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Передмова 

У липні 2021 року під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в 

Україні у м. Вільнюсі Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-

Бурич і міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде відзначили успішність 

реформи суспільного мовлення України. У вересні 2021 року Голова Офісу 

Ради Європи в Україні Стен Ньорлов закликав дивитися місцеві телеканали.  

Регіональне мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», Суспільний мовник, 

Суспільне) за попередні роки зазнало значних змін: телебачення було 

трансформовано в міжрегіональну телевізійну сітку каналів з різними типами 

виробництва, локальні радіостанції синхронізували мовлення з національним 

суспільно-політичним радіоканалом, діджитал-платформи були об’єднані в 

єдину екосистему, що динамічно розвивається. Відбулась уніфікація технічних 

та редакційних стандартів мовлення, налагоджено сталі моніторингові та 

освітні процеси, до розроблення рішень долучені місцеві експерти та лідери 

суспільної думки. Водночас регіональне мовлення зіштовхується з новими 

викликами, на які шукають відповіді медійники не тільки України, але й усього 

світу. Зростання нетерпимості, дезінформація, постковідний ізоляціонізм, 

комерціалізація алгоритмів соціальних мереж, тотальне спрощення та 

пришвидшення суспільних процесів – усе це має своє відлуння в 

повсякденному житті мешканців великих та маленьких міст і містечок. На 

українському медіаринку постають нові питання щодо регуляції та 

саморегуляції медіа, а в рамках децентралізаційних процесів особливої уваги 
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потребують більше тисячі громад, які мають знайти нові шляхи для якісного 

інформування місцевого населення та розбудови демократичних процесів на 

місцях. Мовлення на рівні громад з історичною залежністю від найбільш 

впливових місцевих політичних й економічних гравців дуже нерівномірно 

набуває нових форм, але здебільшого зберігає свою стару основну мету –

 обслуговування інтересів тих самих політичних та економічних «власників».  

Ще одним викликом є те, що місцеве інформування залишається 

нецікавим для широкої аудиторії, всупереч зростанню значення проблематики 

місцевих медіа в науковому дискурсі. Це означає, що на рівні з якісним 

інформуванням, розвитком локального креативного медіасектору та 

просвітництвом аудиторії регіональне мовлення АТ «НСТУ» має докласти 

зусиль, власне, для мобілізації суспільного інтересу навколо інформаційних 

потреб громад.  

 

1. Регіональне суспільне мовлення України: контекст існування 

Станом на 2021 рік законодавство України регулює надання послуг у 

медіасфері комерційними мовниками, що існують у штучних ринкових умовах; 

комунальними мовниками, які безпосередньо залежать від органів місцевого 

самоврядування; роздержавленими друкованими виданнями з аудиторією, що 

критично зменшується; та суспільним мовником, що фінансується з державного 

бюджету і служить суспільству. Інформування громад на гіперлокальному рівні 

відбувається спорадично, без належного законодавчого супроводу та 

підтримки.  

Регіональні медіа в Україні розвиваються нерівномірно. Якість 

медіаконтенту локального виробництва залежить від економічних, культурних, 

політичних чинників, а також загального рівня розвитку громадянського 

суспільства на конкретній території. Традиційні медіа більш активні на ринку в 

політичні сезони, нові ж медіа захоплюють аудиторії повсякчас без обмежень у 

географічній дистрибуції. Телевізійна аудиторія старіє, що зменшує роль 

класичного потокового телебачення в інформуванні. Зростає вплив соціальних 

мереж на життя мешканців, і, за прогнозами Copenhagen Institute for Futures 

Studies, вже до кінця 2022 року через соціальні мережі люди будуть споживати 

більше неправдивої інформації, ніж правдивої. Серед тенденцій у споживанні 

медіаконтенту слід відзначити зменшення кількості та глибини читання 

матеріалів, зростання відео- та аудіомеседжингу. Засилля та необмежений 

доступ до продукування контенту на діджитал-платформах, а також алгоритми 

соціальних мереж створюють для користувачів індивідуальні інформаційні 

тунелі, що не перетинаються для якісних обговорень і дискусій. Нові технології 

продукування фейків призводять до зменшення довіри як всередині 

суспільства, так і до медіа, як засобу донесення неупередженої та перевіреної 

інформації. Так, за даними Thomson Reuters Foundation, одним із головних 

викликів для незалежних ЗМІ в Україні є недовіра до незалежності ЗМІ. І якщо 

на національному рівні йдеться про контроль медіа олігархічними групами, то 
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незалежність медіа на місцевому рівні традиційно зводиться до контролю над 

