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1. Стратегічні цільові показники 

Для вимірювання цільових показників застосовуватимуться різні 

соціологічні та статистичні підходи й інструменти. Процес визначення 

показників розпочнеться з базового соціологічного дослідження, яке стане 

основою для побудови системи вимірювань у динаміці. Всі показники 

вимірюватимуться у двох площинах: в аудиторіях Суспільного та в суспільстві 

в цілому. Це дасть змогу розуміти соціальний вплив Суспільного на 

суспільство. 

№ Цілі Показники 

1.1 Сприяти розвитку соціального та 

культурного капіталу українців, 

зростанню довіри в українському 

суспільстві 

Рівень довіри серед аудиторії 

Суспільного зростає 

З метою визначення додаткових 

показників у 2020 році має бути: 

проведено дослідження ключових 

складових розуміння соціального та 

культурного капіталу (фокус-групові 

дослідження), проведено базове 

кількісне соціологічне опитування. 

1.2 Посилювати критичне мислення, 

зменшувати тривожність, 

додавати впевненості та 

Рівень впевненості в завтрашньому 

дні після споживання контенту 

Суспільного зростає. 



виваженості в оцінюванні Кількість людей, які обирають для 

прийняття рішення більше ніж одне 

джерело, у тому числі Суспільне, – 

зростає 

1.3 Бути надійним джерелом новин 

та безпечним джерелом 

інформації 

Найбільша довіра до новин серед 

інформаційних медіа України в 

розрізі платформ 

1.4 Бути осередком дискусій, що 

впливають на те, як суспільство 

визначає свої пріоритети 

Кількість людей, які обговорюють 

у своєму соціальному середовищі 

інформацію, отриману на 

Суспільному, зростає. 

Аудиторія сприймає Суспільне як 

майданчик для обговорення 

важливих тем 

 

2. Контентні цільові показники 

Для визначення даних використовуватиметься гібридний підхід, що 

поєднуватиме якісні та кількісні дослідження. Також буде впроваджено 

систему обліку та кількісного аналізу досягнення контентних цільових 

показників. 

№ Цілі Показники 

2.1 ‒ Всебічно, об’єктивно і збалансовано інформує 

про суспільно значущі події в Україні та за 

кордоном, надаючи пріоритет суспільним 

інтересам над комерційними та політичними. 

‒ Пояснює політичні процеси, які відбуваються в 

країні та світі, висвітлює позиції різних 

політичних сил, дає змогу зрозуміти суть і 

складність таких процесів 

Відповідає 

стандартам 

інформаційного 

мовлення 

 

2.2 ‒ Надихає історіями успіху українців – 

здобутками наших спортсменів, музикантів, 

науковців, досягненнями держави, несе сенси 

для своєї аудиторії  

‒ Будує міцні зв’язки з аудиторією, залучає 

якнайширше коло спільнот, людей різних 

вікових груп і людей з інвалідністю, 

Розроблено 

загальну та 

тематичні 

контентні 

політики. 

Впроваджено 

систему обліку та 



національних та інших меншин, інших 

соціальних груп, надаючи їм можливість бути 

представленими в інформаційному полі як 

невід’ємна складова єдиного суспільства. 

‒ Забезпечує задоволення інформаційних, 

культурних та освітніх потреб суспільства. 

‒ Налагоджує громадський діалог, піднімає для 

обговорення на рівні всієї країни найважливіші 

суспільні питання, залучає громадян до їхнього 

вирішення, стимулює до самостійного пошуку 

рішень. 

‒ Розвиває українську мову та культуру, 

спрямовує зусилля на посилення національної 

ідентичності та єдності суспільства. 

‒ Формує попит на якісно інший контент, 

направлений на просвітництво, культуру, 

розвиток людини, способи виходу зі складних 

ситуацій та історичну правду. 

‒ Допомагає зрозуміти сучасні тренди культури 

та мистецтва, сучасної психології, сприяє 

особистому зростанню та розвитку 

кількісного 

аналізу 

досягнення 

контентних 

цільових 

показників  

2.3 Пропонує інформацію під надійним брендом, який 

дає змогу довіряти джерелам і не губитися в оцінках 

Висока довіра до 

бренду 

Суспільного 

мовлення.  

