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ПРЕАМБУЛА

1.

Двадцять вісім років незалежності України заклали фундамент для

побудови нового суспільства. Проте цього часу було недостатньо, аби
подолати перепони, що суттєво гальмують поступ до сталої демократії. На
заваді цьому стоїть досі відчутний вплив радянського минулого, страх та
невпевненість щодо майбутнього, небажання брати відповідальність за своє
життя, брак довіри одне до одного та неспроможність представників різних
верств українського суспільства до конструктивної взаємодії.
2.

Технологічні та культурні зміни дали людині можливість не тільки

споживати, а й творити інформацію, наповнивши інформаційне поле
оцінками та емоціями, що витісняють факти. Крім того, інформаційне поле в
Україні перенасичене медіа, що дбають про політичні та бізнесові інтереси
власника значно більше, ніж про стандарти журналістської діяльності та
професійну етику. Українці майже позбавлені доступу до неупередженої
інформації, незаангажованих новин. Гібридна війна та вплив Російської
Федерації суттєво погіршують ситуацію: серед інформаційного шуму
пропаганди дедалі важче відділяти реальні факти від популістських гасел та
критично оцінювати інформацію.
За таких умов українці особливо потребують інформаційного джерела,
якому можуть довіряти, яке сприятиме розвитку громадянського суспільства
та посиленню демократії, яке буде платформою для дискусій щодо
найважливіших соціальних тем та питань. Таким медіа і є Суспільне, яке
служить суспільству і повністю підзвітне йому.

МІСІЯ СУСПІЛЬНОГО:

Захищати

свободи в

Україні.

Надавати

суспільству

достовірну та

збалансовану інформацію про Україну та світ.
Налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри,
розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури,
особистості та Українського народу.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ СУСПІЛЬНОГО на 2020-2022 роки:

Сприяти розвитку соціального та культурного капіталу українців, зростанню
довіри в українському суспільстві.
Посилювати критичне мислення, зменшувати тривожність, додавати
впевненості та виваженості в оцінках.
Бути надійним джерелом новин та безпечним джерелом інформації.
Бути осередком дискусій, що впливають на те, як суспільство визначає свої
пріоритети.

Задля досягнення цих цілей Суспільне:

‒ 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 можливість зрозуміти суть і складність
таких процесів;

‒ пропонує інформацію під надійним брендом, який дає змогу довіряти
джерелам і не губитися в оцінках;

‒ 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, 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;

‒ допомагає зрозуміти сучасні тренди культури та мистецтва, сучасної
психології, сприяє особистому зростанню та розвитку;
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‒ зацікавлює дитячу та молодіжну аудиторію, 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;

‒ налагоджує громадський діалог, піднімає для обговорення на рівні всієї
країни найважливіші суспільні питання, залучає громадян до їхнього
вирішення, стимулює до самостійного пошуку рішень;

‒ сприяє достатній обізнаності у справах держави, регіону, громади,
допомагає подолати фрагментації суспільства;

‒ забезпечує розумний баланс між аргументованою критикою та
позитивним висвітленням суспільних здобутків;

‒ розвиває українську мову та культуру, спрямовує зусилля на
посилення національної ідентичності та єдності суспільства;

‒ створює (самостійно та у співробітництві) художні та документальні
фільми, серіали, мультфільми;

‒ формує попит на якісно інший контент, направлений на просвітництво,
культуру, розвиток людини, способи виходу зі складних ситуацій та
історичну правду;

‒ 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.

Суспільне здійснює свою діяльність на принципах прозорості та відкритості,
вільного вираження поглядів, думок і переконань, відсутності дискримінації
за будь-якою ознакою. Суспільне незалежне від влади та змін у політичному
житті, від комерційних впливів та інтересів великого бізнесу.
Суспільне відстоює принципи незалежної журналістики. Суспільне
пропонує повну й достовірну інформацію завдяки дотриманню високих
журналістських стандартів. Суспільне встановлює стандарт якості,
надійності та неупередженості інформування суспільства про події в Україні
та світі.
Суспільне служить інтересам українського суспільства та української
демократії. Суспільне захищає права і свободи.
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ЦІННОСТІ СУСПІЛЬНОГО:

Незалежність – від змін у владі та в політичному житті, від комерційних
впливів та інтересів великого бізнесу; незалежність у своїй редакційній та
програмній політиках;
Надійність – ґрунтовність, яка не припускає використання неперевірених
даних і надмірних емоцій на шкоду фактам; Суспільне надає (верифікує)
інформацію, на підставі якої громадяни ухвалюють свої життєві рішення;
рівновага, яка надає аудиторії можливість розуміти різні точки зору,
рівновага, на якій базується довіра аудиторії;
Якість – яка ґрунтується на розумінні аудиторії, створенні цікавого та
актуального

продукту,

постійному

поліпшенні

контенту,

розвитку

професіоналізму працівників;
Відкритість

–

прозорість

та

підзвітність

українському

суспільству;

відкритість до змін без упереджень, відкритість до інновацій, повага до
власних традицій та відкритість до нового;
Розмаїття – багатогранність інтересів аудиторії Суспільного мовника;
мовлення для кожного і про кожного, розмаїття аудиторій.

5

СУСПІЛЬНЕ ЦЕ:

Телеканал СУСПІЛЬНЕ ТБ – суспільно-політичний канал
Зменшує рівень соціальної напруги та непорозуміння, допомагає кожному
українцю бути оптимістом, впевнено дивитися в майбутнє, відчувати себе
частиною позитивних змін, об’єднуватися навколо цього з іншими, бути
частиною сучасного цивілізованого суспільства і світу.
Телеканал UA: КУЛЬТУРА – культурно-освітній канал
Джерело українських сенсів. Висвітлює головні перспективи та успіхи
України на міжнародній культурній арені. Формує патріотичні почуття. Додає
впевненості у власних цінностях. Розвивається разом з країною.
24 регіональні телеканали UA: РЕГІОН – регіональний канал
Висвітлює важливі події регіону. Відображає різнобарвність краю та всіх
куточків України. Пізнає регіон разом з історіями місць, людей та
національностей. Ознайомлює з регіоном та всією країною.
УКРАЇНСЬКЕ РАДІО – розмовне радіо
Інформує про важливе. Аналізує без упереджень та маніпуляцій. Все про
політику, економіку, спорт, суспільство та історію України. Вся країна на
одній хвилі.
Радіо «ПРОМІНЬ» – молодіжно-музичне радіо
Розкриває нові імена української естради. Формує музичні тренди. Розвиває
смак та повагу до української музики.
Радіо «КУЛЬТУРА» – культурно-освітнє радіо
Формує інтерес до культури. Розвиває світогляд та розширює горизонти.
Місце зустрічі з митцями, розмови про творчі проєкти й події культури.
Інтегрує в світовий мистецько-культурний простір.
БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ, ОРКЕСТРИ ТА ХОРИ
Зберігає музичну спадщину. Надає можливість реалізовуватися митцям.
Популяризує симфонії, народні пісні, ораторії й саундтреки. Представляє
Україну на світових сценах.
Сайт SUSPILNE.MEDIA
Надає відчуття пульсу країни. Місце незалежної журналістики, де новини
без упереджень та маніпуляцій. Формує повну інформаційну картину дня.
Дає контекст подій та відповіді на питання.
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