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Протокол зустрічі Керівного комітету проекту  

“Комплексна організаційна трансформація компанії” (четверта зустріч) 

 

Дата: 2022-05-19   

Час: 12.00–13.00  

Місце: онлайн зустріч (Zoom) 

Присутні:  

Sida: Ольга Сєдова. 

АТ «НСТУ»: Микола Чернотицький, Андрій Таранов, Володимир Маркус. 

Представники залученого консультанта: Задорожний Вадим, Моржова Ірина. 

Відсутні: Юрій Бойчук, Вікторія Сидоренко. 

  

Порядок денний:  

1. Вітальне слово голови Керівного комітету Проєкту  

2. Результати Проєкту у 2021 році 

3. Нові активності Проєкту 

4. Інші питання 

1. Вітальне слово голови Керівного комітету Проєкту  

        Голова Керівного комітету розпочав засідання із огляду останніх нових Суспільного та 

наголосив на тому, що незважаючи на воєнний стан, організаційна трансформація потрібна 

компанії не менше, ніж у довоєнний період, і вона продовжується. У відповідь на це Ольга 

Сєдова зазначила, що Сіда підтримує трансформацію Проєкту відповідно до вимог 

організаційного розвитку компанії в поточних умовах.  

Також, Микола Чернотицький представив Керівному комітету Андрія Таранова, який у 2022 

році приєднався до команди Суспільного у ролі члена правління відповідального за маркетинг 

і вперше присутній на засіданні Комітету.  

2. Результати Проєкту у 2021 році 

Микола Чернотицький розповів, що протягом звітного періоду в рамках Проєкту вдалося 

досягти перших вагомих проміжних результатів.  

Зокрема, завдяки активностям в рамках Результатів 1 та 3 вдалося покращити взаємодію та 

управлінський досвід всередині команди. Залучення різних рівнів менеджменту задля 

спільного формування Візії компанії до 2025 року та розробки стратегічних фокусів посприяло 

відчуттю співтворчості та сформувало спільне бачення майбутнього менеджментом різних 

рівнів. Розроблений план діяльності компанії дозволив спрямувати роботу усієї компанії, як 

єдиного організму, на досягнення затверджених цільових показників та стратегічних цілей. 

Визначені об’єкти управління дозволили розробити оновлену організаційну структуру у 

відповідності до основного процесу компанії (перебуває на етапі затвердження). 
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За результатами діагностики корпоративної культури сформований спільний ціннісний PIN-

код компанії, який допомагає в прийнятті рішень та управлінні. PIN-код став основою стратегії 

трансформації корпоративної культури та оновлення HR підходів. 

Створений завдяки проєкту центр дослідження суспільства забезпечив проведення низки 

досліджень цільових аудиторій медіа активів Суспільного та оцінки потенціалу програм, що, 

призвело до кращого розуміння творчими працівниками цільових аудиторій та суспільства 

загалом та дозволило змінити уявлення виробників про процеси запуску проєктів. В компанії 

почала формуватися культура оцінки рішень та ідей, базуючись на тестуваннях та 

дослідженнях. Це у свою чергу дозволило покращити якість контенту власного виробництва 

та покращити показники. 

Результат 1: 

Вадим Задорожний презентував обсяг виконаних робіт та подальші плани. Станом на 

дату зустрічі компанія знаходиться на етапі планування трансформації (див. діаграму нижче). 

 

Основні результати за 2021 рік: 

● Розроблена операційна модель 

● Розроблено нову організаційну структуру верхнього рівня 

● Розроблені критичні бізнес-процеси 

● Впроваджено програмне забезпечення моделювання бізнес-процесів 

● Описані основні та допоміжні обʼєкти управління та очікування до них 

● Сформовано базове розуміння менеджментом обʼєктів управління та процесного 

підходу 

● Сформовано центр компетенцій на базі департамента стратегічного планування та 

бізнес-моделювання 

Результат 2: 

Микола Чернотицький зазначив, що у 2021 році обрано переможця для надання 

послуги з розробки технічного завдання бізнес-функціональних вимог до автоматизації бізнес 

процесів, за допомогою системи класу BPMS (Business Process Management System). А вже у 

2022 році проведено аналіз готовності АТ НСТУ до впровадження BPMS системи, розроблено 

методику та скоринг відбору потенційної BPMS системи та технічні завдання бізнес-

функціональних вимог критичних бізнес-процесів. 
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Результат 3: 

Ірина Моржова презентувала обсяги виконаних робіт та подальші плани по 

трансформації корпоративної культури (див. діаграму нижче). 

