
Аналіз внутрішніх та зовнішніх сильних і слабких сторін АТ
НСТУ, зокрема у розрізі ресурсів телерадіокомпанії,

законодавчих умов, контенту на різних платформах Суспільного
мовлення, а також виконання стратегії

Сильні сторони:
1. Представленість в регіонах

Позитивне: Суспільне мовлення представлено у всіх регіонах країни (в
деяких областях є навіть корпункти по області: Суспільне Чернігів,
Суспільне Дніпро, Суспільне Донбас). На філіях працюють співробітники,
які добре знаються на специфіці власного регіону (зокрема, розбираються
у суспільно-політичному житті). Наявність повноцінних баз телеканалів, а
не мережі кореспондентських пунктів (як, наприклад, у приватних
національних каналів) надає можливість виробляти якісні відеоматеріли на
локальну тематику. Загалом можна говорити про найбільше покриття
Суспільним території України, адже, крім телебачення (2
загальнонаціональні канали + 24 регіональні), це і Українське радіо, Радіо
Промінь та Радіо Культура; didgital-платформи.
Негативне: застаріле технічне обладнання не надає можливості оперативно
та широко висвітлювати події регіонів. Лише у 2020 році всі регіональні
канали Суспільного перейшли у формат 16 х 9. Обладнання LiveU для
передачі відео у режимі прямого ефіру закуплено за гроші донорів у
невеликій кількості (тобто наявного обладнання не достатньо, аби покрити
всі регіони). Також не всі філії мають у розпорядженні квадрокоптери,
сучасні відеокамери для зйомки, якісні мікрофони, потужні комп'ютери
для монтажу відео.

2. Незалежність від олігархів.
Позитивне: Дозволяє вільно формувати неупереджену картину дня,
надавати суспільству затребуваний продукт, відсутній на комерційних
мовниках. Суспільний мовник не вводить глядачів в оману, демонструючи
джинсу. Дотримання журналістських стандартів дозволяє створювати
нетоксичний інформаційний продукт.
Негативне: Суспільне не може похизуватися наявністю широкого спектру
різних форматів. Відсутній контент для масового глядача. Зосередженість
лише на інформаційній лінійці не сприяє залученню широкої глядацької
аудиторії.

3. Фінансування.



Позитивне: За Законом про Суспільне телебачення і радіомовлення
України, “Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке
передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та
становить не менше 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету
України за попередній рік”. На 2021 рік у бюджеті на Суспільне закладено
2,2 млрд грн.
Негативне: на ці гроші утримуються будівлі (комунальні платежі, аренда,
податки) та штат співробітників понад 4 тисячі людей (у співвідношенні
60% (центральна дирекція) на 40% (всі регіони разом). А контенту на ці
гроші виготовляється дуже мало. У 2019 році разом 22 філії (з
уніфікованою сіткою, виключаючи Суспільне Крим та Суспільне Донбас)
виробляли 67 год. 50 хв. контенту ТБ на добу та 69 год 40 хв. контенту
радіо на добу, у 2021-му ці показники значно знижені (більше ніж втричі).
Вартість однієї хвилини виробництва зросла, рейтинги UA: Першого
приблизно Share 1%. Рейтинги регіональних каналів ніхто не вимірює. За
даними Big Data.ua (єдині дані по регіонах, що є у відкритому доступі)
серед користувачів IPTV та OTT у III кварталі 2019 року, наприклад,
телеканал Суспільне Дніпро мав Share (частку) 0,002% (25 місце у
загальному рейтингу), у той час, як канал Київ, який розмістився на 1
місці, мав Share (частку) 0,074%.

