
 
 

 
 

НСТУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ 
 



 
План створення та розвитку суспільних медіа-сервісів 

ПЕРЕДМОВА 

На відміну від країн Центральної та Східної Європи, а також деяких країн колишнього СРСР (наприклад, Грузії), які 

майже одночасно з Україною розпочали суспільну дискусію стосовно формування системи Суспільного мовлення 

(СМ), Україна створює СМ передостанньою з європейських країн. Наша ситуація принципово відрізняється від наших 

сусідів. Як правило, вони будували СМ на базі існуючого державного ТБ і радіо, яке знаходилося на піку свого 

розвитку, суспільного впливу, займаючи домінуючі позиції на ринку. Наша система державного мовлення довгі роки 

перебувала в занепаді, і, сьогодні фактично зруйнована. 

Як би там не було,  держава виконала свою частину роботи: законодавці прийняли нам закон, Уряд створив НСТУ і в 

основному забезпечив фінансування майбутнього СМ, суспільство також виконало свою частину роботи, 

делегувавши членів Наглядової Ради, які представляють його зріз, і тепер справа за практичними кроками щодо 

наповнення форми реальним змістом. 

Наша команда добре розуміє, звідки ми йдемо, де ми є зараз та куди ми йдемо. 

Звідки ми йдемо? 

Ще кілька років тому ми могли б собі дозволити створювати Суспiльного мовника шляхом поступового 

реформування державних ЗМІ. Однак, довгий період занепаду, недофінансування, неефективного та 

непрофесійного менеджменту, самоусунення від вирішення нагальних проблем, особливо в останні роки існування 

НТКУ, фактично зруйнували  державне телебачення і радіо, на базі якого створюється СМ. 

Де ми є зараз? 

Ринкова частка всіх каналів НТУ та НРУ, разом узятих, зіщулилася до менш ніж 1%. А більш 99% ринку контролюють 

приватні, переважно олігархічні медіагрупи. Державне мовлення фактично “зникло з радарів” і більше не взмозі 

виконувати покладені на нього функції. 

Варіант еволюційної трансформації упущено. Сьогодні ми бачимо єдиний вихід ─ форсована, протягом найближчих 

3-4 років, побудова НОВОЇ, сучасної, гнучкої і компактної структури НСТУ, здатної виконувати змістовні завдання 

Суспільного мовника на високому професійному рівні при максимально ефективному використанні виділених 

коштів.  

Попри те, що процес створення нового СМ має бути швидким, він не буде одномоментним і на його шляху необхідно 

подолати цілий ряд етапів і прийняти низку болісних рішень,  а НСТУ, при цьому, має починати виконувати задачі СМ 

вже зараз і мовлення не може зупинятися ні на мить, а успадкований СМ величезний слабокерований організм 

колишнього державного мовника повинен продовжувати функціонувати.  

Отже, ми усвідомлюємо в повній мірі, що будувати нового суспільного мовника доведеться на марші. 

Сьогодні компанія перебуває у надзвичайно скрутному становищі. У спадок від державного мовника НСТУ отримала 

колосальні проблеми: величезну структуру зі слабким керуванням, непомірно роздутий і демотивований штат, 

безнадійно відсталу технічну базу і цілий ряд невирішених питань усіх напрямків. Компанії потрібно вживати 

термінових антикризових заходів.   

 

 

 

 



 

Крім “гасіння пожежі”, нова команда НСТУ має вирішити найближчим часом 2 основних наступних питання: 

ПРІОРИТЕТ НА “ПОЗАВЧОРА” 

1) провести поетапну оптимізацію штатної структури ПАТ «НСТУ», ліквідацію непотрібних штатних одиниць у центрі 

й на місцях, забезпечити зосередження компанії на забезпеченні інформаційного та суспільно-політичного мовлення 

з переведенням більшості інших функцій на аутсорсинг. Ці заходи дозволять значно покращити умови та збільшити 

розміри оплати праці, відповідно, підвищити вимоги до якості роботи персоналу. На виході НСТУ повинна мати 

можливість пропонувати конкурентні зарплати і наймати найкращих фахівців на ринку для максимально 

ефективного виконання функцій СМ. 

2) провести ретельний аудит і розробити план оптимізації наявних в ПАТ «НСТУ» основних фондів та 

експлуатаційних витрат на їх утримання, значна частина яких взагалі не потрібна для забезпечення діяльності 

Суспільного мовника, але при цьому вона, як важка гиря, тягне компанію вниз. 

КУДИ МИ ЙДЕМО?  

Яким ми бачимо майбутнє СМ після завершення його трансформації? 

НАШЕ БАЧЕННЯ 

Перш за все: про наше бачення принципів, на яких має будуватися майбутній Суспільний мовник 

Cтворення Суспільного мовника є необхідною умовою побудови і розвитку сучасного громадянського суспільства в 

Україні. Жодна демократія не може процвітати без вільних, критичних медіа, які врівноважують державну та місцеву 

владу, контролюючи дотримання демократичних процедур, протидіючи корупції та неправомірному використанню 

громадських фондів. 

У сучасному світі cуспiльні медіа справді можуть бути панацеєю. Європейський досвід показує пряму залежність між 

ступенем розвитку суспільного мовлення та рівнем життя громадян. У всіх західноєвропейських країнах є важливі 

суспільні мовні компанії, які займають істотну частку ринку: Великобританія, Німеччина, Італія і т.д. – як би вони 

розвивалися, як би взагалі повернулася історія Європи, якби не було ВВС, ARD, ZDF, RAI? 

Такі мовники є наріжним каменем демократії в європейських країнах і основним джерелом об єктивної інформації 

для їхніх громадян. 

Розбудовуючи нову Україну, ми повинні створити такого ж надійного, фінансово незалежного та критичного 

Суспільного мовника, який сприятиме збалансованим і справедливим громадським дискусіям і забезпечуватиме 

платформу для демократії  у громадській сфері. 

Як би амбіційно це не звучало, новостворений Суспільний мовник повинен стати тим локомотивом, який допоможе 

остаточно поставити нашу країну на європейськi рейки. 

СМ має стати альтернативою комерційному сектору мовлення, який обслуговує в першу чергу інтереси своїх 

власників, і одночасно виступити в ролі орієнтира для майбутнього мовлення громад на принципах суспільного 

мовлення, закладаючи тим самим необхідні цеглинки для побудови громадянського суспільства знизу доверху. 

МІСІЯ СУСПІЛЬНОГО  

Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, 

налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, 

української мови та культури, особистості та українського народу. 

 

 

 



 

 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НСТУ  

- Бути інформаційним гарантом незалежності й цілісності країни. 

- Стати інструментом підвищення рівня довіри і консолідації українського суспільства.  

- Стати головним майданчиком для громадської дискусії і національного діалогу, інструментом для подолання 

стереотипів одних регіонів стосовно інших, пом якшення конфлікту уявлень, сприяти налагодженню шанобливого, 

конструктивного обміну думками між представниками різних поглядів і виробленню суспільного консенсусу. 

- Запровадити найвищі редакційні та етичні стандарти, забезпечити безсторонність, неупереджене та не 

маніпулятивне подання різних точок зору на суспільно значущі питання. 

- Виконувати роль «сторожового пса» демократії та громадянських свобод в Україні, забезпечуючи при цьому 

баланс між правом громадян на свободу слова та доступ до інформації і базовими цінностями держави, такими 

як, суверенітет і територіальна цілісність, стабільність інститутів; і суспільства ─ такими як, наприклад, 

права дітей або недоторканність приватного життя. 

- Всіляко сприяти поглибленню національної свідомості, патріотизму і посиленню національної ідентичності 

українського народу, відродженню національної історії, розвитку української мови і української культури. 

- Сприяти розвитку мов і культур національних меншин, виступати в ролі символу багатонаціонального і 

мультикультурного характеру України, єдності українців незалежно від території їх проживання, етнічної, релігійної 

чи будь-якої іншої приналежності. 

- Стати провідником остаточного вибору України на користь європейських цінностей і європейського шляху 

розвитку,  

- сприяти створенню позитивного іміджу європейської України всередині країни та на світовій арені. 

- Остаточно завершити процес “десоветизації” і декомунізації, рішуче відмовитися від цінностей тоталітарного 

суспільства в усіх їх проявах, навіть нешкідливих на перший погляд, рішуче розірвавши пуповину з імперським і 

радянським минулим.  

Зрозуміло, що для реалізації вищеперерахованих завдань суспільний мовник повинен сам користуватися суспільною 

довірою. 

ДОВІРА ПЕРЕДУСІМ 

У суспільному мовленні України має бути застосовано таку формулу, яка відрізнятиме його від державного чи 

комерційного: повага до глядача з боку мовника і довіра до мовника з боку глядача.  

Наша команда однозначно ставить завоювання довіри на перше місце в пріоритетах діяльності СМ. 

ЦІННОСТІ 

Редакційна незалежність, програмна різноманітність, неупередженість та  забезпечення достовірності повинні 

стати основними цінностями НСТУ і основними інструментами завоювання довіри суспільства. 

При цьому, великою є спокуса заявити, що нас не цікавлять рейтинги, проте, в умовах загальної кризи довіри до ЗМІ 

(і не тільки в Україні), ми бачимо прямий взаємозв'язок між зростанням довіри суспільства до СМ і підвищенням 

його рейтингів та кількісного охоплення аудиторії. Більшість СМ Європи, які користуються високою довірою аудиторії, 

демонструють найвищі показники телеперегляду і радіослухання. Їх приклад повинен стати маяком для НСТУ. 

Тож, рейтинги, які побудовані на довірі, нас теж цікавлять. 

ОСНОВИ  ДІЯЛЬНОСТІ НСТУ 

1) Універсальність програм ─ тобто мовлення НСТУ має бути спрямоване на задоволення потреб усіх громадян 

України однаковою мірою, незалежно від розміру їхніх доходів чи приналежності до якоїсь групи (верстви) 

суспільства. При цьому потребам національних меншин приділятиметься особлива увага. 
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Універсальність СМ також проявлятиметься в способах поширення програм. НСТУ запропонує аудиторії 

загальнодоступну мультимедійну платформу, адже суспільне мовлення розповсюджуватиме контент на всіх 

платформах ─ включаючи телебачення, радіо та нові медіа. 

2) Різноманітність програм і виваженість змісту, жанрів, груп глядачів та слухачів, надання громадянам України 

затребуваних інформаційних та інших продуктів, відсутніх на комерційному ринку. 

3) Дистинктивність програм. Програми НСТУ повинні відрізнятися від програм інших мовників кращою якістю, 

змістом, орієнтованим на культурне збагачення, та високим рівнем новацій тощо. 

4) Незалежність, неупередженість та відданість забезпеченню достовірності. Точність інформації повинна мати 

пріоритет над швидкістю її подачі в ефір. 

Мовлення НСТУ буде здійснюватися в режимі 24  . Ми ставимо перед собою амбітне завдання досягати всіх 

українських громадян щодня і щогодини через усі доступні медіаплатформи – телебачення та радiомовлення, сайт 

новин НСТУ, мобільні додатки, Facebook, YouTube та Twitter.  

Українці вибиратимуть продукт НСТУ, бо знатимуть, що він ─ найякісніший,  надійний та  збалансований. 

ЗАСАДИ ПРОГРАМНОЇ ПОЛІТИКИ НСТУ 

Враховуючи міжнародний досвід та очікування українських телеглядачів від проекту, основними рисами програмної 

політики СМ мають стати такі положення:  

1. Ефірне наповнення Суспільного мовника має сприяти культивації національної самосвідомості та європейських 

цінностей. 

2. Програмна політика має враховувати інтереси максимального спектру соціально-демографічних груп населення 

України. 

3. Особлива увага та повага до потреб  національних меншин та людей з особливими потребами. Програми не тільки 

для них, а й про  них – наших співгромадян, повноцінних членів українського суспільства. 

4. В ефірі НСТУ має відображатися максимально повний спектр думок з приводу будь-якої теми, що стосуються життя 

суспільства. Редакційна політика НСТУ має стати взірцем коректності, об'єктивності та збалансованості. 

Задля впровадження високих стандартів Суспільного мовлення буде розроблено Редакційні настанови НСТУ, які 
регулюватимуть роботу журналістів в ефірі, ведення дискусій та поведінку гостей.  

5. Виключення будь-яких проявів дискримінації за будь-якими ознаками. 

6. Виключення пропаганди насильства в будь-яких проявах, антисоціальної поведінки, міжнаціональної ворожнечі 

тощо. 

 . Велика частка інформаційно-публіцистичних програм.  

8. Значна частка продуктів власного виробництва з високими вимогами до якості. 

9. Продукти мають відбиратися за критерієм високої якості, сучасності та актуальності.  

10. Побудова сітки мовлення з урахуванням інтересів аудиторій, які в кожен конкретний проміжок часу дивляться 

телевізор слухають радіо.  

Результатом  правильно сформованої програмної політики НСТУ має стати зростання індексу довіри суспільства 

до його програм та безпосередньо пов'язане з ним збільшення показників рейтингу й охоплення аудиторії. 
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НСТУ СУЧАСНЕ 

Ми будуємо Суспільне мовлення, якого ніколи не було в Україні і, звичайно, орієнтуємося на класичні приклади 

західних суспільних телерадіокомпаній, в тому числі на їх технологічні моделі. При цьому необхідно пам'ятати, що 

під впливом сучасних технологій сучасний світ змінюється дуже швидко. Багато успішних в минулому традиційних 

суспільних медіа, особливо американських і британських, які довгий час домінували (або займали гідні позиції) на 

своїх ринках, сьогодні відступають під натиском цифрових новачків, таких як новинні стартапи Buzzfeed, The 

Huffington Post, The Vice, онлайн відео-сервісів «на замовлення» Netflix, Hulu, Amazon Prime та ін., пошукових систем 

(Google), відео-хостингів (You Tube) і соціальних мереж (Facebook, Twitter, Instagram). 

Сьогодні споживач воліє отримувати конкретно той контент, який він хоче, тоді, коли він хоче і на тих девайсах, які в 

нього під рукою. Споживач хоче не тільки споглядати контент, але й сам його створювати, про що свідчить вибухова 

популярність різних блогів і соціальних мереж, які самі по собі стали найпотужнішими мас-медіа. Телебачення, яке 

тривалий період було домінантою ЗМІ, в тому числі суспільних, послідовно втрачає свої позиції. 

Всі ці тенденції повною мірою стосуються України. 

НСТУ має уважно стежити за глобальними трендами і стати лідером використання найновітніших технологій на 

українському медіа ринку і вже сьогодні будувати таку інфраструктуру, яка відповідатиме вимогам завтрашнього 

дня. 

Нова команда НСТУ має розпочати технічне переоснащення компанії, забезпечуючи відповідність нового 

обладнання завданням завтрашнього дня, з урахуванням обов'язкової уніфікації всіх медіаплатформ НСТУ. 

У найкоротші терміни повинна бути проведена діджиталізація всіх підрозділів і робочих процесів компанії, 

впроваджено повністю безпаперовий обіг, нову систему внутрішньої комунікації і забезпечено широке використання 

мобільних сервісів. 

На НСТУ має бути створена єдина система зберігання, швидкого пошуку, миттєвого доступу і надійного захисту 

інформації з використанням найбільш передових хмарних технологій. 

Важливою умовою майбутнього лідерства НСТУ є забезпечення відповідності професійного рівня персоналу новим 

завданням компанії. Усі співробітники НСТУ повинні регулярно проходити навчання, перенавчання, підвищення 

кваліфікації, горизонтальні і вертикальні стажування в структурах компанії та за кордоном, бути інтегрованими в 

міжнародний інформаційний простір, кожен у своїй професійній сфері. Вільне володіння англійською мовою 

повинно стати базовою умовою. 

ВИРОБНИЦТВО КОНТЕНТУ  

Власне виробництво має стати головною складовою ефірного наповнення каналів НСТУ. У короткостроковій 

перспективі власне виробництво СМ має бути зосереджено в основному на виробництві інформаційних і суспільно-

політичних програм. Програми іншої тематики, спрямовані на виконання функцій СМ, будуть виготовлятися 

переважно на аутсорсі сторонніми продакшн-студіями, які відбиратимуться на конкурсних засадах. 

У середньо- та довгостроковій перспективі частка власного продукту в програмній сітці НСТУ має істотно збільшитися. 

На базі НСТУ має бути створено окремий підрозділ, який спеціалізується на виробництві серіалів, документальних і 

художніх фільмів, науково-пізнавальних та розважальних програм і дитячих програм, передач для дітей та юнацтва.  

Значна частина виробленого продукту має бути універстальною, для можливості крос-платформеного використання 

та розміщення на інших каналах НСТУ. 

В НСТУ будуть запроваджени єдині технологічнi вимоги до виробництва та оформлення програм, для забезпечення 

упізнаванності продукції каналу.   

Суспільне повинно також еволюціювати в пошуку власних унікальних форматних рішень, які б балансували між 
розважальним та інтелектуальним телебаченням. Наразі ніхто не займається авторами-одинаками. На те є об єктивні 
причини: із тим, у якому вигляді пропонують ідеї автори-самородки, дуже складно працювати. Але має бути 
розроблено механізм селекції та розвитку ідеї автора, який крім цієї ідеї, більше нічого не має, проводитись пітчинги 
ідей, сценаріїв.  



 
 
На базі виробничого підрозділу НСТУ має бути створено “форматне бюро”, яке буде створювати унікальні “українські 
формати». Щоб не ми купували іноземні формати і адаптовували їх для показу, а навпаки, щоб український формат 
завойовував світ.  
 

ПРИДБАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

Крім власного і національного продукту, в ефірі каналів НСТУ буде представлений також закордонний програмний 

продукт. Закупівлі чи програмний обмін, здійснюватимуться на основі високих вимог до якості та відповідності цих 

програм формату і виконання стратегічних завдань СМ. Перевагу буде надано виробникам із ЄС, США, 

Великобританії і Канади. Закупівля продукту виробництва держави-агресора проводитися не буде. 

НСТУ буде активно використовувати переваги та можливостi членства у міжнародних організаціях, співпрацю та 

кооперацію з суспільними мовниками їншіх країн світу для програмного обміну та   або придбання програмного 

продукту на пільгових умовах. 

 

Кожна програма та фільм будуть купуватися з можливістю повторного використання, залишатися актуальними та 

цікавими впродовж достатньо тривалих проміжків часу. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ 

Створення першокласної служби новин стане першочерговим пріоритетом НСТУ і флагманським напрямком у 

діяльності компанії. 

Об'єднання можливостей радіо і телебачення, унікальна мережа регіональних підрозділів, які взаємодіятимуть у 

режимі «регіон-центр» та «регіон-регіон», незалежність від влади й олігархів, а також наявність достатнього 

фінансування дають НСТУ всі передумови для найповнішого висвітлення життя українського суспільства в центрі й на 

місцях на найвищому професійному і технічному рівні. 

НСТУ має стати основним джерелом новин, яке формуватиме порядок денний українського суспільного життя. Ціль 

– амбіційна, враховуючи, що нинішня сукупна ринкова частка всіх каналів НСТУ разом складає менш як 1%, однак 

цілком реальна. 

Новини НСТУ мають стати цікавими для максимально широкої аудиторії. Новини НСТУ повинні давати картину дня, 

аби у глядача було розуміння, що насправді відбувається ─ від міст, містечок і сіл до областей та 

загальнонаціонального рівня. Журналісти СМ завжди мають бути там, де події відбуваються, де вони потрібні. З 

іншого боку, глядач має відчувати, що наші журналісти завжди поряд. 

 

ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

1. Новини висвітлюють усі значущі для українського суспільства факти суспільного життя в країні та поза її межами. 

2. Новини НСТУ подають факти:  

- оперативно;  

- точно (у повній відповідності до подій);  

- просто (доступною для пересічного глядача мовою, з поясненням усіх складних понять);  

- достовірно (перевірка будь-якого факту з різних джерел і підтвердження будь-якого факту надійними джерелами 

посилання); 

- повно (у повному контексті, з усіма необхідними бекграундами); 

- збалансовано (всі наявні точки зору з будь-якого конфліктного чи неоднозначного питання); 

- факти подаються окремо від власних коментарів та оцінок Служби новин. Новини НСТУ не коментують фактів і 

забезпечують неупередженість. 

- джерело будь-якої суб'єктивної думки оцiнки чітко позначається. При цьому Новини НСТУ забезпечують баланс 

оцінок. 

 



 

3. Новини НСТУ подають факти: у новинах НСТУ немає місця відвертим сценам насильства, сексу, брутальній лайці, 

речам, які пропагують нездоровий спосіб життя чи антисоціальну поведінку. 

4. Будь-яка реклама (бізнесова, політична тощо) є чітко відмежованою від новин. 

5. Новини НСТУ повинні прагнути до балансу між негативними та позитивними новинами.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

Інформаційне мовлення НСТУ буде розвиватися на основі мультиплатформної стратегії, відповідно до якої будуть 

створені сучасні, добре оснащені й укомплектовані найкращими журналістами Національний об'єднаний 

мультимедійний ньюзрум НСТУ в Києві і 24 регіональних ньюзруми СМ в обласних містах (в майбутньому ньюзруми 

НСТУ мають бути створені в більшості великих і середніх міст України), які будуть функціонувати як єдиний організм, 

готувати високоякісні новини для національного та регіональних ефірів телебачення, радіо, веб-сайту новин НСТУ, 

мобільних додатків та соціальних медіа, щоб обслуговувати інформаційні потреби громадян України на всіх медійних 

платформах, постійно та повсюдно. 

Створення крос-платформи дозволить Суспільному накрити ринок, який зможе і чути її, й бачити, й читати. Це стане 

ефектівним інструментом поглинання аудиторії. 

Нова Служба новин НСТУ в Києві буде включати в себе підрозділи збору і випуску продукту: 8 спеціалізованих за 

тематикою редакцій служби координації регіональних ньюзрумів  планування випусків  мультиплатформної 

адаптації (для Інтернету, для радіо, для телебачення), і, власне, виробництва новин (студії прямого ефіру ТБ i радiо), а 

також Центральну апаратну (ЦА), апаратно-програмний блок і центральний сервер, на якому будуть знаходитися всі 

первинні й вихідні матеріали Служби новин та її регіональних підрозділів із можливістю миттєвого доступу. 

 Всі перераховані вище служби повинні працювати спільно в Об'єднаному ньюзрумі, який буде розташований у 

наявних приміщеннях на території  Українське радіо на Хрещатику,26 . 

Щоб створити потік якісних статтей і новин для різних платформ, НСТУ радикально змінить традиційні робочі 

процеси. Кооперація між телебаченням, радіо і новими медіа НСТУ, спільне використання досліджень, планів, 

матеріалів і статтей стануть стандартною практикою СМ. При цьому, при підготовці випусків формуванні стрічки для 

різних медіаплатформ буде враховуватися специфіка кожної з них. 

Завдяки новій ефективній організації значно зменшиться кількість працівників, порівняно з теперішньою кількістю. 

Робота Об'єднаного ньюзруму в Києві буде забезпечуватися 200 співробітниками, які працюватимуть цілодобово в 3 

зміни, включаючи журналістів, творчий і технічний персонал, що забезпечує випуск і публікацію новин. Це означає 

поетапне скорочення штатів приблизно на 50% (зараз у новинних відділах працює майже 400 працівників). Це також 

дасть НСТУ змогу запропонувати конкурентоздатні умови праці, не нижчі за ринкові, відповідно, підвищивши вимоги 

до роботи персоналу. 