 

 

Серед основних результатів за 2021 рік: 

● Розроблено цінністний PIN-код 

● Розроблено цінністний профіль бажаної корпоративної культури 

● Розроблена Culture Evolution Map 2022 

● Розроблено компетентнісний софт профіль на базі цінністного PIN-коду 

● Описані інтегровані профілі ключових позицій 

● Проведена серія стратегічних сесій з розробки Візії 2025 року та стратегічних фокусів 

Результат 4 

Андрій Таранов поділився основними результатами роботи за 2021 рік, а саме: 

● Закуплено програмно-апаратний комплекс “Інформаційна система соціологічних 

досліджень” 

● Проведено 29 713 інтерв’ю з різних напрямків та дослідницьких тематик 

● Проведено 27 досліджень методом телефонних опитувань (CATI) 

● Проведено 75 фокус-групових інтерв’ю по всій країні 

● Створено експертну панель кваліфікованих глядачів та слухачів 

● Створено експертну панель із експертів з різних суспільних галузей 

           Виконання Дорожньої карти 

За 2021 рік компанія розвинула свій організаційний потенціал і станом на кінець 2021 року 

85,5% всіх рекомендацій, передбачених Дорожньою картою, були виконані. Відтак, зважаючи 

на те, що ряд завдань не може бути виконано через коригування окремих напрямів подальшого 

розвитку компанії та запровадження нових функцій, і пов’язані з ним перерозподіл 

функціоналу окремих структурних підрозділів і, відповідно, трансформація бізнес-процесів, 

можна вважати комплекс заходів Дорожньої карти запровадження ініціатив, яка свого часу 

заклала фундамент для розвитку компанії, успішно виконаною. Наразі в рамках Проєкту 
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відбувається наступний етап трансформації системи управління, в рамках якого розробляється 

комплекс заходів з впровадження операційної моделі АТ «НСТУ», що надасть нового 

імпульсу її організаційному розвитку. 

               Ризики 

Микола Чернотицький наголосив на ризиках Проєкту (див. нижче) та на тому, що компанія з 

ними працює. 

 

3. Нові активності Проєкту 

Микола Чернотицький зазначив, що згідно з регулюваннями Сіда, НСТУ переспрямовує 

орієнтовно 5% бюджету на воєнні потреби, зокрема для покриття витрат на новий дата-центр 

та додаткову студію у бомбосховищі у Львові, інші нагальні потреби тощо. 

Вадим Задорожний поділився завданнями, які необхідно виконати по Проєкту в рамках 

Результату 1, а саме: 

● Консультаційний супровід процесу актуалізації, погодження, затвердження та 

імплементації нової організаційної структури компанії та операційної моделі компанії, 

що мають підтримати реалізацію актуалізованої стратегії компанії 

● Дизайн бізнес-процесу «Управління організаційною структурою компанії» 

● Розробка та погодження інтегрованих профілів керівних посад 

● Дизайн бізнес-процесу «Управління ефективністю» 

● Консультаційний супровід співробітників департаменту департаменту стратегічного 

планування та бізенс-моделювання у процесі опису та оптимізації бізнес-процесів, 

створення регламентуючих документів, налаштування та використання програмного 

продукту для опису та оптимізації бізнес-процесів «Business Studio» 

Микола Чернотицький у свою чергу зазначив, що в доповнення Результату 1 необхідно в 

рамках результату 2 впровадити найкращу доступну на ринку BPMS систему, автоматизувати 

критичні бізнес-процеси та розробити бізнес-функціональні вимоги операційної моделі 

Ірина Моржова поділилася завданнями, які необхідно виконати по Проєкту в рамках 

Результату 3, а саме: 

● Дослідження культури 2022 інструментами СTT з виділенням динаміки змін. 
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● Супровід Команди еволюції культури та членів Правління через коучинг та навчання. 

● Проведення Culture Talks для команди Правління та Директорів (Керівників В-1). 

● Подальша розробка та вдосконалення плану внутрішніх комунікацій згідно з HR-

стратегією АТ "НСТУ" та планом трансформації культури силами Консультантів, 

Команди Еволюції, Відділом Комунікації та PR. Підтримка та супровід внутрішніх 

комунікаційників. 