Аналіз конкурентного середовища, способи підвищення
конкурентоспроможності

Конкурентами Суспільного є всі канали, які випереджають мовник за
рейтингами та долями (1+1, Україна, ICTV, СТБ, Новий канал, Інтер і т.д.).
Формулювання про те, що рейтинги не головне, не може бути догмою на 5
році існування Суспільного мовника. Адже, за Законом, одне з основних
завдань НСТУ - сприяння консолідації українського суспільства, тому
треба створювати продукт, який хочуть дивитися глядачі. Для цього
необхідно постійно досліджувати аудиторію. Для прикладу, дослідження
особливостей регіонального медіаспоживання у жовтні-грудні 2019 року,
яке проводилося на замовлення шведської компанії (у Рівненській,
Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Сумській,
Дніпропетровській,  Миколаївській областях), показало, що основними
мотивами телеперегляду для жителів області є:

1. бути в курсі місцевих та світових новин;
2. відволіктися від життєвих проблем;



3. розваги.
Натомість глядач Суспільного задовольняє потреби лише щодо місцевих та
світових новин. Все інше йому доводиться шукати на інших приватних
каналах. Цілком логічно, що найчастіше глядачі обирають жанрове
різноманіття. І на тому ж каналі залишаються, аби подивитися новини.

Бачення контентної політики для виконання місії Суспільного
мовлення, обсягів виробництва

Все дуже просто:
1. Визначаємо необхідну нам цільову аудиторію (зазвичай, телеканали

обирають платоспроможне населення, бо саме ця аудиторія 35-60
років є найбільш затребуваною серед рекламодавців, а реклама - це
додаткові кошти та можливість відійти від залежності державної
скарбниці);

2. Аналізуємо вподобання аудиторії;
3. Виробляємо затребуваний продукт (спираючись на Закон про

Суспільне телебачення і радіомовлення України та дослідження).
Звичайно, все це йде у канві концепцій молодіжного та дитячого мовлення;
мовлення національних меншин; регіонального мовлення; мовлення
загальнонаціональних каналів. Ці концепції мають бути прописані окремо
(враховуючи основні напрями діяльності та план покрокового
впровадження концепцій).
Не будемо детально зупинятися на Суспільних мовника світу, на які
рівняється АТ НСТУ, очевидно, що найпопулярнішим (найзнаменитішим)
серед них є ВВС. Але, як показують останні роки, ВВС теж стоїть перед
складними завданнями - омолодження аудиторії та пошуків нових джерел
фінансування. Із приходом до влади Бориса Джонсона, за інформацією The
Economist, постало питання декриміналізації за відмову сплачувати
абонплату. Таким чином, якщо абонплата стане не обов’язковою, а
добровільною, ВВС може втратити значну частину свого фінансування.
Тому обирати шлях ВВС в українських реаліях не досить дальновидно. Я б
запропонувала британську модель розвитку Channel 4. Третій за об'ємом
акцій оператор на телевізійному ринку Великої Британії (після BBC і ITV
plc). Має статус громадського мовника. Це означає, що 100% акцій у ньому
належить британській скарбниці, і компанія має певні законодавчо
визначені обов'язки. Основна відмінність між Channel 4 і BBC полягає в
методі фінансування: BBC отримує фінансування від британських



платників підписки ТБ, при цьому канал не транслює рекламу; Channel 4
показує рекламні оголошення, але не отримує ніяких субсидій з державних
коштів. Channel 4 публікує матеріали для загального доступу та ті, які
можна подивитися (почитати) лише за підпискою.

Мета №1 на найближчі 4-5 років - виробляти
конкурентоспроможний контент, який захочуть придбати комерційні
мовники. Працюючи продюсером на філії АТ НСТУ Дніпровська
регіональна дирекція ми мали подібний досвід, коли продукт, вироблений
на замовлення філії на аутсорсі, хотіли придбати місцеві комерційні
мовники.

Бачення цільових аудиторій каналів / мереж / платформ НСТУ, план
розвитку їхньої аудиторії, підходи до маркетингової політики.