Орієнтовний бюджет створення Об'єднаного ньюзруму в Києві, розрахованого на 200 співробітників і постійних 60 

робочих місць, включаючи витрати на переобладнання, складе $3 млн. 

Створення нової Служби новин, що об'єднує національний і регіональні ньюзруми, що працюватимуть 24  , 

дозволить різко збільшити щільність інформаційного мовлення нової НСТУ, яка буде надавати набагато більше новин 

на ТБ й радіо, активно діятиме в Інтернеті, на мобільних телефонах і в соціальних медіа. 

Нова служба новин НСТУ планує використовувати найбільш передові технологічні досягнення в сфері передачі 

новин. Зокрема, передбачається використовувати алгоритм складання інформаційних випусків для різних аудиторій 

шляхом аналізу інтересів користувачів соціальних мереж. Вперше ця методика була використана американським 

новинним стартапом Buzzfeed і дозволила йому значно знизити середній вік споживачів новин і зайняти істотну 

частку ринку. 

Ще один напрямок, який буде розвивати нова Служба новин НСТУ ─ зворотний зв'язок з аудиторією. Сьогодні будь-

яка людина, що має доступ до Інтернету (близько половини українців мають доступ до Інтернету, і цей показник 

постійно зростає), не тільки має доступ до новин там, де їм треба, й тоді, коли треба, одним натисканням кнопки на 

смартфоні, але й cама може робити новини, відправляючи в ньюзрум НСТУ інформацію, відео, звук чи здійснюючи 



стрім із місця подій. Таким чином, Служба новин НСТУ, крім власної розвиненої мережі регіональних 

кореспондентів, отримає необмежену кількість добровільних кореспондентів, які висвітлюють події в країні та світі. 

Забезпечення тісного зворотного зв'язку з аудиторією дасть глядачам   слухачам   користувачам інформаційного 

мовлення НСТУ почуття причетності до  створення  суспільного мовніка і сприятиме зростанню їх громадянської 

відповідальності. 

Всі журналісти НСТУ зобов язані будуть вести свої публічні Twitter & FB аккаунти і також підтримувати зворотний 

зв'язок з аудиторією. 

Нова Служба новин змінить принципи подання міжнародної інформації. На перше місце буде поставлена 

раціоналізація ─ висвітлення тих подій за кордоном, які безпосередньо зачіпають інтереси України й українців. 

Буде налагоджено кооперацію із закордонними суспільними та іншими мовниками щодо обміну інформаційними 

сюжетами. НСТУ розгляне можливість створення власних закордонних корпунктів у найважливіших центрах 

міжнародної політики. При цьому будуть розглянуті найбільш бюджетні варіанти ─ від залучення до роботи в 

корпунктах українців за кордоном до кооперації з іншим українськими мовниками . 

Також буде забезпечено зовнішнє просування новин НСТУ в соціальних медіа, YouTube, Facebook і Twitter, що 

сприятиме збільшенню ринкової частки НСТУ і дозволить залучити активних користувачів до виробництва новин. 

Важливою умовою діяльності успішної Служби новин буде організація постійного процесу навчання і підвищення 

кваліфікації співробітників, а також проходження регулярних стажувань у регіональних підрозділах НСТУ і за 

кордоном. 

Важливо! Перераховані вище підходи мають бути реалізовані поступово і почнуть працювати на повну силу після 

реструктуризації та оптимізації НСТУ, її технічного і кадрового перезавантаження. 

 

РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ НСТУ 

У рамках створення нової НСТУ буде проведено радикальну поетапну перебудову структури регіональних філій НСТУ. 

Нові регіональні філії НСТУ будуть безпосередньо підпорядковані НСТУ, зобов'язані дотримуватися внутрішнього 

розпорядку і стандартів роботи НСТУ. Будь-яке втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб у діяльність 

регіональних філій НСТУ забороняється. Зобов язання Філії щодо поширення повідомлень органів влади 

визначаються виключно Законом і внутрішнім розпорядком НСТУ.   

Директор філії має виконувати адміністративне керування діяльністю філії, а також відповідати за збереження та 

ефективне використання власності НСТУ, переданої в розпорядження регіональній філії. При виконанні своїх 

професійних функцій співробітники філії будуть вертикально підпорядковані відповідним службам НСТУ. 

У коротко- і середньостроковій перспективі діяльність регіональних філій буде сфокусована на створенні, в першу 

чергу, інформаційного продукту для трансляції в національному і регіональному телерадіоефірі НСТУ, а також на 

випуску публікації новин у національних і регіональних нових медіа НСТУ. 

Регіональні служби новин НСТУ повинні будуть забезпечувати максимально повну об'єктивну і збалансовану картину 

подій у своєму регіоні, що задовольняє інформаційні потреби регіональної і національної аудиторії відповідно до 

високих стандартів НСТУ. 

Для цього в кожній із 24 областей України будуть створені регіональні ньюзруми, обладнані необхідною технікою і 

укомплектовані найкращими журналістами в регіоні з високим рівнем зарплат. Ньюзруми будуть об'єднувати 

можливості всіх медійних платформ НСТУ. 

У кожному регіональному ньюзрумі працюватимуть підрозділи зі збору, обробки і випуску регіональних новин, в т.ч. 

не менше 2-3-х знімальних груп (які працюють поза редакцією). Регіональні ньюзруми будуть активно 

використовувати зворотний зв'язок з аудиторією і розвивати мережу добровільних кореспондентів з числа 

регіональних глядачів   слухачів   користувачів. 



 

Регіональні ньюзруми забезпечуватимуть підготовку сюжетів для національного ефіру НСТУ та інших медіаплатформ 

НСТУ, а також будуть готувати і випускати в ефір регіональні інформаційні випуски (які транслюються у виділених 

вікнах на національних каналах НСТУ). Всі матеріали, підготовлені регіональними філіями, будуть зберігатися на 

центральному сервері НСТУ. Регіональні філії можуть використовувати матеріали, підготовлені іншими філіями, для 

підготовки власних регіональних інформаційних випусків. 

Високий рівень професіоналізму ведучих, операторів, журналістів і т.д. забезпечать безшовний мікс національних і 

регіональних програм НСТУ, якісну картинку і або звук національних каналів у регіонах. 

Орієнтовний штат регіонального ньюзруму складе 50 осіб, що передбачає істотне поетапне скорочення кількості 

співробітників порівняно з їх нинішньою кількістю. 

Для розміщення регіональних ньюзрумів будуть використовуватися наявні об'єкти філій. Компактність та 

економічність регіональних ньюзрумів дозволить вивільнити з експлуатації значні площі та істотно скоротити 

експлуатаційні витрати НСТУ в регіонах. 

Нова організація роботи служб новин НСТУ в регіонах дозволить різко збільшити щільність регіонального 

інформаційного мовлення і кількість регіональної інформації, яка пропонується національній аудиторії. 

Це допоможе перевернути з голови на ноги інформаційну піраміду в українських регіонах, збільшуючи інтерес 

слухачів до локальних подій, поступово забезпечуючи пріоритет місцевих новин над національними та світовими, і 

забезпечити зростання їх співпричетності і громадянської відповідальності. Глядач не завжди хоче знати, що 

відбувається в усій країні або у світі, іноді йому цікавіше дізнатися, що робиться на сусідній вулиці і це природно, і 

про це свідчить досвід “великих телекраїн”. 

Треба скористатися можливостями регіональних новини побудувати довіру до них, і саме там шукати родзинку 

СМ. 

У середньо- та довгостроковій перспективі планується подальший розвиток мережі регіональних філій НСТУ, які 

мають перейти від висвітлення подій в адміністративно-територіальних регіонах до таргетування так званих  

мікрорегіонів. Регіональні підрозділи, ньюзруми НСТУ будуть створені в більшості великих і середніх агломерацій 

України, що дозволить забезпечити більш спрямоване регіональне інформаційне мовлення, краще сегментування 

місць компактного проживання національних меншин і ще повнішу картину про події в регіонах, яка буде 

представлена національній аудиторії. 

Паралельно з розбудовою громадського мовлення на національному рівні, на порядок денний громадянського 

суспільства виходить питання створення мовників громад на місцевому і регіональному рівні, які будуть 

створюватися громадою, в громаді і за рахунок громади та діяти на принципах суспільного мовлення.  

НСТУ має надати всебічну підтримку цьому процесу, наприклад, шляхом сприяння регіональним громадським 

мовникам у створенні об'єднаного каналу територіальних громад. 

МОВЛЕННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

Важливим  напрямком діяльності НСТУ буде створення комфортного інформаційного середовища для національних 

меншин, які проживають в Україні, сприятливих умов для розвитку їх національних мов і сприяння у взаємній 

інтеграції суспільного і культурного життя національних громад, українських регіонів і України загалом. 

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 в загалом. 

При цьому сюжети про найцікавіші події в житті національної громади будуть розміщуватися в національному 

телерадіоефірі й на інших медійних платформах НСТУ. 

Перебудова роботи таких філій, як наприклад, Закарпатська та Чернівецька, буде проводитися з обов'язковим 

урахуванням специфіки цих регіонів. У рамках Херсонської філії НСТУ буде забезпечено регіональне інформаційне 

мовлення кримськотатарською мовою.  



 

У середньостроковій перспективі, в рамках подальшого розвитку мережі регіональних філій НСТУ, планується 

організація більш сегментованого регіонального мовлення в місцях компактного проживання національних меншин, 

зокрема, в Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Херсонській областях. 

МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

Другий за значенням пріоритет НСТУ! 

Майбутнє України безпосередньо залежить від того, які цінності будуть закладені у нових членів суспільства. 

Мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії НСТУ крім виконання своєї базової функції з формування в нового 

покоління загальнолюдських цінностей, має забезпечити рішучий відхід від цінностей тоталітарного суспільства ─ 

«радянських» і  «русского мира», з одночасним прищепленням новим громадянам національних і європейських 

цінностей. 

Базова засада ─ сприяння всебічному ─ емоційному, розумовому та фізичному ─ розвитку маленьких глядачів, 

становленню дітей та підлітків, їх спроможності взаємодіяти між собою та навколишнім світом, виховувати дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища та підготовка до дорослого життя. 

Програми НСТУ, розраховані на перехідний вік і молодіжну аудиторію, будуть спрямовані на виховання критичного 

мислення, громадянської відповідальності, основ юридичної та медійної грамотності. 

Важливо зазначити, що мовлення для дітей та юнацтва повинно враховувати вікові особливості сприймання 

інформації цією категорією глядачів слухачів. 

При плануванні дитячого мовлення НСТУ будуть враховуватися сучасні реалії. Як показують дослідження, діти від 3 

до 16 років практично не дивляться традиційне телебачення взагалі, а у віці 16-25 – лише частково. Сьогодні 

найкращий подарунок для дитини – планшет чи смартфон.  

Дитячий контент НСТУ має бути адаптований до вимог усіх мобільних платформ, особливо YouTube, і повинні бути 

створені  

безкоштовні додатки YouTube канали для дітей різного віку, які дозволять дітям бути не просто пасивними 

споживачами телевізійного контенту, але й безпосередніми учасниками процесу. 

Переважна більшість наявних каналів YouTube першої сотні наповнені контентом, орієнтованим на дітей віком від 3 

до 16 років. Фаворити перегонів на українських каналах: ІНТЕР, 1+1, СТБ, Україна, ICTV та інші у першій сотні 

займають у них місця після 40 (СТБ ─ 10-те лише тоді, коли в ефірі «X-фактор», «Танцюють усі»). А перша п ятірка 

виглядає так: дитячі розважальні Youtube-канали MisterMax та MissKaty (по 8 млрд переглядів), ігрові канали Ярик 

Лапа та DILLERONPLAY (по 2,4 млрд переглядів). Пізнавальний канал SlivkiShow(1 млрд переглядів). 

Дитячі програми НСТУ повинні бути зняті в форматі high-definition. За допомогою новітніх технологій поєднання 

«живого» навколишнього середовища зі створеними комп ютерними анімаційними героями має створюватися 

неймовірне видовище. Прикладом може служити суспільне телебачення Швеції, де переважна більшість дитячих 

каналів адаптуються для перегляду через мобільні пристрої. 

Сьогодні життя екранних героїв для дітей іноді ближче, ніж життя власних батьків. А дитині завжди цікаве життя 

дорослих. Саме тому навчатися дорослому життю діти нерідко починають не за моделлю стосунків власних батьків, а 

за зразком героїв і героїнь із фільмів та серіалів. 

У рамках виробничого підрозділу НСТУ потрібно створити динамічну структуру за продюсерською моделлю, яка б 

створювала для дитячої аудиторії абсолютно НОВИЙ контент: динамічний, яскравий, ігровий, пізнавальний та 

персоніфікований. Дитина з планшетом буде дивитися цей продукт лише тоді, коли відчує, що він створений не для 

дітей взагалі, а для неї персонально. Це виклик, який Суспільне мовлення має прийняти. Через 5 років ми взагалі 

забудемо про аналогове телемовлення, а цифра та кабель сприйматимуться, як щось архаїчне. Тому вже сьогодні 

потрібно зосередитись на світовому тренді – мовлення стає яскравою грою, поступово залишаючи традиційні 

телеприймачі, зосереджується у мобільних пристроях: планшетах, смартфонах, смартгодинниках, гнучких екранах, 

пристроях доданої реальності. 



 

Основні напрямки мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії НСТУ: 

1. Мовлення для дітей та юнацтва має складатися з таких елементів:  

- розважальний блок (анімація, серіали, тощо);  

- пізнавально-навчальний блок; 

- соціальний блок (проблеми молоді та юнацтва); 

- блок передач для дорослих про дітей, спрямованих на актуальні питання виховання і не розрахованих на дитячий 

перегляд. 

4. До всіх продуктів цього блоку мовлення має застосовуватися жорсткий критерій якості і відповідності формату і 

завданням СМ. 

5. Програми для дітей НСТУ повинні враховувати специфічні вимоги щодо вікової специфіки, змістовного 

наповнення, жанрових особливостей, зображальної естетики й рекомендованої тривалості. 

4. До власного виробництва продуктів цієї категорії або аналізу закупного продукту повинні обов'язково залучатися 

фахівці по роботі з дітьми та юнацтвом. 

5. Продукти цієї категорії не можуть пропагyвати агресію, насильство, антисоціальну поведінку або містити як 

пропаганду шкідливих «дорослих» звичок, так і будь-які елементи дискримінації. 

6. Повне виключення з дитячого і молодіжного контенту НСТУ творів радянського періоду, в т.ч. УРСР, а також будь-

яких продуктів виробництва країни-агресора. 

Замість «традиційного набору» пострадянських каналів протягом перехідного періоду, поки буде нарощуватися 

власне виробництво програм, дитячій аудиторії НСТУ будуть представлені найкращі зразки закордонних дитячих 

програм виробництва США, Великобританії і ЄС, які не мають часової прив'язки, такі як канонічна дитяча програма 

«Вулиця Сезам», «Скеля Фреглів», «Свинка Пеппа», серії програм ВВС про тварин, «Пригоди Цин-Цина», «Навколо 

світу за 80 днів», «Бджола Майя», дитячий науково-популярний серіал «Ах!» і т.п. 

НСТУ буде поступово збільшувати частку продуктів власного оригінального виробництва в цій категорії. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНЕ МОВЛЕННЯ 

- Цей тип мовлення має включати в себе дискусійні ток-шоу (з акцентом на змiст, а не “шоу”), публіцистичні 

програми, спеціальні розширені репортажі та огляди. 

- Продукти мають висвітлювати значущі для суспільства теми та процеси. 

- Продукти мають транслюватися доступною, зрозумілою для широкого загалу мовою, не вдаючись до складної 

термінології; 

- Продукти мають віддзеркалювати максимально можливий спектр думок та ставлень до теми, що розглядається; 

- Продукти мають виконуватися на високому рівні технологічної та професійної якості. 

- НСТУ звертатиме особливу увагу на підбір тем і якість дискусій, з метою виключення будь-яких форм 

маніпуляцій, потрапляння в ефір постановочних дискусій на соціальну та ін. тематику і відповідність високим 

редакційним стандартам СМ. 

 

 

 

 



 

 

ПІЗНАВАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 

- Цей тип мовлення має включати різноманітні документальні фільми та програми з широкого спектру тематик: 

історія країни, Європи, світу, видатних діячів, тощо.  

- ТБ і РМ продукт має охоплювати максимально можливий спектр цікавих для широкого загалу напрямків 

пізнання. 

- Продукт відбирається за критеріями якості, сучасності та актуальності за їх змістом і способом подання. 

- В ефір не може потрапляти продукція, які перейшли межу давності або не підтримують баланс точок зору щодо 

суперечливих подій. 

- В ефір не потраплятиме продукція, яка пропагуює або містить елементи антисоціальної поведінки і т.п. 

СПОРТИВНЕ МОВЛЕННЯ 

1. Цей тип мовлення має стратегічне значення і має включати всі найцікавіші та найбільш видовищні 

спортивні подій світового, європейського, національного та місцевого рівня. 

2. Має транслюватися максимальна кількість спортивних подій, у яких беруть участь українські спортсмени та 

команди. Пріоритет надаватиметься видовим видам спорту. 

3. 3 особливим акцентом мають транслюватися успішні для України спортивні проекти (футбол, бокс, тощо), 

які допоможуть культивації почуття гордості за свою країну та спонукатимуть формуванню національної ідентичності.  

4. Трансляції повинні мати ексклюзивний характер та бути цікавими для широких верств населення України. 

РОЗВАЖАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 

1. Розважальне мовлення має включати декілька категорій продуктів: 

- художні фільми та серіали (збільшуючи частку власного виробництва в цій категорії в середньо- і 

довгостроковій перспективі); 

- розважальні програми, які відповідають формату СМ. В цю категорію обов'язково мають входити командні 

змагання за участю української сторони.  

2. До всіх продуктів цього блоку мовлення має застосовуватися жорсткий критерій якості. 

3. Продукти цієї категорії не можуть пропагyвати насильство, антисоціальну поведінку та ін., містити будь-які 

елементи дискримінації. 

4. Повне виключення з кінопоказу НСТУ творів радянського періоду, в т.ч. УРСР, а також будь-яких продуктів 

виробництва країни-агресора. Поодинокі винятки з цього правила можливі і тільки повинні його підкреслювати. 

5. Частка власного виробництва продуктів цієї категорії має поступово збільшуватися. 3акупні продукти мають 

проходити жорсткий відбір за рівнем якості і виступати в ролі якісних орієнтирів для власного виробництва. 

Нова команда НСТУ, за домовленістю з Держкіно України, забезпечить прем'єрний показ в ефірі НСТУ художніх і 

документальних фільмів, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

У середньо- та довгостроковій перспективі НСТУ, крім розвитку власної виробничої бази, планує виділяти на 

конкурсній основі гранти на виробництво художніх і або документальних фільмів “на замовлення НСТУ”, які 

відповідають завданням СМ. 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ  

Позиціонування та планові орієнтири за аудіторіями каналів НСТУ 
 

Є три складові успіху будь-якого медіа:  

- покриття 
- наповнення сітки мовлення 



- маркетинг  
 
1) Покриття каналів НСТУ: 

Канал УТ-1 УТ-2 Регіональ
ні канали 

УР-1 УР-2 
Про
мин
ь 

УР-3 
Культ
ура 

Статус Загаль
но-
націон
альне 
покрит
тя 

Загально-
націонал
ьне 
покриття 

Присутні у 
всіх 
регіональ
них 
мультипл
ексах 

137 
частот: 
найбіль
ша 
мережа 
в ФМ-
діапазо
ні 

Фак
тичн
о не 
має 
пок
ритт
я 

Факти
чно 
не 
має 
покри
ття 

Що 
робити 

   Розбу
дову 
мережі 
УР-1 має 
бути 
продов
жено 

Не
обхі
дно 
буд
уват
и 
ФМ- 
мер
ежу 

Нео
бхідн
о 
будув
ати 
ФМ- 
мере
жу 

2) Наповнення сітки мовлення каналів НСТУ 

Існуючи канали НСТУ не мають якісного програмування  

3) Маркетинг каналів НСТУ 

Існуючи канали НСТУ не мають єдиного бренду та маркетингової стратегії  

 Найближчі завдання (1 
рік) 

Мета (2-3 роки) 

По всіх 
платформах (ТБ, 
радіо, інтернет) 

Створення і 
позиціонування нових 
платформ 

Позиціонування/ре-
позиціонування 
існуючих 

Розробка єдиного 
бренду українського 
суспільного мовлення  

Формулювання чіткої, 
зрозумілої ідеї та 
маркетингової стратегії 

Зайняти лідируючі 
позиції в інформаційному 
сегменті для всіх 
платформ НСТУ 

  Найближчі завдання (1 рік)  

По всіх ефірних 
каналах  

- побудувати нові формати всіх каналів 
- позиціонувати або репозиціонувати всі канали 
- виключити внутрішню конкуренцію та перетинання 

аудиторій 
- збалансувати аудиторії каналів за віком 
- збільшити частку жіночої аудиторії 
- перейти від дикторсько-беземоційної до принципово нової 

динамічної, енергійної і довірчої манери ведення ефіру і 
подання інформації 



 
Позиціонування єфірних каналів НСТУ 

 
К
а
н
а
л 

Формат Найближчі завдання 
(1 рік) 

Мета (2-3 роки) 

   Україна, міста 50 
тис.+, 18+ 

У
Т
-
1 

Cуспільно-політичний 
Флагманський канал НСТУ 
широкого формату з 
акцентом на 
інформаційне мовлення 
Головний канал краïни 
Аудиторія 16+ 
універсальна 

Збалансувати 
аудиторію за віком та 
статтю 
Повернутися в 20-ку 
18+ 

Увійти в 10-ку  

У
Т
-
2 

Культурно- освітнiй 
Культурологічний канал 
про історію і культуру: 
національну та світову, в 
найширшому контексті 
Аудиторія 25+ спеціальна 

Інтернаціоналізація, 
модернізація, 
розширення вікових 
рамок аудиторії 
Баланс аудиторії за 
статтю 

Увійти в 20-ку  
Зайняти лідируючі 
позиції серед нішевих 
каналів 

У
Т
-
3 

Регіональний 
Канал загального інтересу 
Аудиторія 25+ 
універсальна 

Створити концепцію 
Виключити 
конкуренцію та 
забезпечити чітке 
розмежування за 
аудиторіями з УТ-1 

Зайняти лідируючі 
позиції серед 
регіональних каналів 
Україна, міста 50 
тис.+, 12-65 

У
Р
-
1 

Cуспільно-політичний 
Інформаційно-розмовна 
інтерактивна станція 
Головне радiо краïни 
Аудиторія 25+ 
універсальна 

Увійти в 10-ку. 
Стати лідером 
сегменту talk-radio по 
Києву й Україні 
загалом  

Утримувати лідируючі  
позиції 

У
Р
-
2 

Молодіжний 
Музично-інформаційна та 
розважальна станція.  
Головний майданчик 
краïни з просування 
сучасної української 
музики та національної 
молодіжної культури. 
Аудиторія 16+ молодіжна 

Увійти в рейтингі - 
створення ФМ-
мережі. 
Побудова 
муз.формату - 
укр.музика 
укр.мовою + новини в 
форматі 
Інфотейнмент з 
метою омолодження 
споживачів 
інф.мовлення НСТУ. 
Запуск онлайн-
платформи нішевих 
радіоформатів 
національної музики 
(УР-рок, УР-денс, УР-
ретро та ін.) 

