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ПЕРЕДУМОВИ
Програма розвитку НСТУ, яка подається претендентом на посаду голови
правління НСТУ, враховує Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії
України на 2020--2022 роки, основні напрями діяльності НСТУ, що ухвалювалися
Наглядовою радою НСТУ, ґрунтується на засадничих принципах Закону про
Суспільне телебачення і радіомовлення України і спрямована на реалізацію місії,
цінностей суспільного мовника, основних статутних завдань.
Нагадаємо Закон: Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного телебачення і
радіомовлення України
1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до
обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення
національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється
Суспільне телебачення і радіомовлення України.

Від початку утворення Суспільного мовника було зроблено чимало: відбулися
структурні зміни, змінився штат, почасти оновилась матеріально-технічна база,
налагоджено стосунки з громадськими організаціями та іноземними партнерами.
Завдяки послідовній позиції Наглядової ради, спільними зусиллями з Правлінням
виписано та затверджено більшість засадничих документів (місію, завдання,
концепції мовлення для певних аудиторій), змінено структуру суспільного
мовника, напрацьовано алгоритми і системи для ефективної діяльності НСТУ.
Разом з тим необхідно наголосити, що чинним правлінням допущено системні
помилки. Управлінська система розбалансована, оскільки штучно утворено
домінанту надбудови над базисом - творчим колективом. Утворилася своєрідна
каста

«свідків

покращення»

-

величезна

кількість

департаментів

з

необґрунтованою системою оплати, яка демотивує тих, хто отримує такі виплати,
і тих, хто в реальному секторі почувається несправедливо оціненим. Подібний
стан речей часто створює у великих колективах ефект безвідповідальності.
Надмірна налаштованість на зміни заради змін, очевидна підміна виважених і
послідовних кроків деклараціями про цінності, нездатність цілеспрямовано
рухатися від постановочної задачі до її реалізації - створення суспільно важливого
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контенту, стають причиною втрати головного, заради чого працює будь яке
телебачення - глядача.
Утім, ситуація на різних платформах суттєво відрізняється. На відміну від
радійної, для телевізійної платформи актуальним завданням є релонч, тобто,
виведення на ринок відомих уже каналів зі створенням нового іміджу, нового
обличчя, нових пропозицій глядачам.
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;
Основними напрямами діяльності на 2017-ий рік було визначено Правлінню
упродовж року підготувати і подати на затвердження Наглядовій раді концепції
мовлення кожного із загальнонаціональних каналів, а також єдину концепцію
регіонального мовлення (обсяги, змістовні напрями, організація взаємодії
регіональних філій з центральними мовниками та між собою, з урахуванням
особливостей різних регіональних аудиторій). Завдання упродовж чотирьох років
так і не було виконано. Відповідно до вимог, затверджених в Основних напрямах
діяльності НСТУ 2018—2020 рр, Правління мало розробити у 2019-му вже
довгострокові концепції мовлення двох центральних телеканалів («UA: Перший»
та «UA: Культура»). Результат аналогічний.
Тобто, протягом чотирьох років діяльність здійснювалася без засадничих
положень та виконання Закону про суспільне мовлення. Тож не дивно -- до
планового зростання аудиторії каналів справа так і не дійшла.
На відміну від Українського радіо, де, назагал, стало розуміння, докладено зусиль
і до першого, і до другого.
Відсутність концептуального бачення зумовила контентну вакханалію на
телевізійних каналах. У сітці мовлення сумбур та хибне визначення мети.
Від чинного менеджменту часто доводилося чути, що мовник не може
конкурувати в популярності з комерційними каналами, бо ті залучають аудиторію
"шоком і сенсацією", а місія суспільного мовника нести чесноту.
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Виправдальна психологія завше спричинює єдино можливий результат. М’яко
кажучи, коли у денному слоті телепродаж стоїть хронометражем у 35 хв поспіль,
коли у вечірньому та ранковому праймах суспільно-політичного каналу стоїть
якась розлога історія із життя муфлонів, гібонів та інших диких тварин загальним
хронометражем більше 3-х годин, не всім дано збагнути складні асоціативні ряди
і логіку такої сітки мовлення. Так само, як і «дикі забави в зоопарку» на каналі
«Культура» не можуть викликати нічого іншого, крім інтелектуального шоку.
При таких підходах зазначену в Основних напрямах діяльності НСТУ задачу
збільшення аудиторії телеканалів, звісно, не виконати.
Про який перехід до стратегічного планування розвитку всіх каналів мовлення на
сезон/рік з урахуванням визначеного позиціонування може йтися, якщо такого
позиціонування немає?! У який спосіб компанія може розробити комунікаційну
стратегію просування своїх каналів та програмних продуктів, якщо отих гідних
продуктів можна перерахувати на пальцях однієї руки?!
І коли в нинішній сітці мовлення UA: Першого мультфільми стоять у проміжку з
6:30 до 7: 00 - це свідчить або про системне «недомисліє», непрофесіоналізм, або
про відверту зневагу як до глядача, так і до себе як Суспільного мовника.
Регіональне мовлення – ще один із найбільших експериментів НСТУ.
У концепції тоді ще претендента на посаду голови правління Зураба Аласанії
передбачалося фактичне знищення регіонального мовлення, і треба віддати йому
належне – він практично досяг цієї мети.
Тоді ще претендентом на посаду голови правління наголошувалося, що з 12-16
годин регіонального мовлення програми власного виробництва становлять від
двох до шести годин (у випадку п’яти-шести годин – це програми розмовного
жанру в прямому ефірі, низької вартості та низької якості), мовляв у кінцевому
результаті передбачається зосередити виробництво і мовлення у 8-9 філіях
регіональних центрів із повноцінними Бюро СМ в кожній області, а згодом і
корпунктами в районах. Мовляв, самі радіо- та телевізійні канали мовлення,
незалежно від кількості філій, відповідно до Закону про СМ, до змін в Законі
будуть збережені в наявній кількості.
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Сумнівний з точки зору логіки причинно-наслідковий зв'язок затято реалізувався і
призвів до єдино можливого за таких підходів результату – регіональних
мовників, передбачених Законом про суспільне мовлення, фактично не існує.
Кількарічна балаканина чинного правління про реформу, хаби та оптимізацію
завершилися катастрофічним скороченням обсягів виробництва, декларованою
універсалізацією програмних концепцій мовників відповідно до мети та завдань
регіонального мовлення, а по факту -- наповненням ефіру обмінним контентом,
втратою регіональними мовниками своєї ідентичності і, відповідно, втратами
аудиторії.
Послідовне знищення регіонального мовника підтверджують наведені цифри:
Використання коштів, які спрямовані на безповоротній основі з державного бюджету для фінансової підтримки
головної організації АТ “НСТУ” та філій АТ “НСТУ”
Фактично з профінансованого обсягу
розподілено та витрачено в млн. грн.

Разом
ЦД
ФІЛІЇ
Разом
ЦД
ФІЛІЇ
Разом
ЦД
ФІЛІЇ
Разом
ЦД
ФІЛІЇ

Відсоток

2017 рік
1 093,3
472,2

43,2

621, 1
2018 рік
776,5

56,8

433,5

55,9

343,0
2019 рік
1 011, 7

44,1

667, 5

66,0

344, 2
2020 рік
1 530,2

34,0

1 137,1
393, 1

25,6 % (враховуючи погашення боргів
по АТ Євроньюз, можливо, близько
30%)

Відповідно до народженої лише наприкінці 2019-го року Концепції, тобто через
понад 2,5 роки роботи обраного правління, регіональне мовлення має таку
структуру: 23 регіональних телеканали, у тому числі платформи, що забезпечують
мовлення мовами національних меншин (UA: Закарпаття, UA: Одеса, UA:
Буковина), та об’єднаний телеканал Донецької і Луганської областей, що мовить
на підконтрольні уряду й тимчасово окуповані території (UA: Донбас).
Концепцією передбачається «запуск системи централізованого накопичення та
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розповсюдження контенту (далі -- міжрегіональна платформа) дасть змогу
Суспільному змінити підхід до виробництва та програмування, налагодити якісну
доставку сигналу, відшукати та завоювати свою унікальну аудиторію і зосередити
всі свої зусилля на найбільш значущому контенті».
Отже, про 23 регіональні канали вже не йдеться. Мовиться про «регіональні студії
в кожному регіоні країни, які продукуватимуть унікальний інформаційноаналітичний контент у межах регіональних блоків».
Чинна Концепція регіонального мовлення передбачає «близькість регіонального
мовлення за тоном спілкування та наповненням до регіонального глядача».
Власне, у цьому визначенні Концепції основний ганж чинної управлінської
системи: невмотивована зверхність як до колег, так і до споживача. Відповідно,
перше, з чого плануємо почати, -- запровадження діалогу, визначення обсягів
достатності власного контенту регіональних каналів для визначення ідентичності,
меж децентралізації, аби уникати надмірного адміністрування, яке сковує
ініціативу і розмиває відповідальність.
Щодо концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» в частині стратегічного
планування,

