
Приймаюча 
організація 

Напрямки для обміну Регіон Веб-сайт 

ABO Agency 

Ми будемо вивчати та адаптувати найкращі практики локальних ЗМІ з різних країн, 
що можуть бути корисними для нашої мережі The City. Мета — знайти ефективні 
моделі розвитку місцевої журналістики, які справді працювали б в Україні. Ми 
плануємо провести серію інтерв'ю з представниками ЗМІ різних країн Європи, США 
тощо, а також провести редакційні батли команд для реалізації цих практик. Тому 
нам насамперед буде цікаво попрацювати з головним редактором, медіа-
менеджером або комерційним директором, що добре знають медіа-ринок своєї 
країни. 

Київ 
https://abo.media
/ 

InfoPost 

Infopost — це візійне медіа, напряму пов'язане з темою відносин України з її 
західними сусідами, а також з питанням національних меншин та протидії 
російській дезінформації. Ми точно будемо цікаві усім, хто цікавиться медіа, 
працює в медіа, намагається розвивати власне медіа — від запуску медіа до медіа-
менеджменту, контенту та монетизації, сталого розвитку. Також ми будемо цікаві 
всім, хто цікавиться українською та центральноєвропейською регіоналістикою, 
нацменшинами, протидією російській дезінформації.  

 Ужгород 
https://infopost.m
edia/  

Texty 

Ми є аналітичним центром та інтернет-ЗМІ, що працює у сфері журналістики 
даних, політики відкритих даних та протидії дезінформації. Ми будемо працювати 
над проектами з журналістики даних та відкритих даних щодо протидії 
дезінформації. 

Київ 
http://texty.org.ua
/ 

Truth Hounds 

Як зазвичай, ми працюватимемо над документуванням військових злочинів 
шляхом збору доказів із зони бойових дій на сході України. Аналіз доказів та 
актуалізація електронної бази даних I-DOC з міжнародних злочинів на Донбасі та в 
Криму. Реалізація проекту, спрямованого на підвищення якості національного 
правосуддя під час розслідування військових злочинів, скоєних з обох боків лінії 
конфлікту на Донбасі. У рамках проекту Truth Hounds проводять семінари для 

Київ 
https://truth-
hounds.org/ 
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прокурорів, суддів та правоохоронних органів, щоб підвищити якість 
кримінального правосуддя та судових процесів, пов'язаних із військовими 
злочинами в Україні. Трек міжнародного правосуддя охоплює комунікацію із МКС 
та міжнародними партнерами для притягнення до відповідальності міжнародних 
злочинців за допомогою універсальної юрисдикції. Крім цього, ми працюємо над 
двома проектами щодо покращення нашої організаційної структури та 
налагодження різних політик та процедур для забезпечення прозорості та 
ефективності робочого процесу. 

Ukraїner 

Ми готові залучити нашого колегу до одного з чотирьох напрямків: 
- у якості режисера: людина, яка може брати участь у розробці нового формату та 
запускати його на різних стадіях виробництва. Проаналізує існуючий контент та 
запропонує нові ідеї. Режисер із досвідом роботи з неігровими мультимедійними 
продуктами; 
- як монтажер: людина з досвідом роботи в Adobe (Premier, After Affects, Photoshop) 
у неігрових мультимедійних продуктах. Надаємо монтажну станцію; 
- як арт-директор: створення нових візуальних рішень та пошук ідей з роботи з 
наявним контентом (вітається досвід арт-дирекшену у медіа та книговидавництві); 
- як проджект: організація роботи команди над створенням мультимедійного 
продукту (досвід управління проектами в медіа або креативних агентствах буде 
перевагою). 

Київ 
https://ukrainer.ne
t/ 

Агенція 
журналістських 
розслідувань 
«Четверта 
влада» 

Плануємо працювати над журналістськими розслідуваннями (текстовими та 
телевізійними). Водночас розвиватимемо комунікацію з читачами (залучатимемо 
нову аудиторію та поглиблюватимемо стосунки з давніми прихильниками, 
заохочуючи їх ставати нашими донорами). Нас цікавить попрацювати з людиною, 
яка базово розуміється на розслідувальній журналістиці і розуміє, що медіа 
потребує ефективно залучати читацьку фінансову підтримку та заробляти на 
рекламі. Бажано, щоб кандидат мав комунікаційні навички для спілкування з 
аудиторією і розумівся в азах маркетингу. 

Рівне https://4vlada.com 
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Громадське 

Громадське продовжить свою роботу у звичайному режимі, готуючи якісні 
репортажі на гострі соціальні, політичні теми, з питань безпеки, прав людини та 
навколишнього середовища. Ми також працюватимемо над розвитком нашої 
бізнес-моделі, зокрема над диверсифікацією доходів. Ми плануємо поступово 
збільшувати наші доходи від комерційної діяльності та від читачів. Нам було б 
особливо цікаво попрацювати із фотографом для нашого відділу новин. Ця 
людина працюватиме у Києві з можливими виїздами до регіонів разом із 
журналістом за завданнями. Фотограф робитиме в основному репортажні 
фотографії для новин та експлейнерів. Інший можливий напрямок — спеціаліст з 
маркетингу, який працюватиме під керівництвом директора з маркетингу, 
допомагаючи в менеджменті інтернет-спільнотою, організації заходів із лідерами 
думок та реалізації рекламних кампаній. 