Увійти в 10-ку* 

У
Р
-
3 

Культурно-освітнiй 
Культурологічна станція 
про історію і культуру: 
національну та світову, в 
найширшому контексті. 
Аудиторія 25+ спеціальна 

Увійти в рейтингі - 
створення ФМ-
мережі. 
Інтернаціоналізація, 
модернізація, 
розширення вікових 
рамок аудиторії 
Баланс за статтю. 

Увійти в 10-ку* 
Зайняти лідируючі 
позиції серед нішевих 
станцій 

 



МАРКЕТИНГ І ПРОСУВАННЯ КАНАЛІВ НСТУ 

Мають бути розроблені єдиний бренд українського суспільного мовлення, чітка і зрозуміла ідея та 

маркетингова стратегія просування по всіх каналах/платформах НСТУ. 

Кампанія просування на ринку має проводитись з активним використанням кросс-промоушн з іншими 

платформами НСТУ. Також, можуть бути задіяні Інтернет просування, контекстна реклама, точкова зовнішня та ін. 

реклама в місцях концентрації цільової аудиторії, спільні акції з масовими брендами, фонове мовлення в публічних 

місцях та ін. Важливим напрямком просування має бути стимулювання посилань на НСТУ як на джерело.  

 

МЕРЕЖІ МОВЛЕННЯ 

 

Перехід на цифрове мовлення 

До настання планового терміну відключення ефірного аналового мовлення в червні 201  року НСТУ повинна 

прийняти стратегічне рішення про подальші шляхи поширення телевізійного сигналу. Сьогодні НСТУ фактично 

платить двічі за доставку одного і того ж програмного продукту до одного й того ж глядача – за ефірне аналогове 

мовлення і за мовлення в пакеті Т-2. 

Перед НСТУ стоїть серйозна дилема: 

1. Відмовитися від аналогу і повністю перейти на цифрове телевізійне мовлення, що означає стартувати із 

покриття, яке менше від звичного аналогового покриття; 

2. Зберегти аналогове мовлення на тій території, де відсутнє або значно обмежене порівняно з аналоговим, 

цифрове телевізійне мовлення;  

2-й варіант можна вважати компромісним, він дозволить зробити втрати покриття менш відчутними, хоча й 

передбачає продовження подвійних платежів за цифровий та аналоговий сигнал у ряді регіонів.  

НСТУ має наполягати на виконанні оператором Зеонбуд його зобов'язань по забезпеченню повного покриття або 

сприяти в створенні / або сама виступити ініціатором створення нового альтернативного оператора цифрового ТБ, 

який забезпечить таке покриття. 

Супутникове мовлення 

Цей спосіб доставки телевізійного сигналу повинен використовувати лише: 

- для здійснення телевізійного і радіомовлення на територію «спеціальних інформаційних зон»: Донбас та Крим; 

- для доставки телевізійного сигналу до передавачів у Закарпатській області (інших технічних можливостей у цій 

гірській місцевості не існує); 

- як спосіб технічної доставки радіосигналу до передавачів УР-1, УР-2, УР-3. 

Виконання перерахованих вище завдань повинно бути зосереджено на 1 супутнику (2 телепотоки + 3 радіопотоки) з 

отриманням відповідних пакетних пільг від провайдера. При цьому сигнал УТ-1 повинен залишатися відкритим, а 

сигнали УТ-2 і радіоканалів доцільно передавати в кодованому вигляді з метою зменшення ширини смуги і 

покращення якості. 

Наземне радіомовлення 

1. Для забезпечення сталої роботи Українського радіо, у частині поширення контенту, оперативного керування 

технологічними процесами, УР повинно мати відокремлену адміністративну та технологічну структуру у складі ПАТ 

НСТУ, складовою якої стане регіональне радіомовлення; 

2. Завершити розбудову мереж у FM-діапазоні для поширення програм УР-1, УР-2, УР-3 в обласних центрах и 

великих населених пунктах.  

Річні експлуатаційні витрати на трансляцію УР складуть: 



УР-1 (FM-мережа) – 18,85 млн грн на рік; 

УР-2 (FM-мережа) – 18,85 млн грн на рік; 

УР-3 (FM-мережа) – 18,85 млн грн на рік. 

3. Радіопередавачі, які сьогодні використовуються концерном РРТ для поширення програм НСТУ, повинні бути 

передані на баланс компанії. У цьому випадку економія від застосування існуючих в концерні знижок складе до 

50%. 

4. Радіопокриття НСТУ має будуватися в ФМ-діапазоні. 

5. У міру посилення ФМ-звучання  вжити заходів на базі  залишків дротового  

НСТУ має сприяти створенню локальних радіомовників  громад, надаючи їм безкоштовно програму УР в якості 

базової програми, тим самим забезпечуючи мікропокриття радіопрограм НСТУ. 

6. В перспективі НСТУ має розбудувати мережу поширення програм Українського радіо в цифровому стандарті 

DAB+, що дозволить зменшити витрати на трансляцію радіосигналу орієнтовно вдвічі. 

 

 

ВСРУ та Середні хвилі (СХ) 

Ще 2 важливих та пов'язаних між собою питання, які належить вирішити новій команді НСТУ - що робити з ВСРУ та 

СХ-мовленням? 

З одного боку, технологія СХ-мовлення застаріла, кількість СХ-приймачів постійно зменшується, як і використання СХ 

в розвинених країнах. З іншого боку, СХ - чи не єдиний засіб забезпечити українське мовлення в спеціальних 

інформаційних зонах - в Криму і окремих районах Луганської та Донецької областей (звісно, не рахуючи Інтернету).  

Також, СХ використовуються сьогодні для іномовлення на Росію і Європу (втім ефективність СХ-мовлення на Європу 

викликає великі сумніви в зв'язку з практично повною відмовою європейців від цього діапазону).  

Проте, як би там не було, функції мовлення в спеціальних інформаційних зонах та за кордоном є швидше функціями 

держави, ніж суспільного мовника. Сьогодні поточні витрати НСТУ на здійснення тількі СХ-мовлення становлять 23,3 

млн грн на рік (УР-1,2,3, ВСРУ). 

НСТУ має розглянути можливість передачі СХ-мовлення разом з ВСРУ до складу Мультимедійної платформи 

іномовлення МІП.  

Якщо ВСРУ та СХ залишаться в складі НСТУ, потрібно виділити їх в дочірні підприємства та розпочати пошук 

їхдодаткового фінансування, в т.ч. закордонного. Після знаходження джерел фінансування, доцільно 

реструктурувати ВСРУ та виконати модернізацію мереж потужного радіомовлення в СХ-діапазоні для поширення 

програм Українського радіо на 100% території України з подальшим переходом до цифрового формату в стандарті 

DRM, що дозволить поліпшити якість і істотно скоротити витрати на експлутацію. Орієнтовний бюджет модернізації 

становить 240 млн.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКЛАМА 

Часткове фінансування діяльності НСТУ за рахунок реклами та комерційної діяльності 

Після репозиціонування каналів НСТУ та їхнього виходу на планові показники має бути проведено ретельний аналіз 

рекламних і комерційних можливостей усіх платформ НСТУ з подальшим проведенням відкритого тендеру на 

рекламне обслуговування каналу, умови якого повинна затвердити Наглядова Рада і результатом якого має стати 

укладення ексклюзивного договору з сейлз-хаусом, який запропонує найвигідніші умови. 

У перспективі, НСТУ прагне до виходу на показник 20% доходів від продажу реклами та спонсорства в загальній 

структурі доходів (з урахуванням встановлених законом обмежень). 

У наведеній нижче таблиці подаються дані про частку реклами і спонсорства в структурі фінансування системи СМ 

деяких європейських країн: 

Країна / вид доходів Реклама і 
спонсорство 

ФРН 9 % 

Великобританія 0 % 

Данія 1 % 

Італія 37 % 

Швеція 1 % 

Польща 37 % 

Франція 0 % 

 

 



ТЕЛЕБАЧЕННЯ УТ-1 

 
Мiсiя i вiзiя Першого каналу 

 
Перший канал НСТУ має стати головним каналом країни, що об'єднає всю Україну, основним, 

найнадійнішим і найавторитетнішим джерелом інформації для громадян України, яке формуватиме 

порядок денний українського суспільcтва. 

Перший канал повинен стати унікальною для українського медійного простору платформою, 

яка поєднає оперативність і динаміку новин, глибину і аналітичність розмовних програм, 

грунтовність документальних фільмів, а також образність та яскравість ігрових фільмів і серіалів.  

Ми розуміємо інформацію як всю сукупність знань та відомостей, які отримує глядач із 

програм телеканалу. Ми прагнемо не просто розширити світогляд глядачів (переважна більшість 

яких ніколи не виїжджала за межі свого регіону), а допомогти їм – на базі нових знань ─ сформувати 

інше ставлення до навколишнього світу, до своєї країни, міста, будинку, до людей, що мешкають 

поруч і на іншому боці світу, усвідомити, що нас об єднує і чим ми відрізняємося. 

У фокусі Першого має стати ЛЮДИНА, життя, потреби, прагнення, страхи, бажання «простого 

українця». Канал має стати найближчим до людей. Ми найкраще розуміємо їх потреби та цінності, 

ми знаємо, чим живуть різні регіони, соціальні групи та національні меншини, тому що прагнемо 

цього і тому що маємо найширше покриття і найкраще розвинену мережу регіональних 

представництв. Перший має використовувати всі можливості зворотного зв язку. Глядачі можуть 

бути не просто свідками чи учасниками подій та процесів, що відбуваються у країні та регіонах, а й 

виступати в ролі експертів, носіїв певних знань. 

Канал має об єднати у своїх лавах найавторитетніших українських журналістів та знакових для 

українського телебачення людей і формувати нові стандарти якості та вимоги до програм та 

програмування. 

 Автори та ведучі програм Суспільного мають бути не просто яскраві особистості і мати гарну 

зовнішність (це всеж таки не модельна агенція), а викликати насамперед довіру. Перший повинен 

наслідувати приклад лідерів телеефіру США і Західної Європи, чиї телезірки- як правило, зовсім не 

молоді люди, а скоріше навчені досвідом “метри”. Обличчя флагману НСТУ теж повинні мати радше 

консервативну зовнішність, володіти інтелектом та життєвим досвідом, при цьому бути відкритими 

та відвертими і не бути скомпроментованими пропагандою і маніпуляціями, які довгі роки панують 

в українських медіа. Довіра до суспiльного мовника має формуватися і через високі стандарти 

редакційної политіки, і через довіру до його ведучих. 

Розуміючи загальний напрямок в якому повинен рухатися Першій канал суспільного 

мовлення, перебудова каналу, особливо його інформаційного мовлення, повинна розпочатися вже 

зараз.  

Наступним кроком має бути істотне збільшення власного виробництва каналу. Розробці 

стратегії розвитку власного виробництва повинен передувати збір якісної аналітики:  про те, які 

емоційні потреби є в широкої аудиторії українців та що вони хотіли б бачити саме в програмах 

суспільного мовлення.  



Телебачення взагалі рухається в бік спрощення, концентруючись на розвагах в легкому, 

доступному форматі. З одного боку — це природно, бо місія телебачення — перш за все розважити. 

Але з іншого — телебачення є інструментом дуже сильної дії і його роль суспільство не повинно 

недооцінювати. ТБ - це медійна технологія, яка робить глядача спочатку лояльним саме до цього 

каналу, а потім проникає в його свідомість, нав'язує «правильні» переконання, впливає на його 

світогляд, дає йому заміну спілкування тощо. 

Суспільне має та може собі дозволити створювати продукт для вдумливих людей, навіть 

розважальний, і змушувати їх думати ще більше.  

Більшість каналів, які колись виготовляли дуже успішні формати, зосереджені сьогодні на шоу. 

Опоненти в студії ток-шоу годинами переливають з пустого в порожнє, буквально тримаючи один 

одного за горло. А що з того для людини, яка провела цей відрізок свого свого життя перед 

екраном?  

Суспільне повинне забезпечити у своїх програмах баланс шоу та інтелекту, роблячи акцент 

насамперед на зміст. Перший повинен зосередити на собі глядачів, які шукають чогось особливого, 

якими Перший буде пишатися, бо вони допитливі, вдумливі, їм важко нав язати якусь думку. Це 

глядачі, які не поспішають, хочуть розумних та гострих розмов перед телевізором.  

При цьому повинні бути використані  відповідні механізми, медійні технології, закони 

драматургії тощо, які дозволять побудувати місточок між широкою аудіторією Першого та її 

інтелектуальним  сегментом.  

МОВА ВЕДЕННЯ ПРОГРАМ ТЕЛЕКАНАЛУ: 

100% національного мовлення Першого буде здійснюватися українською. 

( Регіональне мовлення буде здійснюватися переважно українською та мовами меншин, які 

компактно проживають у кожному конкретному регіоні. Найважливіші програми мають 

супроводжуватися сурдоперекладом і або субтитруванням.) 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТЕЛЕКАНАЛУ: 

Перший канал – флагманський cуспільно-політичний канал НСТУ повинен бути орієнтований 

на найширшу, універсальну аудиторію всіх громадян України. Програмування каналу в кожен 

конкретний проміжок часу буде здійснюватися з урахуванням різних цільових аудиторій. Та все ж 

при програмуванні, відборі та виробництві продуктів канал орієнтуватиметься, перш за все, на 

аудиторію 35-55 рокiв, чоловіки та жінки, вся Україна, які мають певний життєвий досвід, займають 

активну життєву позицію, приймають та впливають на прийняття рішень. 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 

Аналізуючи конкурентне середовище, потрiбно згадати, що до появи Суспільного телебачення 

каналів такого ґатунку та напрямку не існувало. Отже, Перший стане унікальним каналом, який сам 

формує конкурентне середовище для інших телеорганізацій, оскільки для нього головну роль грає 

суспільна місія, а не інтереси власників. 

Втім, для Першого є два види традиційного конкурентного середовища: в аудиторії та 

контенті. Щодо аудиторії – це канали першої шістки національних рейтингів, щодо контенту – 

канали інформаційні та нішеві пізнавальні. 



ПРОГРАМНЕ НАПОВНЕННЯ ТЕЛЕКАНАЛУ: 

- Новини та інформаційні програми 

- Розмовні програми 

- Документальні публіцистичні фільми та програми 

- Докудрами та докуфікшн  

- Ігрові фільми та серіали  

- Дитячі програми та анімаційні фільми 

- Спортивні трансляції та програми 

Оcобливостi програмування i органiзацiï дiяльностi телеканалу: 

- Програмна сітка Першого має бути простою, зрозумілою та логічною і має передбачати 

можливості внесення змін для спеціального програмування у пам ятні та святкові дні.  

- Програмування каналу буде здійснюватися за жорсткою вертикальною сіткою, з 

урахуванням різних цільових аудиторій у кожен конкретний проміжок часу. 

- Основою програмної сітки Першого стане інформаційне мовлення. Планується значно 

збільшити щільність випусків національних і регіональних новин, які стануть інформаційним тлом 

для сприйняття інших програмних продуктiв. 

- Випуски новин, програми та фільми мають виходити саме там, де є їх аудиторія. Схильність 

українського глядача до формування певних традицій та його інертність вимагають вибудовувати 

чіткі лінійки подібних за своєю формою та змістом програм, фіксацію їх у часі. 

- Згідно з домовленістю з Держкіно, на Першому (та інших каналах НСТУ) буде 

здійснюватися прем'єрна трансляція продуктів, які фінансуються з бюджету держави. 

- Перший канал, крім ефірного мовлення, буде активно використовувати можливості нових 

медіа підтримувати двосторонній зв'язок з аудиторією. Всі працівники Першого повинні будуть мати 

Facebook & Twitter акаунти. Програма передач каналу, теми майбутніх випусків новин і передач 

прямого ефіру будуть анонсуватися з використанням інтернету і соціальних мереж. Трансляція 

передач власного виробництва буде здійснюватися на власному каналі YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СІТКА МОВЛЕННЯ ТЕЛЕКАНАЛУ 

Орієнтовна сітка (будні) 

Ранок на 
Першому 
7:00-9:00. 

Інформуємо, 
але й 

заряджаємо 
гарним 

настроєм 

 
 

Iнфотейнмент-шоу Першого: iнформуємо розважаючи.  
Ранок має бути добрим. Ранкове шоу повинно 
концентруватися на тому, що в Україні відбувається, але 
розглядаючи крізь призму «перемог», а не «зрад».  
Крім того, ми маємо максимально йти в регіони, показуючи 
життя «пересічного українця», який мешкає, наприклад, у 
невеликому містечку Адамівка, що на Дніпропетровщині, чи 
містечку Самбір на Закарпатті, чи Краматорську на 
Донеччині, та, навіть, в Одесі!  
Якщо ми розповідаємо про підняття тарифів, то маємо 
пояснити, як можна економити. 
Ми маємо знаходити людей, які ризикнули і змінили своє 
життя на краще. 
Про позитивні тренди соціальних мереж, новітні технології. 
Про книжки, музику, твори наших співгромадян и не тільки. 
Тобто, про досягнення! 
Також в ранковому блоці - короткий мультик для дітей, які 
збираються в дитсадок або школу, інформація про погоду в 
регіонах України кожні 15 хвилин. 
Час і коротка інформація про погоду будуть відображатися 
на екрані. 
У рамках ранкового блоку будуть виходити 2 коротких 
інформаційних випуски з анонсами майбутніх подій та 
інформацією про погоду. 
Ранковий блок буде готуватися національним ньюзрумом і 
програмною службою каналу. 

9:00  
Щоденне 

сімейне шоу, 
орієнтоване на 

жінок-
домогосподарок 

Тематика «все в одному і всього потроху»: кулінарія, дiєти, 
схуднення, здорове харчування, жіноче здоров я, медичні 
поради, повсякденна мода, корисні поради по господарству, 
чоловiки, дiти та жіночий погляд на актуальні події, тощо. 1-2 
ведучих та гостi 
Аналог ранкових проектів американського телеканалу ABC 
LIVE with Kelly/ Rachael Ray/ The View і т.д.  

10:00 
Ток-шоу про 

здоров’я 

Медичне ток-шоу - авторитетний лікар відповідає на питання 
аудиторії по широкої тематики. Кожна передача має 
спеціалізацію, для розкриття якої запрошується профільний 
фахівець. 
Аналог щоденного шоу на каналі CBC “The Dr. Oz Show” 

11:00 – 12:00 
Очима 

очевидця 
 

Регіональне 
мовлення 

Годинний ранковий інформаційний марафон про останні 
події в місті, регіоні, а також про найголовніше в Україні та 
світі. Ведучі та запрошені гості обговорюють головні теми 
дня в регіональному контексті. Також у програмі - детальна 
інформація про погоду та дорожню обстановку в обласному 
центрі, регіональні спортивні й ділові новини, новини 
сусідніх регіонів, анонси культурних подій. Інформація 
постійно оновлюється. 



Готується регіональним ньюзрумом із використанням 
матеріалів національного та інших регіональних ньюзрумів. 

12:00 
Новини 

Національний інформаційний випуск, 20  
Докладно і зрозуміло про події в Україні та світі. Як це 
впливає на «пересічного громадянина». Де Україна у 
світових розкладах. Яким чином світові події впливають на 
нашу країну, кожного українця. Як багато залежить від 
кожного громадянина і який вплив мають рішення і події на 
нього. 

12:20 – 16:00 Серіал 1 Документальний фільм Спортивна 
трансляція Серіал 2 

16:00 
Новини 

Національний інформаційний випуск, 20  
Докладно і зрозуміло про події в Україні та світі 

16:20 – 17:00 Молодіжний серіал 

17:00 – 18:00 
Очима 

очевидця 
 

Регіональне 
мовлення 

Годинний вечернiй інформаційний марафон про останні 
події в місті, регіоні, а також про найголовніше в Україні та 
світі. Ведучі й запрошені гості обговорюють головні теми дня 
в регіональному контексті. Також у програмі - детальна 
інформація про погоду та дорожню обстановку в обласному 
центрі, регіональні спортивні й ділові новини, новини 
сусідніх регіонів, анонси культурних подій. Інформація 
постійно оновлюється. 
Готується регіональним ньюзрумом із використанням 
матеріалів національного та інших регіональних ньюзрумів. 

18:00 Національний інформаційний випуск, 20  
Докладно і зрозуміло про події в Україні та світі 

18:20 – 19:30 Документальний фільм спортивна трансляція 

19:30 – 20:30 Cуспільно-політичне ток-шоу в прямому ефірі за участю 
авторитетного ведучого Першого і 1-2 пари гостей, які мають 
відношення до актуальних подій і представляють різні точки 
зору: відомих політиків, політологів, журналістів, діячів 
мистецтва, громадських активістів тощо. Завдання – в 
обстановці змістовного, шанобливого і не маніпулятивного 
діалогу найбільш повно розкрити інформаційну картину дня. 

20:30 Вечірня казка – передача для дітей 

21:00 – 22:00 
Головні 
новини 

Годинний вечірній інформаційний марафон про головні події 
в Україні та світі. Ведучі та запрошені гості обговорюють 
головні новини дня. Серед інформаційної картини дня ми 
обираємо 3-4 теми, які детально «розкладаємо» перед 
глядачем. Зокрема, жодна подія не відбувається у вакуумі. 
Береться контекст, розглядаємо подію під різними кутами і 
намагаємося зрозуміти, як історія розвиватиметься далі. Це 
все за допомогою компетентних гостей у студії, експертів, 
включень тощо. 
Готується національним ньюзрумом із використанням 
найцікавіших матеріалів регіональних ньюзрумів. 

22:00 – 23:00 Серіал  прайм-тайм 

23:00 -00:00 Лінійка розмовних програм, створених харизматичними 
ведучими Першого – Т.Цимбал, Ю.Макаров, М.Вересень та 
інші. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BE%D1%83


Авторські програми власного виробництва («Війна і мир», 
«Світло», «Надвечір”я», «Віра. Надія. Любов») 

00:00 
Новини 

Національний інформаційний випуск, 20  
Докладно і зрозуміло про події в Україні та світі 

00:20 -01:00 Серіал  

01:00 -07:00 Повтори випусків Новин, авторських програм, 
документальних фільмів, спортивних трансляцій  

 
Особливості сітки вихідних днів /прайм-тайм 

П ятниця 
вечір 

Кінопоказ вихідного дня 

Субота 
вечір 

Спортивна трансляція  

Неділя 
вечір 

Кінопоказ вихідного дня 

 Інформаційно-аналітичний огляд минулого тижня 
Програма буде присвячена поточним подіям і представлятиме 
найкращі аналітичні матеріали та розслідування тижня, 
підготовлені спеціалізованими редакціями чи спеціально 
створеними групами у співпраці з регіонами. 
Цей щотижневий журнал новин намагатиметься сформувати 
порядок денний на наступний тиждень. У понеділок вранці інші 
платформи НСТУ далі висвітлюватимуть події, розповіді про які 
вийшли в неділю, подаючи розгортання історії, спонукаючи до 
обговорення й шукаючи способів вирішити порушені проблеми. 
Таким чином, мета – перетворити недільний журнал теленовин 
на флагман виробництва новин НСТУ.  