фінансуванням місцевими елітами.  

Україна переживає нові хвилі децентралізаційних процесів. Так, після 

створення 1469 територіальних громад в межах 136 районів у 2020 році 

почалась робота над розмежуванням повноважень органів місцевого 

самоврядування, врегулюванням порядку правонаступництва тощо. Ці процеси 

привертають увагу експертного кола до нових викликів, що постають перед 

громадами та їхніми мешканцями. Для супроводу суспільно важливих процесів 

в Україні, в тому числі децентралізаційних, навесні 2021 року Суспільне 

започаткувало «Експертні зустрічі», щоб на незаангажованому та безпечному 

майданчику обговорювати проблеми та можливості в різних галузях. Першими 

темами для обговорення стали фасадні та реальні децентралізаційні процеси. 

Під час обговорень експерти зазначали, що місцева журналістика – занепадає, 

створюючи незаповнені інформаційні лакуни. Це призводить до розквіту 

політичної та корпоративної корупції, підриває прояви демократичної участі та 

знижує ефективність медійного впливу на прийняття рішень. Рентоорієнтовані 

гіперлокальні ком’юніті пабліки, що об’єднують навколо себе представників 

різних соціальних груп, частково комерціалізуються та централізуються, 

аудиторія виснажується від таргетування, ідентифікації фейків та маніпуляцій 

співчуттям. Найменш поінформованою про життя громад стає молодь, 

інформаційні потреби якої задовольняють аналоги медіа, інфлюенсери та 

блогери.  

Експертне дослідження «Стратегічний потенціал розвитку громад», 

проведене у вересні 2021 року, свідчить про потребу у більшій публічності 

щодо визначення напрямів розвитку громад і залученні більшої кількості людей 

до обговорень, при цьому основним інструментом для вирішення цього 

завдання опитані вважають незалежні медіа або мовлення громад. Законодавчі 

напрацювання регулювання мовлення громад в Україні супроводжується 

проєктами законів України «Про медіа» і «Про засади діяльності мовлення 

територіальних громад» (29.08.2019 проєкт відкликано). У межах розбудови 

мовлення громад засобами малопотужних FM-радіостанцій за 2018 рік ліцензії 

на ефірне радіомовлення отримали 20 переможців конкурсів, у 2019 році – 52. 

Кількість радіостанцій, що отримали можливість мовити в інтересах громад, не 

покриває всіх інформаційних потреб. До моменту відокремлення мовлення 

громад в самостійний сектор мовлення із правовим забезпеченням необхідно 

напрацювати дієві механізми співпраці та підтримки незалежних медійних 

ініціатив із Суспільним мовником, органами місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. Отже, експертні висновки щодо взаємодії 

Суспільного мовника з громадами в умовах децентралізації зводяться до 

основних блоків:  

− підтримка креативного медійного сектору на місцях; 

− продукування унікального контенту, в якому не зацікавлені комерційні 

мовники; 
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− розбудова кореспондентської мережі на гіперлокальному рівні; 

− просвітництво широких аудиторій. 

Регіональне мовлення в системі медіаактивів Суспільного є найближчим 

мовником до всіх своїх аудиторій. За своєю специфікою регіональне мовлення 

зобов’язане висвітлювати локальні проблеми, інформувати про події та 

процеси, що відбуваються на регіональному та національному рівнях, 

створювати майданчики для суспільно важливих дискусій, розповідати історії 

мешканців громад для подолання стереотипів та стигматизації. Для виконання 

цих завдань регіональне суспільне мовлення використовує телевізійну, радійну 

та діджитал- платформи.  