Київ 
https://hromadsk
e.ua/ 

Детектор медіа 

Заплановано кілька проектів, і більшість із них зосереджено на моніторингу ЗМІ 
(включно із соцмережами). Ми вдосконалюємо вміння аналізу даних, тому є багато 
можливостей вчитися цьому разом з нами. Крім того, ми плануємо провести кілька 
опитувань щодо медіаспоживання та постійно створюємо розважальний контент, 
що пропагує критичне мислення, на YouTube, Facebook та TikTok. 

Київ 
https://go.detecto
r.media/ 

Ізбірком 

Плануємо завершальний етап дослідження доступу до українського телебачення та 
радіо та російського інформаційного впливу в прикордонній зоні з Молдовою. За 
результатами готуємо звіт, лонгрід та фільм. Також буде продовжено роботу з 
регіональних розслідувань. Ще одним напрямком буде розвиток рекламної агенції 
як способу диференціації доходів редакції. 

Одеса 
https://izbirkom.or
g.ua 

Інститут 
розвитку 
регіональної 
преси 

Ми співпрацюємо з редакціями журналістів-розслідувачів, а також з регіональними 
ЗМІ, як друкованими, так й інтернет-ЗМІ. Один із наших проектів спрямований на 
викриття фейкових новин, дезінформації та маніпуляцій. 

Київ 
https://irrp.org.ua
/ 

Львівський 
медіафорум 

Ми фокусуватимемося на наступних темах: дослідження аудиторії; медіа-аналітика; 
протидія дезінформації у соціальних мережах; побудова крос-секційних зв'язків; та 

Львів 
https://lvivmediaf
orum.com/ 
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підтримка журналістів, які працюють під тиском. Ми були б раді працювати з кимсь, 
хто працює в організації, що надає підтримку розвитку ЗМІ, або в аналітичному 
центрі, що займається медіа-аналітикою. 

Накипіло  
  

 
Харків 

https://nakipelo.
ua/   

Наші гроші. 
Львів 

Наразі ми працюємо за такими напрямками: бюджетні закупівлі (тобто аналізуємо 
витрати бюджетних коштів і шукаємо порушення там), незаконне будівництво 
(перевіряємо містобудівні умови на будівництво від органів місцевого 
самоврядування, які видані з порушенням основної містобудівної документації) і 
розслідування щодо корупції на тему довкілля (найбільше цікавить тематика 
пов'язана з лісом, від експорту лісоматеріалів до незаконних рубок). Це основна 
діяльність, але звісно, ми не обмежуємо цей перелік, тобто нас цікавить і 
використання державного/комунального майна, декларування чиновників тощо.  

Львів 
https://nashigros
hi.org 

НВ 
Наш майбутній колега отримає можливість висвітлювати питання, пов'язані з 
міжнародним порядком денним, і в основному працюватиме з контентом 
вебсайту. 

Київ https://nv.ua/ 

Радіо Свобода 
Україна 

Українська служба «Радіо Свобода» забезпечує точне та збалансоване висвітлення 
локальних, регіональних та національних новин та подій. Працюємо в офісі, але 
також і в регіонах, на лінії фронту; у нас є веб-сайт, ми доступні в соціальних 
мережах, на радіо та телебаченні. З нами ви завжди можете розраховувати на 
якісну журналістику за міжнародними стандартами. Головний критерій, однак, у 
тому, щоби розповідати правдиву історію творчо. 

Київ 
https://www.radi
osvoboda.org/ 

Схеми 
Ми будемо раді працювати з кандидатом, що цікавиться антикорупційною 
тематикою, методами та інструментами журналістських розслідувань. Бажано, 
щоб ця людина мала досвід проведення розслідувань. 

Київ 
https://www.radi
osvoboda.org/skh
emy 
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Українська 
правда 

Учасник обміну матиме можливість працювати з нашою політичною командою та 
висвітлювати політичні питання в Україні та за кордоном або працювати з відділом 
новин загалом. 

Київ 
https://www.prav
da.com.ua/ 

Український 
кризовий медіа-
центр 

Серед проектів, які ми плануємо, буде організація тренінгів з використання 
цифрових інструментів у протидії дезінформації, можливо дослідження основних 
російських наративів про Білорусь + наша постійна робота з моніторингу та 
виявлення гібридних загроз для України з фокусом на Росію + аналіз та 
деконструкція китайського гібридного впливу. Бажано, аби кандидати вільно 
володіли англійською мовою та мали базове розуміння основних понять 
інформаційної безпеки, знання української та російської буде плюсом, вітаються 
базові навички фактчекінгу.  

Київ 
https://uacrisis.org
/ 

ШоТам 

Медіа ШоТам – українське медіа позитивних новин. Пишемо лише оптимістичні 
новини, рецепти створення малого та середнього бізнесу, розповідаємо про 
громадські ініціативи. Нашому колезі по обміну пропонуємо роботу зі 
сторітелінгом, відеомонтажем, звуком. Під час візиту разом працюватимемо над 
проєктами у сфері фем-проєктів, розвитку громад та малого бізнесу. 

Київ 
https://shotam.in
fo/  
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