тематичного

наповнення

програм

(контенту),

кадрового

і

фінансового забезпечення, цілком погоджуємося з аналізом поточного стану
регіонального мовлення, здійсненого робочою групою, створеною комітетом ВР з
питань гуманітарної та інформаційної політики за участі представників
центральних органів виконавчої влади, ОДА, органів місцевого самоврядування.
Проаналізувавши інформацію, надану Наглядовою радою, Правлінням АТ
«НСТУ», а також оприлюднених на засіданнях експертних доповідей та
висновків, розділили проблеми на дві групи.
Перша — це інфраструктурні проблеми, пов’язані з ресурсним (частотним)
забезпеченням АТ «НСТУ», технічним станом теле- і радіомереж, якістю послуг
провайдерів, операторів, які наразі унеможливлюють виконання Суспільним
телебаченням і радіомовленням головної місії — бути доступним у кожній
домівці.
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Друга — це інституційні проблеми, що виникли у процесі трансформації
Суспільного: визначення місця і ролі регіонального мовлення у стратегічному
плануванні, недофінансування роботи філій, скорочення локального контенту (до
1 години), відсутність актуальної місцевої проблематики в достатньому обсязі,
неналежна організація комунікації з колективами регіональних філій.
Поділяємо тривогу РГ, що окреслені проблеми потребують адекватного
осмислення та скоординованих дій, спрямованих на покращення ситуації, з боку
всіх профільних владних інститутів. Новою командою будуть напрацьовані і
подані на розгляд Наглядової ради зміни до концепції регіонального мовлення.
Завдяки каналу «Культура» глядачі повинні мати можливість бувати в
найпрестижніших

музеях,

картинних

галереях,

концертних

залах

світу,

знайомитися з новітніми зразками архітектурного мистецтва, пам'ятками
архітектури, творчістю найкращих музикантів та співаків, виставами провідних
театрів України, бути свідками численних арт-подій, театральних, музичних,
кінофестивалів, слухати, розмірковувати та дискутувати про важливі події, що їх
ми відносимо до такого об’ємного поняття як культура.
Отже, здебільшого розбудову телеканалу «Культура» належить починати
спочатку. Балотуючись на посаду голови правління НСТУ, Зураб Аласанія
наголошував, що спільно з командою хоче зробити український «Mezzo» чи
«Arte». Мовляв, такий канал матиме обмежений рейтинг, але найкращих глядачів.
Порівняймо «Mezzo» чи «Arte» з «дикими забавами в зоопарку» чи «кулінарним
циклом», що на каналі «Культура», і одразу стане зрозумілим, чому ми там, де ми
є. Утім, постановочно мета Зураба Аласанії була сформульована правильно. І
частка каналу, щонайменше 2-4 відсотки, як у «Arte», була б цілком гідним
результатом. З огляду на обмежений ресурс, на першому етапі дійсно необхідно
рухатися в мейнстрімі каналу «Mezzo». Після зачистки ефірної сітки та
переформатування під референси «Mezzo», слід за рахунок постановочних
культурно-просвітницьких форматів розпочати зміни в напрямку «Arte».
Фіналом дворічної роботи стане, зокрема, суботній «Вечірній дивертисмент» -робоча назва т. з. великих тематичних вечорів, котрі передбачають наскрізне
ведення і тему в різножанрових проявах. Відповідно, подачу знакових фрагментів
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вистави, опери, оперети, концерту чи мікрофільму, розширеного репортажу з
мистецької галереї.
Після консолідації ФМ-мережі, перезавантаження менеджменту і програмної
політики УР-1 відбулося значне переведення роботи в режим прямого ефіру та в
формат «зараз на зараз». Віддамо належне -- на Українському радіо зміни
відбулися, Перший канал відформатований, органічно зайшов у нішу суспільнополітичного мовлення, і подальші зміни мають відбуватися в рамках розумної
достатності. Системною проблемою є транслації пленарних засідань Верховної
Ради України, які розривають ефірну сітку мовлення і є, по суті, ще радянським
анахронізмом.
Мовник у рамках суспільно-політичного мовлення здатний сам підхоплювати
інформаційну хвилю, давати розширені цитати чи включення. Віддаючи належне
зусиллям щодо розбудови ФМ-мереж і наголошуючи на доконечності подальших
зусиль у цьому напрямку, стосовно «Променю» та «Культури» очевидною є
необхідність подальшого контентного руху назустріч аудиторії.
У Суспільного мовника наявні сильні сторони:
- Нова суспільна медіаплатформа як альтернатива комерційному та державному
мовленню;
- Відсутність зобов’язання висвітлювати діяльність органів виконавчої влади,
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
- Широкі можливості для інтеграції новітніх технологій мас-медіа шляхом
перейняття міжнародного досвіду. Безперервна модернізація та адаптація до
нових викликів у медіа середовищі, зокрема через міцну підтримку донорської
спільноти та міжнародних інституцій;
- Інтеграція людей з обмеженими можливостями та національних меншин у
суспільство та ринок праці;
- Можливість зрощення нової сучасної формації журналістів, редакторів на
засадах журналістської незалежності;
- Найбільший архів аудіо та аудіовізуальної продукції в країні;
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- Синергія всіх медіа (радіо, ТБ, Нові медіа, регіональні та національні медіа) для
просування контенту та крос - промо;
- Нові можливості для обслуговування населення та надання інформації на теми
здоров’я, захисту природи, навколишнього середовища, а також прав споживачів,
враховуючи розуміння принципів постійності;
- Можливість промоції кращих практик, позитивних прикладів вирішення
проблем, перемог людини над складними обставинами, що мотивує аудиторію;
- Мережа регіональних представництв – «голос регіонів»;
- Побудова на базі компанії Навчального Центру з функціями навчання персоналу
з усіх напрямів роботи Суспільного;
- Членство в Європейській мовній спілці, активні міжнародні зв’язки та
співробітництво;
- Інтегрованість у міжнародне та національне оточення;
- Можливість залучення широкої аудиторії до обговорення актуальних тем та
проблем, не тільки висвітлюючи, але й критично оцінюючи їх, як стимул для
громадських обговорень, а також особистих роздумів аудиторії, як важливої
складової формування громадянського суспільства.
Слабкі сторони:
- Залежність від прямого державного фінансування, ризик політизації питання,
неможливість у найближчій перспективі запровадження абонентської плати;
- Послаблення інтересу до НСТУ, як внаслідок великої конкуренції на медіа
ринку, так і через відсутність проривних медіапроєктів;
-

Недосконалість маркетингової діяльності як фактор відсутності зворотного
зв’язку з аудиторією та підтримки нових суспільних програмних продуктів;

- Недостатня активність pr-сектору компанії для просування контенту та
налагодження діалогу з аудиторією;
- Низькі показники аудиторії (рейтинг/частка), що свідчить про недостатній
рівень довіри та зацікавленості у контенті;
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- Відсутність реальних кроків по розширенню аудиторії;
- Відсутність розвитку спільного виробництва з регіональними мовниками,
надання можливості отримання оперативної інформації з регіонів;
- Знищення регіонального мовника як джерела збереження самобутності кожного
регіону та можливості повної інтеграції Суспільного мовника в українське
суспільство, особливо – в умовах реформи децентралізації;
- Затримка зі створенням та впровадженням повної нової технологічної карти
взаємодії «центр» - «регіони»;
- Відсутність вартісної оцінки наявних архівів, оцифрування та установлення
авторських і суміжних прав на передання архівів третім сторонам – з метою
спільного виробництва, обміну, продажу для збільшення доходів Суспільного
мовника;
- Продаж власної теле- і радіо продукції як додаткове джерело фінансування
компанії;
- Відсутність свободи в управлінні фінансами, складна ієрархія взаємодії, тривала
та складна система проведення змін щодо цільового призначення бюджетних
коштів;
Велике навантаження на бюджет компанії у зв’язку зі значними
витратами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв як наслідок високого
коефіцієнту зносу обладнання;
- Відсутність енергозберігаючих технологій, невдала архітектурна побудова
основної споруди «ОЛІВЕЦЬ»;
- Побудована впродовж чотирьох років Управлінська система розбалансована,
оскільки штучно утворено домінанту надбудови над базисом - творчим
колективом.
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Напрям
використання
коштів, З фінансової
підтримки головної
організації АТ “НСТУ”
таЇЇ ФІЛІЙ

