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Вступ. 

 

Суспільне телебачення на відміну від комерційних ЗМІ повинно: 

- надавати неупереджену інформацію; 

- залишатися незалежним мовником в державі; 

- виконувати соціальні значення: нагадуванням громадянам про 

національні цінності та патріотизм до України, навчальні і наукові 

програми для школярів і студентів; 

- своєчасно проводити технічне і контентне оновлення з чіткою 

орієнтацією на перспективу розвитку, з врахуванням світових 

тенденцій. 

Радіо, телебачення і соціальні мережі залишаються найдоступнішими 

ресурсами інформації та комунікації для більшості населення. Розвиток 

мовлення у всіх регіонах повинно розвивалося одночасно і на високому 

якісному рівні. Суспільний мовник повинен стати лідером серед великої 

кількості телевізійних каналів, щоб створювати конкуренцію медіагрупам за 

допомогою сучасних технічних оснащень в сфері національного телебачення 

і радіо, оскільки комерційні мовники теж здатні виробляти суспільно важливі 

програми і транслювати їх по всій території країни. Суспільне мовлення є 

несумісним з комерційними цілями, але ми повинні конкурувати на ринку з 

комерційними мовниками. 

Для суспільства важливим є свобода слова, загальний доступ до 

інформації та знань, сприяння культурному різноманіттю. Для нас стає 

важливим довіра населення і саме тому шлях створення суспільного мовлення 

– це шлях демократичного формування державного телебачення і радіо. 

Але ще існують вагомі критерії, яким має відповідати суспільне 

телебачення: 

- незалежність; 

- ідентичність. 

З точки зору незалежності важливу роль відіграє система управління – 

керування та контроль повинні бути побудовані так, що не буде допускатися 

будь-яке втручання в діяльність телерадіокомпанії. Ідентичність також 

важливий критерій, який вказує, що контент суспільного мовника повинен 

відображати інтереси громадян і суспільства. 
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2В деяких країнах, суспільне мовлення залишилось під контролем 

держави. В той же час в  країнах Західної Європи суспільний мовник є 

незалежним від держави. 

Оскільки суспільний мовник діє в інтересах суспільства, тому 

відповідальні функції управління та контролю суспільного мовника, 

покладаються на наглядову раду, голову правління та членів правління. 

Завоювати довіру людей, отримати визнання серед ЗМІ, розвивати наше 

суспільство – важливий результат гарного управління. 
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1. 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. 
 

Аналізуючи АТ «НСТУ», як медійну платформу, особлива увага 

приділяється наступним показникам. 

Внутрішні сильні сторони: 

- активи; 

- об’єм телевізійного продукту власного виробництва; 

- персонал. 

Внутрішні слабкі сторони: 

- збільшення кошторису на новий контент; 

- потребує вкладення ресурсів в нові проекти. 

Зовнішні сильні сторони: 

- стабільна фінансова підтримка; 

- розширення цільової аудиторії; 

- популярність бренду суспільного мовника. 

Зовнішні слабкі сторони: 

- освоєння сучасних технологій і тенденцій в виробництві телевізійного 

продукту. 

 

2. Аналіз конкурентного середовища, способи 

підвищення конкурентоспроможності. 
 

Конкурентна стратегія є однією з найважливіших складових 

телерадіокомпанії. Умовою розробки ефективної конкурентної стратегії є 

оцінка та аналіз власних можливостей телеканалу, його 

конкурентоспроможності та виробничого потенціалу. Будь-яка телевізійна 

компанія з часом втрачає потенціал конкурентоспроможності. Тому я вважаю, 

важливо своєчасно генерувати власні конкурентні переваги і реалізовувати їх 

практично. 
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2Одним з основних нематеріальних невідтворених конкурентних переваг 

є бренд телеканалу. Відо́мість дозволяє пропонувати аудиторії більш цінний 

контент, ніж у конкурентів і залучити більшу кількість глядачів. 

Для впізнаваного бренду, необхідні умови: 

- впровадження якісного контенту; 

- розробка унікальних телевізійних проектів. 

