упередження в
аудиторії навішуванням на об’єкт пропаганди ярликів, які зображають об’єкт пропаганди
в такому світлі, що цільова аудиторія його боїться, ненавидить або гидиться чи вважає
небажаним.
Багатократне повторення: цей підхід для аргументації використовує невтомне
повторення ідеї. Ідея, простий слоган, який повторюється достатню кількість разів, може
сприйнятися як правда.
Ствердження: надання ЗМІ переваги бездоказовим аргументам замість об’єктивної
дискусії, що обмежує плюралізм думок і просуває лише одну точку зору.
Постановка риторичних запитань: представник ЗМІ ставить аудиторії просте
запитання, водночас наділяючи його відповідним підтекстом.
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Ефект первинності: при надходженні суперечливої інформації, перевірити яку
неможливо, людина вірить тій, яка надійшла першою. А змінити вже сформований погляд
дуже важко.
Відволікання уваги: за допомогою відеоряду, розбавлення повідомлень
непотрібною інформацією, яка відволікає увагу від важливої суспільної події.
Створення асоціацій: ув’язування певного об’єкту з негативними асоціаціями в
очах громадськості.
Благі слова: слова у системі цінностей цільової аудиторії, які створюють
позитивний образ, якщо застосовуються до особи чи речі. «Мир, щастя, безпека, мудре
керівництво, свобода, правда тощо» - є благими словами. Багатьма релігійність
розглядається як благість, асоціація з нею дає великі переваги.
Вибіркова правда: пропагандист говорить правду, або таку вибірку з правди, яка
необхідна для його цілей, і говорить її в такий спосіб, що слухач і не думає, що отримує
пропаганду… Мистецтво пропаганди - це не брехати, а скоріше вибирати правду, яка тобі
необхідна, та подавати її в суміші з іншою правдою, яку хоче почути аудиторія
Блискучі узагальнення: це емоційно наповнені слова, які додаються до продукту
чи ідей, але не передбачають ніяких конкретних аргументів чи аналізу.
Дезінформування: створення або видалення інформації з публічних документів з
метою створення неправильного документування події або дій особи чи організації,
включаючи повну фальсифікацію фотографій, кінокартин, трансляцій та звукозаписів,
подібно до друкованих документів.
Емоційний резонанс чи нагнітання негативного емоційного фону: спосіб
створення у широкої аудиторії певного настрою з одночасною передачею
пропагандистської інформації. Емоційний резонанс дозволяє зняти психологічний захист,
що на усвідомлюваному рівні створює людина, намагаючись відгородитися від
пропагандистського чи рекламного «промивання мозків». Одне з основних правил
пропаганди говорить: у першу чергу потрібно звертатися не до розуму, а до почуттів
людини.
Буденна розповідь: представлення інформації, яка може викликати небажаний
ефект, у звичайному, «буденному» тоні, начебто нічого дивного і тим більше страшного
не відбувається.
Однобічність висвітлення подій: у даному випадку маніпулятивність методики,
яка застосовується, спрямована на однобічність висвітлення подій, коли надається
можливість висловитися лише одній стороні процесу, в результаті чого досягається
помилковий (прихований, маніпулятивний) ефект при можливій інтерпретації що
подаються в матеріалі подій, фактично подібну інтерпретацію виключаючи.
Створення інформаційної хвилі: пропагандистська акція спрямована на
стимулювання активного коментування певної інформації значною кількістю ЗМК.
Основна мета використання цього прийому полягає в створенні т.зв. «вторинної
інформаційної хвилі» на рівні міжособистісного спілкування – для ініціювання
відповідних обговорень, оцінок, появи відповідних чуток, – тривалому циркулюванні
потрібної інформації в інформаційному просторі. Усе це дозволяє багаторазово підсилити
потужність інформаційно-психологічного впливу на цільові аудиторії.
Зсув акцентів: перенесення автором маніпуляції уваги аудиторії з небажаних для
нього на потрібні йому аспекти, надання небажаній інформації другорядного значення.
Розмахування прапором: намагання виправдати дію на підставі того, що це
патріотично або певним чином діє на користь країні, групі або ідеї, яку підтримує цільова
аудиторія.