Очікувані терміни та засоби (творчі, фінансові, технічні) досягнення
запланованих показників діяльності

Регіональне мовлення

Цільове ядро: За даними дослідження особливостей регіонального
медіаспоживання, яке згадується у Концепції регіонального мовлення ПАТ
НСТУ на 2020-2021 роки – жінки 55+ (переважно), чоловіки 55+ (менше).

Радіо

За даними дослідження аудиторії Суспільного мовника KANTAR
TNS, презентованих у лютому 2018 року (найсвіжіші публічні дані), 41%
аудиторії каналу UA: Перший та Українське радіо – це пенсіонери (60 +).

UA: Перший

Цільове ядро: За інформацією сайту Детектор медіа від 1 жовтня
2018 року, ядро аудиторії телеканалу «UA: Перший» складали чоловіки
65+.

Аби досягти кращих показників, телеканалу треба омолоджувати
аудиторію, втримуючи існуючу, тобто надавати населенню такий
продукт, який міг би зацікавити аудиторію, яка дотична до цільової
(діти, онуки – вік 18+)



Бачення розвитку цифрових форм поширення інформації,
регіонального мовлення та інших напрямів змін на Суспільному

мовленні
За Законом Про Суспільне телебачення і радіомовлення України

цифрові платформи не розглядаються як пріоритетні форми поширення
інформації. Тому спочатку треба визначитися, на що в першу чергу робить
ставку АТ НСТУ: digital, радіо або телебачення. Для прикладу,
представники японської компанії громадського телерадіомовлення NHK та
шведського громадського мовника SVT у пріоритеті мають різні
платформи. І в першу чергу вони працюють саме на них, інші платформи,
так би мовити, побічні. І це цілком логічно, бо бути кращим у всіх
напрямках дуже дорого та ресурсно витратно. Якщо Суспільне має на меті
“digital first”, то необхідно вносити зміни у законодавство та робити
перерозподіл ресурсів у бік саме цифрових форм з приблизним
співвідношенням 60% на 40%, де більша частина ресурсів компанії працює
саме над digital. Станом на лютий 2021 року, за даними KANTAR,
найпопулярнішими ресурсами в Україні були Youtube, Facebook, Instagram.
Враховуючи те, що всі ці майданчики соціальних медіа мають особливості
подачі інформації та різну аудиторію, працювати з кожною мережею треба
за окремою концепцією (яка відображає основні напрями діяльності та
план покрокового впровадження).

Щодо регіональних філій. На базі регіональних філій, крім відділів
новин, треба створити відділи виробництва (продакшени), врахувавши
наявні потужності та трудові ресурси. Один такий відділ виробництва
може працювати на кілька регіонів та спеціалізуватися на конкретній
тематиці (наприклад, екологічні розслідування, теревел-шоу, талант-шоу,
документальні фільми). Враховуючи те, що Всеукраїнська узагальнена
статистика не відображає вподобання конкретного регіону,
досліджувати треба, зокрема, кожен регіон, аби надавати місцевій
аудиторії необхідний саме в конкретному регіоні продукт.

Бачення корпоративної культури загалом та кадрової політики
зокрема

Дійти єдиної думки щодо позиціонування каналу та його бренду
(UA:Перший/Суспільне або УТ-1). Поки що впізнаваність бренду УТ-1



перевищує інші. Після того, як визначилися з брендом, займаємося його
просуванням на всіх платформах та використовуємо на всіх платформах
єдиний брендбук.

Кадрова політика має бути прозорою. Створення сприятливого
мікроклімату на місцях напрочуд важливе. Видкриті обговорення стратегій
та концепцій компанії до їх прийняття сприятиме підвищенню довіри до
АТ НСТУ всередині компанії. Працівники мають право на реалізацію всіх
статей кодексу законів України про працю.

Має відбутися децентралізація основних процесів компанії не лише
на папері, а й у реальному житті. Не може Суспільний мовник з широкою
розгалуженою мережею по Україні приймати більшу частину рішень у
центральному офісі.