В середині медіаринку точніше визначити те, що хоче споживач. Якщо 

громадське радіо і телебачення робить передачі, які хоче дивитися і слухати 

досить велика кількість людей, то в цьому випадку рейтинги телеканалу 

будуть вище. Телеканал «UA:Перший» асоціюється з соціально-корисними 

проєктами. На мою думку, однією з сильних сторін суспільного мовника є 

об’єм телевізійного продукту власного виробництва. 

Інформаційні агентства та онлайн ЗМІ стають серйозними конкурентами 

телерадіоканалам, тому аудиторію із соціальних мереж потрібно залучати 

новітніми матеріалами різних жанрів, унікальністю і пізнавальними 

програмами які є доцільними для більш молодої аудиторії.  

 

3. Бачення контентної політики для виконання місії 

Суспільного мовлення, обсягів виробництва. 
 

Суспільне мовлення включає телебачення, радіо і електронні засоби 

масової інформації, основним завданням яких є суспільне обслуговування. 

Суспільне мовлення в Україні здійснюється на національному і на 

регіональному рівні, де в прямих ефірах проходить спілкування з 

громадянами. Завдяки великому покриттю телерадіосигналу і регіональним 

філіям географічна доступність передачі інформації достатньо велика ніж у 

конкурентних ЗМІ  

Пропонується на Суспільному мовнику надавати інформацію, щодо 

розвитку суспільства, культури, політики, мотиваційних соціальних змін, 

виробляти міжкультурні матеріали для залучання глядачів різного етнічного 

походження в Україні. Для більшої глядацької телеаудиторії доцільно 

транслювати синхронний переклад різними мовами. На сучасних 

телеприймачах достатньо обрати в опціях звуковий канал з обраною мовою, 

або включити субтитри з обраним на вибір перекладом. 

Для збільшення супутникового та інтернет телебачення за межами 

України пропоную створити міжнародний телеканал, який буде призначений 
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2для громадян, які перебувають за межами країни, і для мешканців української 

діаспори на різних континентах. Для цього, в залежності від часу доби і 

годинних часових зон надавати перевагу міжнародним темам в прайм-тайм. В 

прямих ефірах доцільно буде використовувати зворотній зв’язок через 

відеозв’язок або соціальні мережі. Але в цьому випадку створення такої 

передачі передбачає цілодобовий ефір. Окремим телевізійним продуктом 

можна виробляти програму, яка представить інтерес для зарубіжної аудиторії 

і стане затребуваною на міжнародному ринку серед міжнародних версій 

телеканалів України. 

 

4. 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. 
 

Для телеканалу «UA:Перший» цільова аудиторія різноманітна. 

З впровадженням різностороніх телевізійних програм, на такий телеканал 

переключатимуться підприємці, пенсіонери, фахівці різних рівнів, учні. 

Вік глядачів: 

 діти до 15 років - 2%; 

 16 - 25 років - 8%; 

 26 - 39 років - 20%; 

 40 - 55 років - 25%; 

 56 - 65 років - 23%; 

 66+ - 22%. 

Регіональні телеканали будуть мати схожу цільову аудиторію, але 

можливо незначна зміна показників в залежності від розміщення філії. 

Цільовою аудиторією для «UA:Культура» будуть глядачі 30-40 років, які 

зацікавлені в культурному дозвіллі у вільний час. 

Цільова аудиторія для радіостанцій залежить від часу доби. Велика 

ранкова аудиторія виникає в момент збору на роботу та рух в транспорті. 

Денна аудиторія збирає більше домогосподарок. Вечірня аудиторія схожа з 

ранковою, в цей момент сім'ї слухають радіостанції під час домашніх справ 

або в транспорті по дорозі до дому. 
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2Інтернет-телебачення та інтернет-радіомовлення стає більш 

розвиваючим майданчиком доставки контенту для широкої аудиторії. І на 

сьогодні цільова аудиторія молодих людей у віці до 25 років становить 40%, з 

26 до 50 років аудиторія становить 45%, і населення у віці понад 50 років 

становить 15% користувачів цифровими послугами доставки контенту. 