Основні тенденції
іноземних ЗМІ

висвітлення

української

тематики

у
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Співвідношення кількості публікацій по світу
США
12,4 %

Великобританія
5,5 %
Польща
3,5 %
Німеччина
1,7 %
ЄС
1,4 %
Франція
1,2 %

Італія
0,3 %

Ірландія
0,3 %

Швейцарія
0,3 %
Австрія
0,3 %

Катар

Австралія
0,3 %

Інші 0,6 %
[ПРОЦЕНТ]

Канада
0,9 %

Іспанія
0,6 %

Росія
70,9 %

Персоналії в зарубіжних ЗМІ
П. Порошенко

Персоналії

А. Аваков
Ю. Тимошенко
В. Гройсман
В. Янукович
Р. Ахметов
А. Артеменко
С. Семенченко
О. Турчинов
І. Насалик
Д. Фірташ
Н. Савченко
П. Клімкін
О. Ляшко
З. Шкіряк
Г. Тука
В. Парасюк
М. Саакашвілі
І. Коломойський
Р. Чубаров
В. Кличко
А. Яценюк
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Кількість згадувань у публікаціях
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Оціночний розподіл за сферами діяльності (західні ЗМІ)
Негатив/ознаки інформаційної війни/підтримка терористів-сепаратистів
Нейтрально
Позитив/проукраїнська позиція
Політика

15

Соціальна
сфера

7

Економіка

7

15

3

68

17

9
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Кількість згадувань у публікаціях

Оціночний розподіл за сферами діяльності (західні ЗМІ)

45,6%

65,8%
10,1%

Економіка
Соціальна сфера
Політика

4,7%

16,1%
10,1%

5,4%

18,1%
11,4%

4,7%

Червоний — негативно
Зелений — позитивно
Прозорий — нейтрально
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Оціночний розподіл за сферами діяльності (російські ЗМІ)
Негатив/ознаки інформаційної війни/підтримка терористів-сепаратистів
Нейтрально
Позитив/проукраїнська позиція
Політика

208

Соціальна
сфера

83

Економіка

0

120

54

0

36
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300

Кількість згадувань у публікаціях

Оціночний розподіл за сферами діяльності (російські ЗМІ)

51,5%

60,4%
0,0%
8,9%

Економіка
Соціальна сфера
Політика

16,1% 13,4%
3,0%

23,5%
0,0%
20,5%

2,7%

Червоний — негативно
Зелений — позитивно
Прозорий — нейтрально
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Оціночний розподіл за сферами діяльності
Негатив/ознаки інформаційної війни/підтримка терористів-сепаратистів
Нейтрально
Позитив/проукраїнська позиція
Політика

223

Соціальна
сфера

90

Економіка

61

0

51

68

15 17

20 8

50

100

150

200

250

300

350

400

Кількість згадувань у публікаціях

Оціночний розподіл за сферами діяльності

12,3%

61,8%
40,3%
9,2%

Економіка
Соціальна сфера
Політика

16,1% 11,0%

2,7%
3,1%

22,1%
16,3%

1,4%

3,6%

Червоний — негативно
Зелений — позитивно
Прозорий — нейтрально
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Співвідношення ключових тегів у західних та російських ЗМІ
Україна – фактор протистояння Росії та
Заходу

Західні ЗМІ
Російські ЗМІ

Соціально-гуманітарні проблеми

Українська криза
50

45

Економіка України/Інвестиції
Енергетична безпека/Криза
енергоносіїв

40
Доля Криму

35

Блокада Донбасу

30
«Сепаратистські республіки»

25

Угода про асоціацію з ЄС/Реформи в
Україні

20
Права людини/Жертви агресії

15

Корупція в Україні

10
5
Мінські угоди

0

Дмитро Фірташ

Місія ОБСЄ

Політична ситуація в Україні

Війна на Сході України

Звинувачення на адресу влади України

Інформаційна війна/Кібератаки

Польсько-українські відносини

«Російський слід» української
Українсько-російські відносини
кризи/Агресія Росії
Міжнародна позиція щодо української
Українсько-американські відносини
кризи
Україна – НАТО/Військова допомога
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