 

2. Стратегічні напрями розвитку регіонального суспільного мовлення в 

межах програми розвитку АТ «НСТУ» 

Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки, затверджені 

рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» (протокол від 10.09.2021 № 62), і 

стратегічні напрями розвитку регіонального мовлення втілюються в 

контентних завданнях: інформування, роз’яснення, мотивація до змін, 

різноманітні колаборації, розвиток української ідентичності та просвітництво. 

Регіональне мовлення також докладатиме зусиль для розвитку напряму 

інформування про суспільно значущі події, політичні процеси в кожному з 

регіонів, діяльність інститутів влади, різних політичних сил та громадськості, 

відстежуватиме хід реформ у своїх циклових та тематичних проєктах. 

Стратегічне завдання регіонального телевізійного мовлення на 2021–2025 

роки – увійти в топ-20 за часткою 18+. Для реалізації цього завдання Суспільне 

мовлення:  

− збільшує кількість локального інформаційного контенту; 

− створює майданчики для локальних дискусій; 

− виробляє локальні розслідування; 

− нарощує можливості для виробництва контенту локальними 

кріейторами; 

− виходить на гіперлокальні аудиторії; 

− оновлює лінійки закупних документальних циклів; 

− розширює лінійки ігрових серіалів.  

 

Локальний інформаційний контент 

Мультимедійні регіональні команди, які виготовляють новини для 

регіональних платформ мовлення, є невіддільною та значущою частиною 

єдиної екосистеми інформаційного мовлення АТ «НСТУ». Надійні та 

оперативні локальні новини, які продукують працівники філій Суспільного, 

вибудовують основне коло підтримки філій і перетворюють розрізнені 
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аудиторії на спільноти, в яких немає перепон для вільного циркулювання 

інформації. Якісні місцеві новини є фундаментом для розбудови міцного 

зв’язку з місцевими мешканцями. У рамках маркетингової стратегії 

регіонального мовлення, ухваленої рішенням правління АТ «НСТУ» наприкінці 

2020 року, інформування регіональної аудиторії має відбуватися максимально 

часто. Окрім інформування про суто локальні події, аудиторія прагне мати 

доступ до новин про життя в інших регіонах, а також новин, які стосуються 

всієї країни. Так, на телевізійній платформі мають виходити національні, 

міжрегіональні, регіональні новини, а також підсумкові новини про життя в 

сусідніх областях. Також має бути забезпечено безперервне інформування про 

події в регіоні в ефірному мовленні за рахунок рухомого інформаційного рядка, 

сучасної інфографіки, візуального контенту про демографічні та статистичні 

показники регіону. Це допомагає організувати зустріч глядача з локальною 

інформацією в будь-яку мить перегляду телеканалів. Здійснити це можливо 

лише за рахунок технічної модернізації філій Суспільного. Інформування на 

радіо має відбуватися в межах регіональних вікон з пріоритетом на локальні та 

національні новини, оскільки радіо є найбільш доступною платформою для 

інформування мешканців віддалених громад. Інформування на діджитал-

платформах має враховувати потреби та надавати безперешкодний доступ до 

всіх перелічених форматів та типів новин на зручних для аудиторії платформах.  

Ще одним завданням регіонального інформаційного мовлення є 

максимально оперативний горизонтальний та вертикальний обмін інформацією, 

що допомагає вчасно звернути увагу всього суспільства на найбільш складні 

теми та реальні проблеми життя в громадах. Детальніше про взаємодію під час 

виробництва інформаційного контенту між філіями та центральною 

дирекцією – у стратегії інформаційного мовлення.  