 
Суспільне має та може собі дозволити створювати продукт для вдумливих людей, навіть 

розважальний, і змушувати їх думати ще більше.  

Загальні підходи НСТУ та філій при подготовці  національних і регіональних 

інформаційних марафонів: 

Матеріали можуть бути важливими (наприклад, в регіоні зросла вартість проїзду в 

громадському транспорті) чи цікавими (в місті розробили новий спосіб економити на опаленні 

в міськраді). Окрім того, зважаємо, що тема може бути ширшою і цікавою не тільки у власному 

регіоні, а й в інших (але не обов'язково на національну аудиторію). Давайте не забувати: ми з 

вами ТЕЛЕБАЧЕННЯ, тому маємо, в першу чергу, думати про те, що ми будемо ПОКАЗУВАТИ.  

Пріоритет завжди треба надавати ЛЮДИНІ, а не чиновнику. Тобто, якщо це можна 

зробити через героя — саме так краще й робити. 

 

 

 

 



Жанрові форми: 

Тип Коментарі хронометраж 

ВМЗ (БЗ, 
Студія+відео, 
відео в 
сюжеті) 

Закадровий текст треба писати під 
відео! Фактично, пояснювати, 
коментувати. Використання 
звернення «на цих кадрах», «ось 
подивіться» і т.д. - вітається. В ідеалі 
— спочатку монтується відео і, лише 
потім — пишеться закадровий текст. 
Як варіант – використовуємо графіку. 

До 30 сек. 

Графіка 
(графіка в 
сюжеті) 

Використовується або для ілюстрації 
цифр (графіки, гістограм), або для 
ілюстрації місця події (карта), або для 
ілюстрації події (імітації, принцип 
роботи), або для ілюстрації героя 
(портрети).  
Графіка ОБОВ'ЯЗКОВО повинна мати 
назву, що несе суть інформації. Карта 
повинна містити назву місцевості, 
центру територіально-
адміністративної одиниці, про яку йде 
мова (району, області, країни). 
Орієнтир - карти зі шкільного атласу 
з географії. 

До 30 сек. 

Синхрон 
(синхрон в 
сюжеті, 
лайф) 

Синхрон має бути емоційним, 
містити нову інформацію, не повинен 
повторювати закадровий текст чи 
текст підводки. Може бути 
«лайфом», про що слід попередити, 
поставити титр в необхідному місці і 
залишити коментар. Увага! Емоція в 
синхроні має бути на першому місці! В 
пріоритеті саме “лайфи”, тобто коли 
в кадрі відбувається дія, а не тільки 
“голова, що говорить”.  
УВАГА! Бліци, опитування на вулиці і 
т.д. КАТЕГОРИЧНО заборонені, 
оскільки не несуть жодного 
інформаційного навантаження. 

30-40 сек 

Сюжет У сюжеті повинна бути чітко 
зрозуміла тема та ідея. Тема — це 
про, про що у вас сюжет. Наприклад: 
пікет під міськрадою. Ідея — жанр, в 
якому ми тему розкриваємо. Приклади 
— нижче.  
Загальні вимоги — дотримуємося 
хронометражів БЗ і синхронів.  Текст 
пишеться під відео, а не навпаки.  
Жанри:  
 

 

Сюжет-
репортаж 

Розповідь про те, ЯК відбувалася подія. 
Звертаємо увагу на деталі. 

Репортаж – 
до 2,5 хв. 



Зберігаємо хронологію і географію 
подій.  
Наприклад, репортаж про те, як люди 
пікетували міськраду. Починаємо з 
того, як вони збираються. І далі в 
хронології розповідаємо аж до 
закінчення пікету. 

Сюжет-сторі Портрет людини, живої істоти або 
неживого предмета. Варіант - кількох 
героїв, об'єднаний однією ідеєю. 
Зберігаємо хронологію і географію 
подій. Чітко дотримуємося героя.  
Наприклад, знаходимо героя, який 
добровільно вийшов на пікет і 
розказуємо, як він живе, що його 
спонукало і т.д. Варіант, коли героєм 
може бути група людей: розказуємо, 
як люди в соцмережах знайшли 
однодумців, і організувались в групу. І 
тепер вимагають забезпечення своїх 
прав.  
Приклад, коли героєм може бути 
предмет: ось це — найстаріша 
будівля. Почали її будувати ще в 16 ст. 
Потім кілька разів перебудовували. А 
сьогодні тут відкрили музей. 

Сторі — до 2,5 
хв. 

Сюжет-
розслідування 

Зйомка процесу пошуку відповіді на 
конкретне питання. Героєм 
матеріалу може бути сам журналіст! 
Зберігаємо хронологію і географію. 
Об'єктивність - наш принцип. 
Вітається використання прихованої 
камери, проведення аналізів і т.д.  
Наприклад: здорожчав проїзд. Тема 
розслідування: скільки насправді має 
коштувати квиток. Перераховуємо. 
Наприклад: Чи не проплачений пікет 
вийшов до мерії? 
Наприклад, Чому якість ямкового 
ремонту така погана? 

Розслідування 
– 3 хв. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



НСТУ «КУЛЬТУРА» 

Найближчі завдання - модернізація, інтернаціоналізація, розширення вікових рамок аудиторії. 

МІСІЯ ТЕЛЕКАНАЛУ:  

Обрії  культури безмежні. І програми каналу «Культура»  не повинні обмежуватись 

мистецтвом, як таким. Місія каналу – зупинити шквал брутальності та несмаку, зацікавити і повести 

глядача до кращих зразків світової та європейської культури, зокрема й української . Канал має стати 

запитаною альтернативою бездуховності та примітивізму, бути перепоною на шляху лінгвістичного 

варварства, забезпечувати вихід з імперських стереотипів генеалогії української культури, 

фундатором її європейського контексту, бути підґрунтям духовного відродження народу України та 

українців зокрема. 

ЗМІСТ ТЕЛЕКАНАЛУ 

Канал «Культура» має ґрунтуватись на  100% мовленні  перфектною українською, 

представляти  музику, літературу, театр, артхаусне кіно, образотворче і декоративно-прикладне 

мистецтво, архітектуру і т. ін., популяризувати найвищі досягнення вітчизняної і світової духовної і 

матеріальної культури. Очевидною є необхідність для каналу «Культура» зробити відчутний крок від 

розмов про культуру до подачі взірців культури. Класичної культури у широкому розумінні цього 

слова, оскільки сучасне не значить не класичне.  

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 світу, в тому числі відомими та забутими 

українськими замками, фортецями та палацами, більшість яких потребує негайного видновлення, 

бачити шедеври світого мистецтва, творчість найкращих музикантів та співаків, вистави провідних 

театрів України і світу, кращі зразки класичного і артхаусного кіномистецтва, дивитися, чути і 

спілкуватися з класиками театру, літератури і кіно, 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.  У  синтезі ми говоримо про життя в усіх його 

проявах через призму культурного спадку європейської самобутньої держави Україна.  

ОСНОВНЕ СПРЯМУВАННЯ КАНАЛУ 

Треба усвідомлювати, що канал «Культура» існує у контексті інтелектуальної атрофії, 

відсутності елементарної культурної поінформованості, оскільки десятиліттями телевізійні канали в 

переважній більшості продукували або цілковитий несмак, або примітивізм. Окрім загальної 

тенденції, такий підхід був негласним владним замовленням, оскільки культурно дезорієнтованим 

суспільством набагато легше маніпулювати. 

Таким чином, одним з основних напрямків каналу "Культура" має бути здебільшого 

відтворення, а іноді й створення культурного прошарку в суспільстві. Разом з тим, якщо ми і 

говоримо про певну елітність, то маємо  на увазі  орієнтування на частину суспільства, сукупність 

людей, які почувають чи хочуть почувати себе європейцями. 

 

 



 

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

Формат каналу визначено  як культурно-освітній. Попри важливість освітньої складової, 

розуміємо, що це не означає застосування дидактики в чистому вигляді, оскільки такий підхід мав 

би щонайменше передбачати жорстку диференціацію за віком, систему постановочних завдань 

тощо. Утім, маємо зважати на досвід поколінь, зокрема, Костянтина Ушинського з його педагогікою 

співробітництва, розумінням дидактики як виховної освіти. Отже, в умовах визначеного формату 

освітня складова  - передусім просвітництво в широкому розуміння цього слова, один із засобів 

пізнавати навколишній світ, вчитись чомусь новому. Такий продукт,  хоча й матиме вікову прив‘язку, 

буде цікавим до перегляду всією сім‘єю. 

Засобів до реалізації – безліч. Найперше – продукувати освітні роліки та науково-

документальні фільми. Також освітня складова має приростати контекстуально, принагідно. Проект 

сітки мовлення передбачає програми, які моделюють освітню аудиторію. Еволюція криптографії та 

еволюція рас, середньовічний суд та історія українського права, нейроінтелект і мотивація хакерів, 

влаштування всесвіту та альтернативний розвиток розуму, школа здоров‘я і таємниці слова – ці та 

інші теми для «Відкритого уроку» та телевізійного журналу «Квадратура круга». Після завершення 

першої хвилі змін постане питання створення великого інтерактивного пізнавального формату 

вихідного дня, котрий буде ґрунтуватись на використанні дидактичних ігр. Ще один великий 

освітньо-пізнавальний формат пам‘яті Бернстайна «Музика для всіх» буде створено за участі 

художніх колективів Українського радіо задля спільного пізнання високого мистецтва.  

ПОЗИЦІЯ ТЕЛЕКАНАЛУ 

Жанр спілкування з аудиторією в жодному випадку не повчання, а спільне відкриття і духовна 

пригода. Канал має назву "Культура", тобто, показуємо, обговорюємо не тільки український 

доробок, а й культури інших народів. Певна річ, що при такому підході зв'язок з українською 

культурою лише посилюється через формування європейської національно-культурної свідомості на 

українських теренах, розуміння проблематики крізь призму досвіду інших європейських країн.  

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КАНАЛУ 

Цільова аудиторія не виключає дітей та юнацтво, але аудиторне ядро каналу - у параметрі 25+, 

оскільки культурні пласти, супутня проблематика передбачають певний освітній, а головніше - 

життєвий досвід. Відзначимо, однак, що мова може йти не тільки і не стільки про звичних сегментах 

аудиторії, які характеризуються соціально-демографічними параметрами - віком, рівнем освіти, 

доходами і т.п. В даний час суспільство дробиться на все більш компактні субкультурні групи, в яких, 

наприклад, віковий показник виявляється неголовним. При цьому навіть невеликі за розміром групи 

можуть мати значний вплив і на культурне життя, і на соціальні процеси. 

КОНВЕРГЕНЦІЯ  

Наступним етапом після репозіціонування 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. 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Конкурентне середовище не сформоване. Власне, як і аудиторія. Втім, за медіа показниками, 

канал Культура буде конкурувати з нішевими пізнавальними комерційними каналами. 

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ БЛОКИ  КАНАЛУ 

Має бути органічне поєднання малої і великої форми. Основою сітки мовлення мають стати 4 

випуски Новин, низка прямоефірних форматів, концертні, пізнавальні програми, а також 

документальні, художньо-документальні фільми. Низка малих форм (Кіноафіша, Поетичне слово, 

Театральна афіша, Мистецька афіша, Бувальщина та ін..) покликані коригувати темпоритм каналу. З 

16:00 до 18:00 мають розміститись дві лінійки дидактичного складу: «Програмний твір» та 

«Відкритий урок».  

НОВИНИ НА КАНАЛІ КУЛЬТУРА 

В інформаційних випусках пріоритет віддається новинам культури – театральним і 

кінопрем'єрам, виставкам, новинкам книжкового, видавничого ринку, а також всім подіям, які 

мають відношення до культурного життя суспільства і культурного процесу, що відбувається не 

тільки в нашій країні, але і в світі. Випуски новин каналу Культура розповідають про те, чому в 

інформаційних випусках звичайних медіа приділяється мінімум уваги.  

Велика увага в інформаційних випусках буде приділятися регіональним новинам. Очевидно, 

що зараз в регіонах проходить величезна кількість різного роду культурних заходів, інформація про 

які не доходить до столичного слухача. Ми намагатимемося заповнити цю прогалину в 

національному ефірі. 

Новини для каналу Культура готуватимуться національним ньюсрумом з використанням 

матеріалів регіональних філій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовна сітка мовлення каналу Культура (будні) 

6.00.00 - 

6.10.00 
Новини каналу Культура 

6.10.00 - 

6.15.00 
Поетичне слово 

  

6.15.00 - 

6.22.00 

МУЗИЧНО- ПІЗНАВАЛЬНА ПРОГРАМА 

«Ранок з «Культурою» ( спільно з радіоканалом «Культура». 

Варіант поєднання каналів: «міст») 

6.22.00 - 

7.26.00 

«Тільки пісня» 

 ( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Олег Скрипка. 

Акустичний концерт в Sullivan Hall, Піккардійська Терція "Концерт 

на A Capella fest Kiyv 2016", Оксана Муха ,, Зоре моя вечірняя») 

7.26.00-

7.36.00 

Гостьова студія 1 

7.36.00-

7.40.00 

«Музика на всі часи» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: The Best of Henry 

Mancini 

7.40.00-

7.55.00 

Гостьова студія 1 

7.55.00-

7.59.00 

«Crossover Jazz» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Фестиваль джазу 

у Стокгольмі\North Sea Festival\Фестиваль джазу в 

Монтре\Фестиваль джазу в Марсьяці, "Альфа Джаз Фест" у Львові) 

8.00.00-

8.05.00 
Новини каналу Культура 

8.05.00-

8.10.00 

«Музика на всі часи» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: André Rieu 

Wonderful World (Live in Maastricht 2015), Магія Штрауса (Ураїнське 

радіо) 

8.10.00-

8.20.00 

Гостьова студія 2 



8.20.00-

8.25.00 

«Тільки пісня» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: ТЕЛЬНЮК: 

Сестри - Все упованіє моє... «Марія» [Тарас Шевченко] Mad Heads - 

Пісня Сирени, Mr Carlos Santana & his Wife (great drummer) Live 

2011, "Ніч яка місячна" оркестр Andre Rieu, солистка Анна Reker.) 

8.25.00-

8.40.00 

Гостьова студія 2 

8.40.00 - 

8.45.00 

Мистецька афіша 

8.00.00 - 

8.00.12 

 Оголошення часу + Позивні каналу 

8.00.12 - 

8.05.00 

«Музика для дорослих» (music for adults) 

(  номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Золоті хіти  на 

концерті «Рок-Симфонія», Девід Гарретт (David Garrett з  

программою «кроссовер» - «Від Баха до AC DC», Rock & Rieu - 

Andre Rieu) 

8.05.00-

8.25.00 

Студія «Глас народу»3 

(Vox pópuli. vox Déi) 

8.25.00-

8.30.00 
«Тільки пісня» 

8.30.00-

8.32.00 
Мудрість поколінь 

8.32.00-

8.50.00 

Студія «Глас народу»3 

(Vox pópuli. vox Déi) 

8.50.00-

8.55.00 
Театральна афіша 

8.55.00-

8.59.00 
«Музика на всі часи» 

8.59.00-

9.00.00 

Студія прощання МУЗИЧНО- ПІЗНАВАЛЬНА ПРОГРАМА 

«Ранок з «Культурою» ( спільно з радіоканалом «Культура») 

9.00.00-

9.05.00 
Новини каналу Культура 

9:05:00 – 

9:30:00 

«Музична скарбниця» 

Тематичний телевізійний журнал. Короткі студії та широке музичне 

цитування 



9:21:00 – 

9:21:12 
Позивні каналу 

9:21:12 – 

9:25:00 
Анонс 

9:25:00-

10:00:00 
«Культурний простір» (Спільний проект. Інтерактив). Пр.ефір 

10.01.00-

10.58.00 

«Мистецькі історії» 

 сторінки культурного літопису. Головними дійовими особами 

«Мистецьких історій» є провідні художні колективи, фольклорні 

ансамблі, солісти, інструменталісти-віртуози.   

(Дивовижний світ українського бароко. Диригент Володимир 

Шейко. Будинок звукозапису \\ Барток і Дворжак. Диригент: 

Деніел Хардінг.  Концертний зал Бервальдхаллену) 

10:58:00-

11.00.00 

Анонс 

11.00:00-

11.44.00  

Фільм «Леонардо Да Вінчі» (повтор вечірнього прайму) 

Україна, Документальний, Драма, 44 хвилини 

Він створював винаходи, що вважалися справжньою магією. Але 

крім наукової діяльності, Леонардо приділяв чимало часу і 

живопису, створюючи прекрасні картини і фрески, черпаючи для 

них натхнення у своєму  бурхливому та цікавому житті. 

11.44.00-

12.00.00 

«Квадратура круга» 

Цикл пізнавальних програм, присвячений минулому, сучасному та 

майбутньому науки, тобто, цікавому і незвичайному. 

12.00.00-

12.00.12 

Оголошення часу + Позивні каналу 

12.00.12-

12.05.00 

Анонс  

12.05.12-

12:51:00 

 «Дивовижні світи Ціолковського» (повтор вечірнього показу) 

Україна, Документальний, Біографія, 44 хвилини 

Фільм присвячений життю і науковій діяльності геніального 

вченого, завдяки якому людство зробило перші кроки у вивченні і 

підкоренні космосу. 

12:51:00-

12:56:00 

Поетичне слово 



12:56:00-

13:00:00 

Бувальщина. (коротка оповідка з життя великих) 

13:00:00-

13:54:00 

Фільм « І я таки жив» (повтор вечірнього показу) 

Україна. Документальний. Драма. 54 хвилини 

Наскільки життя і Божий дар Шевченка є благодатною темою для 

творчого осмислення, настільки вони залишаються незапитаними. 

Фільм «І я таки жив» - це спроба торкнутися живого Шевченка, 

відкрити серце для його слова, можливо, з його допомогою 

з‘єднати українське минуле і майбутнє, адже він писав «і мертвим, 

і живим, і ненародженим землякам своїм». 

 

13:54:00-

14:00:00 

Кіноафіша 

14:00:00-

14:30:00 

 «Добридень» 

Історико-культурний альманах. Пр. ефір 

15:30:00-

16:00:00 

 «Музична скарбниця» 

Тематичний телевізійний журнал. Короткі студії та широке музичне 

цитування. 

16.00.00-

16.45.00 

«Відкритий урок» 

Програма-лекція, багатокамерна зйомка відкритим прийомом. 

16:45:00-

16:50:00 

Театральна афіша  

16:50:00-

18:00:00 

«Програмний твір» 

Приміром, Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім‘я»  

(Театр ім.. Франка) 

18.00.00-

18.59.00 

«Культура і життя» 

 (Гості студії; тематично про все, що ми відносимо до поняття 

«Культура», рубрикатор, пр. ефір) 

19:00:00-

19:00:12 

Оголошення часу + Позивні каналу 

19.00.12-

19.20.00 
Новини каналу Культура 



19.20.00-

19.46.00 

BBC. Документальний фільм. 3Х26 хвилин.   

Ім‘я художника Ієроніма Босха назавжди залишилося в історії 

мистецтва середньовіччя. Енн Джеймс вирушає в подорож, щоб 

зрозуміти містицизм Босха. Автор фільму побуває в Іспанії, 

Португалії та Голландії. Як і всі великі художники, Босх був не 

прийнятий сучасниками. Його оголосили єретиком, алхіміком і 

чаклуном. Про життя і смерть генія відомо небагато. Його творчість 

недоступна для масової свідомості. Щоб зрозуміти його картини, 

потрібно розбиратися в символіці середніх віків і розуміти 

алегоричну мову. 

Або 

Документальний фільм із циклу «Осердя української душі» 

Фільм 1 «Петриківка» 

19:46:00-

20:00:00 

Українська фантазія 

20:00:00-

20.20.00 
Новини каналу Культура 

20:20:00-

21:00:00 

Фільм «Моцарт – суперзірка» 

ARTE. Документальний фільм. Історія, біографія, музика.   

Він сучасний і актуальний, він унікальний. Через 200 років після 

смерті Моцарт став іконою. Мільйони проданих дисків, фанати у 

всьому світі, музика, яка випередила час. Новатор, артист-

провокатор, він закінчив життя у злиднях у 35 років. У нього 

трагічна доля, подібна долі рок-зірки. Щоб зрозуміти, чи можна 

порівняти Моцарта з поп-зірками, потрібно повернутися в той 

момент, коли ця дитина з'явилася в колисці, 2  січня 1 56 року, і 

над ним схилилися не музи року, а музи генія. 

21.00.00-

21.59.53 

«Вечірній дивертисмент».  

Робоча назва т.з. тематичних вечорів, котрі передбачають 

наскрізне ведення і тему в різножанрових проявах. Відповідно, 

подачу знакових фрагментів вистави, опери, оперети, концерту чи 

мікрофільму, розширеного репортажу з мистецької галереї.  

Пр.ефір 



22.00.00-

22.48.00 

Фільм «Все про Ван Гога» 

BBC. Документальний фільм. 3 серії х 48 хвилин 

Фільм розповідає про найвизначніший період творчості Ван Гога, 

котрий, страждаючи душевною хворобою, створив свої 

найвідоміші полотна, а також відкриває невідомі сторінки життя 

художника. До того,  як остаточно присвятити себе живопису, 

Вінсент працював шкільним учителем, лінгвістом і навіть 

проповідником... 

Або  

Документальна драма із циклу «Шестидесятники» 

Фільм перший «Тютюнники» 

22:48:00-

23:00:00 

Д\Ф «Путівник прочанина»\\ «Україна - terra incognito»\\ 

«Замальовки DW» 

23:00:00-

24:00:00 

«Музика звідусіль» 

Робоча назва великого формату. 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 джаз. 

 

Наявний контент необхідно доповнити українським. Почасти 

концертним, почастии як docutainment. 

00:30:00-

01:00:00 

«Театральні сезони» 

 У передачах цього циклу - найкращі вистави українських театрів, 

які стали етапними подіями в історії театрального мистецтва. 

(Потребують якісної багатокамерної зйомки та озвучки)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛІВ НСТУ 

Місія - об єднувати Україну.  

Ми цікаві своєю різноманітністю, необхідно посилювати бажання нашої аудиторіі знати про 

унікальності кожного регіону, про свою  неповторність. 

Засобами телебачення і радіомовлення « зшити  українське суспільство, 

Україну». 

Завдання регіональних мовників(мережі )– максимальне забезпечення інформаційних 

потреб населення окремо взятих територіальних громад ( територія області) засобами 

телебачення та радіо про життя регіону , враховуючи історично-культурні, національні 

особливості та традиціі людей, які там проживають 

Разом з 2-ма загальнонаціональними каналами, НСТУ успадкувала від НТКУ мережу з 24 

регіональних каналів, представлених в регіональних цифрових мультиплексах, на яких 

транслюються програми виготовлени регіональними філіями (кол.ОДТРК). При цьому обсяг 

мовлення в різних регіонах суттево різниться. 