З 2014 року в Україні триває процес децентралізації, що передбачає
передачу значних повноважень та бюджетів від центру на місця. Кожен
мешканець села чи міста має право на доступні та якісні засоби масової
інформації. Враховуючи особливості фінансування юридичної особи ПАТ
«НСТУ» (існування за гроші платників податків), вищевказане право
локальних громад мають, першочергово, реалізовувати саме філії
Суспільного мовника. Адже люди можуть впливати на якість отриманих
послуг тільки тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться зовсім
близько. І саме для реалізації всебічної децентралізації люди (керівництво
філії), які можуть спілкуватися безпосередньо з громадою, повинні мати
широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними
вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. Згідно
даних Держкомтелерадіо, у 2018 році перерозподіл бюджету всередині
ПАТ «НСТУ» був таким: 332 009 546 грн (або 42,7% від загальної суми) –
філії; 444 553 554 грн (або 57,3% від загальної суми) – центральна
дирекція. У 2019 році гроші в ПАТ «НСТУ» були розподілені наступним
чином: 346 727 594 грн (33,7% від загальної суми) – філії; 680 832 506 грн
(66,3% від загальної суми) – центральна дирекція. Яким буде поділ у
відсотковому співвідношенні між філіями та центральною дирекцією у
2020 році, поки що невідомо. Звичайно, аби мати повноцінну картину,
треба детально проаналізувати, з яких рахунків сплачуються комунальні
послуги, податки та послуги трансляції, але вищенаведені дані свідчать
про те, що останні 2 роки, всупереч загальному курсу країни, у ПАТ
«НСТУ» спостерігається курс на централізацію не тільки коштів, а й
повноважень. Аби філії могли повноцінно розвиватися, треба вирішити



питання фінансової децентралізації (надавати філіям фіксований відсоток
від загального фінансування ПАТ «НСТУ») та децентралізації
повноважень.

Бачення розвитку операційних процесів для досягнення
пріоритетів творчого напряму

Не може у пріоритеті компанії, яка витрачає майже всі кошти
(близько 90% бюджету) на утримання будівель та великої кількості
адміністративного персоналу, бути творчий напрям. АТ НСТУ має відійти
від зосередженості на розширені кількості платформ, де можна подивитись
контент, якого нема. Зосередитись треба саме на виробництві контенту
різного жанру та форматів. Той же ВВС має понад 30 форматів, франшизу
на які вони успішно реалізують по всьому світу.

За інформацією Детектор Медіа від 29 травня 2019 року частка
нетелевізійних домогосподарств стабільно, хоч і повільно, зростає. Як
каже директор Індустріального телевізійного комітету Ігор Коваль, за
кілька років ця частка складатиме 10%. За п’ять років кількість
нетелевізійних домогосподарств збільшилася на 5 відсоткових пунктів і
зараз становить більше 8%. Окрім того, згідно даних установчого
дослідження ІТК (вибірка – 4406 домогосподарств по всій Україні, період
жовтень-грудень 2018 року), Найбільша кількість домогосподарств
дивиться телебачення через супутник – 33,8%, кабель – 29%, цифровий
ефір – 28%, IPTV (мається на увазі телебачення через інтернет на
телевізорі) – 4,5%.

Станом на червень 2020 року, ПАТ «НСТУ» мало 26 ліцензій на
телевізійне мовлення. Це – UA: Перший, UA: Культура, UA: Київ, UA:
Крим (супутниковий телеканал міжнародного мовлення), UA: Вінниця,
UA: Волинь, UA: Дніпро, UA: Донбас, UA: Житомир, UA: Запоріжжя, UA:
Закарпаття, UA: Карпати, UA: Кропивницький, UA: Львів, UA: Миколаїв,
UA: Одеса, UA: Полтава, UA: Рівне, UA: Суми, UA: Тернопіль, UA:
Харків, UA: Херсон, UA: Хмельницький, UA: Черкаси, UA: Чернівці, UA:
Чернігів. Ліцензії передбачають 24 години мовлення на добу. За мовлення
на всіх 26 телеканалах цілодобово ПАТ «НСТУ» у 2020 році, за паспортом
бюджетної програми, планує сплатити 86 699 500 грн (в аналоговому
форматі – 24 835 600 грн, у цифровому форматі – 49 976 300 грн, у



супутниковому форматі – 11 887 600 грн). Трансляція радіопрограм ПАТ
НСТУ – 70 293 500 грн.