 

Дискусійна та розслідувальна журналістика 

Єдиним незаангажованим майданчиком для суспільно-політичних 

дискусій на рівні регіонів – є філії Суспільного. Під час виборчих перегонів 

регіональні команди довели свою спроможність організовувати та проводити 

незалежні дебати на політичні та соціальні теми, завдяки чому мешканці всієї 

країни мали змогу отримати інформацію для прийняття важливих в житті 

рішень. На наступні роки основним завданням Суспільного в цьому напрямі 

стане збереження та розвиток аналітичних та дискусійних форматів, що 

враховує формування якісного пулу експертів, активніше залучення аудиторії 

до створення контенту та відслідковування впливів і змін, які відбуваються 

після обговорень. Суспільний мовник буде і надалі забезпечувати незалежність 

роботи редакторських команд на місцях, моніторити дотримання 

журналістських стандартів та надавати можливості для навчання.  

У 2021 році регіональне суспільне мовлення України вперше провело 

відкритий конкурс на виробництво локальних журналістських проєктів-

розслідувань. За результатами конкурсу 6 команд з різних регіонів України 
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отримали можливість розробляти та виготовляти розслідування за фінансової, 

юридичної та редакторської підтримки АТ «НСТУ». В умовах децентралізації, 

регіональні розслідувачі потребують особливої уваги та підтримки, адже є 

найближчими та найбільш вразливими до тих, хто зловживає загальними 

ресурсами. Суспільний мовник України буде і надалі сприяти розвитку 

розслідувальної журналістики на місцях.  

 

Проєктне виробництво і залучення аутсорсингу 

Найбільша підтримка локальних виробників контенту в системі 

регіонального мовлення здійснюється через брендоутворювальний проєкт 

«Створюй із Суспільним», який за своєю формою та змістом є мистецьким 

конкурсом і відбувається один раз на рік в усіх регіонах країни. Завдяки цьому 

проєкту за 3 роки було реалізовано понад 60 ідей телевізійних програм із 

загальним бюджетом виробництва понад 40 млн грн. Оголошенню конкурсу 

передує інформаційна та освітня кампанії, які допомагають локальним 

кріейторам відшліфувати свої ідеї і правильно оформити всю документацію. 

Учасникам, які подали цікаві та унікальні ідеї, але не володіють інструментами 

для їхнього втілення, надається можливість розробити свої пропозиції за 

підтримки експертів Суспільного мовника. Упродовж виробництва філії 

Суспільного надають редакторську підтримку, що дає змогу досягти кращої 

якості контенту для аудиторії. Локальні проєкти є популярними для 

телевізійної аудиторії і переважно збільшують частку перегляду регіонального 

мовлення. Особливу увагу буде приділено розміщенню цих проєктів на 

діджитал-платформах.  

Залучення аутсорсингу для виробництва на замовлення філій або 

часткового виробництва в рамках радійного мовлення також сприяє фінансовій 

стабільності локальних кріейторів, що дає змогу їм зосередитись на розвитку 

контенту та якості послуг. Серед пріоритетних напрямів із залученням 

аутсорсингу регіональне суспільне мовлення для себе визначає:  

− тематичні проєкти; 

− спортивні трансляції; 

− документалістика; 

− музичні та культурно-просвітницькі трансляції. 

Найкращі проєкти із залученням аутсорсингу отримають змогу бути в 

ефірі загальнонаціональних телевізійних каналів UΛ: ПЕРШИЙ та/або 

UΛ: КУЛЬТУРА відповідно до стратегії розвитку платформи телебачення.  

 

Гіперлокальне мовлення 

Незаангажоване поточне інформування на рівні громад та районів 

належить до основних функцій мовлення територіальних громад. Роль 

Суспільного мовника в процесі становлення мовлення територіальних громад 
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полягає у проведенні навчальних модулів для інформаторів громад, розвитку і 

взаємодії з журналістами громад та особистому знайомству з гіперлокальною 

аудиторією. Втілюючи ці основні завдання, Суспільне в тому числі буде 

сприяти зміцненню соціального капіталу та розбудові більш поінформованого 

громадянського суспільства.  

