
МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співпрацю

28 квітня 2022 року

Всеукраїнська громадська організація «Комісія з журналістської етики» і
кафедра журналістики філологічного факультету Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича уклали цей
Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, щоб підтвердити
служіння спільним цілям, узгодити основні питання співпраці.

Цей Меморандум не передбачає фінансових та будь-яких інших
зобов’язань між сторонами. Його мета – спільне декларування цінностей,
узгодження позицій і напрямків, з метою скоординувати зусилля, що
сприятимуть розвитку професійної журналістики в Україні, підвищенню
якості журналістського контенту, зменшенню фейків, маніпуляцій, а
відтак і розвитку України.

Сторони погоджуються, що виходять із наступних позицій:
 роль якісних медіа надважлива на відповідальному етапі

становлення й розвитку демократії в Україні;
 свобода слова є одним із основоположних прав людини і при цьому

– невід’ємною від відповідальності за розповсюдження інформації;
 громадяни України потребують захисту від навали дезінформації,

фейків та маніпуляцій, що свідомо чи несвідомо поширюються в
медіа і соціальних мережах;

 брак медіаграмотності і критичного мислення в авдиторії породжує
кризу довіри до медіа та сприяє розповсюдженню недостовірної
інформації;

 жорстке регулювання медіа державою протирічить принципам
демократії, а саморегулювання в цій галузі потребує уваги,
ретельності, усвідомлення основних журналістських засад,
дотримання стандартів тощо;

 якість журналістики напряму залежить від якості освіти в школах
журналістики, а якість викладання підвищується, коли базується на
реальних прикладах та досвіді авторитетних практикуючих
журналістів і редакцій;

 методичні матеріали, посібники для викладання журналістики
потребують поліпшення, усвідомлення авторами важливості
професійних та етичних стандартів.

Сторони домовляються про співпрацю у наступному:



 визнавати Кодекс етики українського журналіста, бути його
підписантами, докладати зусиль до розвитку саморегулювання у сфері
медіа;

 докладати зусиль до популяризації Кодексу етики українського
журналіста, рекомендувати журналістам та редакціям приєднуватися
до Кодексу;

 організовувати періодичні зустрічі/обговорення для обміну думками
для покращення співпраці, проводити спільні конференції, семінари,
тощо;

 проводити обмін інформаційними та методичними матеріалами,
результатами моніторингів, що стосуються предмету меморандуму;

 проводити спільні консультації, дослідження, іншу роботу, поєднувати
зусилля у спільних проектах (зокрема за грантові кошти), що
спрямовані на розвиток саморегулювання у сфері медіа, підвищення
якості професійної журналістики, а також надавати спільні
консультації за потреби та у відповідь на запити;

 поширювати в медіа і серед своїх цільових аудиторій інформацію про
діяльність, рішення, рекомендації, завдання, успіхи один одного в
просвітницьких цілях.

Цей Меморандум погоджений уповноваженими представниками сторін
28 квітня 2022 року шляхом обміну листами електронною поштою та є
узгодженим з обох боків.
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