#ЧитайУважно
вимірювання ефективності журналістів
Я був "хірургом" в "лікарні" з директором
Порошенком.
Радіо НВ/16 листопада/
97 передруків за 1 добу

В.Сич

А.Яценюк

Оцінка основних параметрів впливу журналіста
на формування тексту/теми (5-ти бальна шкала)
Анотація до тексту

Обізнаність у темі

Керування темою

Результати аналізу перебігу інтерв'ю та поширення
* % від загальної кількості питань
Чіткість постановки питання
46%
46%
Авторська оцінка у питанні
23%
23%
Ухиляння від питань Яценюком

22%
22%

Повернення до питань журналістами
59%
59%
** % від кількості відповідей респондента, у
яких він ухилявся від питань журналістів

Ухилення від питань на теми:
про презедентські амбіції Арсенія
Яценюка
про причини знищення рейтину
"Народного фронту"
про кампанію із дискредитації Арсенія
Яценюка
про корупційні скандали у "Народному
фронті"

- журналіст НЕ повертався до даної теми
- журналіст повертався до даної теми

Основні теми розмови:
про діяльність А.Яцценюка на посаді прем'єр-міністра
про кампанію з дискредитації А.Яценюка
про політичні амбіції А.Яценюка
про подальшу долю "Народного фронту"
про стосунки із П.Порошенком та Ю.Тимошенко

Основні заголовки передруків:
Яценюк: Вибори 2019 року – це втримання і розвиток
курсу, вибраного в 2014-му
Яценюк розповів, що означають його білборди
Яценюк розповів, на які гроші живе після відставки з
посади прем’єра
"Рейтинг фактично на рівні нуля". Арсеній Яценюк
розповів, чому його рівень популярності впав, а
Порошенка - ні

Розмова Віталія Сича з Арсенієм Яценюком відбувалася в ефірі Радіо НВ, тому для друкованої версії цього інтерв'ю анотації не передбачалось. В цілому,
спілкування Віталія Сича і лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка охопило багато тем, серед яких і незручні питання про стосунки Яценюка з Петром
Порошенком та Юлією Тимошенко, з Ахметовим та Коломойським, а також про власні амбіції екс-премєра, зокрема президентські. Віталій Сич проявляв
наполегливість та намагався все ж таки отримати відповіді на дані питання: «Вы уже два года не при должности, этическими ограничениями не связаны,
теперь-то вы можете сказать, как оценивает гражданин Украины Арсений Яценюк работу Петра Порошенко на посту президента?» - питав Сич. Проте
Арсеній Яценюк майстерно обходив небезпечні моменти та влучно змінював тему, неодноразово акцентуючи на своїх досягненнях на посаді прем'єр-міністра.
Загалом, Яценюк не відповів на 22% питань, а Сич повернувся до 59% з них. На нашу думку, такий результат свідчить про високий рівень керування ходом
інтерв’ю журналістом, який можна оцінити на 5 балів.
Дослідницька компанія NOKS FISHES http://noksfishes.info/
Центр досліджень публічної політики та комунікацій

#ЧитайУважно
вимірювання ефективності журналістів
Ігор Кононенко: У другому турі ми налаштовані
боротись з Тимошенко. Вона може повернути
країну назад
Главком/12 листопада/
25 передруків за 1 добу

М.Підвезний П.Вуєць

І.Кононенко

Оцінка основних параметрів впливу журналіста
на формування тексту/теми (5-ти бальна шкала)
Анотація до тексту

Обізнаність у темі

Керування темою

Результати аналізу перебігу інтерв'ю та поширення
Ухилення від питань на теми:

* % від загальної кількості питань
Чіткість постановки питання
63%
63%
Авторська оцінка у питанні
33%
33%
Ухиляння від питань Кононенком
35%
35%
Повернення до питань журналістами

29%
29%
** % від кількості відповідей респондента, у
яких він ухилявся від питань журналістів

про старт передвиборчої кампанії Петра
Порошенка
про план "Б" на випадок програшу Петра
Порошенка на виборах
про "зручного" суперника для Петра
Порошенка у другому турі
президентськихвиборів
про вплив Ігоря Кононенка на роботу
парламенту
про вплив Ігоря Кононенка на ОПЗ,
"Центренерго"
- журналіст НЕ повертався до даної теми
- журналіст повертався до даної теми

Основні теми розмови:
про передвиборчу кампанію П.Порошенка
про основних конкурентів П.Порошенка на
перзидентських виборах
про вплив І.Кононенка на роботу парламенту
про бізнесові інтереси І.Кононенка