Інформатори громад – це мешканці громад, які пройшли загальний 

навчальний курс від Академії суспільного мовника, володіють навичками 

перевірки інформації, можуть надавати інформацію про локальні події та 

проблемні ситуації відповідному регіональному мовнику (у тому числі у 

форматі стримінгу з місця подій), можуть здійснювати організаційну підтримку 

Суспільного мовника під час виїзних студій у вказаному регіоні. Інформатори 

громад працюють на волонтерських засадах, мають сталий зв’язок з 

найближчою філією Суспільного мовника, збирають та верифікують 

інформацію, що генерується місцевими мешканцями, отримують 

персоніфіковану розсилку та брендовану продукцію Суспільного.  

Журналісти громад – це мешканці громад, які пройшли навчальний курс 

від Академії суспільного мовлення (включно з творчим завданням) та мають 

достатньо знань і навичок для самостійного виробництва матеріалів для всіх 

платформ регіонального суспільного мовлення. Журналісти громад працюють з 

філіями Суспільного на договірних засадах з метою отримання фінансової 

винагороди за роботу, яка відповідає стандартами Суспільного мовника. 

Журналісти громад отримують всю необхідну підтримку для створення та 

розвитку своїх матеріалів, включно з редакторським та продюсерським 

супроводом.  

 

Регіональне радіомовлення 

Стратегічні напрями розвитку радіомовлення в системі АТ «НСТУ» 

викладено в стратегії розвитку радіоплатформи. Окрема увага в цьому 

документі присвячена регіональній радіомережі, що охоплює обласні центри 

України. Виробництво регіонального радіоконтенту здійснюється штатними 

працівниками філій Суспільного.  

Стратегічним фокусом розвитку регіональної радіомережі є зростання 

рівня вагомості та впливу журналістів на порядок денний регіонів. Досягнення 

стратегічної цілі буде здійснено через виконання таких завдань:  

− реалізація великих проєктів, пов’язаних з гострими суспільно-

політичними та соціально відповідальними темами;  

− міжплатформна взаємодія;  

− розширення кола амбасадорів суспільно важливих тем через репутацію 

журналістів в обласному центрі та в усьому регіоні.  

 

Завдання регіональних діджитал-команд 
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Основним завданням регіональних команд до 2025 року є розвиток 

регіональних сторінок у соцмережах та на YouTube, завоювання довіри 

локальної аудиторії. Робота над локальним контентом для регіональних команд 

передбачає три основні фокуси: адаптація проєктів інших платформ, 

виробництво власних (окремі спецпроєкти, трансляції, подкасти, інстаграм-

інтерактиви тощо) та менторство сторонніх виробників контенту у створенні 

проєктів для соцмереж. Стратегічні напрями розвитку цифрових платформ 

Суспільного мовника визначено в стратегії цифрових платформ. 

 

3. Засади розвитку регіонального мовлення 

Незаангажоване висвітлення політичних, економічних та соціальних 

явищ, дотримання стандартів журналістики, відсутність тиску та цензури, гідна 

оплата праці – основи редакційної незалежності Суспільного, що не викликає 

сумнівів в основних стейкхолдерів. Поза тим, важелем впливу на компанію 

залишаються нестабільність і непрогнозованість фінансування, що наприкінці 

кожного року ставлять під сумнів сам факт існування Суспільного мовника. 

Для сталого розвитку компанії критично необхідно розширювати горизонт 

планування, вибудовувати нові відносини з аудиторіями та спільнотами, 

покращувати якість контенту, шукати нові формати соціально відповідального 

контенту, налагоджувати взаємодію зі стейкхолдерами і розвивати 

горизонтальні зв’язки всередині компанії. Довіра та впізнаваність – є 

ключовими орієнтирами для збільшення кількості людей, які обирають 

Суспільне.  

 

Аудиторії та спільноти 

Регіональне мовлення Суспільного як бренд-інформатор за своєю суттю 

може задовольняти інформаційні потреби різноманітних цільових аудиторій. 

У пошуках локальних новин до регіональних платформ звертаються люди 

різних вікових груп, з різним соціально-економічним статусом та рівнем освіти. 