До прийняття нової концепції регіонального мовлення НСТУ, мовлення на всіх 24 каналах 

має бути приведене у відповідність до стандартів суспільного мовлення і переведене на 

уніфіковану програмну сітку, яка буде включати в себе: 

- Інформаційні програми, підготовлені регіональними філіями для трансляції в своїх 

регіонах 

- Програми мовами національних меншин, що компактно проживають у цьому регіоні 

- Дайджести регіональних новин, підготовлені національним ньюсрумом 

- Власний та / або придбаний програмний продукт НСТУ 

- Продукт регіональних філій, вироблений на замовлення НСТУ для трансляції в ефірі 

мережі регіональних каналів* 

Особливості програмування мережі регіональних каналів: 

- Весь програмний продукт, що транслюється в ефірі регіональних телеканалів 

повинен відповідати високим стандартам якості і проходити приймання НСТУ. 

- Програмні слоти регіональних каналів не повинні перетинатися за наповненням та 

аудиторією зі слотами Першого каналу. 
- Інформаційні випуски в ефірі регіональних каналів і Першого каналу повинні бути 

розведені в часі. 
- Допускається розміщення на регіональних каналах повторних ефірів продукту, що 

раніше транслювався в ефірі Першого каналу. 
- Мова мовлення - українська та мови національних меншин, що компактно 

проживають в даному регіону. 

 

 



Виготовлення програмного продукту на замовлення НСТУ 

Довідково. 

У 2016 році регіональними філіями вироблялося понад 850 телепередач власного 

виробництва. В середньому 15% з них - студійні передачі, побудовані за сценарієм «бесіда 

ведучого з 1-2 гостями в студії». Філії намагалися урізноманітнити таку бесіду шляхом 

введення у передачу 1-2 тематичних сюжетів. Серед видів жанрів, які найчастіше зустрічалися 

у більшості філій, - бесіда в студії (з сюжетами чи без них), інтерв’ю, тележурнал, ток-шоу (та 

ж бесіда, але із більшою кількістю запрошених гостей). Тобто кількість назв передач власного 

виробництва коливалася від 14 (Суми) до 56 (Вінниця), а жанрове вирішення обмежувалося 4-

5 видами. Здебільшого ці програми не вирізнялися складними режисерськими та 

монтажними підходами та не відповідали стандартам суспільного мовлення. 

На перехідний період регіональні філії мають зосередетися на виробництві власних 

інформаційних програм, що висвітлюють події у своєму регіоні та пропонують гладачам 

максимально повну інформаційну картину. 

При цьому регіональним філіям  буде надано можливість брати участь в конкурсах НСТУ 

на отримання фінансування під виробництво програмного продукту певної тематики, за 

певним форматом, орієнтованого на певні аудиторії та призначеного для трансляції в 

об’єднаному ефірі мережі регіональних каналів. Весь продукт, виготовлений на замовлення 

НСТУ, має відповідати високим стандартам якості НСТУ та принципам суспільного мовлення. 

Як правило, продукт виготовлений регіональною філією на замовлення НСТУ має зберегати 

регіональні особливості цього регіону та актуальність для глядачив решти регіонів.  

Структура сітки  «UA: Регіони» - перехід до обмінного виробництва 

Мовлення : 24 години на добу 

З 00:30 по 6:00 – нічні повтори  (5,5 годин) 

Із 18,5 оригінальних годин: 

 3 години – власне виробництво 

 2 години –  це закупний продукт 

 1,5 години  на міжслотовий повтор упродовж дня 

 12 годин на обмінний продукт.  По 0,5 години на кожну телекомпанію щоденно . 

Обмінний продукт буде вироблятися за замовленням дирекції за наступними  критеріями: 

жанровість, вік аудиторії, формат, збереження регіональних особливостей та актуальність для 

решти регіонів. 

 Регіон виробляє контент для слоту за чіткими критеріями: вік, аудиторія, жанр – але він 

вільний в тому, яку обрати форму, чи тему, чи акцент, чи зміст 

Тривалість одного циклу – 1 квартал, далі буде відбуватися зміна виробника 

 

 



 

Особливості програмування телеканалів: 

Відсутність дублювання контенту; єдиний центр замовлення програмного продукту; чітке 

розмежування відносно аудиторій і концепцій ,  різноманітність жанрової палітри теле-

радіопрограм ; 

побудова фільмопоказу(приклад ): 

UA Перший  UA Культура UA Регіони 

Художній фільм: 

Блокбастер для 

загальної 

аудиторії 

1 лінійка 

вихідного дня 

Художній фільм: 

Світове кіно 

(європейське, 

азійське, колишні 

республіки СРСР); 

фестивальне кіно; 

класика 

кінематографу; 

короткометражне 

кіно 3 лінійки 

щодня 

Художній фільм: 

Телесеріал для жіночої 

аудиторії; дитячий 

телесеріал; 

детектив/пригодниць

кий серіал 

2 лінійки щодня 

Мультфільм: 

_______ 

Мультфільм: 

Навчальний, 

пізнавальний для 

розвитку як 

доповнення до 

освітнього блоку 

для дітей 

дошкільного та 

шкільного віку 

Мультфільм: 

Мультсеріал 

розважальний для 

ранкового шоу, 

вихідного дня, 

«вечірньої казки» 

Документалістика 

Документальні 

блокбастери 

світових 

виробників та 

власного 

виробництва 

(замовлення) 

1 лінійка: прайм і 

вечірній 

постпрайм 

Документалістик

а 

Історична, історія 

кіно, історія 

музики, 

літератури, 

театру; 

мистецька; 

освітня, наукова  

Не менше 5 

лінійок щодня 

Документалістика 

Пізнавальна, 

прикладна: подорожі, 

корисні поради; 

кулінарія; спосіб 

життя; здоров’я 

2 лінійки щодня 

 



 

 

 

УНІФІКОВАНА  СІТКА МОВЛЕННЯ  для мережі регіонального мовлення 

(модель) 

Ч
а

с 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

6
:0

0
 

- 6
:1

5
 

Гімн 

України 

або 

«Молитва 

за Україну» 

Погода, цей 

день в 

історії, 

духовна 

настанова 

на день, 

блок 

анонсів на 

день, тощо. 

Гімн 

України 

або 

«Молитва 

за 

Україну» 

Погода, 

цей день в 

історії, 

духовна 

настанова 

на день, 

блок 

анонсів на 

день, 

тощо. 

Гімн 

України 

або 

«Молитва 

за Україну» 

Погода, цей 

день в 

історії, 

духовна 

настанова 

на день, 

блок 

анонсів на 

день, тощо. 

Гімн 

України 

або 

«Молитва 

за 

Україну» 

Погода, 

цей день в 

історії, 

духовна 

настанова 

на день, 

блок 

анонсів на 

день, 

тощо. 

Гімн 

України 

або 

«Молитва 

за 

Україну» 

Погода, 

цей день 

в історії, 

духовна 

настанова 

на день, 

блок 

анонсів 

на день, 

тощо. 

6
:1

5
 

- 

6
:3

0
 

Дайджест 

(повтор 

новин о 

19.00 без 

ведучого) 

 

Дайджест 

(повтор 

новин о 

19.00 без 

ведучого) 

 

Дайджест 

(повтор 

новин о 

19.00 без 

ведучого) 

Дайджест 

(повтор 

новин о 

19.00 без 

ведучого) 

Дайджес

т (повтор 

новин о 

19.00 без 

ведучого

) 

 
6

: 3
0

 

– 

6
:4

5
 

Музична 

програма 

або 

фіззарядка 

Музична 

програма 

або 

фіззарядк

а 

Музична 

програма 

або 

Фіззарядка 

Музична 

програма 

або 

фіззарядка 

Музична 

програма 

або 

фіззарядк

а 

6
:4

5
 

- 

7
:0

0
 

Мультфіль

ми 

Мультфіль

ми 

Мультфіль

ми 

Мультфіль

ми 

Мультфіл

ьми 

7
:0

0
 

- 

8
:1

5
 

Ранкова 

програма 

Ранкова 

програма 

Ранкова 

Програма 

Ранкова 

програма 

Ранкова 

програма 



8
:1

5
 

- 

8
:3

0
 

Особливост

і 

регіональн

ої кухні 

Особливос

ті 

регіональ

ної кухні 

Особливос

ті 

регіональн

ої кухні 

Особливос

ті 

регіональн

ої кухні 

Особливо

сті 

регіональ

ної кухні 

8
:3

0
 

- 

8
:4

5
 

Програма 

для мам 

Програма 

для мам 

Програма 

для мам 

Програма 

для мам 

Програма 

для мам 

8
:4

5
 

- 

9
:4

5
 

Телесеріал 

(повтор) 

Телесеріал 

(повтор) 

Телесеріал 

(повтор) 

Телесеріал 

(повтор) 

Телесеріа

л 

(повтор) 

9
:4

5
 

- 

1
0

: 

0
0

 

Програма 

для 

дошкільня

т 

Програма 

для 

дошкільня

т 

Програма 

для 

дошкільня

т 

Програма 

для 

дошкільня

т 

Програма 

для 

дошкільн

ят 

1
0

:0
0

 

- 

1
0

:1
5

 

Культурно-

мистецька 

програма 

Культурно

-

мистецька 

програма 

Культурно-

мистецька 

програма 

Культурно

-

мистецька 

програма 

Культурн

о-

мистецьк

а 

програма 

1
0

:1
5

 

- 

1
0

:4
5

 

Соціальні 

теми для 

незахищен

их верств 

населення, 

правові 

консультац

ії 

Соціальні 

теми для 

незахищен

их верств 

населення, 

правові 

консульта

ції 

Соціальні 

теми для 

незахищен

их верств 

населення, 

правові 

консультац

ії 

Соціальні 

теми для 

незахищен

их верств 

населення, 

правові 

консульта

ції 

Соціальні 

теми для 

незахище

них 

верств 

населенн

я, правові 

консульта

ції 

1
0

: 4
5

 

- 

1
1

:1
5

 

Домогоспо

дарство 

(Дім. Сад. 

Город) 

Домогоспо

дарство 

(Дім. Сад. 

Город) 

Домогоспо

дарство 

(Дім. Сад. 

Город) 

Домогоспо

дарство 

(Дім. Сад. 

Город) 

Домогосп

одарство 

(Дім. Сад. 

Город) 

1
1

:1
5

 

- 

1
1

:4
5

 

Поради 

психологів, 

лікарів, 

педагогів, 

тренерів, 

(для 

вразливих 

категорій 

громадян) 

Поради 

психологів

, лікарів, 

педагогів, 

тренерів, 

(для 

вразливих 

категорій 

громадян) 

Поради 

психологів, 

лікарів, 

педагогів, 

тренерів, 

(для 

вразливих 

категорій 

громадян) 

Поради 

психологів

, лікарів, 

педагогів, 

тренерів, 

(для 

вразливих 

категорій 

громадян) 

Поради 

психологі

в, лікарів, 

педагогів, 

тренерів, 

(для 

вразливи

х 

категорій 

громадян

) 

1
1

:4
5

 

- 

1
2

:1
5

 

Подорожі 

Україною. 

Краєзнавча 

програма 

Подорожі 

Україною. 

Краєзнавч

а програма 

Подорожі 

Україною. 

Краєзнавча 

програма 

Подорожі 

Україною. 

Краєзнавч

а програма 

Подорожі 

Україною. 

Краєзнав

ча 

програма 



1
2

:1

5
 - 

1
3

.0

0
 

Повтор 

вечірнього 

прямого 

ефіру 

Повтор 

вечірнього 

прямого 

ефіру 

Повтор 

вечірнього 

прямого 

ефіру 

Повтор 

вечірнього 

прямого 

ефіру 

Повтор 

вечірньог

о прямого 

ефіру 

1
3

:0
0

 

- 

1
3

:1
0

 

Короткий 

денний 

випуск 

новин (без 

ведучого) 

Короткий 

денний 

випуск 

новин 

(без 

ведучого) 

Короткий 

денний 

випуск 

новин (без 

ведучого) 

Короткий 

денний 

випуск 

новин 

(без 

ведучого) 

Коротки

й денний 

випуск 

новин 

(без 

ведучого

) 

1
3

:1
0

 

- 

1
3

:4
0

 

Повтор 

авторської 

програми 

або 

РЕЗОНАНС

у 

Повтор 

авторської 

програми 

або 

РЕЗОНАНС

у 

Повтор 

авторської 

програми 

або 

РЕЗОНАНС

у 

Повтор 

авторської 

програми 

абоРЕЗОН

АНСу 

Повтор 

авторсько

ї 

програми 

абоРЕЗОН

АНСу 

1
3

:4
0

 

- 

1
4

:1
0

 

Програма 

для дітей 

молодшого 

шкільного 

віку 

Програма 

для дітей 

молодшог

о 

шкільного 

віку 

Програма 

для дітей 

молодшого 

шкільного 

віку 

Програма 

для дітей 

молодшог

о 

шкільного 

віку 

Програма 

для дітей 

молодшог

о 

шкільног

о віку 

1
4

:1

0
 - 

1
4

:3

0
 

Мультфіль

м 

Мультфіль

м 

Мультфіль

м 

Мультфіль

м 

Мультфіл

ьм 

1
4

:3
0

 

- 

1
5

:0
0

 

Дитяча 

освітня 

програма 

(вивчення 

англійської 

мови, хобі, 

цікаві 

експериме

нти) 

Дитяча 

освітня 

програма 

(вивчення 

англійсько

ї мови, 

хобі, цікаві 

експериме

нти) 

Дитяча 

освітня 

програма 

(вивчення 

англійської 

мови, хобі, 

цікаві 

експериме

нти) 

Дитяча 

освітня 

програма 

(вивчення 

англійсько

ї мови, 

хобі, цікаві 

експериме

нти) 

Дитяча 

освітня 

програма 

(вивченн

я 

англійськ

ої мови, 

хобі, 

цікаві 

експерим

енти) 
1

5
:0

0
 - 

1
5

:3

0
 

Програма 

для 

підлітків 

Програма 

для 

підлітків 

Програма 

для 

підлітків 

Програма 

для  

підлітків 

Програма 

для 

підлітків 

1
5

:3

0
 - 

1
6

:0

0
 

Серіал для 

підлітків 

Серіал для 

підлітків 

Серіал для 

підлітків 

Серіал для 

підлітків 

Серіал 

для 

підлітків 



1
6

:0
0

 

– 

1
6

:1
0

 

 

Новини  

(мотиваці

йні  

сюжети за 

день) 

 

Новини 

(мотиваці

йні 

сюжети за 

день) 

Новини 

(мотиваці

йні 

сюжети за 

день) 

Новини 

(мотиваці

йні 

сюжети за 

день) 

Новини 

(мотивац

ійні 

сюжети 

за день) 

1
6

:1
0

 

- 

1
6

:2
5

 

Програма 

для жінок 

(догляд за 

собою, 

кар’єра, 

мода, 

цікаві 

захоплення

) 

Програма 

для жінок 

(догляд за 

собою, 

кар’єра, 

мода, 

цікаві 

захопленн

я) 

Програма 

для жінок 

(догляд за 

собою, 

кар’єра, 

мода, 

цікаві 

захоплення

) 

Програма 

для жінок 

(догляд за 

собою, 

кар’єра, 

мода, 

цікаві 

захопленн

я) 

Програма 

для жінок 

(догляд 

за собою, 

кар’єра, 

мода, 

цікаві 

захоплен

ня) 

1
6

:2

5
 –

 

1
7

:2

5
 

Телесеріал 

для жінок 

Телесеріал 

для жінок 

Телесеріал 

для жінок 

Телесеріал 

для жінок 

Телесеріа

л для 

жінок 

1
7

:2
5

 

- 

1
7

:4
5

 

Програма 

для всіх 

патріотичн

ої  

тематики 

Програма 

для всіх 

патріотич

ної  

тематики 

Програма 

для всіх 

патріотичн

ої  

Тематики 

Програма 

для всіх 

патріотич

ної  

тематики 

Програма 

для всіх 

патріотич

ної  

тематики 

1
7

:4

5
 - 

1
8

:0

0
 

Програма 

про 

економіку, 

бізнес 

Програма 

про 

економіку, 

бізнес 

Програма 

про 

економіку, 

бізнес 

Програма 

про 

економіку, 

бізнес 

Програма 

про 

економіку

, бізнес 



1
8

:0
0

 

- 

1
8

:3
0

 

МИ – 

УКРАЇНЦІ 

(Програми 

мовами 

нацменши

н/ 

Інтеграція 

в 

суспільств

о етнічних 

спільнот/

Програми 

для людей 

з 

особливим

и 

потребами

) 

або 

ГРОМАДА 

(життя 

невеликих 

громад, 

ефективна 

самоорган

ізація, 

суть 

децентрал

ізації) 

МИ – 

УКРАЇНЦІ 

(Програм

и мовами 

нацменш

ин/ 

Інтеграці

я в 

суспільст

во 

етнічних 

спільнот/

Програми 

для 

людей з 

особливи

ми 

потребам

и) 

або 

ГРОМАДА 

(життя 

невелики

х громад, 

ефективн

а 

самоорга

нізація, 

суть 

децентра

лізації) 

МИ – 

УКРАЇНЦІ 

(Програми 

мовами 

нацменши

н/ 

Інтеграція 

в 

суспільств

о 

етнічних 

спільнот/

Програми 

для людей 

з 

особливим

и 

потребами

) 

або 

ГРОМАДА 

(життя 

невеликих 

громад, 

ефективна 

самоорган

ізація, 

суть 

децентрал

ізації) 

МИ – 

УКРАЇНЦІ 

(Програм

и мовами 

нацменш

ин/ 

Інтеграці

я в 

суспільств

о 

етнічних 

спільнот/

Програми 

для 

людей з 

особливи

ми 

потребам

и) 

або 

ГРОМАДА 

(життя 

невелики

х громад, 

ефективн

а 

самоорган

ізація, 

суть 

децентра

лізації) 

МИ – 

УКРАЇНЦІ 

(Програм

и мовами 

нацменш

ин/ 

Інтеграці

я в 

суспільст

во 

етнічних 

спільнот

/Програм

и для 

людей з 

особливи

ми 

потребам

и) 

або 

ГРОМАДА 

(життя 

невелики

х громад, 

ефектив

на 

самоорга

нізація, 

суть 

децентра

лізації) 

1
8

:3
0

 

- 

1
9

:0
0

 

Платні 

програми 

або інших 

виробникі

в (органи 

місц.влади

, духовні, 

привітанн

я) 

Платні 

програми 

або інших 

виробник

ів (органи 

місц.влад

и, духовні, 

привітанн

я) 

Платні 

програми 

або інших 

виробникі

в (органи 

місц.влади

, духовні, 

привітанн

я) 

Платні 

програми 

або інших 

виробникі

в (органи 

місц.влад

и, духовні, 

привітанн

я) 

Платні 

програми 

або 

інших 

виробни

ків 

(органи 

місц.влад

и, 

духовні, 

привітан

ня) 



1
9

:0
0

 

- 

1
9

:3
0

 

Основний 

випуск 

новин з 

сурдопере

кладом 

урахуванн

ям потреб 

нацменши

н (26 хв)/ 

20+5 хв 

(для 

прикордо

нних 

областей) 

Основний 

випуск 

новин з 

урахуван

ням 

потреб 

нацменш

ин (26 

хв)/ 

20+5 хв 

(для 

прикордо

нних 

областей) 

Основний 

випуск 

новин з 

урахуванн

ям потреб 

нацменши

н (26 хв)/ 

20+5 хв 

(для 

прикордо

нних 

областей) 

Основний 

випуск 

новин з 

урахуванн

ям потреб 

нацменш

ин (26 

хв)/ 

20+5 хв 

(для 

прикордо

нних 

областей) 

Основни

й випуск 

новин з 

урахуван

ням 

потреб 

нацменш

ин (26 

хв)/ 

20+5 хв 

(для 

прикорд

онних 

областей

) 

1
9

:3
0

 

- 

2
0

:1
5

 

Прямоефі

рна 

передача 

(суспільно

-

політична 

тематика 

регіону) 

Прямоефі

рна 

передача 

(суспільн

о-

політична 

тематика 

регіону) 

Прямоефі

рна 

передача 

(суспільно

-

політична 

тематика 

регіону) 

Прямоефі

рна 

передача 

(суспільн

о-

політична 

тематика 

регіону) 

Прямоеф

ірна 

передача 

(суспільн

о-

політичн

а 

тематика 

регіону) 

2
0

:1
5

 

- 

2
0

:4
5

 

РЕЗОНАНС 

(резонансн

а подіяв 

регіоні, 

журналістс

ьке 

розслідува

ння, 

спецпроект

) 

РЕЗОНАНС 

(резонанс

на подіяв 

регіоні, 

журналіст

ське 

розслідува

ння, 

спецпроек

т) 

РЕЗОНАНС 

(резонансн

а подіяв 

регіоні, 

журналістс

ьке 

розслідува

ння, 

спецпроект

) 

РЕЗОНАНС 

(резонанс

на подіяв 

регіоні, 

журналістс

ьке 

розслідува

ння, 

спецпроек

т) 

РЕЗОНАН

С 

(резонанс

на подіяв 

регіоні, 

журналіст

ське 

розслідув

ання, 

спецпрое

кт) 

2
0

:4
5

 

- 

2
1

:0
0

 

Казка Казка Казка Казка Казка 
2

1
:0

0
 

- 

2
1

:3
0

 

Авторськи

й проект 

Авторськи

й проект 

Авторськи

й проект 

Авторськи

й проект 

Авторськ

ий проект 

2
1

:3
0

 

- 

2
2

:0
0

 

Час країни 

або новини 

інших 

виробників 

Час країни 

або 

новини 

інших 

виробникі

в 

Час країни 

або новини 

інших 

виробників 

Час країни 

або 

новини 

інших 

виробникі

в 

Час 

країни 

або 

новини 

інших 

виробник

ів 



2
2

:0
0

 

- 

2
2

:3
0

 

Програма 

для 

чоловічої 

аудиторії, 

ЗСУ 

(рибальств

о, спорт, 

авто-

новини) 

Програма 

для 

чоловічої 

аудиторії, 

ЗСУ 

(рибальст

во, спорт, 

авто- 

новини) 

Програма 

для 

чоловічої 

аудиторії, 

ЗСУ 

(рибальств

о, спорт, 

авто- 

новини) 

Програма 

для 

чоловічої 

аудиторії, 

ЗСУ 

(рибальст

во, спорт, 

авто-

новини) 

Програма 

для 

чоловічої 

аудиторії, 

ЗСУ 

(рибальст

во, спорт, 

авто- 

новини) 

2
2

:3
0

 

– 

0
0

.0
0

 

Х/ф, Д/ф, 

нарис 

Х/ф, Д/ф, 

нарис 

Х/ф, Д/ф, 

нарис 

Х/ф, Д/ф, 

нарис 

Х/ф, Д/ф, 

нарис 

0
0

:0
0

 

- 

0
6

:3
0

 

ПОВТОРИ (АБО СПЕЦІАЛЬНІ НІЧНІ ПРОГРАМИ) 

 

 

 

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 

Модель функціонування регіональних філій в перехідний період відпрацьована на 

прикладі відновлення мовлення колишніх Донецької та Луганської ОДТРК. Тоді 

постачальники телевізійного обладнання створили у Києві спільну центральну апаратну для 

цих компаній, а усі 22 обласні ТРК  надали  доступ до своїх  серверів. 

Під час відновлення мовлення на Донбасі була відпрацьована також модель 

передислокації підрозділів компанії в міста обласного підпорядкування.  