Основні заголовки передруків:
В БПП повідомили свою соціологію: Тимошенко – перша,
Порошенко – другий
Порошенко ще не розкрив своїх "фішок" у передвиборчій
кампанії - Кононенко
Друг Порошенка розповів про підготовку до виборів
Кононенко розповів, хто буде конкурентом Порошенка у
другому турі президентських виборів

Відмінною рисою інтерв’ю з Ігорем Кононенком стала доволі детальна анотація, яка описує читачеві обставини зустрічі із нардепом, розкриває бекграунд
самого Кононенка та анонсує основні теми розмови. «Сподіваюсь, ви на вході сказали, що від Кононенка?» - жартома запитував Ігор Кононенко у журналістів,
підігруючи власному іміджу. Тож, з анотацією Микола Підвезяний та Павло Вуєць, на нашу думку, впоралися на відмінно. Також журналісти продемонстрували
високий рівень підготовки до розмови, ставили питання стосовно формальних обов’язків Кононенка, як одного із лідерів найбільшої парламентської фракції,
так і питання про його бізнес-діяльність, про яку у журналістських та експертних колах давно ходять чутки. Отже, за нашими оцінками, компетентність Миколи
Підвезяного та Павла Вуйця заслуговує на найвищий бал. Щодо керування ходом інтерв’ю, то Ігор Кононенко не надав чіткої відповіді на третину (35%) питань, а
журналісти повернулися до 29% з них. Відповідно, керування ходом інтерв’ю ми оцінили на 4 з 5 балів.
Дослідницька компанія NOKS FISHES http://noksfishes.info/
Центр досліджень публічної політики та комунікацій

#ЧитайУважно
вимірювання ефективності журналістів
Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення
єдиного кандидата від націоналістів – грудень
2018-го"
Цензор.нет/12 листопада/
30 передруків за 1 добу

Ю.Бутусов Є.Кузьменко

А.Білецький

Оцінка основних параметрів впливу журналіста
на формування тексту/теми (5-ти бальна шкала)
Анотація до тексту

Обізнаність у темі

Керування темою

Результати аналізу перебігу інтерв'ю та поширення
Ухилення від питань на теми:

* % від загальної кількості питань
Чіткість постановки питання
86%
86%
Авторська оцінка у питанні
16%
16%
Ухиляння від питань Білецьким

Основні теми розмови:

про єдиного кандидата від націоналістів

про майбутні президентські вибори

на вибори 2019

про єдиного кандидата від націоналістів на виборах

про залучення більш широкого кола

про стосунки А.Білецького із П.Порошенком та

виборців націоналістами на виборах 2019

А.Авакоим

про вплив націоналістів на рішення влади

про джерела фінансування "Національного корпусу"

про джерела фінансування "Національного

18%
18%

корпусу"

Повернення до питань журналістами

44%
44%
** % від кількості відповідей респондента, у
яких він ухилявся від питань журналістів

- журналіст НЕ повертався до даної теми
- журналіст повертався до даної теми

Основні заголовки передруків:
'Нацкорпус' фінансує середній бізнес, наприклад, мережа
'Мілітарист', - Білецький
Андрій Білецький: “Дедлайн для висунення єдиного
кандидата від націоналістів – грудень 2018-го
Андрій Білецький: Сподіваюся, що мудрий український
народ буде дивитися на справи
Порошенко та Аваков переоцінюють свій вплив на ЗСУ і
НГУ

Основному тексту інтерв’ю з Андрієм Білецьким передувала досить символічна анотація, що складалась з одного речення про основні теми розмови.
На нашу думку, фігура Андрія Білецького маловідома пересічному українцеві, і було б добре журналістам присвятити підготовці читача трохи більше
уваги. А от компетентність журналістів Юрія Бутусова та Євгена Кузьменка була продемонстрована на найвищому рівні. Питання, що ставили
журналісти, стосувалися різних сфер діяльності Білецького як лідера «Національного корпусу», так і, власне, партії та націоналістів в цілому. Андрій
Білецький ухилився надати чітку відповідь на 18% питань: «Ваші домисли - конспірологічний абсурд», - намагався вийти із незручного становища
Білецький. Журналісти, у свою чергу, повернулися до 44% питань. Тож, ми оцінили роботу журналістів за параметром “керування ходом інтерв’ю” на 4
бали.
Дослідницька компанія NOKS FISHES http://noksfishes.info/
Центр досліджень публічної політики та комунікацій