Усього:
Оплата праці з
нарахуваннями

2017 рік
Касові
видатки

2017 рік
Залишок
станом на
31.12.2017

1 093,30

5,90

681

0,06

2017
рік %
до
загаль
ного
обсягу

2018 рік
Касові
видатки

2018
рік
%до
загал
ьного
обсяг
у

628,80

51,28

2019
рік
% до
загал
ьног
о
обся
гу

1
011,75

776,52

62,28

2019
рік
Касові
видатк
и

80,98

2020
рік
Касові
видатк
и

2020
рік
Залиш
ок на
кінець
2020
року

1
210,20

18,90

2020
рік "+" "
-" ДО
2019Р

680,41

67,3

811,33

0,08

130,92

518,30

559,79

55,3

667,49

0,04

107,70

120,62

11,9

143,84

0,04

23,22

Оплата праці

560,60

Нарахування на
оплату праці

120,26

0,05

11,00

110,50

Використання
товарів і послуг

206,72

3,50

18,91

76,65

9,87

212,50

21,0

297,63

17,80

85,13

Предмети, матеріали,
обладнання та
інвентар

9,67

1,90

0,88

1,37

0,18

10,81

1,07

18,24

2,66

7,43

Оплата послуг (крім
комунальних), в тому
числі:

195,65

1,60

17,90

75,15

9,68

201,10

19,9

247,05

11,44

45,95

-виробництво

34,74

1,60

3,18

19,86

2,56

70,77

6,99

109,90

3,58

39,13

-трансляція

160,91

14,72

55,29

7,12

130,33

12,88

137,14

7,86

6,81

1,12

0,07

0,53

31,22

3,60

-8,61

Видатки на
відрядження

1,40

Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв

37,75

Оплата
теплопостачання

9,89

8,74

9,11

6,96

0,60

-2,15

Оплата
водопостачання і
водовідведення

0,62

0,66

0,68

0,82

0,04

0,14

Оплата
електроенергії

19,48

19,17

22,88

17,58

2,50

-5,30

Оплата природного
газу

7,66

6,92

6,71

5,41

0,28

-1,30

Оплата інших
енергоносіїв

0,11

0,27

0,43

0,46

0,10

0,03

Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних)
програм, не віднесені
до заходів розвитку

0,01

0,00

Поточні
трансферти урядам
іноземних держав та
міжнародним
організаціям

20,79

0,12

3,45

35,77

0,59

4,61

39,83

13,45

3,94

1,3

0,01

0,01

17,26

3,81
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Інші поточні видатки

46,10

Капітальні видатки

101,09

4,22
2,20

35,30

9,25

4,55

44,52
0,00

4,4

354,99
48,99

1,00

У наведених вище табличних даних в млн.грн. за чотири роки (2017 - 2020рр),
взятих з оприлюднених щорічних (загальних) звітів про діяльність АТ «НСТУ»,
бачимо, що зі збільшенням фінансування і зменшенням загальної чисельності на
ділі майже удвічі зростає тільки ФОП і, відповідно, податки. Причини,
безсумнівно, насамперед у розбалансованості управлінської системи.
Крім того, додаткові надходження від господарської діяльності становили:
2017 рік - 153,7 млн. грн;
2018 рік - 159,13 млн. грн;
2019 рік - 149 млн. грн;
2020 рік -73,5 млн. грн;
Як свідчення неефективного управління коштами залишки на кінець року на
казначейських рахунках НСТУ: у 2017 році – 5,9 млн. грн., а в 2020 році - 18,9
млн грн.., при цьому Суспільному мовнику допомагають, як можуть, донори,
водночас

ми заявляємо на всіх рівнях про недофінансування і замовчуємо

прорахунки або безвідповідальність в управлінських рішеннях чи процесах.
У Звіті Державної аудиторської служби « Аудиторський звіт за результатами
державного фінансового аудиту діяльності АТ НСТУ за період з 1.01.2014 по
21.12.2019 р», далі - Звіт , стор.15 читаємо:

Дані по чисельності працівників: на 1.01.2017р-7057,8 осіб, на 1.01.2018р - 6544,8
осіб, на 1.01 2019р - 4510 осіб, 1.01.2020.-4462,5 осіб, на 01.01.2021р - 4212,9 осіб
Чисельність зменшується, а Фонд оплати праці росте. Середня зарплата й має
зростати, але якщо зростають показники виробництва, в іншому разі є
12

непорозуміння у прозорості та обґрунтованості використання фінансування. Але
зарплата зростає лише певним працівникам, із висновку, стор. 80 вищезгаданого
Звіту:

Зі стор. 83 Звіту бачимо, що незважаючи на недостатнє у 2018 році фінансування
виконання основних виробничих завдань, премія правлінню виплачувалася в
сотнях тисяч гривень:

Стор.90 звіту:
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Стор 95 Звіту:

Вивчаємо і наводимо ці приклади з єдиною метою: врахувати всі помилки і
прорахунки. Адже саме такі уроки мають стати для нашої команди домашнім
завданням, роботою над помилками задля того, щоб рухатися у правильному
напрямку.
2. Аналіз конкурентного середовища, способи підвищення
конкурентоспроможності
Знаковий момент в українському телевізійному житті є вихід у першу десятку
«Прямого» в категорії 18+ з shr 1,37. Згаданий канал не можна назвати вповні
збалансованим у царині подачі інформації, але він структурований, логічний з
точки зору контенту і, відповідно, має позитивний тренд зростання аудиторії.
З цілком зрозумілих причин найбільша аудиторія новин — «Факти тижня» ICTV.
UA: Перший у цьому контексті канал нереалізованих можливостей.
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Чинна сітка мовлення - яскраве свідчення того, як не можна робити. Мультфільми
в час, коли діти запевне сплять, понад 30 хвилин. Телепродажі в ранковий
постпрайм, «Дика природа» від 19:00 до 21:00, а потім ще одну годину з 22:00 до
23:00. Лінійка пізнавального, зокрема українського, документального кіно ж
натомість о 04:10! Чому єдина більш-менш дискусійна програма «Зворотній
відлік» виходить лише по понеділках після вечірнього спорту, коли на ICTV
серіал «Пес» та «Свобода слова»? Чому цілком достойна «Вечірня суспільна
студія» з Ольгою Снісарчук, якій таки вдається тримати інформаційну хвилю дня,
у вечірньому передпраймі? Вочевидь, з тієї ж причини програма розслідувань
«Схеми» виходить о 23.40, а програма про звірят з 19:00 по 21:00.
Відсутність прямих конкурентів на порядок ускладнює постановочну задачу для
культурно-освітнього каналу, адже актуальним залишається не тільки створення
усіх форматних складових, а й, власне, формування аудиторії каналу. Покликання
каналу - зацікавити і повести глядача до кращих зразків світової та європейської
культури. Очевидною є необхідність для каналу «Культура» зробити відчутний
крок від розмов про культуру до подачі зразків класичної культури у широкому
розумінні цього слова.
Наступним етапом після репозиціонування телевізійного каналу Культура постане
необхідність запровадження змін у контексті конвергентності.
У середньостроковій перспективі має бути створена спеціальна медіаплатформа
НСТУ Культура, яка об'єднає телеканал, радіо, нинішнє ТО «Музика», Будинок
звукозапису, а також всі можливості, що надаються новими медіа, і яка
забезпечить не тільки їх ефірну співпрацю та взаємне проникнення, а й
формування доступної для широкого загалу медіатеки, котра покликана нести не
тільки просвітницьку, а й дидактичну сутність.
Конкуренти Українського радіо: Радіо НВ, Голос столиці в Києві, деякі місцеві
інформаційні радіостанції в низці обласних центрів. Радіомовник повинен і надалі
утримувати свою аудиторію, докладаючи зусиль до її прирощення. Тобто, й
надалі уникати системних помилок, що були допущені суспільним телебаченням і
привели до катастрофічних втрат аудиторії.
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3. Бачення контентної політики для виконання місії Суспільного мовлення,
обсягів виробництва;
В ефірі UA:Першого катастрофічно бракує як хард-ток форматів, так і
постановочних змістових програм. Приміром, програми під робочою назвою
«Грунтовна розмова», в якій реальні експерти тих чи інших політичних сил
ведуть предметну дискусію з обраного питання. Тобто, мова про дискусію тих,
хто реально готує\опонує з того чи іншого рішення, законопроєкту. Програми
«Фокус група», в якій тему чи подію реально обговорює фокус-група, що є
почасти плакатним зрізом суспільства. Суспільству бракує справедливості і
правосуддя. І, окрім постійного звернення до цього комплексу проблем, такої
програми як «Суд присяжних», котра професійно і доступно розбирає резонансні
справи. Бракує форматної прямоефірної програми «Громадянська варта», яка має
стати голосом громадянського суспільства через пряме звучання та через позицію
громадських організацій.
Варіантом вирішення проблеми контентного голоду стане створення єдиної
власної продакшн-студії, яка буде робити продукт для каналу. Навіщо потрібна
продакшн-студія при працюючому телеканалі? Телеканал може забезпечити
ефірний продукт і наповнення ефіру, але його продукт стабільний і позбавлений
інноваційності. Кращою є схема роботи, коли канал виробляє стабільний ефірний
продукт (новини, ранкові та нічні шоу, міжпрограмне наповнення каналу).
Продакшн-студія виробляє креативний продукт (про сам продукт нижче), який
отримує перший ефір на каналі, після чого йде на продаж.
Це підрозділ, де об'єднані креативні і виробничі потужності, здатні випускати в
місяць до ста годин готового аудіовізуального матеріалу.
Створення конвергентної новинної служби стане пріоритетом НСТУ і головним
напрямком у діяльності компанії. Віддамо належне чинному менеджменту за
зміну рішення щодо місця дислокації об’єднаного ньюзруму, послідовні кроки і
зусилля, спрямовані на реалізацію цього проєкту. Застережемо лишень, що суть
об’єднаного ньюзруму не стільки в дислокації, скільки в доступі та можливості
користуватися новинами, коментарями усім платформам НСТУ.
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Прямі ефіри, live, включення з місць подій, прямі репортажі і спілкування «тут і
зараз», підключення регіональних лідерів думок - у цьому ми бачимо свою
соціальну місію.
Очевидною є необхідність створення по-справжньому конвергентної редакції. Так
само очевидно, що збільшення аудиторії не досягти без синергії всіх існуючих на
сьогоднішній день засобів доставки контенту до кінцевого споживача. Попри
кроки, спрямовані на знищення регіональних мовників, філії все ще залишаються
достатнім резервом для підсилення звучання Першого каналу.
Тим паче, що зведення новинної стрічки переважно до столичних новин і понині
залишається ганджем багатьох телекомпаній. Такою ж етапною помилкою і
соромом, як ранковий повтор новин учорашнього дня в країні, де триває війна,
замість уточнень, обновлень та анонсу подій дня, що наступив.
Ми повинні прийти до заміни звичайного недільного випуску новин підсумковим
випуском новин зі збільшенням хронометражу і залученням експертів. Тобто, по
суті, з простого випуску новин ми переходимо у формат невеликого підсумкового
ток-шоу, де обговорюємо всі новини минулого тижня, включаємо регіони.
У ситуації контентного голоду на «культурний» продукт очевидний резерв у
посиленні конвергентної моделі. Насамперед, необхідно скористатися існуючим
культурним надбанням. Робоча назва на поверхні – «100 найкращих вистав
України». Утім, результату можна досягти лишень за рахунок кінематографічної
якості зйомок (щонайменше 10-ти камерна) та відповідного запису звуку.
У передачах цього циклу - найкращі вистави українських театрів, які стали
етапними подіями в історії театрального мистецтва.
Належить більш активно користатися обмінним фондом ЄМС та вступати в
коопераційні зв’язки з колегами по цеху. Переконаний, що «Театральні сезони» у
вечірньому постпраймі матимуть стійку аудиторію. Необхідно лишень допомогти
непідготовленому глядачу в преамбулі ознайомитися з лібрето та\або виготовити
субтитри, і велич та чарівність італійської опери в «Ла Скала» зроблять свою
справу. Відчутно покращать «картинку» і звучання на загал не затратні програми
з широким цитуванням. Приміром, програма «Crossover Jazz», яка включала б
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номери з Фестивалю джазу у Стокгольмі\North Sea Festival\Фестиваль джазу в
Монтре, «Альфа Джаз Фест» у Львові або ж відновлені та модернізовані
«Мистецькі історії».
Культура має розширювати коло партнерств, аби виходити на формати спільної
творчості. Приміром, до 150-річчя від дня народження Лесі Українки необхідно
було реалізувати культурно-мистецький проєкт, у рамках якого, приміром,
композиторами та аранжувальниками, виконавцями, які працюють у жанрах рок-,
поп-, або ж у полі стилістичної музики було б створено хоча б 15-ть музичних
композицій на слова Лесі Українки за участі Академічного симфонічного
оркестру українського радіо. Такий підхід дозволив би не тільки вийти за межі
шаблонного, ювілейного висвітлення, а й реалізувати культурно-мистецьку акцію
з посутньою промо-компанією, створити якісний контент для всіх платформ, адже
великі формати можна було б розшити до рівня окремих фонограм для
«Променю».
У рамках першого етапу ребрендингу каналу необхідно відновити новини на
каналі «Культура». Це дасть змогу розширити інформаційний спектр, зокрема й
темами, подіями.
З іншого – доповнити інформаційне тло новинами з регіонів. З’єднану по
вертикалі сітку мовлення розшиємо по горизонталі великими форматами.
З визначення Законом про суспільне телеканалу як культурно-освітнього,
розуміємо, що мова не про дидактику, а про просвітництво. Необхідно
продукувати освітні роліки та науково-документальні фільми.
Уже на першому етапі змін буде запущено в ефір кілька референсних культурноосвітніх програм. Приміром, великий культурно-освітній проєкт за участі
художніх колективів Українського радіо «Музика для всіх». Згадаймо і
продовжимо справу Бернстайна! «Музика звідусіль» - в основі програми
Європейської мовної спілки: авторитетні у світі фестивалі, конкурси, концерти,
оперні вистави із найкращих залів Англії, Франції, Швейцарії, США, Німеччини
та інших країн. Основа більшості передач – академічна сучасна музика у
виконанні видатних сучасних артистів усіх стилів - класична, народна, естрада і
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джаз. Наявний контент необхідно доповнити українським. Почасти концертним,
почасти як docutainment.
Наскрізне ведення у ранковому, денному та вечірньому слотах Українського радіо
дозволило оптимізувати мовлення, створювати динамічний прямоефірний
радіомарафон

з

елементами

розмовного

шоу

політичної,

соціальної,

культурологічної тематики із можливістю максимально широко й відкрито
обговорювати актуальні для суспільства теми.
Водночас зазначеними змінами втрачено слухача як активного учасника
програмного

продукту,

тобто,

розірвано

органічний

взаємозв’язок,

що

неприпустимо для розмовного радіо. Цей взаємозв’язок необхідно відновлювати,
звісно, без посутніх втрат темпоритму.
Так само очевидною є необхідність програми «Голос народу», яка теми дня
проходила б виключно за участі слухачів. Великі розмовні формати дозволили
оптимізувати ефірну сітку, але так само очевидною є втрата дискутабельності,
відсутність хардток формату. Також ефіру бракує оперативних інформаційних
вкраплень, різнопланових коментів, які забезпечують баланс думок. Максимальне
розширення інтерактивної складової дало б змогу оперативно відстежувати
запити суспільства і рефлексувати на цей запит одразу та в наступних програмах.
Невиправдано обмеженим є кількість прямих включень, live з місця подій, від
чого втрачається ефект присутності, правди життя. Ще однією алогічною втратою
було знищення «Школяди».
Суспільний мовник за визначенням не мав права припиняти мовлення для дітей та
юнацтва. Тим паче, що воно не спричиняло втрату аудиторії.
Увесь лаунж, інфотеймент, молодіжний лайфстал відійшов на Промінь, і це
виправдано. Короткий крок, легка подача, позбавлений політекономії зміст.
Поєднання програмного продукту буває аж надто еклектичним, але це переважно
терпимий ганж. Навіть не будучи шанувальником джазу, слухач із задоволенням
слухає програми Олексія Когана – великий компроміс поколінь і смаків.
Утім, погодьмося, що цей програмний продукт мав би бути радше імігрантом з
радіоканалу «Культура». Такий контент цілком може мати «вид на проживання» у
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сітці мовлення молодіжного каналу. Так само, як симфорок. Але він, насамперед,
має бути на хвилях «Культури».
При цьому належить наголосити на прикрій відсутності на «Промені» розумних
заступів на системній основі в молодіжну субкультуру. Можна і треба докладати
максимум зусиль до розбудови ФМ-мереж для всіх радіоканалів, але чому
українські кей-попери качають Тік-ток, а не «Промінь»?! І це при тому, що
контентно ця суміш елекропопу, хіп-хопу і сучасного ритм-енд-блюзу, це
змішування стилів тільки додасть каналу сучасного звучання і підтягне молоду
аудиторію.
Великим компромісом між бажаним і реальністю є радіоканал «Культура».
Похвально, що колектив зберігає такі класичні суспільні формати, приміром, як
радіовистави, виходить за межі студії і працює виїзною студією. Утім, попри
здійснений ребрендинг у напрямку культурно-освітнього формату, як і для
телевізійної посестри, очевидною є необхідність подачі більше зразків самої
культури, замість розмов про культуру, позбуваючись при цьому надмірної
ортодоксальності. Системного вирішення потребує питання фондових записів.
Також посиленої уваги потребує дидактична складова і в рамках конвергенції,
окрім новинної лінійки, об‘єднаними форматами можуть стати модернізовані
«Мистецькі