В Донецькій області – в Краматорськ, Маріуполь, Червоноармійськ, Словянськ та 

Артемівськ, а в Луганській  - у Северодонецьк. 

Така схема  дислокації була зумовлена , у першу чергу, питаннями безпеки. У той же час 

вона дозволила створити нову більш ефективну модель інформаційної служби. Це демонструє  

порівняння з  будь-яким  інформаційним випуском «мирної» області. Із 9-10 сюжетів – 8-9 – це 

новини обласного центру. А де географія? Кажете не має бензину. А як же тоді у 

інформаційних випусках з Краматорська 8-9 сюжетів з області? 

На часі створення у кожній Філії 4-6 відділень на 1-2 штатні або ж позаштатні одиниці.  

У межах України Суспільне мовлення отримає 80-100 корпунктів, як працюватимуть, як 

на новини для усіх каналів, так і на великі спільні проекти. 

ФІНАНСУВАННЯ   

 Фінансування Філії здійснюється Компанією на підставі кошторису, затвердженого 

Головою Правління.  Основою для фінансових розрахунків є   вартість сітки мовлення та 

витрат на розповсюдження теле-радіосигналів. 

 

 



 

УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ.  

 Керівництво поточною діяльністю Філії здійснює Директор. Директор Філії 

призначається та звільняється з посади Головою Правління за  конкурсом. 

Директор Філії безпосередньо підпорядкований Голові Правління Компанії або 

уповноваженій ним особі.  

При призначенні на посаду з Директором Філії укладається трудовий договір згідно з 

чинним законодавством України.  

Директор Філії діє на підставі та в межах довіреності, виданої Компанією. 

Директор Філії в своїй діяльності керується  Положенням, а також рішеннями  

Наглядової Ради  Компанії, Правління  Компанії, наказами та розпорядженнями Голови 

Правління  Компанії, а також чинним законодавством України.  

Директор Філії повинен відповідати кваліфікаційним вимогам Національної суспільної 

телерадіокомпанії України, в тому числі щодо освіти та стажу роботи.  

ПЕРСОНАЛ ФІЛІЇ. 

Посадові оклади працівників Філії встановлюються на підставі штатного розкладу, 

затвердженого   Головою Правління ПАТ НСТУ. 

Найбільш оптимальний штат філії – 90-110 працівників. 

Модель  підходу до формування чисельності. 

 № 1. 

1.Для обрахунків було взято основні 14 показників  фінансово-виробничої діяльності 

регіональних дирекцій : покриття( охоплення населення області), бюджет на рік, витрати на 

одного глядача на території мовлення, загальна площа виробничих потужностей, стан 

технічного парку, кількість співробітників, кількість журналістів та не журналістів, 

завантаження одного працюючого, вартість однієї години мовлення, обсяги власного 

виробництва, кількісні показники ліцензійних документів (типи ліцензій, добовий обсяг 

мовлення).. 

2. Цифрові дані в розрізі цих показників свідчать про серйозне розбалансування у  діях 

про  підходи щодо обрахунків моделі фінансування  регіональності телерадіокомпаній.    

Наприклад : 

- витрати на одного глядача складають від  71 гривні 39 коп. (Закарпатська дирекція) до 

4 грн.81 коп. ( Криворізька дирекція ) ; 

- завантаження на одного працюючого(на рік)  від  49 годин 24 хвилини у Чернігівській 

дирекції до 1 години 59 хвилин на UA:першому ; 

- вартість однієї години мовлення від 1236 гривень 35 коп. в НТКУ( канал «Культура» -

322 гривні)  до  37 гривень 24 коп. в Чернігівській дирекції ; 



3. На підставі проаналізованих даних про фінансово-виробничу діяльність 

телерадіокомпаній системи НСТУ  у поточному році пропонується взяти за основу розрахунків   

планування діяльності   суспільних мовників у  першому  кварталі  2017 року наступні середні  

показники (ось деякі із них): 

* витрати на одного глядача   - 11,7 грн. 

*вартість години мовлення     - 121, 59 грн. 

* завантаження одного працюючого ( на місяць) – 1година 27 хвилин. 

* кількість співробітників : 

 -з них – журналістів  - 67, 5 чоловік 

 -з них – не журналістів – 123 особи 

* рекомендовані виробничі площі – до 3 000 квадратних метрів 

* бюджет регіональної дирекції – 11 946 310 гривень 

4. При  остаточному визначені фінансово-виробничих показників на перший квартал 

необхідно врахувати кілька наступних обставин : 

- є телерадіокомпанії з малими обсягами добового телевізійного  каналового мовлення  , 

а це впливає на кількість співробітників; 

- у системі 10 підприємств з виробничими площами від 4.2 тисяч кВ. метрів до 10.5 тисяч 

метрів, а це досить серйозно впливає на показники співвідношення  чисельності 

журналістських   та не журналістських професій  ; 

- 24 телерадіоорганізації експлуатують обладнання до 2000 року випуску. Рекордсмени -  

обладнання 1968 року – Київська регіональна дирекція та Криворізька – 1969 року . 

Зрозуміло, що ефективність такої техніки та її обслуговування значно впливає  як на 

чисельність працюючих, так і на інші витрати компаній. 

5. Таким чином,  перелік  компаній  , які максимально наближені  до  рекомендованих 

показників згідно із комплексними даними :  

Житомирська,Волинська, Херсонська, Миколаївська, Полтавська  та Вінницька  

регіональні дирекції. 

Модель №2. 

1. За модель розрахунків беремо наступні показники обсягів власного   виробництва на один 

мовний день : 

- На замовлення  УТ-1 = 10 хвилин ( інформаційні матеріали, допоміжні матеріали, тощо) 

- На замовлення  УТ-2(«Культура» та для себе)                     =  30 хвилин 

- На замовлення УТ-3 ( обмінний фонд та для себе)              = 60 хвилин 

- Виключно для власного мовлення                                           = 2 години 30 хвилин=3 години 

2. Таким чином, виробниче завантаження на день складає    = 4,5 -5,0 годин власного 

виробництва. 

3. Орієнтовна структура виробництва : 



УТ-1 – інформаційні матеріали ( закінчені) 

- Вихідні матеріали для програм 

- Включення до прямих ефірів 

- Готові  тематичні програми 

             УТ-2- інформаційні  культурологічні  матеріали ( закінчені) 

- Вихідні матеріали для  тематичних програм 

- Включення до прямих ефірів 

- Готові  тематичні програми 

           УТ-3 -  готові тематичні програми згідно єдиної сітки мовлення    -   (2 х30 хвилин) 

- Для власного мовлення  : 

- інформаційні випуски -  2х 10 хвилин 

                                              1х15 хвилин 

                                              1х20 хвилин       *             всього – 55 хвилин 

-  прямоефірні програми – 3 х30 хвилин 

- Тематичні монтовані програми – 2 х 20 хвилин 

4. Для забезпечення  4 випусків новин, двох прямоефірних програм та виробництва трьох 

тематичних програм( загалом 1800 хвилин на тиждень) необхідно : 

Журналістів ( авторів)   -20 

Журналістів ( сюжети)  -15 

Продюсери ( орг..,керівники проектів)  - 3 

Випускові ( журналісти) – 3 

Режисери   - 10 

Ас. Режисера( 3 –новини + 2 студія)  - 5 

Оператори ( 9 ,10 виїздних + 4 студійних)   -14 

Звукорежисери ( 2 –новини + 2 студійні)   -   4 

 

Таким чином,   якщо  взяти  за плановий показник роботи спеціаліста журналістської професії  

цифру 25 хвилин на тиждень, то   необхідна  чисельність таких спеціалістів у штатному розписі  

складає 65- 0 чоловік. 

 

5. Якщо спеціалісти журналістських професій «прив язані» до виробництва власного 

продукту, то співробітники «не журналістських» професій чітко мають бути орієнтовані  на 

ефективне використання технологічного обладнання та його завантаження. Тобто , якщо дирекція 

готує  55  хвилин інформаційного мовлення, то це орієнтовно 15 сюжетів, для їх монтажу потрібно 60 

хвилин роботи монтажної станції, а це – 2 зміни( по 8 годин) роботи монтажної станції та робота 2 

інженерів монтажу. 

За умови, що обладнання має працювати не менше 14-16 годин на добу, то  кількість 

спеціалістів цього профілю має складати = кількість станцій Х 2. 

 Норми використання монтажного і знімального обладнання також легко нормувати. Такі 

підходи дають можливість абсолютно аргументовано визначити кількість технічних, технічно-

творчих, технічно-допоміжного та обслуговуючого персоналу. 

Як правило,  співвідношення професій   «журналістів» та «не журналістів» -   1 : 2  



Децентралізація поточного управління через перетворення філій в 

дочірні підприємства. 

 

Нинішня структура  розташування філій  копіює модель розташування обласних 

державних телерадіокомпаній за територіальним принципом. 

 Скільки областей – стільки і філій. 

Розглянемо її переваги і недоліки. 

Переваги. 

1. Знання регіону 
2. Сталий колектив 
3. Роками напрацьовані формати 
Недоліки. 

1. Відсутність стимулів для розвитку 
2. «Регіональний патріотизм» - коли компанію не цікавить життя сусідів 
3. Залежність компанії від місцевої еліти 
 

Парадокс у тому, що переваги є одночасно і недоліками. Роками напрацьовані формати 

перетворюються у одноманітність програм. Сталий колектив не бачить стимулів для 

розвитку. Знання регіону породжує залежність від місцевих еліт. А це породжує кадровий 

голод. Крім того, кожна компанія за своїм розвитком є точною копією своєї області.  

Ми погоджуємось із тим, що Україна сильна різноманітністю своїх регіонів. Але настав 

час напрацювати нову модель взаємодії філій як  зі своїм регіоном, так і між ними. 

Таким чином на порядок денний виходять наступні завдання: 

1. Визначити регіони, які можуть стати локомотивами створення такої моделі 
2. Надання філіям у цих регіонах статусу дочірніх підприємств. 
3. Визначення регіонів, у яких філії залишаться у нинішньому статусі. 
4. Визначення критеріїв, які б стимулювати  прагнення філій отримати статус 

дочірнього підприємства. 
 
До  філій-лідерів сьогодні можна віднести: 

1. Львівську 
2. Волинську 
3. Житомирську 
4. Вінницьку 
5. Чернігівську 
6. Закарпатську 
7. Донецьку 
8. Миколаївську 
9. Полтавську 
10  Дніпропетровську 
11  Запорізьку 
Цим філіям можна уже сьогодні надати статус дочірніх підприємств. 



Решті потрібно здійснити певну роботу, щоб його отримати. 

Критерії, які б стимулювали філії отримати статус дочірнього підприємства: 

1. Готовність утворити 4-5 регіональних редакцій 
2. Прагнення взаємодіяти із владою на партнерських засадах 
3. Конкретні кроки влади по розвитку телерадіопростору в області 
4. Готовність перейти від редакторської до продюсерської моделі виробництва програм 
5. Оптимальна штатна чисельність до 150 чоловік 
 

 Взаємодія  філій – лідерів із сусідами може виглядати так:   

1. Волинська – Рівненська 
2. Львівська – Тернопільська, Івано-Франківська 
3. Житомирська – Київська 
4.  Чернігівська – Сумська 
5. Донецька – Луганська, Харківська 
6. Вінницька – Хмельницька 
7. Полтавська – Черкаська, Кіровоградська 
8. Закарпатська – Чернівецька 
10.Миколаївська – Одеська, Херсонська 
 
Дніпропетровська та Запорізька  - самодостатні. 

Така структура сформує і відповідні вимоги до керівників філій–лідерів і філій-

аутсайдерів. 

Керівники філій-лідерів мають в першу чергу пройти конкурсний відбір, оскільки їхні 

компанії матимуть значну фінансову та господарську самостійність. 

Керівники філій–аутсайдерів  - через рік. 

Наступним кроком в організації  роботи  філій стане проект укрупнення регіональних 

мовників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДІО УР-1 

МІСІЯ: 

Головне радіо країни – це cуспільно-політичний, інформаційно-розмовний інтерактивний канал 

НСТУ який має бути джерелом громадсько-політичного мовлення країни, всебічно, об єктивно, 

безсторонню і збалансовано інформувати народ України про суспільно значущі події в державі та за 

кордоном, діючи відповідно до програмних засад НСТУ.  

Маючи найширше FM-покриття і найрозвинутішу мережу регіональних представництв,  УР-1 

має стати найближчою до людей станцією.  

УР-1 це 100% мовлення  українською. Регіональне мовлення в ефірі УР-1 буде здійснюватися 

переважно українською та мовами меншин, які компактно проживають в кожному конкретному 

регіоні. 

ЗМІСТ РАДІОКАНАЛУ 

УР-1 має позиціонуватися як інтерактивна інформаційно-аналітична радіостанція, діяльність 

якої базується на засадничих принципах дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури 

українського народу, пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними, 

якнайповнішому задоволенню інформаційних потреб народу України. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КАНАЛУ 

Цільова аудиторія: 25+, все населення України, без вікових чи соціальних обмежень. 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Конкуренти УР-1: Радіо-Ера в ряді регіонів, Голос столиці в Києві, деякі місцеві інформаційні 

радіостанції в низці обласних центрів. 

Після консолідації ФМ-мережі, перезавантаження менеджменту і програмної політики, а також 

за умови проведення активного маркетингу станції, УР-1, як суспільний мовник, має всі можливості 

в найкоротші терміни стати найпопулярнішою і найбільш затребуваною інформаційною суспільно-

політичною радіостанцією в Україні. 

Найближчі завдання - репозиціонування, модернізація, розширення вікових рамок аудиторії.  

1) УР-1 продовжить подальшу розбудову своєї ФМ-мережи, яка вже сьогодні є найпотужнішою на 
ринку і в поєднанні з потоковим мовленням на сайті та за допомогою мобільних додатків, 
забезпечує флагману НСТУ майже 100-відсоткове національне покриття.  

2) Має бути радикально перезавантажено програмну політику станції. 
3) УР-1 має перейти від дикторсько-беземоційної до принципово нової динамічної, енергійної і 

довірчої манери ведення ефіру і подання інформації. 
4) Нове УР-1 повінно стати інтерактивним радіо і має підтримувати постійний зворотний зв'язок з 

аудиторією. З  :00 до 23:00 по буднях більше 90 % складатимуть прямі ефіри, у вихідні та 
святкові дні — більше 50 %. 

5) Має бути розроблено пакет нового, сучасного і висококласного оформлення ефіру УР-1 
6) Після програмного та технічного перезавантаження має бути розроблено чітку маркетингову 

стратегію станції і розпочато масовану кампанію просування 
7) Найближча мета УР-1 - cтати лідером сегменту talk-radio по Києву й в Україні загалом. 



 
Особливості програмування нового УР-1: 

- Максимальне переведення роботи УР-1 у режим прямого ефіру та у формат «зараз на зараз». 

Акцент на оперативній інформації та отриманні коментарів із перших вуст безпосередньо з місця 

подій. Інформація постійно оновлюється. 

- Радіо як медіа взагалі працює у фоновому режимі з “епізодичною” манерою слухання. Тому 

основне смислове навантаження кожного ефірного слоту – максимізація інформації та “оптімізація” 

аналітики. Такі смислові пріоритети зумовлюють короткий крок мовлення (3-10 хвилин кожен 

тематичний відрізок, включаючи обговорення), що, у свою чергу, пришвидчує темпоритм ведення. 

Наскрізне ведення дозволить об‘єднати різнопланові і різножанрові короткі формати. 

- На новому УР-1 буде запроваджена жорстка вертикальна програмна сітка. Слухач УР-!, не 

дивлячись на годинник, має відчувати в якому часовому відрізку він знаходиться. 

- Ефір з 7:00 до 19:00 по буднях буде розділено на 4 слоти прямого ефіру. 

Кожний слот матиме 2 ведучих та виходитиме у формі динамічного і різнопланового прямоефірного 

радіомарафону з елементами розмовного шоу політичної, соціальної, культурологічної тематики із 

можливістю максимально широко й відкрито обговорювати актуальні для суспільства теми.  

Кожна година такого радіомарафону матиме окрему тематичну спрямованність. В обговоренні 

кожної теми братимуть участь гості студії та профільни експерти телефоном.  

- Cлухачі також братимуть активну участь в обговоренні (смс, соцмережі, телефонні дзвінки в ефір). 

Перевага надаватиметься першодозвонювачам, або в межах окремих програм слухачам чи 

дописувачам певної професії, з певних регіонів та ін., що виступають у ролі своєрідних експертів. 

Також протягом прямих ефірів оперативно зачитуються повідомлення різної спрямованості, 

забезпечуючи при цьому баланс думок. Регулярно проводитимуться голосування з різних тем на 

сайті та за телефоном.  

Максимальне розширення інтерактивної складової дасть змогу оперативно відстежувати запити 

суспільства з подальшою можливістю реагувати на ці запити, плануючи тематику програм.  

- По буднях з  :00 до 19:00 новий УР-1 запровадить жорстку та динамічну сітку часу (“clock”), яка 
буде складатися з 4-х коротких та досить інтенсивних 15-ти хвилинних блоків. 
- На початку кожного блоку на 00-ї, 15-ї та 45-ї хв. (щогодини з  :00 до 19:00 по буднях) 
виходитимуть національні випуски новин УР-1, що тривають 3-4 хвилини та висвітлюють 
найважливіші суспільно-політичні події в Україні і світі, спортивні події, години містять прогноз 
погоди по країні, курси валют та іншу цікаву і актуальну інформацію. У вихідні та святкові дні випуски 
новин виходитимуть кожні 30 хвилин. 
- На початку кожного блоку на 30-й хв. (щогодини з 8:30 до 18:30 по буднях) в спеціально відведених 

вікнах в національному ефірі виходитимуть регіональні випуски новин УР-1, тривалістю 3-4 

хвилини, що висвітлюють найважливіші суспільно-політичні та інші найцікавійші події регіону, 

детальний локальний прогноз погоди, а також ситуацію на міських магістралях міст мовлення.  

Високий професіональний рівень та дисціплина персоналу майбутних регіональних філій та 

використання відповідного обладнання (процесори обробки ефіру, софтвер мережевого мовлення 

тощо) забезпечать безшовний мікс національної програми і регіональних включень в ефірі УР-1. 

- Всі випуски по можливості включатимуть live з місця подій, незалежно від того де вони 

відбуваються, містити сінхрони, створюючи тим самим ефект причетності слухачів до того, що 

відбувається.  

- Регіональні філії активно залучатимуться до наповнення національного ефіру, як інформаційного, 

так і аналітичного – шляхом здійснення прямих включень, підготовки синхронів, сюжетів із регіонів - 

до національних випусків новин, оперативних коментарів з найактуальніших питаннь і аналітичних 

матеріалів з питань суспільної значимості - до дискусійних блоків.   



- Щодня по буднях о 19:00 в ефірі УР-1 виходитиме підсумкова часова інформаційно-аналітична 

программа. 

- Усі прямоефірні програми УР-1 виходитимуть в режимі “radiovision”, що позитивно позначиться на 

розширенні аудиторії, а також дозволить продукувати розмовні формати для телевізійного 

постпрайму. 

- В проміжках часу між випусками національних та регіональних новин вихотимуть короткі передачі 

в записі (2-3 хвилини) з наскрізних циклів програм найрізноманітнішої тематики (пізнавальні, 

освітні, культурологічні та ін.), як то роз яснення нововведень, користні поради, юридичний лікбез, 

огляди ринків (фінансових, нерухомісті) в популярної формі, про здоров я, здоровий спосіб життя, 

мандри, психологія родини, поради з виховання дітей тощо.  

- Щодня з 21:00 до 00:00 – підбиття смислових підсумков дня, поступове згасання динаміки у 

веденні, розмова у стилі «лаунж» (історія, мова, краєзнавство,музика, книги, театр і кіно, 

мистецтво, театр біля мікрофону тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орієнтовна сітка мовлення УР-1 (будні) 

07:00-

10:00 

Ранковий блок* Анонс майбутніх подій дня. 

Обговорення актуальних тем зі 

слухачами, гостями та експертами. 

Включення з регіонів та місць подій.  

Новини кожні 15 хв.  

10:00-

14:00 

Денний блок 1* Обговорення актуальних тем дня зі 

слухачами, гостями та експертами. 

Включення з регіонів та місць подій. 

Короткі пізнавальні, освітні 

культурологічні передачі в запису 

Новини - кожні 15 хв. 

14:00-

17:00 

Денний блок 2* Обговорення актуальних тем дня зі 

слухачами, гостями та експертами. 

Включення з регіонів та місць подій. 

Короткі пізнавальні, освітні 

культурологічні передачі в запису 

Новини - кожні 15 хв. 

17:00-

19:00 

Вечірній блок 1* Обговорення актуальних тем дня зі 

слухачами, гостями та експертами. 

Включення з регіонів та місць подій. 

Короткі пізнавальні, освітні 

культурологічні передачі в запису 

Новини - кожні 15 хв. 

19:00-

20:00 

Вечірні новини  Підсумкова інформаційно-аналітична 

програма 

20:00-

23:00 

Вечірній блок 2* Авторські передачи прямого ефіру 

культурологічної тематики у стилі 

«лаунж» (історія, мова, 

краєзнавство,музика, книги, театр і 

кіно, містецтво, театр біля мікрофону 

тощо).  

Новини на початку кожної години 

23:00-

00:00 

Нічні новини** Повтор підсумкової інформаційно-

аналітичної програми 

00:00-

00:00 

Нічний ефір Повтори вечірніх передач в запису 

Театр біля мікрофону, Радіочитання 



06:00-

07:00 

Підсумки 

вчорашнього дня** 

Повтор підсумкової інформаційно-

аналітичної програми 

- *назви програмних блоків будуть визначени після обрання пар ведучих кожного зі 

слотів 

- **повтори інформаційних випусків транслюються після відповідного перемонтажу 

(зміна часу, підводок тощо)   

 

Мовлення для національних меншин 

Програма «Крим. Реалії» в ефірі УР-1 має змінити формат у видповідності з новим форматом 

УР-1 та з урахуванням технічних параметрів нової сіткі часу (новини УР-1 мають виходити кожні 15 

хв) українською мовою. 

Відповідно до зазначених засад, програма «Vatan sedasi» (передача кримськотатарською 

мовою) має виходити в ефірі іномовлення та у регіональному ефірі УР-1 в Херсонської області.  

Натомість в національному ефірі УР-1 буде створено кілька тижневиків про життя, потреби, 

сподівання національних меншин в Україні, у тому числі кримськотатарської громади. Таким 

чином, УР-1 має розширити тематичне коло, засвідчити та забезпечити національне різнобарв‘я в 

Україні.  

МАРКЕТИНГ І ПРОСУВАННЯ 

Повинна бути розроблена чітка маркетингова стратегія УР-1 і розпочата масована кампанія 

просування на ринку з активним використанням кросс-промоушн з іншими платформами НСТУ. 

Також будуть задіяні Інтернет просування, контекстна реклама, точкова зовнішня і ін. реклама в 

місцях концентрації цільової аудиторії, спільні акції з масовими брендами, фонове мовлення в 

публічних місцях.  

Важливим напрямком маркетингового просування УР-1 мають бути посилання на інформацію 

передану в ефірі УР-1.  

Кількість працівників потрібна для функціонування київскої студії УР-1 - 50. 