Таким чином, регіональне суспільне мовлення практично не має обмежень в 

дистрибуції свого контенту і спроможне вибудовувати навколо своїх платформ 

спільноти за інтересами та вподобаннями.  

«Світове дослідження цінностей 2020 в Україні», що було здійснено за 

підтримки Українського культурного фонду, фіксує зменшення толерантності 

стосовно іноземців, людей, які розмовляють іншою мовою, неодружених пар, 

що проживають разом, а також до людей, які сповідують іншу релігію. 

Нетерпимість до «інакшості» сповільнює розвиток суспільства і ставить 

цінності виживання вище за цінності самовираження. Окрім створення 

контенту, який демонструє переваги «інакшості» для суспільного розвитку, 

Суспільний мовник має надавати можливість вразливим групам бути почутими 

більшістю та органами влади.  
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Дослідження «Культура (субкультура) бідності в Україні», проведене 

Центром близькосхідних досліджень у 2019–2020 рр., у своїх висновках вказує 

на те, що суспільство має завищені очікування від влади, разом з тим соціальне 

замовлення владі фактично відсутнє. Громадяни, які не здатні сформулювати 

конкретний запит та оцінити якість послуг влади, легко піддаються 

маніпуляціями та «продають» свої голоси на виборах за «все хороше і проти 

всього поганого». Регіональне суспільне мовлення своїм контентом та 

заходами, має спонукати місцевих мешканців до більшої взаємодії з місцевою 

владою, сприяти розвитку громадянського суспільства та ставати майданчиком 

для діалогу різних економічних і політичних гравців.  

 

Критерії якості контенту 

Основні критерії якості контенту Суспільного мовника визначені 

Редакційним статутом АТ «НСТУ», Засадами інформаційного мовлення 

АТ «НСТУ», окремими внутрішніми політиками та рекомендаціями. Окрім 

цього, суспільне взяло на себе зобов’язання в рамках бюджетного фінансування 

здійснювати адаптацію інформаційного та суспільно вагомого контенту для 

людей з інвалідністю. Якщо в перші роки реформи ключовою вимогою були 

зміни змісту контенту, то зараз Суспільне може дозволити собі вимагати 

істотного поліпшення і форми контенту. Технічне оновлення філій, залучення 

аутсорсингу, можливість спостерігати за вподобаннями аудиторії через фокус-

групи та дослідження відкриває нові інструменти для поліпшення якості 

регіональних продуктів. Серед критеріїв оцінки якості проєктів регіонального 

мовлення будуть введені показники перегляду продукту на різних платформах, 

збільшення кількості заходів, пов’язаних з офлайновою промоцією та показами, 

а також запити від інших організацій на придбання прав показу на контент 

регіонального виробництва.  

Взаємодія зі стейкхолдерами 

Регіональне суспільне мовлення як єдине некомерційне та незалежне 

медіа в регіонах відстежує теми, що пов’язані з політичним, економічним та 

соціальним життям на місцях. Регіональні команди стежать за ефективністю 

витрат місцевих бюджетів, фіксують та інформують населення про політичні та 

економічні проблеми в регіонах, докладають зусиль для розроблення 

конструктивних матеріалів, що направлені на пошук рішень, а не загострення 

ситуацій. Оскільки стейкхолдерами регіонального суспільного мовлення є всі 

платники податків регіону, Суспільне зобов’язане надавати можливість 

мешканцям ставити свої питання та отримувати відповіді від розпорядників 

місцевих бюджетів, а також має спонукати до участі в розробленні стратегій 

громад, роз’яснювати основні принципи електронної демократії в Україні, 

надавати вичерпну інформацію про діяльність органів місцевого 

самоврядування, загрози розвитку демократичних процесів та належного 

врядування.  