● Розробка кросс-функціональних проектів та розвиток взаємодії крос-функціональних 

команд. 

● Проведення широких зустрічей-дискусій задля залучення співробітників до публічних 

обговорень оптимальних методів залучення, зворотнього зв'язку, корпоративних подій, 

конкурсів, змагань та святкувань (підтримка дизайну подій, проведення, супровід 

організаторів та учасників, модерація). 

Андрій Таранов зазначив, що в рамках Результату 4 планується провести кількісні та якісні 

дослідження, розробити методологічні підходи до оцінки стану медійного ринку та розробити 

методологічні підходи оцінки стану суспільної думки 

4. Інші питання 

Учасники Керівного комітету ще раз звернули увагу на те, що трансформація компанії 

навіть у воєнний стан є важливим завданням і що Проєкт при потребі буде адаптований 

відповідно.  

 

Цей протокол затверджений наступними особами:  

Протокол затвердили: Микола Чернотицький та Ольга Сєдова.   

 

 

 

__________________________                                ______________________________ 

Ольга Сєдова                                    Микола Чернотицький 
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Steering Committee minutes for the project 

“Complex organizational transformation of the Company” (4th meeting) 

 

Date: 2022-05-19   

Time: 12.00–13.00 

Venue: Online meeting (Zoom) 

Present:  

Sida: Olga Sedova. 

UA: PBC: Mykola Chernotytskyi, Andriy Taranov, Volodymyr Markus. 

Representatives of the consultant: Vadym Zadorozhnyi, Iryna Morzhova. 

Absent: Yurii Boichuk, Viktoria Sydorenko. 

  

Agenda:  

1. Welcome and opening by chair 

2. Project results 2021 

3. The new scope in the Project 

4. Other questions 

1. Welcome and opening by chair 

The Chairman of the Steering Committee opened the meeting with a review of the latest UA: PBC 

news and stressed that despite the martial law, the company needs organizational transformation no 

less than in the pre-war period, and it continues. In response, Olga Sedova noted that Sida supports 

the transformation of the Project in accordance with the requirements of organizational development 

of the company in the current environment. 

Mykola Chernotytsky also introduced Andriy Taranov to the Steering Committee, who joined UA: 

PBC team in 2022 as a member of the Managing Board responsible for marketing and is attending 

the Committee meeting for the first time. 

2. Project results 2021 

Mykola Chernotytskyi presented that during the reporting period, within the project we managed to 

achieve the first significant intermediate results. 

In particular, the activities under Results 1 and 3 we managed to improve the interaction and 

management experience within the team. Involving different levels of management to jointly shape 

the company's Vision until 2025 and develop strategic focuses contributed to a sense of co-creation 

and formed a common vision of the future by management at different levels. The developed plan of 

the company's activity allowed to direct the work of the whole company, as a single organism, to 

achieve the approved targets and strategic goals. The identified management facilities allowed to 

develop an updated organizational structure in accordance with the main process of the company 

(under approval). 
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Based on the results of the diagnosis of corporate culture, a common value PIN-code of the company 

which helps in decision-making and management has been formed. The PIN code became the basis 

of the strategy of transforming the corporate culture and updating HR approaches. 

Created by the project, the Society Research Center provided a series of research on the target 

audiences of the media assets of UA: PBC and assessed the potential of programmes, which led to a 

better understanding of the target audience and society in general by creative staff and changed 

producers' perceptions of project launch processes. The company began to form a culture of decisions 

and ideas evaluation, based on testing and research. This, in its turn, has improved the quality of in-

house content and improved indicators. 

Outcome 1: 

Vadym Zadorozhny presented the scope of work performed and further plans. As of the 

meeting date, the company is in the transformation planning stage (see chart below). 

 

The main results for 2021:  

● An operational model was developed 

● A new top-level organizational structure was developed 

● Critical business processes were developed  

● Business process modeling software was implemented  

● The main and auxiliary management objects and expectations to them were described  

● The basic understanding of management objects and the process approach of the management 

were formed  

● A competence center was formed on the basis of the of Strategic Planning and Business 

Modeling Department 

Outcome 2: 

Mykola Chernotytskyi noted that in 2021 the company selected a tender winner to provide 

the services on the development of a terms of reference of business functional requirements for 

business process automation, using BPMS system class (Business Process Management System). 