Підготовка місцевих інформаційних випусків має здійснюватися регіональними ньюзрумами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Радіо УР-2 ПРОМІНЬ 

Концепція  

Другий канал (УР-2, «Промінь») в системі СМ має стати молодіжним каналом.  

Аналізуючи суспільне радіомовлення в Європі, можна помітити, що майже в кожній із країн 

один із декількох існуючих суспільних радіоканалів орієнтується на молодіжну аудиторію (16-35 

років) із загальною концепцією «задовольнити контентом, якого не існує або який обмежений на 

комерційних радіостанціях». В їхньому ефірі лунають як маловідомі, так і легендарні виконавці, але 

за однієї умови ─ жодної неякісної комерції в ефірі не має бути. 

Найвідоміші успішні радіостанції такого формату: 

- Radio_FM (Словаччина) 
- Czwórka Polskie radio (Польща) 
- Radio Wave (Чехія) 
- FM4 (Австрія) 
- Radio Nova (Франція) 
- Radio Guerilla (Румунія) 
- MR2 Petőfi Rádió (Угорщина) 

 
Українське радіо «Промінь» було створено у 1965 році. Сьогодні це фактично найбільш 

впізнаваний із брендів у лінійці НСТУ, хоча він має стійкі асоціації, які ґрунтуються на його 50-річній 

історії. Розквіт станції припав на початок 90-х,коли з явилася потреба замінити вітчизняним 

аналогом на третій хвилі УР московський «Маяк». Головною ознакою «Променя» тоді стала поява 

свого фірмового стилю, в основі якого ─ суголосне звучання всіх ведучих, яких добирали з 

особливою ретельністю, а також відповідне їм музичне оформлення. А критерієм став бездоганний 

смак основної команди «Променя». В ефірі звучали найкращі зразки світової музичної спадщини та 

найцікавіші проекти сучасних музикантів. За короткий час на початку 90-х «Промінь» став 

безперечним лідером смаків для молодіжної аудиторії та меломанів різних поколінь. Відповідно, й 

усі провідні музичні релізи не відбувалися без «Променя». Велика частина тогочасних естрадних 

шлягерів з'явилися завдяки «Хіт-параду 12-2». Це був справжній конкурс, де переможець 

визначався голосуванням слухачів. Інший проект «Променя», бурлескний «Гарячий компот», став 

кузнею кадрів для молодих журналістів та діджеїв, більшість із яких зараз уже досвідчені акули шоу-

бізнесу. 

Потім настав досить довгий період занепаду. Станція фактично повністю втратила всю свою 

аудиторію, а колись успішний бренд «Промінь» отримав серйозне негативне навантаження і 

розглядається сьогодні багатьма як застарілий. В останні роки «Промінь» намагався 

перепозиціонуватися, набувши потужного українського звучання. Проте це не зміцнило позиції 

каналу на ринку ─ передусім через відсутність ФМ-мережі. 

Перетворення УР-2 на молодіжний канал передбачає його повне перезавантаження – 

програмне, кадрове й технічне, і головне – розбудову мережі ФМ-покриття фактично з нуля.  

Питання ребрендингу залишається відкритим, і його вирішення потребує проведення 

додаткових досліджень. Можливо, бренд «Промінь» має отримати ще один шанс на відродження. 



МІСІЯ УР-2: 

Розважати і залучати до суспільного мовлення широке коло молодих слухачів із характерним 

поєднанням музики й розмов. Пропонувати їм широкий діапазон сучасної музики, насамперед 

української, виступаючи майданчиком для просування молодих виконавців, і надавати їм певний 

обсяг інформаційного контенту, орієнтованого на молодіжну аудиторію. Мова ведення і реклама на 

УР-2: виключно українською. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

16-35 років. Також УР-2 повинна забезпечити деякі програми для підлітків. 

ФОРМАТ 

В основі формату УР-2 буде сучасна популярна українська музика. 

Більше чверті століття знадобилося українському медіа-ринку, щоб усвідомити факт існування 

популярної української сучасної музики. Деякі «експерти» ще й досі вважають, що в нас недостатньо 

музичного матеріалу українською мовою, щоб створити успішну станцію в форматі ТОП-100. Вони 

глибоко помиляються! По-перше, національний шоу-бізнес набирає обертів, і щодня з'являються 

нові потенційні хіти. По-друге, у нас є сотні чудових пісень українською, створених за останні 20 

років, які так і не стали хітами лише тому, що їх не брали в ротацію. 

У майбутньому УР-2 повинна виступити засновником нової національної музичної премії. 

Хоча музичний формат УР-2 передбачає трансляцію переважно популярної української 

музики, УР-2, виконуючи свою роль як суспільного мовника, надасть значну частку свого ефіру для 

«розкрути» молодих українських виконавців, стаючи для них своєрідним стартовим майданчиком. 

Так УР-2 має стати головним талант-шоу країни, даючи слухачам можливість самим просувати 

найкращі треки, підтримуючи їх своїми голосами на сайті, смс-ками та в соціальних мережах. 

Також УР-2 має стати альтернативою традиційним ФМ-кам і знайомити слухачів із різними 

стилями та напрямами музики, які, як правило, не представлені в ефірі комерційних станцій.  

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Частка прихильників української музики сьогодні складає більш ніж 30% аудиторії та постійно 

зростає. Цієї ніші цілком достатньо для створення не однієї, а відразу декількох успішних 

радіопроектів української музики. Для довідки ─ частка лідера українського радіоефіру (Хіт ФМ) 

становить близько 10%. При цьому, Хіт ФМ транслює переважно зарубіжну музику, частка якої хоч і 

становить майже  0%, але ділиться між майже 20-ма станціями, які працюють у подібному форматі. 

З огляду на слабку конкуренцію в ніші української музики, УР-2 має всі можливості вирватися 

на верхні позиції рейтингів. 

 

 

 

 



УР-2 НЕ ЛИШЕ МУЗИКА  

Особливості програмування: 

- УР-2 повинна мати сильну розважальну складову. Немузичне мовлення УР-2 

здійснюватиметься у форматі Infotainment – інформування через розважання. 

- В ефірі УР-2 буде впроваджена жорстка сітка мовлення. Слухач УР-2, не дивлячись на 
годинник, має відчувати, в якому часовому відрізку він знаходиться. 
- Безперервне чергування прямоефірних шоу, які змінюються в інтерактивній зв'язці: 

ранкове, денне, вечірнє шоу, заявки, пізньо-вечірнє, нічне, вікенд-шоу та ін. Всі шоу виходять 

щодня в однаковий час і є авторськими програмами з постійними ведучими та змінними по 

днях тижня ведучими-селебретіз. 

- Залучення до участі у прямоефірних шоу УР-1 блогерів, які здатні до нетривіального 

викладу подій, до нестандартних узагальнень і до якісної іронії, сатири чи сарказму. 

- Включення місцевих мовників з актуальних для молоді подій, які відбуваються у їхніх краях. 

Фестивалі, концерти, мотофестивалі, туристичні зльоти тощо. 

- Тотальний інтерактив. Від монологів до діалогу із слухачами. Не лише радіоефір УР-2 

дублюватиметься онлайн і в соціальних мережах, але й самі радіошоу регулярно 

виходитимуть не із студії, а з найнесподіваніших публічних місць за безпосередньої участі 

слухачів. Живі концерти українських зірок і молодих виконавців (музичних, stand up comedy та 

ін.) в прямому ефірі, live з нічних клубів і концертних залів українських міст. Cтріми (чи записні 

сюжети) українців, що мандрують світом, з живими враженнями та візуалізацією. 

- УР-2 запропонує слухачам принципово нову манеру подачі та безшовний мікс музики, 

діджеїв і новин. Всі складові звучатимуть в одному ритмі. 

- Підготовка наскрізних циклів коротких передач пізнавальної, навчальної та 

культурологічної тематики, орієнтованих на сприйняття молодіжною аудиторією. 

- До підготовки проектів УР-2 будуть залучатися журналісти-початківці, школярі, студенти, 

обізнані в різних галузях знань, для яких програми УР-2 стануть одночасно і професійною 

школою, і творчим «полігоном». 

- Вечірній постпраймовий час буде віддано під нішеві формати: джаз, денс, рок (важчий, ніж 

у стандартному плейлісті), співану поезію. 

- Виготовлення сучасного яскравого музичного оформлення ефіру з залученням провідних 

продакшн-студій України і розробка графічного дизайну станції в єдиному стилі НСТУ. 

- Перезапуск ефіру УР-2 передбачає мовлення у форматі radiovision, що позитивно 

позначиться на розширенні аудиторії. 

НОВИНИ НА УР-2 

Завдання УР-2 ─ повернути до приймачів під час новин молоду аудиторію. Новини на УР-2 

виходитимуть щогодини (з 8.00 до 20.00) та мають скласти суперництво за інформативністю й 

ефектом присутності з провідними новинними телевізійними каналами. Всі випуски новин 

висвітлюватимуть щогодини, виключно ті 5-  подій, які дійсно становлять інтерес для цільової 

аудиторії УР-2 (в т.ч. за результатами аналізу соціальних мереж) в особливій, довірливій та емоційній 

подачі. Всі випуски включатимуть по можливості live з місця подій, незалежно від того, де вони 

відбуваються, створюючи тим самим ефект причетності слухачів до того, що відбувається. 

 

 



 

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ БЛОКИ УР-2 

7:00-

10:00 

Ранкове прямоефірне шоу з коротким кроком мовлення (3-5 

хвилин кожен тематичний відрізок), розраховане на постійну зміну 

слухацької аудиторії. 

Співвідношення музики розмов – 60/40 

Новини – 2 рази на годину 

Погода – 4 рази на годину 

Талант-шоу – 1 раз на годину 

10:00-

13:00 

Ланч-тайм прямоефірне шоу, розраховане на більш стабільну 

слухацьку аудиторію. 

Співвідношення музики розмов – 70/30 

Новини – 1 раз на годину 

Талант-шоу – 1 раз на годину 

13:00-

17:00 

Денне прямоефірне шоу 

Співвідношення музики розмов – 70/30 

Новини – 1 раз на годину 

Талант-шоу – 1 раз на годину 

17:00-

20:00 

Вечірнє прямоефірне шоу, розраховане на постійну зміну 

слухацької аудиторії. 

Співвідношення музики розмов – 60/40 

Новини – 2 рази на годину 

20:00-

21:00 

Талант-шоу УР-2. Підсумки. Прямий ефір 

21:00-

00:00 

Нішеві пізньовечірні, або нічні формати; трансляції, клубні 

формати, фестивальні розширені програми з розлогим музичним 

цитуванням тощо 

00:00 – 

07:00 

Музичне мовлення 

 

 

 

 



 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ 

Радіо, за визначенням, ─ локальне медіа. Єдиний шанс виграти конкуренцію в IТunes, internet-

radio та ін. в умовах зростання популярності Інтернету, в т.ч. мобільного, ─ максимальна локалізація. 

Крім активного залучення регіональних філій у процес підготовки матеріалів для трансляції на УР-2 

планується створення радіошоу, які виходитимуть на всю мережу УР-2, не з Києва. Це нормальна 

практика для розвинутих країн, коли, наприклад, ранкове шоу робиться в Нью-Йорку, а вечірнє 

виходить з Лос-Анджелеса. 

ВИХІД В ОНЛАЙН 

Майже дві третини (62%) дорослого населення України користуються Інтернетом. Серед 

людей 18-39 років ─ 91%. УР-2 має бути доступна в додатках у всіх можливих операційних системах, 

просто онлайн, у всіх можливих пакетах інтернет-радіостанцій ─ українських, польських, 

американських і так далі. Мільйони українців живуть по всьому світу, в деяких містах українські 

громади можуть посперечатися за чисельністю з середніми містами в самій Україні. Українська 

музична станція повинна стати для них живим вітанням з Батьківщини, стрижнем самоідентифікації 

закордонних українців. 

МАРКЕТИНГ І ПРОСУВАННЯ 

Повинна бути розроблена чітка маркетингова стратегія УР-2 і розпочата масована кампанія 

просування на ринку з активним використанням кросс-промоушн з іншими платформами НСТУ. 

Також будуть задіяні Інтернет-просування, контекстна реклама, точкова зовнішня та ін. реклама в 

місцях концентрації цільової аудиторії, спільні акції з масовими брендами, фонове мовлення в 

публічних місцях. 

Кількість працівників, потрібна для функціонування київської студії УР-2 ─ 30. 

ПЕРЕДУМОВА 

Розбудова повноцінної мережі ФМ-мовлення УР-2, яка забезпечить покриття як мінімум 

обласних центрів та великих населених пунктів. 

Можливо, буде доцільно розглянути варіант створення суспільної молодіжної радіостанції «на 

замовлення НСТУ» у кооперації з одним із комерційних проектів в галузі українського музичного 

мовлення. 

Радіо Культура 

Концепція  

МІСІЯ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНЕ СПРЯМУВАННЯ КАНАЛУ:  

Параметри цілком суголосні з визначеними для телеканалу Культура.  

Радіо Культура має стати запитаною альтернативою бездуховності та примітивізму, бути 

перепоною на шляху лінгвістичного варварства, забезпечувати відхід від імперських стереотипів 



генеалогії української культури, стати фундатором її європейського контексту, бути підґрунтям 

духовного відродження народу України та українців зокрема. 

Так само, як і для телеканалу Культура, актуальним для Радіо Культура є необхідність 

відчутного відходу від практики розмов про культуру до подачі взірців культури. Таким чином, 

одним з основних напрямків Радіо Культура має бути  відтворення, а іноді і створення культурного 

прошарку в суспільстві.  

Радіо Культура складається з інформаційно-аналітичних, публіцистичних, культурно-

  мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних і музичних програм, які висвітлюють події 

культури і розраховані на найширші кола слухачів. 

Радіо Культура насамперед для тих, хто любить музику, літературу, театр, кіно і прагне 

долучитися в інтерактивному ефірі до обговорення найширшого спектру тем  за участю 

відомих  діячів культури і мистецтва -знаковими постатями в Україні.  

Слухаючи Радіо «Культура», можна також почути найсвіжішу інформацію про новини 

сучасного українського і світового кіномистецтва, ознайомитися з репертуаром та прем'єрами 

провідних театрів столиці й інших міст України, а також дізнатися про фестивальне і концертне життя 

країни. 

Журналісти редакції літератури представляють в ефірі Радіо Культура класичні і сучасні твори 

як українських, так і закордонних письменників  у виконанні  провідних українських акторів. Широко 

представлена в ефірі каналу Шевченкіана: звучать як фондові, так і сучасні записи творів Кобзаря. На 

каналі також багато науково-пізнавальних програм, зокрема, про мовні проблеми, книговидання, 

музейну справу, духовне життя християн. 

Щодня в ефірі Радіо Культура - радіовистави з фондів УР або прем'єри радіовистав, 

підготовлені редакцією радіотеатру, а також інтерактивні передачі за участю акторів і театрознавців 

про проблеми і здобутки сучасного театру. 

Надзвичайно широко представлена на каналі музична палітра: тут і духовна музика, і «вічна 

класика», і симфонічна музика. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КАНАЛУ 

Аудиторне ядро у параметрі 25+ . 

КОНВЕРГЕНЦІЯ 

Ребрендинг Радіо Культура має відбуватись у контексті  конвергентності. Формування 

взаємного проникнення телеканалу «Культура», радіоканалу «Культура», творчого об‘єднання 

«Музика» та Будинку звукозапису з використанням можливостей нових медіа – це формування 

синергії кількох творчих колективів. Предметом об‘єднання зусиль має стати, передусім, лінійка 

Новин, що не тільки додасть якості контенту, а й створить умови для оптимізації процесу 

виробництва. Окрім новинної лінійки, на першому етапі об‘єднаними форматами можуть стати 

«Мистецькі історії», навчально-пізнавальна програма «Відкритий урок», «Програмний твір» та ін.  

 

 



 

Сітка мовлення  Радіо Культура (будні) 

Час 

 

Поне

ділок 

Вівто

рок 

Середа Четвер П ятниц

я 

6.00.00 - 

6.00.12 

Оголошення часу + Позивні каналу 

 

6.00.12 - 

6.05.00 
Молитва за Україну (Духовний гімн) 

6.05.00- 

6.10.00 

«Інтермеццо» 

 (Мистецькі новини. Короткі. спільно з радіоканалом «Культура»)  

6.10.00 - 

6.15.00 
Поетичне слово 

6.15.00 - 

6.20.00 

Анонс 

6.20.00 - 

6.22.00 

МУЗИЧНО- ПІЗНАВАЛЬНА ПРОГРАМА 

«Ранок з «Культурою» ( спільно з радіоканалом «Культура») 

6.22.00 - 

7.26.00 

«Тільки пісня» 

 ( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Олег Скрипка. Акустичний 

концерт в Sullivan Hall, Піккардійська Терція "Концерт на A Capella fest Kiyv 

2016", Оксана Муха ,, Зоре моя вечірняя») 

7.26.00-

7.37.00 

Гостьова студія 1 

7.37.00-

7.42:00 

Літературні бувальщини  

(Інформаційно-пізнавальна передача, в основу якої покладено цікаві 

випадки з життя відомих людей: письменників, учених, музикантів, 

художників. Усмішки звучать у виконанні провідних артистів театрів та кіно, 

майстрів розмовного жанру.) 

7.42.00-

7.55.00 

Гостьова студія 1 

7.55.00-

7.59.00 

«Crossover Jazz» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Фестиваль джазу у 

Стокгольмі\North Sea Festival\Фестиваль джазу в Монтре\Фестиваль джазу в 

Марсьяці, "Альфа Джаз Фест" у Львові) 



8.00.00-

8.05.00 

«Інтермеццо» 

 (Мистецькі новини. Короткі. спільно з радіоканалом «Культура») 

8.05.00-

8.10.00 

«Музика на всі часи» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: André Rieu Wonderful 

World (Live in Maastricht 2015), Магія Штрауса (Ураїнське радіо) 

8.10.00-

8.20.00 

Гостьова студія 2 

8.20.00-

8.25.00 

Слово про слово 

Передача адресована всім, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти 

помилковому слововживанню, уникати невластивих українській мовній 

традиції зворотів і висловів. 

Ведучі: Світлана Свиридко-Сєрова Лілія Оглєзнєва Ольга Головецька. 

8.25.00-

8.40.00 

Гостьова студія 2 

8.40.00 - 

8.45.00 

«Тільки пісня» 

( номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: ТЕЛЬНЮК: Сестри - Все 

упованіє моє... «Марія» [Тарас Шевченко] Mad Heads - Пісня Сирени, Mr 

Carlos Santana & his Wife (great drummer) Live 2011, "Ніч яка місячна" оркестр 

Andre Rieu, солистка Анна Reker.) 

8.00.00 - 

8.00.12 

 Оголошення часу + Позивні каналу 

8.00.12 - 

8.05.00 

«Музика для дорослих» (music for adults) 

(  номери з концертів, фестивалів тощо. Референс: Золоті хіти  на концерті 

«Рок-Симфонія», Девід Гарретт (David Garrett з  программою «кроссовер» - 

«Від Баха до AC DC», Rock & Rieu - Andre Rieu) 

8.05.00-

8.25.00 

Студія «Глас народу»3 

(Vox pópuli. vox Déi) 

8.25.00-

8.30.00 
«Тільки пісня» 

8.30.00-

8.32.00 
Мудрість поколінь 

8.32.00-

8.50.00 

Студія «Глас народу»3 

(Vox pópuli. vox Déi) 

8.50.00-

8.55.00 
Театральна афіша 



8.55.00-

8.59.00 
«Музика на всі часи» 

8.59.00-

9.00.00 

Студія прощання МУЗИЧНО- ПІЗНАВАЛЬНА ПРОГРАМА 

«Ранок з «Культурою» ( спільно з радіоканалом «Культура») 

9.00.00-

9.05.00 
Інтермеццо (мистецькі новини) 

9:05:00 – 

9:30:00 

«Музичний калейдоскоп» 

Тематичний журнал. Короткі студії та широке музичне цитування 

9:30:00 – 

9:30:12 
Позивні каналу 

9:30:12 – 

9:50:00 

Кордон культури 

Євген Захарченко\ Рубрики: "Калейдоскоп історії", "Музи не мовчать",  

"Нескорені"Пр.ефір 

9:50:00-

10:00:00 
Ретрочарт 

10:00:00-

10.10.00 

Резонанс 

(Тематичний life-журнал) 

10:10:00-

10:20:00 

Українські фантазії 

10:20:00-

10:35:00 

Театра

льна 

афіша 

Мист

ецька 

афіш

а 

Кіноа

фіша 

Театрал

ьна 

афіша 

Мисте

цька 

афіша 

10:35:00-

10:40:00 

Анонс\ Позивні каналу 

10.40.00-

10.59.53 

З Ангелом на плечі 

(Патріотичний, волонтерський журнал) 



11.00:00-

11.45.00  

Худож

ній 

всесвіт 

літерат

ури 

Авт. 

переда

ча 

Михай

ла 

Наєнка 

(пр. 

ефір) 

 

Lеt my 

people go 

Ведучі 

Марія 

Михайло

ва  

(пр. ефір) 

 

Поліс-

культ. 

Авт.пер

едача 

Юрія 

Буряка 

 

(пр.ефі

р) 

 

Музеї 

України 

Авт.пер

едача 

Сергія 

Гальчен

ка 

 (пр. 

ефір) 

 

Пре

м’єр

а 

книг

и 

Авт.

пер

едач

а 

Мих

айла 

Сла

бош

пиц

ь-

кого 

 (пр. 

ефір

) 

11.45.00-

11.50.00 

Маестро 

11.50.00-

12.00.00 

«Очима культури» 

Авторська передача Марка Роберта Стеха 

12.00.00-

12.00.12 

Оголошення часу + Позивні каналу 

12.00.12-

12.30.00 

«Українське Відродження» 

(Листки з вирію\Письменники Розстріляного Відродження\ Магія театру\ 

Читач. Трансформація в одну лінійку при змінних ведучих) 

12.30.00-

13:00:00 

«Музична брама»  

(Музичний тиждень\Музична брама\ Гармонія контрастів\ Музичний клуб 

“Класика”\ Творчий ринг Трансформація в одну лінійку при змінних ведучих. 

Наскрізна тема та музичне цитування) 

13:00:00-

13:56:00 

«Добридень» 

Історико-культурний альманах. Пр. ефір 

13.59.53-

14.00.00 

С.т.ч. 

14.00.00-

14.00.12 

Позивні СМ + Оголошення часу + Позивні каналу 

14.00.12-

14.05.00 

Музика на всі часи 



14.05.00-

14.59.53 

Прості істини (пр. ефір) 

15.05.00-

15.35.00 

Бібліотека української класики 

15:30:00-

16:00:00 

«Музична скарбниця» 

Ведучі: Микола Халамейда  

Цикл передач, у яких звучать музичні перлини всіх жанрів: від популярної 

класики, української народної пісні та романсу до рок-музики. Твори, які 

складають золотий фонд світового, зокрема українського мистецтва, можна 

почути не тільки в оригіналі, а й в різноманітних музичних інтерпретаціях.  

16.00.00-

16.45.00 

«Азбука гармонії» 

Ведучі Марія Бабич 

16:45:00-

16:50:00 

Слово про слово 

Передача адресована всім, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти 

помилковому слововживанню, уникати невластивих українській мовній 

традиції зворотів і висловів. 