Стратегія контентного розвитку визначає стратегію розвитку всієї теле- 

і радіокомпанії, включаючи склад сітки мовлення. У зв'язку з цим проводиться 

модернізація виробничого і технічного комплексу. З появою нових 

телевізійних продуктів, нових стандартів, суспільному мовнику необхідні 

регулярні технічні і програмні зміни. 

 

5. Бачення розвитку цифрових форм поширення 

інформації, регіонального мовлення та інших напрямів змін 

на Суспільному мовленні. 
 

Постійна перебудова цифрової ери потребує частішого оновлення 

засобів надання інформації суспільним мовником. Це служить вагомим 

аргументом для створення нових ідей втілення цифрового інформації. 

Цифрове мовлення використовує декілька способів постачання теле- і 

радіопрограм: 

- ефірне; 

- кабельне; 

- супутникове; 

- IPTV, OTT, VoD; 

- додатки для операційних систем, месенджери. 

За період 2019-2020 років в Україні відбувається зниження кількість 

абонентів платного телебачення. На січень 2021 року телевізійні кабельні 

оператори інформували що кількість абонентів в порівнянні з січнем 2020 року 

знизилося на 1%. А за даними супутникових операторів України, ще з 2019 

року, коли телевізійні канали 4 медіагруп планувалися бути закодованими, 

втрата супутникових телеглядачів на 2020 рік знизилося на 2%. 

Динаміка зростання абонентів спостерігається у встановлених 

мобільних додатках. На інформаційній графіці яку надають сайти додатків 

бачимо, що різниця завантажених додатків поточного і попереднього року 

збільшується в 2 рази. 
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2Ще один фактор, який потрібно враховувати, це перегляд контенту не 

тільки в реальному часі, але ще і в запису. Так, під час відключення 

аналогового телебачення, великим попитом користувалися приставки з 

функцією прийому DVB-T2. У 2020 році ситуація змінилася, більше 

купувалися телевізійні приставки, які працюють через інтернет і мають 

функцію "архіву" попередніх днів. 

Очевидно, що в найближчі кілька років супутникове, кабельне і наземне 

ефірне мовлення будуть продовжувати втрачати абонентів. Телеглядачі і 

радіослухачі перебудовуються на програмний продукт який приймає 

інформацію через інтернет. Такий вид стає популярним через те, що доступ 

можливий не тільки вдома, але в будь-який час і практично в будь-якому місці. 

 

6. Бачення корпоративної культури загалом та кадрової 

політики зокрема. 
 

АТ «НСТУ», як єдиний суспільний мовник в державі повинен 

процвітати, якщо створити культуру, яку наповнювати позитивом, надати 

співробітникам кращі умови роботи, а також гарантувати високу зарплату і 

хороші бонуси для збільшення якості нашого теле- і радіоконтенту. А в умовах 

великої сучасної цифрової конкуренції нам потрібно орієнтуватися на 

наступні роки. 

Пропоную організовувати співробітників для вирішення нових і 

перспективних етапів в діяльності АТ «НСТУ». Для цього приймати 

індивідуальні або колективні пропозиції. Запровадити експерименти для 

більш рентабельного рішення. Проводити такі заходи необхідно відразу з 

усіма філіями або окремими структурними підрозділами. На сьогодні існує 

достатньо способів проведення відеоконференцій, такий вид комунікації між 

співробітниками допоможуть якісніше розробити і реалізувати нові ідеї. 

 

7. Бачення розвитку операційних процесів для досягнення 

пріоритетів творчого напряму. 
 

У суспільному мовнику є значні великі матеріальні активи, що створює 

конкурентну перевагу перед іншими медіакомпаніями. Залучення студійних 

просторів, технологічного обладнання по всіх філіях перетворює суспільний 

мовник в великий комбінат можливостей виконання творчих завдань, а 
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0покриття наземним сигналом буде як єдиного наземного мовника, здатного 

дійти до кожного глядача і слухача. 

Для досягнення якісних процесів в творчому напрямку необхідно 

створити більш чітку орієнтованість на медіапродукт та прагнення створення 

контенту по запитам глядачів і слухачів. 

