
PR vs Вікіпедія
Лекція Оксани Мороз, «Як не стати овочем»



У сьогоднішній розмові ми 
пройдемо шляхом 

піарника / маніпулятора. 
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На що опирається піарник #1:
українці та інформація



Internews, 
серпень 2020

Половина українців переконані,
що вміють розпізнати фейки.
Лише 3% можуть це зробити. 
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Інститут соціології НАН України, 1994-2018 



У мене є запитання.
Йду шукати відповідь.
Перше, що сподобається —

правда.
Все інше — брехня.



Де українці дізнаються новини

USAID & Internews, 
серпень 2020

2020 рік
52%

62%

48%

13%

8%



А саме:

USAID & Internews, 
серпень 2020



Джерела у 
Facebook
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Інфогігієна українців у Facebook

73%
немає



Сама людина — основний 
поширювач інфовірусів.

Розрізняти джерела чи фейки
вона не вміє. 
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На що опирається піарник #2:
інформаційна атака



Типові ситуації під час атаки:
1. Некоректна оцінка рівня загрози - втрата часу
2. Некоректна оцінка загрози – допомога

замовникам атаки розповсюдити інформацію
3. Запізніла реакція
4. Формальна реакція
5. Акцент на зовнішній аудиторії
6. Відсутність вертикальної / горизонтальної

комунікації на внутрішню аудиторію
7. Нерозуміння звідки загроза…



42% українців ніколи не 
перевіряють інформацію на 

достовірність

Детектор медіа, березень 2021



Об’єкти атаки:
Співробітники

Родичі

Експерти / Ринок

Журналісти

Лідери думок

Клієнти

Контрагенти

Офіційна позиція

ТОП менеджмент



Як вони дізнаються «правду»:

Крок #1 Думка 
керівника Думка колег Офіційна

позиція

Крок #2 Що пишуть
ЗМІ Які є чутки Що каже

ринок

Крок #3 Що думають 
рідні

Що кажуть
колишні

Що
відбувається



Українці вірять людям і не 
вірять інституціям.



Офіційна заява

Медіа

Експерти

Журналісти

Контрагенти

Українці

Медіа / 
Співробітники

Ринок

«Колишні»

Чутки

«Обстановка»

Думка колег

Думка 
керівника

Думка про 
компанію

Думка 
співробітників

Як формується «думка»:



SoftServe #1

01.09.2020 інформація про атаку в Telegram + коментар
03.09.2020 публікація даних в Telegram
16.09.2020 публікація даних в Telegram + коментар
17.09.2020 стаття на ebanoe.it
18.09.2020 DDOS-атака на ebanoe.it
21.09.2020 офіційна заява компанії



Складові інфополя #1

Медіа Сміттярки ТБ

Facebook

Google

YouTube Telegram

Вікіпедія Viber Instagram

Тік-Ток

Радіо



В компанії не підтвердили та не 
спростували. 

Це «кнопка», яка запускає 
масштабування чуток. 



Як дізнаються «правду»:

Крок #1 Думка 
керівника Думка колег Офіційна

позиція

Крок #2 Що пишуть
ЗМІ Які є чутки Що каже

ринок

Крок #3 Що думають 
рідні

Що кажуть
колишні

Що
відбувається



21 день для чуток. Тих, які 
підкріплялися фактами.
Проте нормальне зовнішнє 

інфополе.





SoftServe #2

17.12.2020 розслідування InformNapalm про Крим та РФ
18.12.2020 стаття на ebanoe.it
19.12.2020 заява компанії 



Складові інфополя #2

Медіа Сміттярки ТБ

Facebook

Google

YouTube Telegram

Вікіпедія Viber Instagram

Тік-Ток

Радіо



Є розслідування InformNapalm.
Є чутки. Де пояснення?



Як дізнаються «правду»:

Крок #1 Думка 
керівника Думка колег Офіційна

позиція

Крок #2 Що пишуть
ЗМІ Які є чутки Що каже

ринок

Крок #3 Що думають 
рідні

Що кажуть
колишні

Що
відбувається





Ми є тим, що про нас знає 
Google;)



Вікіпедія і сіро-чорний піар



Формула лінивого піарника

1. Якщо у Вікіпедії – значить правда
2. Російська Вікіпедія краще української – там 

простіше створити сторінку та і гуглять усі 
російською

3. Вікіпедію любить Google
4. Вікіпедія безкоштовна 



Коли піарник згадує про Вікі

Google мене не 
любить SEO Які ресурси

любить Google? Вікіпедія!

1. Погана чи неоднозначна історія становлення.
2. Неоднозначна діяльність / позиція … 
3. Інформаційні атаки.
4. Недолугий PR, який не формує інфополе.
А тут безкоштовна і популярна Вікіпедія;) 



Коли піарник згадує про Вікі

Google мене не 
знає

Що зробити, 
щоб про мене 
говорили?

Робити
складно. Які
ще варіанти?

Блоги? Інста? 
Вікіпедія!

Всі ті, хто «здається, а не є», а також:
1. Мені не дать візу у Великобританію.
2. Мене ігнорують журналісти… 
А тут безкоштовна і популярна Вікіпедія;) 



Коли піарник згадує про Вікі

Google надто 
хороший Сміттярки Facebook і боти Вікіпедія!

Інформаційна атака, а тут безкоштовна і популярна 
Вікіпедія;) 



Вікіпедія не самоціль. 
Це інструмент у приборканні 

Google.



Робота виконана на «5»



Вікіпедія і білий піар



Білий піар

Я щось роблю Медійність
важлива

Працюю з 
медіа 

Працюю з 
соцмережами

Вікіпедія?



Вікіпедія: ще рано чи ні?
1. Все в одному місці
2. Google
3. Голуба галочка у 

соціальних мережах
4. …



Типова ситуація



Типова ситуація



Типова ситуація



Що робить Вікібізнес?

1. Знаходить людей, яким Вікіпедія допоможе в 
роботі

2. Розуміє, що вони НЕ знають чи можна їм
створити сторінку

3. Розуміє, що вони НЕ розуміють, як створити
сторінку

Попит = Пропозиції = $250



А якщо самостійно?

Що таке «критерій значущості»? 
Ні. Я зараз не про мову «вікі спільноти», а про мову
«Оксани».



Критерії значущості



Критерії значущості



Критерії значущості



Немає чіткості = «чорина скринька»
«Чорна скринька» = «сірий ринок»
«Сірий ринок» 
= менше хороших сторінок більше поганих
= більше роботи для патрульних та адміністраторів

Критерії значущості



Вікіпедія для білого чи 
чорного піару?



Для чорного та всіх відтінків 
сірого. Бо «злочинність 
організована, а ми - ні».



Google має знати відповідь на 
питання: «Якщо «Оксана» захоче 
створити статтю - варто чи ні? 
А якщо варто, то як це зробити 

самій, а не за $250»
53



Що могло б допомогти:

1. Зрозумілі критерії для «Оксани»
2. Проста інструкція для «Оксани»
3. «Рік українців» у Вікіпедії



Українців вартих Вікіпедії - багато



ДЯКУЮ!
Ваші запитання?