And in 2022 there was carried out the analysis of UA: PBC readiness to introduce BPMS system, 

developed a technique and scoring for the selection of a potential BPMS system as well as Terms of 

references of business functional requirements of critical business processes. 
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Outcome 3: 

Iryna Morzhova presented the scope of work performed and further plans for the 

transformation of corporate culture (see diagram below). 

 

 

Among the main 2021 results: 

● A value PIN code was developed 

● The value profile of the desired corporate culture was developed 

● Culture Evolution Map 2022 was developed  

● Competence software profile based on value PIN code was developed 

● Integrated key position profiles were described 

● A series of strategic sessions on the development of Vision 2025 and strategic focuses was 

held 

Outcome 4 

Andriy Taranov shared the main results of 2021 Project activities, namely: 

● Software and hardware complex "Information system of sociological research“ was 

purchased 

● 29,713 interviews were held in various fields and research topics 

● 27 surveys by telephone survey (CATI) were held 

● 75 focus group interviews across the country were held 

● An expert panel of qualified viewers and listeners was created 

● An expert panel of experts from various social fields was created
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Roadmap implementation 

In 2021, the company has developed its organizational capacity and as of the end of 2021, 85.5% of 

all recommendations set out in the Roadmap have been implemented. Therefore, given that a number 

of tasks can not be performed by adjusting certain areas of further development of the company and 

the introduction of new functions, and related redistribution of functionality of individual departments 

and, accordingly, the transformation of business processes, a set of measures of Roadmap of the 

implementation of initiatives, which once laid the foundation for the development of the company, 

can be considered successfully completed. Currently, the Project is undergoing the next stage of 

management system transformation, which is developing a set of measures to implement the 

operational model of UA: PBC, which will give new impetus to its organizational development. 

               Risks 

Mykola Chernotytskyi emphasized the risks of the Project (see below) and the fact that the company 

works with them. 

 

3. The new scope in the Project 

Mykola Chernotytskyi noted that according to Sida's regulations, UA: PBC redirects approximately 

5% of the budget to military needs, in particular to cover the costs of a new data center and an 

additional studio in the bomb shelter in Lviv and other urgent needs. 

Vadym Zadorozhnyi presented the tasks to be implemented within Outcome 1 of the Project, namely: 

● Consulting support of the process of updating, approval, finalization and implementation of 

the new company organizational structure and the operational model of the company, which 

should support the implementation of the updated strategy of the company 

● Business process design "Management of the company organizational structure“ 

● Development and approval of management positions integrated profiles 

● Efficiency Management Business Process Design 

● Consulting support for employees of the Strategic Planning and Business Modelling 

Department in the process of describing and optimizing business processes, creating 

regulatory documents, setting up and using software to describe and optimize business 

processes "Business Studio“ 
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Mykola Chernotytskyi in his turn noted that in addition to Outcome 1 it is necessary within Outcome 

2 to implement the best BPMS system available on the market, automate critical business processes 

and develop business functional requirements for the operating model. 

Iryna Morzhova presented the tasks to be implemented within Outcome 3 of the Project, namely: 

● To research culture 2022 by STT tools with highlighting of changes dynamics. 

● To support Culture Evolution Team and Managing Board members via coaching and training. 

● To conduct Culture Talks for the Managing Board and Directors (Leaders B-1).  

●  Further development and improvement of the internal communication plan in accordance 

with JSC “UA: PBC” HR-strategy and the plan for the culture transformation by Consultants, 

the Evolution Team, the Communication and PR Unit. Assistance and support of internal 

communicators. 

● Development of cross-functional projects and development of interaction of cross-functional 

teams. 

● Conducting broad meetings-discussions in order to involve employees in public discussions 

of optimal methods of involvement, feedback, corporate events, competitions, contests and 

celebrations. (support of event design, arranging, support of organizers and participants, 

moderation). 

Andriy Taranov noted that within the Outcome 4 the team plans to hold quantitative and qualitative 

research, develop methodological approaches to assessing the state of the media market and develop 

methodological approaches to assessing the state of public opinion. 

4. Other questions 

The members of the Steering Committee once again pointed out that the transformation of the 

company, even during martial law, is an important task and that the Project will be adapted 

accordingly, if necessary. 

 

The minutes are approved by:  

The minutes were approved by: Mykola Chernotytskyi and Olga Sedova.   

 

 

 

__________________________                                ______________________________ 

Olga Sedova                                   Mykola Chernotytskyi 