Горизонтальні та вертикальні зв’язки 
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АТ «НСТУ» є найбільшою медіакомпанією України, яка забезпечує всім 

працівникам рівний доступ до ресурсів компанії, кар’єрного зростання та 

самовираження. У мережі регіонального мовлення є можливість отримання 

різноманітного досвіду в різних куточках країни. Через низку соціокультурних 

та економічних чинників регіональні команди Суспільного розвиваються 

нерівномірно. Так, для деяких регіонів немає проблем із залученням 

аутсорсингу, іншим доводиться докладати чималих зусиль для пошуку та 

розвитку локальних медіапродакшенів. Це стосується і працівників всередині 

компанії. Стратегічними в цьому напрямі завданнями для регіонального 

мовлення є потужний розвиток горизонтальних зв’язків та зведення до 

мінімуму впливу на операційні рішення вертикальних зв’язків. 

З метою покращення горизонтальних зв’язків Суспільний мовник буде 

здійснювати: координаційні зустрічі керівників філій у столиці та в регіонах, 

навчальні обміни працівниками зі столиці та регіонів, редакційний обмін та 

онлайновий і офлайновий менторинг філій з нижчими показниками успішності 

філіями з високими показниками успішності.  

3. Програмна політика 

Програмна політика регіонального суспільного мовлення має відповідати 

цільовим аудиторіям платформ та задовольняти основні контентні потреби 

користувачів. Разом з тим всі програмні продукти Суспільного мають сприяти 

сталому розвитку особистості, спонукати до розвитку критичного мислення, 

надихати та давати можливість аудиторії відпочити разом із Суспільним.  

Телевізійні канали регіонального мовлення продовжуватимуть 

виробництво та розміщення контенту відповідно до основних принципів, які 

були закладені в Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2020–2021 

роки, а саме: локальне виробництво – локальні регіональні слоти для мовлення; 

міжрегіональне та національне виробництво – синхронізовані слоти для 

мовлення; унікальне нерегулярне мовлення – окремі слоти для мовлення. 

Програмування сітки мовлення буднів буде направлено на максимальне 

інформування глядачів про події, що відбуваються в їхньому регіоні, країні та в 

сусідніх областях, а щоденні підсумкові суспільно-політичні токшоу 

роз’яснюватимуть, що відбувається. Мовлення у вихідні необхідно 

максимально наповнити міжрегіональним та національним інформуванням. 

Пріоритетним суспільно-політичним проєктом вихідного дня має стати 

міжрегіональне токшоу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Суспільний мовник має тримати в порядку денному своєї аудиторії 

неправомірність дій російської влади на непідконтрольних Україні територіях.  

Разом з тим регіональне суспільне мовлення потребує додаткової уваги 

для аналізу та придбання нового контенту, який відповідає запитам сучасної 

аудиторії. Визначальною є взаємодія з фахівцями на ринку продажу прав, 

департаментом стратегічного маркетингу та можливість оперативно змінювати 

програмні сітки каналів для входження в топ-20 за часткою аудиторії 18+.  

4. Платформи особливого значення 
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Філія АТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UА:Донбас» (UΛ: ДОНБАС) – 

канал суспільного мовлення, який здійснює мовлення в тому числі на 

тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, має власну 

мережу кореспондентських пунктів і виготовляє контент для теле-, радіо- та 

діджитал-платформ. В умовах фізичної та інформаційної окупації частини 

території України, Суспільний мовник має надавати можливості для отримання 

незаангажованої інформації про події та життя в Україні не в особі держави 

засобами пропаганди, а через відображення історій мешканців всіх регіонів. 

Основні завдання UΛ: ДОНБАС на всіх платформах: оперативне інформування, 

в тому числі про політичні процеси в регіоні та країні, висвітлення позицій 

інститутів влади, різних політичних сил та громадськості, підтримка медійних 

майданчиків для соціально важливих дискусій з лідерами суспільної думки, 

демонстрація контенту про різні куточки України, розвиток документалістики, 

залучення мешканців до верифікації та спільного творення контенту, підтримка 

ініціатив, що мають на меті поширення навичок критичного медіаспоживання.  