історії»,

навчально-пізнавальна

програма

«Відкритий

урок»,

«Програмний твір» та ін.
Нова команда НСТУ зверне особливу увагу до потреб людей з інвалідністю.
Планується збільшення частки програм не тільки для них, а й про них – наших
співгромадян, повноцінних членів українського суспільства.
Планується розширення телекомунікаційних можливостей для того,

аби

громадяни з вадами слуху і мови могли сприймати інформацію, збільшення
такого контенту; надання допомоги у встановленні права на більш широкий
доступ до інформації з залученням існуючих та нових медіатехнологій;
НСТУ активно використовуватиме технології субтитрування (в т. ч. мережеве
створення субтитрів); розмовне субтитрування (синтетичний мовний сигнал
автоматично генерується із субтитрів перекладу для потреб людей, які мають
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труднощі з читанням субтитрів або для людей з вадами зору); мови жестів, яка
надає ширші можливості користування та розуміння телебачення, особливо
інформаційних програм та новин людям з вадами слуху від народження або з
дитинства. Планується переклад мовою жестів усіх основних випусків новин
НСТУ.
Нові цифрові технології дозволяють надавати послуги, спрямовані на різні групи
людей з інвалідністю, і при цьому не заважати звичайному глядачеві
користуватися послугами у відкритому доступі. Також планується розробка
спеціальних мобільних додатків для людей з особливими потребами.
Також значна частина інформаційного мовлення в регіонах з компактним
проживанням національних меншин буде здійснюватися і мовами національних
меншин, і містити максимально повну інформацію не тільки про події в громаді, а
й у житті регіону та України загалом.
У середньостроковій перспективі, в рамках подальшого розвитку мережі
регіональних

філій

НСТУ

планується

організація

більш

сегментованого

регіонального мовлення в місцях компактного проживання національних меншин,
з використанням кабельних технологій, і технологій малопотужного цифрового
телемовлення.
Програми для національних меншин будуть спрямовані як на інтеграцію
національних громад у життя українського суспільства, так і на інформування
українського суспільства про життя громади.
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.
Конкурентним середовищем, за яке ми маємо боротися, повинні стати регіональні
глядачі. Цей сегмент є стабільним і структурованим. Ємність споживачів
новинного контенту в Україні становить у місячному охопленні по Cov% близько
70% населення України, що в людях по Cov # становить близько 25.000.000
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громадян, які контактують з даним контентом. Отже, для повернення аудиторії
Перший має стати справді загальнонаціональним каналом.
Беззаперечним є факт, що в Україні відбувається старіння нації: на 2028 рік
прогнозована частка населення віком 45+ буде близько 50 %, вклад у
телеперегляд аудиторії 45+ становитиме 68 %. Саме ця аудиторія найбільше
витрачає час на телебачення.
Починаючи з 2014 року, загальний телеперегляд стабільно знижується.
У середньому українці дивляться телевізор 3 години 59 хвилин на добу, пік
переглядів телебачення припадає на вечірній час.
Ядро цільової аудиторії регіонів переважно – жінки 55+, менше – чоловіки 55+ (з
поступовим омолодженням до 45+) у населених пунктах 50–.
Десятиліттями в суспільстві продукувалася велика інтелектуальна пустота, несмак
і примітивізм, відтак телеканал «Культура» покликаний до відтворення
культурного прошарку.
Зважаючи на визначену Законом про суспільне освітню складову, «Культура» має
здійснювати просвітницьку роботу і тим самим розширювати аудиторію
телеканалу.
Попри складність постановочної задачі, телеканал має бути орієнтований
отримувати культурно-мистецькими, освітніми програми частку аудиторії 1 %,
конкуруючи з нішевими пізнавальними комерційними каналами.
Практично кожен проєкт має бути орієнтований на поширення інформації про
культурну спадщину серед аудиторії соціальних мереж, на підсилення офлайнової
комунікації, запитаність у формі подкасту. Досвід попередньої роботи свідчить,
що аудиторне ядро культурно-просвітницької програми у параметрі 35+, з вищою
та середньою освітою. Тим не менш, ситуативне омолодження аудиторії можна і
треба досягати за рахунок дидактичної складової.
Резервом для суспільного мовника має стати дитяча аудиторія, яка починає
дивитися канал разом з батьками, а при наявності цікавих, захоплюючих
форматів, не лише розважальних, а й пізнавальних, розвиваючих програм з
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інтерактивом дорослішає разом з каналом, стає в майбутньому прихильною до
саме цих каналів.
Отже, цільова аудиторія не виключає дітей та юнацтво, але аудиторне ядро каналу
у параметрі 35+, оскільки культурні пласти, супутня проблематика передбачають
певний освітній, а головніше - життєвий досвід. Відзначимо, однак, що йдеться не
тільки і не стільки про звичні сегменти аудиторії, які характеризуються соціальнодемографічними параметрами - віком, рівнем освіти, доходами і т.п.
Нині суспільство дробиться на все більш компактні субкультурні групи, в яких,
наприклад, віковий показник виявляється не головним. При цьому навіть невеликі
за розміром групи можуть мати значний вплив і на культурне життя, і на соціальні
процеси. Нація старіє, тому обов’язок суспільного мовника враховувати інтереси
не тільки молодих, а й домінуючої спільноти.
5. Бачення розвитку цифрових форм поширення інформації, регіонального
мовлення та інших напрямів змін на Суспільному мовленні;
Вважаємо за слушне уточнити дефініції. На даний момент нецифрових платформ
практично не існує. Існують різні засоби доставки контенту, які вимагають
дотримання своїх форм подачі та стилістики.
Віддаймо належне чинній команді, відповідальній за цифрову платформу. Багато
чого правильно сформульовано і зроблено. І постановочне завдання на майбутні
кроки також назагал адекватне.
Розділяємо впевненість, що наступні чотири роки компанія буде так чи інакше
обертатися саме навкруги OTT-платформи, щодо необхідності змін для
копродукції, необхідності налагодити девелопмент проєктів, придбати софт і
залізо, розробити технічне завдання, забезпечити постпродакшен контенту та
запуск MVP . Скромніше треба з переможними реляціями.
Як слушно стверджує Тетяна Кисельчук, варто «дещо заглибитися в поняття
«ривок 2020 року». Очевидно, що стрибок у цифрах, а отже - зростання аудиторії,
сталося саме у 2020 році. Але цьому передувала низка подій. Наприклад, фейсбуксторінки регіональних філій існували вже у 2017 році, і їх щодня розвивали
продюсери й команди філії загалом. Так само центральні сторінки були створені й
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мали свої ком’юніті до 20-го року, наприклад, «Спорт» чи «Біатлон». У лютому
фейсбук додав налаштування в бізнес-акаунті і порахував охоплення унікальних
користувачів сторінок – понад 16 мільйонів. Словом, показники лідера цифрової
індустрії.
Не загиблюючись у глибини бізнес-акаунту, відкриваємо сторінку телеканалу
Xsport (вподобали 306 356 осіб), сторінку Української правди (вподобали 604 004
осіб), сторінку Суспільне мовлення (вподобали 20 447 осіб). І кілька лайків чи
поширень під кожною інфою. Можливо, інші, зокрема регіональні сторінки
суспільного, дають оті декларовані сотню мільйонів переглядів у фейсбуку.
На YouTube канал Суспільного підписалося 133 000 користувачів. Це в
середньому по 166 підписників в день. Це непогані показники для якогось
блогера, але не для головного телеканалу країни. Переглянувши контент на каналі
та кількість його перегляду, одразу можна зрозуміти, що левова частка переглядів
припадає на відбір для участі у пісенному конкурсі «Євробачення». Блок
«Новини» набирає до 1000 переглядів на кожне відео, за деяким винятком (є
відео, що набрали більше 10000, але їх дуже мало), і це при понад 100 тисяч
підписників. Інші проєкти теж далеко не пішли від «Новин».
Тоді постає запитання - на що підписуються люди, якщо вони не дивляться
контент? А можливо це штучно накручені показники? Ось ця кількість переглядів
продуктів власного виробництва і є справжнім показником якості контенту.
Назва