Так, наприклад, багато років наша компанія має ексклюзивні права на 

трансляції спортивних турнірів, пісенних конкурсів. І вони є 

найпопулярнішими за кількістю переглядів програмам серед національних 

телеканалів. 

 

8. Бачення зміцнення фінансової незалежності 

Суспільного мовлення та диверсифікації фінансових ризиків. 
 

Фінансування – одна з важливих складових в виробництві якісних 

програм, але фінансування не повинно втручатися в незалежність мовника. 

Мета суспільного мовлення – це діяльність в інтересах суспільства та 

високі стандарти журналістики. 

Для витрат на реалізацію теле- і радіопроектів пропонується: 

- не відмовлятися від комерційної реклами; прикладом можуть стати 

європейські суспільні мовники; 

- фінансова підтримка державою; така модель розповсюджується в 

багатьох країнах світу;  

- залучати урядові гранти; 

- створення підписок в мобільних додатках для отримання додаткових 

послуг користувачами; 

- ліцензійні платежі 

Фінансування за рахунок населення за перегляди вважаю недоцільно. 

Зі стрімким збільшенням інформаційних компаній, кожен бореться за свого 

глядача і слухача, тому надають свій контент без обмежень. Суспільний 

мовник має бути загальнодоступним. 

Як різновид державної підтримки можна розглядати фінансування, 

кошти якої асигнуються суспільним мовникам на підставі тендера, який 

проводиться на конкурсній основі. Такий варіант фінансування буде 

спрямовуватися на створення обраного контенту. 
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1Активи, технічне обладнання і фахівці суспільного мовника здатні 

створювати медіаконтент для продажу іншим медіакомпаніям, які можуть 

бути націлені на спеціалізовані ринки. 

 

9. Бачення взаємодії з акціонером, наглядовою радою, 

ключовими стейкхолдерами. 
 

Одним з аспектів роботи в організації суспільного мовника є взаємодія і 

зворотній зв'язок з акціонером, наглядовою радою і стейкхолдерами. 

Рекомендую організувати комунікаційні програми, спрямовані на досягнення 

планів на майбутній період. 

Для реалізації лідерських показань рейтингу серед теле- і радіоканалів 

та ефективному управлінні необхідна взаємна допомога. В умовах швидкої 

зміни стандартів телерадіомовлення необхідно спільними зусиллями 

контролювати зовнішню ситуацію в сфері медіа та вносити в план розвитку 

ефективні пропозиції. При такому підході легше враховувати позитивні і 

негативні процеси в роботі. 

 

10. Бачення розподілу повноважень між членами 

правління, які кандидат запропонує на розгляд Наглядової 

ради. 
 

Пропонується лінійно-функціональна структура суспільного мовника, 

яка на першому і другому рівні поєднає різноорієнтовні структурні напрямки, 

що є якісним засобом взаємозв'язку організаційної системи і забезпечить 

досягнення цілей організації. 

Перший рівень починається с голови правління, від рішень і якості 

управління якого, залежить діяльність суспільного мовника. 

Другий рівень управління представлений членами правління, який 

розподілиться на наступне: 

- технічний напрямок; 

- договірно-правовий напрямок; 

- напрямок виробництва програм; 

- фінансово-економічний напрямок; 

- напрямок по роботі з персоналом; 

- напрямок маркетингу з розвитку та розповсюдження контенту. 
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2Така система управління є зручною у використанні організаційної 

структури телерадіокомпанії, яка стимулює ділову та професійну 

спеціалізацію, і дозволяє більш ефективно вирішувати завдання з розподілу і 

координації робіт у функціональних напрямках.  

 

11. Очікувані результати роботи на посаді голови правління 

за 4 роки. 
 

На посаді голови правління на наступні 4 роки очікую: 

- збільшити власне виробництво нових проєктів; 

- посилити рейтинг теле- і радіоканалів шляхом залучення суспільного 

мовника в престижних міжнародних конкурсах; 

- розширити цільову аудиторію; 

- збільшити географічну зону мовлення. 

 