UΛ: КРИМ – супутниковий телеканал міжнародного мовлення, який 

представлений в універсальній програмній послузі. Основна команда UΛ: 

КРИМ працює у вигнанні, в м. Києві, у складі дирекції регіонального мовлення 

АТ «НСТУ», і забезпечує інформацією про стан справ у Криму всі регіональні 

платформи Суспільного. Переважна більшість контенту UΛ: КРИМ 

виготовляється українською та кримськотатарською мовами, окрім цього 

UΛ: КРИМ зберігає та розвиває інші мови корінних народів, що представлені 

на території Кримського півострову, мають спільне походження та належать до 

однієї тюркської мовної групи. 

Основні завдання UΛ: КРИМ у взаємодії з регіональними та 

національними платформами:  

− зберігати у порядку денному громадянина України пам’ять про 

окупацію півострова та актуалізувати усвідомлення поточної ситуації у 

Криму. Для цього UΛ: КРИМ виробляє контент, який створює та відтворює 

новітню історію України, у якій Крим має тісні етнокультурні та історичні 

зв’язки з материковою Україною та українцями незалежно від територіальної 

прив’язки (документальні фільми, суспільно-політичні токшоу, 

розважальний контент); 

− налагоджувати громадянський діалог задля створення зв’язків між 

жителями окупованої та вільної частини України. Для цього UΛ: КРИМ 

виробляє контент, який направлений на розбудову суспільної довіри та 

розвиток громадянської відповідальності;  

− фіксувати акти російської агресії в Криму для збереження хронології 

анексії Криму. Для цього UΛ: КРИМ організовує прямоефірні включення з 

материкової частини України, окупованого Криму, спеціальні тематичні 

марафони, суспільно-політичні токшоу;  

− зберігати культурну спадщину та розвивати мови корінних народів 

(караїми і кримчаки) шляхом виробництва та залучення їх до виробництва 
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документальних фільмів кримськотатарською мовою; дитячого контенту 

кримськотатарською мовою; циклів програм про корінні народи Криму для 

всіх жителів України;  

− доступно пояснювати та актуалізувати в суспільстві інформацію про 

міжнародний контекст щодо анексії Криму. Для цього UΛ: КРИМ 

організовує прямоефірні включення журналістів з Міжнародного 

кримінального суду, ООН, ПАРЄ. 

Надзавдання UΛ: КРИМ – зберігати національну спадщину для дітей 

кримських татар. З метою поширення кримськотатарської мови для дитячої 

аудиторії необхідно виділити ресурси на адаптацію сучасного дитячого 

контенту кримськотатарською мовою. 

 

Мовлення національних спільнот 

Система регіонального мовлення АТ «НСТУ» також включає мовлення 

мовами національних спільнот шляхом виготовлення контенту для 

представників різних національностей та про них. З огляду на зростання 

нетерпимості до різних етнічних груп Суспільному вкрай важливо створювати 

контент на засадах толерантності та порозуміння. Пріоритетними напрямами 

роботи з редакціями мовлення мовами національних меншин, поза тими, які 

зараз виконуються працівниками філій (інформування, аналітика, 

просвітництво), має також стати дослідження інформаційних потреб 

представників різних національних спільнот та організація взаємодії з ними 

засобами діджитал-платформи.  

 

6. Показники успішності розвитку регіонального мовлення 

За умови сталого та якісного фінансування АТ «НСТУ» регіональне 

суспільне мовлення до 2025 року має досягти таких результатів:  

− топ-20 за часткою аудиторії 18+; 

− розвинена гіперлокальна мережа в кожній області країни; 

− 40% контенту регіонального виробництва, виготовленого із залученням 

аутсорсингу, скористались кар’єрним ліфтом до національних платформ; 

− налагоджено систему навчальних модулів для розвитку ідей та навичок 

для локальних кріейторів; 

− впроваджено систему офлайн- та онлайн-менторингу між філіями;  

− розвинено регіональні діджитал-платформи; 

− досягнуто вагомості та впливовості регіонального суспільно-

політичного радіоконтенту. 
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