Підписників

Середня

кількість

переглядів (нараховано
по загальній кількості
переглядів та кількості
контенту)
skrypin.ua

273000

25000

5 канал

690000

50000
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Радіо Свобода

600000

37000

UA:Перший

133000

8000

(якби

Євробачення,

було

не
б

3000)

Створений телеграм канал. І це є гарним кроком для популяризації каналу та його
контенту. Але за час існування підписалося всього 4000 користувачів.
Чому такі малі цифри, в той час як телеграм канали набирають усе більшої
популярності? Для порівняння в «Української правди» 21000, канал Дубинського
110000. Або люди не знають про його існування, або контент нікого не цікавить.
По Facebook можна додати, що у звітах фігурують цифри у 96 млн переглядів, але
ніде не зазначено середню тривалість перегляду, що дуже важливо. 3-х секундний
перегляд у стрічці Facebook зараховує як перегляд. Цікаво було б побачити, яка
частка таких коротких переглядів із загальної кількості. Отакий він Facebook for
business.
Утім, попри шумові ефекти через необхідність хоч десь показати результат,
радість неофіта, напрямок руху обрано правильно, і необхідність продовження
беззаперечна. Зокрема, у питанні якості контенту, без якого все інше – мляве
інформування.
За інформацією Держкомтелерадіо після відключення з 1 вересня 2018 року
аналогового телевізійного мовлення на всій території України, а з 21 травня 2019
року за ініціативи АТ НСТУ і в прикордонних з Російською Федерацією районах
Сумської, Чернігівської, Харківської областей, 30 % населення України були
позбавлені

гарантованого

державою

доступу

до

безплатного

ефірного

телебачення, зокрема програм «UA: Перший», «UA: Культура» та 24 регіональних
каналів, які транслюються в багатоканальній цифровій ефірній телемережі
приватного провайдера програмної послуги і оператора ТОВ «Зеонбуд».
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Провайдер і оператор чотирьох загальнонаціональних мультиплексів не виконує
ліцензійних умов щодо забезпечення 95 % населення України доступом до
безоплатного цифрового телебачення у стандартній якості.
Програми Суспільного радіомовлення є недоступними для 20 % громадян
України. FM – мережа першої програми «Українського радіо» у кращому разі
покриває від 60 до 70% території України, «Радіо «Промінь» — 38%, «Радіо
«Культура» — трохи більше ніж 20 % території України. Зважаючи на те, що
радіочастотний ресурс у FM діапазоні вичерпано, мовник об’єктивно не зможе
побудувати достатньо потужні FM - мережі і охопити сигналом всю територію
України. Почасти вирішенням проблеми може бути відновлення за рішенням
РНБО середньохвильового мовлення, яке з 1 червня 2019 було вимкнуте на
вимогу правління АТ «НСТУ». Справді, етапним питанням залишається
середньохвильове мовлення, і воно потребує комплесного вирішення та адресної
допомоги держави. Очевидно, що необхідно постійно порушувати перед
Кабінетом Міністрів України питання заміни аналогових середньохвильових
передавачів на твердортільні (Концерн РРТ), без чого отримати адекватну
екноміку і якість сигналу неможливо.
Так само очевидною є необхідність міжнародного закріплення за Україною денної
549 Мгц частоти. За такого підходу з’явиться можливість вийти на аудиторію та
оптимізувати витрати. Власне, вийти на зрозумілий маркетинговий хід: «Один
канал - одна чатота на всю країну».
За інформацією Держкомтелерадіо лише 40 із 86 прикордонних районів України
мають якісне покриття сигналом програм телерадіомовлення АТ «НСТУ», де
програми доступні для 95% населення. В інших районах покриття значно гірше,
або майже зовсім відсутнє, як-от у Могилів-Подільському р-ні Вінницької
області, Верховинському р-ні Івано-Франківської області, Троїцькому р-ні
Луганської області, Путивльському р-ні Чернівецької області.
Найбільш загрозливою є ситуація з прийманням українських телепрограм,
зокрема програм АТ «НСТУ», вздовж кордону з Російською Федерацією – у
Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Медіа громад, що
отримують ліцензію в ціх областях за умови ретрансляції суспільного
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(створюючи для нього додаткову мережу), на жаль, часто закриваються, бо не
мають реклами та не витримують фінансових витрат на оплату сигналу.
Украй незадовільним є доступ до Суспільного мовлення у прикордонних районах
із Білоруссю.
6. Бачення корпоративної культури загалом та кадрової політики зокрема;
Корпоративна культура – це невидимий ключовий операційний принцип, що
визначає, як ви працюєте, як спілкуєтеся в команді та взаємодієте зі зовнішнім
середовищем. Цей принцип спирається на цінності та переконання компанії.
28 лютого 2020 р. Наглядова рада НСТУ на своєму засіданні затвердила Кодекс
поведінки та етики НСТУ. Цей документ оприлюднений на корпоративному сайті
та містить стандарти етичної поведінки, взаємовідносин у колективі, з діловими
партнерами, державними органами та громадськістю; має бути інструментом для
запобігання можливим порушенням та для вирішення конфліктних ситуацій.
З 1 травня 2020 у Національній суспільній телерадіокомпанії України створили
нові структурні підрозділи центральної дирекції, серед яких є управління
комплаєнс.
Цей орган має вирішувати конфліктні ситуації у разі порушення Кодексу.
Безумовно, розробка Кодексу та створення управління комплаєнс – позитивні
кроки в напрямку приведення внутрішньої ситуації та зовнішніх зв’язків НСТУ у
відповідність до місії та цінностей Суспільного мовника (СМ). Бо саме він має
бути зразком не лише в якості виробленого контенту, а й у рівні корпоративної
культури і прозорості та раціональності кадрової політики.
Тому в наступні періоди діяльності та розвитку СМ головним завданням має
стати практична реалізація задекларованих принципів.
Управлінський апарат не має бути надмірної чисельності.
Творчі працівники не мають почуватися людьми «другого сорту».
Зверхнє ставлення до підлеглих має стати ознакою профнепридатності керівника
будь-якого рівня та можливою підставою для покарання і звільнення.
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Оплата працівників має бути пропорційною їх трудовому внеску. Одразу після
набуття повноважень нова команда бере на себе зобов’язання протягом одного
кварталу вжити заходів, аби розрив у рівнях посадових окладів між правлінням та
творчим складом було зменшено до рівня не більш, як шестикратного розміру.
Керівник має створити всі умови та докласти всіх зусиль для найкращої реалізації
можливостей кожного працівника.
Залучення сторонніх виконавців має бути обґрунтованим і відбуватися лише у
випадку, коли в штаті відсутні працівники відповідної кваліфікації. При цьому
кваліфікація штатних працівників має зростати.
7. Бачення розвитку операційних процесів для досягнення пріоритетів
творчого напряму;
Мета операційного менеджменту - формування ефективної системи управління
операціями. Основним завданням операційного менеджменту НСТУ є побудова
управлінських систем, моделей, процедур, що забезпечують виконання статутних
засад, місії, стратегій суспільного мовника, забезпечують отримання позитивного
результату в царині можливості доступу до суспільно важливого контенту значно
ширшої аудиторії, зростання інтересу та довіри до цього контенту всіх громадян
України, забезпечення ефективності та раціональності в управлінні будь-якими
операціями.
Управління операціями НСТУ передбачатиме формулювання та затвердження до
виконання оптимізуючих алгоритмів різних видів творчої та виробничої
діяльності, які забезпечуватимуть продуктивність роботи як творчих об’єднань,
так і синергію структурних підрозділів НСТУ. У цьому контексті в максимально
короткі терміни буде:
- розроблено і подано на затвердження концепції всіх каналів мовлення;
- визначено безумовний перелік вимог, засад, включно із постановочним
завданням,