Як ми бачимо, у супутнику мовить найменша кількість каналів
Суспільного, у той час, як найбільша кількість домогосподарств дивиться
телебачення саме через супутник (33,8%). Аби розширити та омолодити
цільову аудиторію, треба детально проаналізувати, у який спосіб
населення різних населених пунктів дивиться телебачення. Враховуючи
збільшення частки нетелевізійних домогосподарств та зростання
популярності інтернет-телебачення, треба розробити пропозицію для
населення, яке використовує саме цю платформу для споживання
телевізійного продукту. Як наслідок канал зможе залучити працездатну
аудиторію, яка цікавить рекламодавців.

Бачення зміцнення фінансової незалежності Суспільного мовлення та
диверсифікації фінансових ризиків

Пропоную поступовий перехід до моделі фінансування як у Channel
4. Нагадаю, що цей третій за об'ємом акцій оператор на телевізійному
ринку Великої Британії (після BBC і ITV plc) має статус громадського
мовника. Це означає, що 100% акцій у ньому належить британській
скарбниці, і компанія має певні законодавчо визначені обов'язки. Основна
відмінність між Channel 4 і BBC полягає в методі фінансування: BBC
отримує фінансування від британських платників підписки ТБ, при цьому
канал не транслює рекламу; Channel 4 показує рекламні оголошення, але
не отримує ніяких субсидій з державних коштів. Channel 4 публікує
матеріали для загального доступу та ті, які можна подивитися (почитати)
лише за підпискою.

За Законом, НСТУ може фінансуватися за рахунок:
- продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування

авторськими та суміжними правами;
- державного і місцевих бюджетів;
- абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України;
- інших надходжень, не заборонених законодавством.



Звичайно, що перехід до методу фінансування Channel 4 потягне за
собою і законодавчі зміни, але саме тоді АТ НСТУ з компанії, яка звикла
жалітися на недофінансування, змінить вектор на побудову державного
медіабізнесу.

Бачення взаємодії з акціонером, наглядовою радою, ключовими
стейкхолдерами

1. Чітке розмежування зон відповідальності між наглядовою радою та
правлінням, навіть у напрямку ведення переговорів з ключовими
стейкхолдерами.

2. Чітка постановка задач.
3. Контроль за дотриманням задач (наглядова рада має на кожному

засіданні фіксувати покроковість виконання правлінням стратегії
розвитку компанії).

4. Підзвітність.
5. Чітка і зрозуміла відповідальність кожного органу влади: правління

перед наглядовою радою; наглядової ради перед акціонером;
правління, наглядової ради та акціонера перед ключовими
стейкхолдерами.

Бачення розподілу повноважень між членами правління, які кандидат
запропонує на розгляд Наглядової ради

Розподіл за платформами + юридичний блок + фінансовий блок
1. Радіо
2. Телебачення
3. Digital
4. Правове забезпечення
5. Фінансовий блок
6. Просування контенту

Очікувані результати роботи на посаді голови правління за 4 роки

Мета №1 на найближчі 4-5 років - виробляти
конкурентоспроможний контент, який захочуть придбати комерційні
мовники. Працюючи продюсером на філії АТ НСТУ Дніпровська



регіональна дирекція ми мали подібний досвід, коли продукт, вироблений
на замовлення філії на аутсорсі, хотіли придбати місцеві комерційні
мовники.