Впізнаваність 

брендів 

медіаактивів, як 

частини 

Суспільного 

мовлення, 

зростає. 

У 2020 році має 

бути проведене 

базове 

дослідження 

довіри до бренду 

Суспільного 

мовлення та 

брендів основних 



медіаактивів. 

2.4 Сприяє достатній обізнаності в справах держави, 

регіону, громади, допомагає подолати фрагментації 

суспільства 

Наявність 

регіонального 

контенту на 

національних 

медіаактивах 

2.5 Зацікавлює дитячу та молодіжну аудиторії, 

створюючи привабливий контент, який водночас 

спрямований на формування їхніх цінностей, їхнього 

особистого розвитку, медіаграмотності та критичного 

мислення, на формування їхньої спроможності 

взаємодіяти між собою та навколишнім світом, який 

допомагає їм знайти відповіді на складні питання 

їхнього віку 

Підтверджується 

експертною 

оцінкою, 

отриманою за 

підсумками 

щорічного 

експертного 

опитування, яке 

проводиться 

НСТУ 

2.6 Створює (самостійно та у співробітництві) художні 

та документальні фільми, серіали, мультфільми 

Працює спільне 

виробництво (за 

умови ухвалення 

відповідного 

закону, 30-50 % 

коштів 

виробництва 

спрямовуються на 

виготовлення 

художніх та 

документальних 

фільмів, серіалів, 

мультфільмів 

залежно від 

фінансування) 

2.7 Записує та зберігає для майбутніх поколінь значний 

архівний фонд: народні пісні, симфонічні твори, 

музичні записи, документальні нариси, історичні 

факти, які допомагають досліджувати історію 

культури та відновлювати українську ідентичність 

Створено систему 

зберігання 

аудіовізуального 

контенту та 

управління 

правами 

інтелектуальної 

власності 



3. Аудиторні цільові показники 

Для визначення аудиторних цільових показників використовуватимуться 

дані телевізійної та радійної панелі, а також системи аналітики digital-даних. 

№ Медіаактиви Показники 

3.1 UA: ПЕРШИЙ Shr % (частка) – 2,5 % (в аудиторії 18+) 

Співвідношення суспільно-політичного 

контенту до інших – 30/70 

3.2 UA: КУЛЬТУРА Shr % (частка) – щорічне зростання на 50 % 

(в аудиторії 18+) 

3.3 УКРАЇНСЬКЕ РАДІО Reach (тижневе охоплення) – щорічне 

зростання на 5 % 

TLS dly (середня тривалість радіослухання 

протягом дня) – щорічне зростання на 

10-15 % 

AQH Shr % (частка) – щорічне зростання на 

4-7 % 

3.4 Новини Телебачення 

Shr % (частка) випуску новин – щорічне 

зростання на 15 % 

Радіо 

AQH Shr % (частка) випуску новин – 

щорічне зростання на 5-7 % 

3.5 suspilne.media 3 000 000 переглядів щомісяця* 

3.6 Регіональне мовлення Довіра зростає. 

Впізнаваність брендів філій як частини 

Суспільного мовлення зростає 

* з коригуванням після додаткових досліджень. 

 

4. Корпоративні цільові показники 

Для визначення корпоративних цільових показників буде використано 

управлінську звітність і дані аудитів. 



№ Цілі Показники 

4.1 Трансформувати систему 

управління 

Описано та оптимізовано 100 % бізнес-

процесів. 

Автоматизовано 40 % бізнес-процесів 

4.2 Трансформувати 

корпоративну культуру 

Проведено діагностику корпоративної 

культури. 

Створено ціннісний профіль 

4.3 Модернізувати виробничі 

активи 

Модернізовано на 9 % 

4.4 Розширити мережі мовлення Розширено FM-покриття програмами 

Українського радіо (охоплення 

принаймні однією програмою не менше 

2/3 населення кожної області)  

4.5 Створити комфортні умови 

праці 

Умови праці відповідають 

середньоринковим 

 

Директор департаменту  

стратегічного планування  

та бізнес-моделювання М. КОВАЛЬЧУК 

 