сформульованими

смислами,

при

ухваленні

рішення

виробництва\розміщення контенту на платформах НСТУ;
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- прописано алгоритми на всіх рівнях виконання, забезпечено планування і
контроль поточного функціонування операційної системи;
- затверджено систему персональної відповідальності за результат діяльності на
всіх рівнях, систему оцінки трудового внеску та ефективності кожного
працівника, запобігання дублювання та залучення великої кількості сторонніх
виконавців.
За визначенням необхідно відмовитися від адаптивного алгоритму, оскільки саме
розгалужений алгоритм керування дозволяє досягати ефективності, зокрема, коли
функції окремих структур великої компанії можуть не збігатися, але мати
відчутний опосередкований вплив. Показовим у цьому контексті було помилкове
рішення щодо долі регіональних компаній. Використання адаптивного алгоритму
на час ухвалення рішення обіцяло позитив від оптимізації штатної чисельності та
передбачало посилення керованості. Утім, за фактом НСТУ втратило позиції в
регіонах, ослабило одну із своїх найбільших переваг перед іншими медіа
холдингами. В ході важливої реформи децентралізації місцеві мешканці
практично втратили джерело надійної незалежної локальної інформації. В
результаті надмірної централізації та уніфікації, зменшення часу власного
мовлення

регіональні

філії

втратили

можливість

враховувати

локальні

особливості своєї цільової аудиторії. А частка матеріалів з регіонів в ефірі
загальнонаціонального каналу залишається мізерною.
Попри очевидну користь запровадження грейдингової системи оплати праці, її
стимулюючих

ефект

нівелюється

домінантою

командно-адміністративної

системи, оскільки ведучі, оглядачі з’являються лишень на сьомому грейді, що
нівелює мотиваційну функцію.
Тобто, на даний момент домінуючими методами в системі суспільного мовника є
адміністративні, які передбачають мінімальну самостійність виконавця. А в
умовах дублюючих функцій, не безумовної відповідальності керівників,
продукується, нехай і епізодично, ефект колективної безвідповідальності. Тим
часом, як для великого творчого колективу оптимальним є поєднання
централізованого регулювання підсистемами з їхнім саморегулюванням. Саме
тому у подальшій реалізації місії та завдань суспільного мовника бачимо в
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побудові системи з оптимальним поєднанням централізації і децентралізації, що
дозволятиме великому колективу здійснювати виробничий процес враховуючи
особисті якості працівників, керівників та колективної психології. Єдність у
розумінні мети та засобів її досягнення, спільна націленість на результат, відчуття
справедливості дозволить усій системі суспільного мовника працювати та
взаємодіяти, а разом і кожному зокрема бути гордим за причетність до реалізації
великої мети.
8. Бачення зміцнення фінансової незалежності Суспільного мовлення та
диверсифікації фінансових ризиків;
Стале фінансування суспільного мовника є однією із засадничих передумов його
незалежності. Забезпечення сталості фінансування суспільних мовників є
найважливішою проблемою або завданням не тільки в Україні, але і у Європі.
Чинною нормою, що передбачає забезпечення фінансової незалежності є стаття
14 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення», далі «Закон»
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.
З усіх визначених в Законі джерел фінансування новій команді необхідно:
- Робити все необхідне для забезпечення повного фінансування з державного
бюджету, починаючи з побудови довіри до Суспільного мовника переважної
більшості суспільства та стейкхолдерів, в такому разі ми зможемо вимагати від
Уряду повне фінансування, передбачене Законом, а не налаштовувати увесь світ
«галасувати» що Суспільного мовника не фінансують повноцінно, при тому
реально «проїдати» бюджет. І якими б джерелами Суспільний мовник не
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користувався, в першу чергу має бути виконання основних завдань для
суспільства.
- Вжити вичерпних заходів для створення власного аудіовізуального архіву, що
надасть змогу отримання плати за користування авторськими та суміжними
правами при його використанні, отримувати додаткові кошти. Також унікальні
аудіовізуальні твори можливо використовувати для створення конкурентних для
перегляду власних теле- та радіопрограм, можливо впровадити спеціалізовані
послуги з оплатою за перегляд та послуги на замовлення, продаж суміжної
продукції.
- У спадок від державного мовника, НСТУ отримала також симфонічний оркестр і
хорові колективи, які є свого роду обличчям країни в культурно - музичному
прошарку, важливим інструментом донесення українського культурного пласту,
що в системі академічної культури є дуже потужний і з історією. До прикладу, це
широко використовують оркестри BBC, RFI, DW і т.д. Іншим безцінним об'єктом,
який представляє виняткову цінність для Суспільного мовника є Будинок
звукозапису на вул. Л. Первомайського. БЗЗ- це величезний комплекс студій для
різного виду записів, це великий концертний зал, величезна фонотека, яка досі не
оцифрована. У період 60-70-80 є велика кількість пісень українською, які чітко
лягають у нішеві формати Ретро, Фольк і т. ін. В майбутньому Будинок варто
використовувати як для запису молодих артистів, джазових, класичних артистів,
колективів – те, що завжди потребує підтримки, так і для проведення концертів.
Це повинно стати додатковим джерелом фінансування НСТУ.
- Треба пам’ятати, що з шостого року мовлення Суспільного мовника, тобто від
2022 року обсяг реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів не може
перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 10 відсотків
фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами
впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не може
перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків. Загалом
обсяг зменшиться до 10 відсотків протягом астрономічної години. Тож
спонсорство має зростати, що, безперечно, забезпечується якісним контентом для
суспільства.
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- Кошти державного і місцевих бюджетів.
Залучення коштів державного, тим більше місцевих бюджетів є зоною певного
ризику. Винятком можуть бути фінансування, пов’язані з визначними подіями, як
Євробачення, Олімпійські ігри, Чемпіонати світу з футболу або виборчі кампанії,
що передбачають агітацію чи дебати за кошти, що виділяються з державного
бюджету. Будь-яке інше, не передбачене законом фінансування з державного чи
місцевого бюджету може поставити під ризик редакційну незалежність НСТУ.
- Інші надходження, не заборонені законодавством
Інші надходження, не заборонені законом, це - гранти, пожертви, кошти
міжнародної технічної, іншої допомоги та спільні проєкти. Співпраця з донорами,
міжнародними організаціями дає можливість залучення таких джерел та дозволяє
суспільному виробляти новий і якісний контент, проводити навчання, тренінги,
осучаснювати техніку.
Крім того, НСТУ користується майном, у тому числі нерухомим, яке розташоване
в самому центрі Києва та в усіх обласних центрах України, що не задіяне у
виробничому процесі. Тож від здачі зайвих площ в оренду та компенсації
комунальних платежів і податків можливо отримувати не дрібні надходження.
Як бачимо з оприлюдненого щорічного загального Звіту про діяльність АТ
«НСТУ» за 2020 рік, затвердженого Наглядовою радою, така сума становить
майже 22 млн. грн.
Висновок: Джерела фінансування визначені достатньо широко, наявність
фінансування з державного бюджету забезпечує сталість як наявність закріпленої
законом процедури. Разом з тим потрібне розуміння, що фінансування НСТУ
здійснюється найперше з необхідності виконання нею місії та завдань
Суспільного мовника, а не безлічі формальних показників. Фінансування
здійснюється на рівні, що відповідає визначеним завданням та компетенції
організацій суспільного мовлення, у тому числі для надання достатнього рівня
впевненості щодо майбутнього.
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Для підтвердження достовірності, прозорості, відкритості використання коштів,
НСТУ має чітко обґрунтовувати витрати на виробництво контенту та утримання
Суспільного мовника.
Безперечно використання коштів з усіх видів надходжень Суспільним мовником
має бути ефективним та цільовим, відповідно до затвердженого річного плану
діяльності Телерадіокомпанії та затвердженого фінансового плану.
Формального підходу у плануванні та використанні коштів Суспільним мовником
не може бути.
Лібералізація принципів управління фінансами компанії не виключає одночасного
підвищенням відповідальності за їх ефективне використання.
Прозорість та розкриття інформації про АТ «НСТУ» є необхідною передумовою
довіри до останньої з боку держави, громадян, інвесторів і сприяє залученню
капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності
діяльності Товариства, оскільки належна та достовірна інформація надає
можливість суспільству, органам управління та контролю об'єктивно оцінювати
досягнення НСТУ в подальшому.
Абонентської плати, що сплачувалась би за послуги НСТУ, як джерела
фінансування саме в найближчий час, не можна прогнозувати, оскільки за чотири
роки не створено навіть мінімальних умов для обговорення визначеного Законом
такого джерела. Але в подальшому за досягнення Суспільним мовником
відповідних умов можливо і необхідно працювати над процесом впровадження
абонплати. При цьому необхідний прорахунок розміру абонентської плати,
способу збору цієї плати, системи адміністрування, і як саме витрачатимуться
зібрані кошти.
У будь-якому разі потрібно шукати рішення, яке допоможе задовольнити усі
критерії у видатках на суспільне мовлення із загального фонду Державного
бюджету чи спеціального.
Кращим рішенням було б визначення цільового податку, збору чи відсотка від
них, з якого щорічно стало фінансувалося б суспільне мовлення країни і ми
підтримуємо існуючі інціативи з цього питання. Зокрема, у контексті ухвалення
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законопроєкту 2576 щодо підвищення ефективності роботи НСТУ (дозволити
НСТУ займатися спільним виробництвом контенту, запровадити оплату праці для
членів наглядової ради відповідно до рекомендацій Ради Європи, дозволити
витрачати кошти на підтримку діджитал-платформ та маркетингові потреби,
дозволити займатися копродукцією, виправити помилки в обмеженнях на
трансляцію реклами та ін.); та в контексті пропонованих змін до Бюджетного
кодексу щодо можливості фінансування зі спецфонду, який наповнюватиметься за
рахунок надходжень від ренти за користування радіочастотним ресурсом.
Утім, навіть успішне вирішення означених питань не повинно знімати з порядку
денного диверсифікацію ризиків.
У цілому під терміном диверсифікація потрібно розуміти:
- збільшення переліку послуг, що надаються без нанесення іміджевих втрат чи
негативного впливу на виконання місії суспільного.
- впровадження нових технологій, а також способів виробництва з метою його
розширення та випуску конкурентного аудіо- та відеоконтенту.
- вчасне прогнозування та усунення причин можливої фінансової нестабільності
- пошук нової цільової аудиторії, вихід на нові платформи
- пошук джерел для отримання додаткового доходу
- забезпечення стабільного функціонування усіх джерел фінансування.
9.

Бачення

взаємодії з акціонером,

наглядовою радою,

ключовими

стейкхолдерами;
Взаємодія з акціонером, наглядовою радою, ключовими стейкхолдерами
спирається на завдання кодексу корпоративного управління, кодекс поведінки та
етики НСТУ, які

базуються на Законах, Статуті НСТУ, Положення про

Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію
внутрішніми документами Товариства тощо.
Кодекс корпоративного управління АТ «НСТУ» затверджено з метою підвищення
конкурентоспроможності

АТ

«НСТУ» на

ринку

аудіовізуальних

послуг
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(телерадіомовлення) та є документом, який визначає принципи та стандарти
корпоративного управління Товариством, дотримання яких спрямоване на:
- досягнення мети, для якої створено АТ «НСТУ»;
- забезпечення додержання принципів діяльності АТ «НСТУ»;
- неухильне виконання завдань, покладених на АТ «НСТУ»;
- забезпечення відкритості та прозорості діяльності АТ «НСТУ», у тому числі при
прийнятті рішень органами управління Товариством та його акціонером;
- створення умов для інвестиційної привабливості АТ «НСТУ» та
співпраці з міжнародними організаціями.
10. Бачення розподілу повноважень між членами правління, які претендент
запропонує на розгляд Наглядової ради;
ПРАВЛІННЯ НСТУ
Відповідно до розд. 2 п.1 Положення Про правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого наказом від
12 листопада 2020 року № 113 Деркомтелерадіо, як єдиним Акціонером.
Правління формується у складі із семи осіб: Голова правління НСТУ та шести
членів правління в порядку передбаченому Положенням «Про конкурс з обрання
голови та членів правління НСТУ».
Голова правління очолює правління, виконує повноваження голови колегіального
органу товариства та керує його роботою у відповідності до положень контракту,
підписаного з Головою наглядової ради НСТУ.
На початковому етапі роботи бачення нашої команди повноважень та
відповідальності членів правління дещо співпадає з останнім визначенням таких
існуючим правлінням.
Члени правління НСТУ:


Платформа телебачення



Платформа радіо
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Платформа інформаційного мовлення та цифрова платформа



Розвиток та комунікації



Розвиток регіонального мовлення



Фінансовий та операційний блоки

Вважаю, що ефективність розподілу функцій членів правління НСТУ є
стратегічним завданням, структурно всі новообрані члени будуть відповідати як
за платформи, так і за виробничі напрями та за зони відповідальності.
Члени Правління просувають стратегії розвитку компанії та здійснюють
координацію діяльності підрозділів НСТУ щодо виконання цих стратегій ─
кожний відповідно до свого напряму, у тому числі кадрові та бюджетні питання.
Головним завданням нашої управлінської команди НСТУ є створення всіх умов
для підвищення рівня довіри і консолідації українського суспільства, довіри
аудиторії та її збільшення.
Завданнями нової команди має стати оптимізація саме управлінської структури
задля зменшення тотальної бюрократизації, дублювання функцій та мінімізації
управлінських витрат задля збільшення видатків на виробництво контенту,
розвиток творчого наповнення, що є пріоритетом для виконання місії Суспільного
мовника.
Усі претенденти на посади членів правління високопрофесійні люди, виключно з
системи телебачення та радіомовлення, які мають значний професійний та
управлінський досвід.
11.Очікувані результати роботи на посаді голови правління за 4 роки
Групою радників і членами нової команди проаналізовано стан виконання
Основних напрямків діяльності АТ «НСТУ» на 2018-2020 роки та Стратегію НСТУ
на 2020-2022 роки.
Визначено, що завданням до виконання залишається:
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пошук і впровадження розумного балансу між аргументованою, не маніпулятивною
критикою суспільних недоліків та позитивним висвітленням суспільних здобутків.
До 15 липня 2021 року правлінням буде розроблено та подано на розгляд
Наглядової ради довгострокові концепції мовлення двох центральних телеканалів
(«UA:Перший» та «UA:Культура»). Маркетингові стратегії та плани розвитку всіх
каналів мовлення (на основі визначеного позиціонування), позиціонування кожного
із загальнонаціональних каналів та позиціонування каналів регіонального мовлення
на основі попередньо розроблених концепцій мовлення цих каналів.
До 24 липня 2021 року буде подано на затвердження Наглядової ради Основні
напрямки діяльності АТ «НСТУ» на 2021-2022 роки.
До 31 липня 2021 буде подано Стратегію НСТУ на 2021-2025 роки, якою буде,
зокрема, визначено: результатом реалізації стратегічного планування розвитку всіх
каналів мовлення з урахуванням визначеного позиціонування, виконання місії і
завдань суспільного мовника, комунікаційних стратегій просування має стати
входження «UA:Перший» до першої десятки, а каналу UA:Культура до першої
двадцятки за часткою телевізійної аудиторії при забезпеченні не більш, як 50
відсоткового рівня стороннього виробництва.
Співставного результату буде досягнуто і в розвитку цифрової платформи.
Протягом поточного року буде завершено реформу інформаційного мовлення,
розширення тематичного наповнення, що відповідають місії та основним
напрямкам діяльності суспільного мовника, орієнтуючись на ключові показники
надійності, збалансованості, оперативності та візуальної привабливості, а також у
контексті відновлення інформаційно-аналітичного мовлення.
До 1 вересня 2021 року буде розроблено нову Концепцію регіонального
суспільного мовлення України на 2021-2025роки з урахуванням стратегічного
планування, тематичного наповнення програм (контенту), кадрового і фінансового
забезпечення, нагальних проблем забезпечення права громадян України на доступ
до

програм

Суспільного

телебачення

і

радіомовлення

України.

До

завершення каденції в рамках поміркованої децентралізації буде відновлено
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діяльність регіональних телерадіокомпаній з обсягами оригінального власного
виробництва не менше 5 годин на добу. Зосередження регіональних філій НСТУ на
створенні регіонального інформаційного та суспільно-політичного продукту.
Щодо радіомовлення ставимо собі за мету входження українського радіо до першої
десятки та збереження позицій лідера серед розмовних радіо, а також максимальне
наближення до першої десятки радіо «Промінь» та «Культури».
Збереження і розвиток ТВО «Музика» та Будинку звукозапису, активне їх
залучення до виробництва контенту.
До 1 вересня 2021 року буде розроблено концепції модернізації та розвитку
середньохвильового мовлення і подано на розгляд Кабінету міністрів України.
За період каденції ‒ з метою модернізації системи збереження фондового
контенту АТ «НСТУ» буде зроблено аудит затвердженого плану дій, узгодженої
загальної концепції, технічного завдання та вжито усіх подальших дій для
створення

власного аудіовізуального архіву, з установленням авторських та

суміжних прав.
Після проведеного аудиту

довгострокового проекту «Ньюзхауз» продовжити

роботу по побудові і запуску масштабного проєкту в роботу.
У рамках чинної вертикально інтегрованої структури НСТУ відбудеться
масштабування (укрупнення) адміністративних підрозділів з метою оптимізації
управлінської структури, делегування частини повноважень до філій та
відокремлених підрозділів, сегментація функціональних підрозділів з чітким
визначенням відповідальності за рівень кваліфікації та результати роботи на всіх
щаблях.
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