Ведучі: Світлана Свиридко-Сєрова Лілія Оглєзнєва Ольга Головецька. 

16:50:00-

16.55:00 

Хіт-класік 

(Невеличкий нарис про найвідоміші класичні твори в оригінальних 

аранжуваннях у виконанні сучасних музикантів) 

16.55:00-

17:00:00 

Анонс 

17:00:00-

17:00:12 

Позивні СМ + Оголошення часу + Позивні каналу 

17:00:00-

17:55:00 

«Семінарій» 

(З легким серпанком практичного заняття про класне і позакласне різнотем‘я 

з відчутною пізнавальною складовою) 

17:55:00-

18:00:00 

Літературні бувальщини  

(Інформаційно-пізнавальна передача, в основу якої покладено цікаві 

випадки з життя відомих людей: письменників, учених, музикантів, 

художників. Усмішки звучать у виконанні провідних артистів театрів та кіно, 

майстрів розмовного жанру.) 

18:00:00-

18:30:00 

Український прайм-тайм 

Ведучі Ксенія Стужук 

(Рубрики: "Знай наших", "Рекорди на всі 100", "Музичний тайм-аут", 

"Спортивний майданчик", "Україна - це ми", "Діти - квіти") 



18.30.00-

18.59.00 

Радіотеатр 

19:00:00-

19:00:12 

Оголошення часу + Позивні каналу 

19.00.12-

19.20.00 

Новини 

19.20.00-

20.20.00 

Вечірня студія “Ліра”  

(пр. ефір) 

20:20:00-

21:00:00 

Перлини світової музики 

(Звучать найкращі музичні твори композиторів-класиків, шедеври світової 

музичної культури.) 

Ведучі: Ольга Галаненко,  Гюзель Сабітова, Вікторія Муратова, Світлана 

Артеменко, Ганна Боровицька, Надія Радкевич. 

21.00.00-

21.45.53 

Хрис

тиян-

ські 

діало

ги 

 

(пр. 

ефір) 

Історич

ні 

фрески 

 

Авт. 

переда

ча 

Олекса

ндра 

Алфьор

ова 

Скелет 

у шафі 

Авт.пер

едача 

Тетяни 

Лютої 

(пр.ефі

р) 

Точка 

опори 

(пр.ефі

р) 

Ведучі 

Марія 

Михайл

ова 

Вхід 

ніякий 

через 

джазов

у  

Арт-

салон 

Ведучі 

Світлан

а Гудзь-

Войтен

ко 

 

 

21.45.00-

21.50.00 

Слово про слово 

(Передача адресована всім, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти 

помилковому слововживанню, уникати невластивих українській мовній 

традиції зворотів і висловів). 

Ведучі: Світлана Свиридко-Сєрова Лілія Оглєзнєва Ольга Головецька. 

21:50:00-

22:00:00 

Д\Ф «Путівник прочанина»\\ «Україна - terra incognito»\\ «Замальовки 

DW» 

22:00:00-

22:15:53 

Інтермеццо (мистецькі новини) 

22:00:00-

22:15:53 

 

Літературний серіал 



22:15:53-

23:00:00 

«Музика звідусіль» 

Робоча назва великого формату. 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 джаз. Наявний 

контент необхідно доповнити українським.  

( Включити ресурс: Євромікс 50хв Про музику і музикантів 50хв, Музичний 

всесвіт. Ведучі Ольга Літновська, Шамонін, Юрій Боровик 

23:00:00-

23:05:00 

Художнє слово вустами майстра 

23:05:00-

23:15:00 

Золотий перетин. Українська пісня 

23:05:00-

00:30:00 

«Театральні сезони» 

 У передачах цього циклу - найкращі вистави українських театрів, які стали 

етапними подіями в історії театрального мистецтва. (Потребують якісної 

озвучки)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ОЦИФРОВАНИЙ ІНТЕЛЕКТ 

«Єдиний цифровий аудіовізуальний АРХІВ України». 

Весь світ зараз переживає новий етап науково-технічної революції. Відбувається загальна 

інформатизація життєдіяльності індивідуума. Для нових поколінь людей віртуальна реальність 

тісно переплітається з реальним світом. В цих процесах кіно, телебачення та радіо через сучасні 

Інтернет-технології синтезуються в єдиний аудіовізуальний атракціон, розраховуючи лише на 

загальне емоційне потрясіння. Що надає нові можливості розвитку суспільства та координації його 

діяльності в цілому. 

Суспільний мовник не може бути осторонь цих процесів. Натомість у зв язку з проведенням 

реформ, де у багатьох випадках значні галузеві проекти розпочинаються «з чистої сторінки», в 

українців є реальний шанс генерувати передові ідеї та запроваджувати найновіші технічні 

здобутки. 

Всі етапи та аспекти історії України ХХ-го століття транслювалися та записувалися на 

різноманітних носіях інформації для кіно, радіо, телебачення. Кожен державний телеканал та 

радіостанція самотужки зберігали ці унікальні медійні артефакти, переважна більшість яких 

продовжує зберігатися на плівках. Термін дії їх дуже обмежений, тому з кожним роком ці 

розрізненні, унікальні архіви зникають, завдаючи неймовірної шкоди культурній спадщині нашої 

Держави.  

Пропозиції 

На базі «Студії Укртелефільм», яка увійде до складу Суспільного мовлення та має необхідні 

приміщення, потрібно створити «Єдиний цифровий аудіовізуальний АРХІВ України». 

Адже цей проект має такі очевидні переваги: А) стратегічні; Б) виробничі; В) комерційні. 

Потрібно об єднати матеріали усіх ОДТРК, «Студії Укртелефільм», «Національної радіокомпанії 

України», «НТКУ» в єдиний АРХІВ Суспільного мовлення. 

Стратегічні переваги: 

1. Відновлення та збереження в історичній площині цінних аудіовізуальних матеріалів. 

2. Популяризація національної культури в Україні та світі. 

3. Вивчення культурної спадщини та історії України. 

4. Проведення експертних оцінок та систематизування матеріалів у рамках науково-дослідної 

діяльності. 

5. Поширення патріотичних настроїв та національних ідей серед населення України. 

6. Більш якісна підготовка та висвітлення міжнародними ЗМІ подій в Україні. 

 

 

 

 



 

Виробничі переваги: 

1. Зручність у підготовці проектів. Для створення будь-якого теле радіо продукту потрібні 

якісні архівні матеріали. Фахівці усіх каналів Суспільного мовлення зможуть досить 

зручно, швидко, ефективно підбирати та використовувати їх, відповідно до потрібної 

тематики.  

2. Заощадження часу. Велика та єдина база архіву значно зменшить час на виробництво 

будь-яких проектів. 

3. Підвищення ККД журналістів, редакторів, режисерів, продюсерів. 

4. Якісно покращить різноманітність сюжетів новин, програм, фільмів. 

5. Зменшення штату працівників. 

6. Мінімізація помилки та «людського фактору» у використанні архівних матеріалів при 

підготовці сюжетів, програм.  

7. Дозволить покращити та налагодити дружні стосунки з міжнародними партнерами 

телерадіоцеху всього світу  шляхом створення спільних проектів та обміну файлами. 

Комерційні переваги: 

1. Зменшення загального бюджету Суспільного мовлення. Архів буде заробляти, а 

значить, частково зменшить фінансове навантаження на теле-, радіодіяльність. 

2. Прибутковість АРХІВу та його комерційна успішність. Оскільки різноманітних кіно-, 

аудіо-, відеоматеріалів у рамках державних ЗМІ неймовірна кількість – то їх 

систематизація, оцифрування та ефективна реклама дозволять заробляти кошти в 

автоматизованому режимі, продаючи обмежене право на використання матеріалів 

усім охочим організаціям та фізичним особам в потрібних для них форматах якості. 

3. Зниження прямих витрат. Менше витраченого часу на виробництво інформаційних 

проектів – це пряма економія коштів, зменшення витрат на виготовлення матеріалів, 

оптимізована зарплата. 

4. Підвищення загальної вартості АРХІВу шляхом поетапної монетизації. Реклама та 

ефективне промо покращить попит на якісні цифрові матеріали, що в свою чергу 

збільшить їх собівартість.  

Проект побудови технологічної схеми АРХІВУ: 

А) Відтворююче обладнання. До його складу увійдуть системи відтворення кіно-, відео-, 

аудіофайлів усіх форматів запису, на яких зберігаються матеріали, зокрема: кіноплівка, аудіоплівка, 

відеоплівка. 

Б) Реставраційна техніка. Сучасні комп ютерні системи відновлення інформації, які дозволять 

реставрувати унікальні матеріали. 

В) Записуюче обладнання. Комплекс автоматизованого архіву буде побудований на базі 

сучасних технологій зберігання великих об ємів інформації, що дозволить створити унікальну 

цифрову бібліотеку.  

Г) Комплекс управління системою АРХІВу. Усі інформаційні матеріали будуть об єднанні 

навколо комп ютеризованої системи «МАМ», що по суті буде «штучним інтелектом» усієї системи. 



Д) Інтернет-ресурс АРХІВу. Він дозволить здійснювати будь-яку комунікацію в рамках 

виробничих процесів Суспільного мовлення та ефективну комерційну діяльність по всьому світу в 

«режимі онлайн». Інтернет-ресурс АРХІВу буде синтезований з бухгалтерською програмою 1С. Це 

дозволить сторонньому Замовнику в «режимі онлайн» підтвердити згоду на здійснення 

комерційних дій на основі наших юридичних вимог, вибрати необхідний матеріал, здійснити його 

оплату за допомогою банківської картки чи звичайного перерахунку та отримати доступ для 

закачування і подальшого використання необхідних файлів. 

Е) Оптимізовані відділи персоналу. Для забезпечення роботи АРХІВУ потрібно створити 

наступні відділи з малою кількістю працівників: 

1. Адміністративного управління 

2. Систематизації даних 

3. Технічний 

4. Реклами та маркетингу  

5. Комерції 

6. Фінансів бухгалтерія  

 . Кадри 

8. Юридичний  

Висновок 

Одне з найважливіших питань, яке стоїть перед Суспільним мовленням – це створення 

фінансово незалежної організації, що буде заробляти кошти, як галузевий учасник економіки 

України. Фінансова незалежність надасть додаткових важелів щодо політичної незаангажованості 

діяльності мовника загалом. Тому проекти, які надають реальну можливість Суспільному 

телебаченню створювати та розвивати комерційно привабливі напрямки діяльності, потребують 

першочергової уваги! А також зосередження на них основних зусиль щодо їх подальшої реалізації.  

«Єдиний цифровий аудіовізуальний АРХІВ України» – це сучасний підхід у реалізації 

інформаційних технологій та побудові каналу мовлення європейського зразка. 

Цей проект покликаний бути реально реформаторським та знаковим у створенні Суспільного 

мовлення України. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HR-РОЗВІТОК НСТУ 

Стратегічною ціллю ПАТ НСТУ є формування громадянської національної ідентичності 

українського суспільства, що дасть поштовх до проведення суспільно необхідних реформ та 

утвердження України як рівноправного гравця на міжнародній арені. 

Звідси і концепція розвитку HR-служби, яка здійснюватиметься у напрямках: 

- Кадрове діловодство. 

- Пошук і підбір персоналу. 

- Адаптація нових працівників. 

- Розвиток персоналу. 

- Стимулювання і мотивація. 

- Корпоративна культура. 

 

Кадрове діловодство 

Запровадження автоматизованої системи управління персоналом та кадрового обліку дасть 

можливість вести облік працівників, розробляти і реєструвати накази, контролювати надання 

відпусток, отримувати різноманітну аналітично-статистичну інформацію, формувати звітність, 

планувати витрати на персонал та вирішувати багато інших завдань. 

Надання користувачам системи індивідуального пакету рівня доступу до програмного 

продукту буде таким: 

- Повний доступ має HR-служба ПАТ НСТУ, як до дочірніх підприємств, так і відокремлених 

структурних підрозділів. 

- Дочірні підприємства – до своїх відокремлених структурних підрозділів. 

- Відокремлені структурні підрозділи мають доступ тільки до своєї бази. 

Запровадження автоматизованої системи управління персоналом та кадрового обліку 

забезпечить оптимізацію чисельності працівників кадрових служб, оперативність прийняття 

кадрових рішень, ефективність обліку всієї інформації щодо персоналу. 

Пошук і підбір персоналу – оптимізація схеми визначення потреб НАТ НСТУ в персоналі 

З метою оптимізації визначення потреб компанії у персоналі будуть застосовані такі методи 

пошуку персоналу:  

- Оголошення в друкованих ЗМІ, спеціалізованих електронних ресурсах, соціальних 
мережах. 

- Розміщення оголошень біля підприємств – потенційних донорів кадрів, навчальних 
закладів. 

- Співпраця з відділами кадрів компаній аналогічного профілю (збір даних про звільнених). 
- Прямий пошук, у тому числі й через працівників кампанії та їх знайомих. 



Відбір найкращих претендентів: 

- Конкурс резюме. 
- Заповнення «Анкети кандидата».  
- Телефонна бесіда. 
- Попереднє оцінювання кандидата на співбесіді. 
- Тестування. 
- Проходження випробувального терміну. 

Це забезпечить такий результат: при наявності перспективних кандидатів вакансію буде 

закрито, а у разі, якщо після випробувального терміну буде прийняте рішення про 

невідповідність кандидата займаній посаді, його можна буде занести до «кадрового резерву» і не 

потрібно буде з нуля починати пошук кандидатів. 

Адаптація нових працівників 

Складовою адаптації є проходження випробувального терміну, його ціль ─ це не тільки коли 

керівник і колеги оцінюють нового співробітника, але й сам новачок оцінює компанію.  

Важливо організувати адаптаційний період на робочому місці так, щоб працівник захотів 

залишиться працювати у компанії. Складовими частинами зазначеного процесу будуть: 

- Процес адаптації нових працівників має бути формалізованим (ознайомлення з 
положеннями, інструкціями, встановлення випробувального терміну, системи наставництва). 

- Підготовка спеціальних пам яток, де будуть відображені найбільш важливі відомості: 
історія та цілі компанії, структура, неформальні правила. 

- Підготовка переліку документів, які працівник повинен взяти з собою в перший робочий 
день. 

- Знайомство нового співробітника з колегами, правилами внутрішнього розпорядку, 
проведення інструктажів з техніки безпеки, пожежної безпеки та ін. 

- Підготовка переліку завдань на найближчий період роботи (тиждень, місяць), а також 
ознайомлення з посадовими обов язками. 

Результатом вдалої адаптації є своєчасне налагодження зворотного зв’язку; мотивація 

працівника на подальшу роботу в компанії і за короткий строк виведення його на рівень повної 

віддачі при виконанні функцій. 

Розвиток персоналу 

Розвиток персоналу складається з кількох етапів. 

Оцінка і атестація. 

Навіть найкращі методи стимулювання не спрацьовують, якщо вони застосовуються 

безсистемно. Без оцінки персоналу неможливо визначити реальний вклад кожного працівника. 

- Розробка нормативної-правової бази (наказ про проведення оцінювання, затвердження 
відповідного положення). 

- Проведення оцінювання по трьох групах показників: професійні, особистісні, ділові. 
Керівника оцінюють ще й за організаторськими якостями. 

- Підбір експерта для проведення оцінювання. Це може бути група експертів ─ частина від 
трудового колективу, частина від адміністрації. Таким чином, вирішується питання об єктивності. 



- Аналіз результатів оцінки. 
 
За результатами можуть вручатися значки із логотипом компанії  з написом «Експерт» 

 присвоєння звання  «Эксперт» у якомусь напрямку діяльності; 
 премія  в розмірі від одного до трьох посадових окладів; 
 зарахування працівника в кадровий резерв та ін. 

Таким чином відбувається визначення й оцінка знань, умінь і навичок, якостей, сильних і 

слабких сторін працівників; визначення потреб у навчанні кожного окремого працівника, 

складання планів індивідуального розвитку; прийняття рішень про заохочення або стягнення. 

Формування й робота із кадровим резервом. 

Формування кадрового резерву проводиться з метою підготовки бази для підбору і навчання 

майбутніх працівників. Для забезпечення цієї мети необхідно: 

- Створення, формування, наповнення й ведення бази кадрового резерву (в т.ч. й 

випускників навчальних закладів). 

- Розроблення планів навчання, підготовки, проходження стажування резервістів у 

структурних підрозділах компанії. 

 

Формування дієвого кадрового резерву забезпечить підвищення рівня готовності 

працівників до змін у компанії, мотивації і лояльності, що приведе до зниження рівня плинності 

кадрів та загальної кадрової стабілізації. Також забезпечить економію фінансових та часових 

ресурсів при підборі, навчанні й адаптації ключових працівників. 

Навчання персоналу 

Навчання персоналу є найважливішим інструментом, за допомогою якого підвищується 

потенціал людських ресурсів, формується організаційна культура, досягаються стратегічні цілі 

організації. 

Забезпечення процесу навчання відбувається за такими етапами: 

- Оцінка потреб у навчанні для досягнення мети, як окремих підрозділів так і компанії 
загалом. 

- Формування плану навчання персоналу та кошторису на рік. 
- Визначення завдань, основних форм та методів навчання, зміст навчальних програм. 
- Проведення навчання на базі свого навчального центру й залучення бізнес-тренерів. 
- Визначення форми навчання (професійні програми, семінари, тренінги, аудіо- й відео 

конференції, вебінари, відео уроки, круглі столи, коучинг.) 

Навчання персоналу забезпечить підвищення ефективності та якості роботи персоналу, 

рівня професійної кваліфікації працівників; систематичне оновлення знань працівників; 

підвищення рівня трудової мотивації персоналу; оптимізацію корпоративної культури. 

Стимулювання і мотивація 

Правильне стимулювання спонукає працівників до лояльності кампанії та до ефективнішої 

роботи. Для забезпечення організації стимулювання і мотивації працівників необхідно, перш за все, 



розробити Положення про стимулювання робітників компанії, взявши до уваги, що існує дві 

системи: матеріальна (фінансова) і нематеріальна мотивація. 

Матеріальне стимулювання включає посадовий оклад, надбавки, доплати, премії, бонуси та 

ін. 

Нематеріальне стимулювання включає медичну страховку, оплату відвідування спортзалу, 

навчання за рахунок кампанії, оплату путівок для працівників і членів родини та ін. 

За допомогою стимулювання та мотивації працівників досягається підвищення 

продуктивності персоналу.  

Корпоративна культура 

Грамотні дії щодо розвитку корпоративної культури згуртовують колектив, укріплюють 

лояльність персоналу, люди стають патріотами своєї компанії, а імідж найкращого роботодавця 

піднімає авторитет компанії. 

Формування корпоративної культури ПАТ НСТУ здійснюватиметься за такими етапами: 

визначення місії та основних базових цінностей, формування правил поведінки працівників 

компанії, опис традицій та символіки, які відображатимуть описане. 

З цією метою проводитимуться такі заходи: привітання працівників зі святковими датами, 

днями народження; участь у вирішенні особистих проблем працівників (хвороби, травми, смерть 

близьких людей та ін.); проведення різноманітних конкурсів, наприклад: на найцікавіше хобі, на 

найбільш вдалий девіз компанії, турніри з ігрових видів спорту і т.п.; шефство над дитячим 

садочком, школою, інтернатом; благоустрій території. 

Розвиток корпоративної культури забезпечить формування професійної ідентичності, 

усвідомлення особистої відповідальності працівника за продукт спільної діяльності компанії, що 

породжує зацікавленість в її розвитку; підвищення ефективності ділової взаємодії, що є 

об’єктивною умовою встановлення доброзичливих міжособистісних відносин у колективі. 

СЛУЖБА ДІЛОВОДСТВА 

Розвиток служби діловодства ПАТ НСТУ ґрунтується на запровадженні електронного 

документообігу. Електронний документообіг вводитиметься поступово і складатиметься з таких 

стадій: 

- Запровадження електронних журналів реєстрації вхідних та вихідних документів. 

- Створення електронних карток документів, що реєструються. 

- Організація багатокористувацького доступу та підключення системи всіх реєстраторів 

центрального офісу ПАТ НСТУ, у тому числі діловодів. 

- Забезпечення повноцінного електронного наповнення документів. 

- Уможливлення багатопаспортної роботи (створення умов для розподіленої організації 

роботи між центральним офісом, дочірніми підприємствами та відокремленими структурними 

підрозділами в одній системі). 

Для реалізації цього завдання потрібні певні передумови, це: 

- Належна нормативно-правова база. 



- Юридично значимий електронний цифровий підпис та можливість забезпечення ним 

персоналу. 

- Розвинена телекомунікаційна інфраструктура. 

- Політична воля керівника ПАТ НСТУ. 

- Відповідні відомчі нормативи та програма впровадження електронного документообігу. 

- Підходяща система забезпечення проходження електронних документів. 

- Потужне технічне оснащення реєстраторів. 

- Постійне навчання персоналу. 

 

Поряд із перевагами електронного документообігу є і певні ризики. 

 

Ризиками у реалізації пропозиції можуть бути такі: 

- Подолання багаторічної звички працювати з паперовими документами й освоєння новітніх 

технологій електронного документообігу. 

- Гарантування безвідмовної роботи всіх функціональних вузлів електронної системи 

неможливо, наприклад: через перебої електричного живлення. 

- На глобальному рівні доведеться регулярно повертатися до питання надійності зберігання 

інформації й захисту її від несанкціонованого доступу, постійно підвищувати вимоги щодо 

забезпечення захисту та застосовувати нові захисні технології. 

Незважаючи на ці перешкоди, запровадження електронного документообігу вирішить 

чимало проблем: 

- Суттєвого заощадження ресурсів (кошти й час), зокрема тільки на витратних 

матеріалах. 

- Об’єктивної оцінки працезатрат кожного працівника в загальному результаті завдяки 

прозорості всіх процесів. 

- Уніфікації ведення діловодства між центральним офісом, дочірніми підприємствами та 

відокремленими структурними підрозділами в одній системі. 

- Подолання комунікаційних бар’єрів внаслідок автоматизації процесу обміну 

документами та забезпечення їх колективного оприлюднення з віддалених робочих місць. 

- Відхід від практики контролю формального виконання документів і запровадження 

аналізу ступеня досягнення результату та якості кінцевого продукту. 

СТРАТЕГІЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Останні роки світ переживає новітню науково-технічну революцію. Ці тенденції також 

відображені в бурхливому розвитку телебачення та радіо. На жаль, українські ТРК, враховуючи 

складну економічну та політичну ситуацію, «пасуть задніх» у плані впровадження сучасних 

технологій. Окрім цього, вітчизняним компаніям бракує сміливості в здійсненні амбітних проектів. В 

той час, коли ми продовжуємо аналогові ліцензії трансляції, багато років переходимо на цифрове 

ТБ, а також нарешті отримуємо FM-радіо ліцензії на сході країни ─ Норвегія вирішила відмовитися 

від FM-радіо. В той час, коли українські медійники лише мріють транслювати сигнал в HD якості – 

інші країни вже переходять на стандарти 4К, з подальшими чіткими планами у 8К. Лідерами можна 

назвати Японію, Німеччину, Великобританію, Францію та Польщу. 



В Україні створено Суспільне мовлення. Його філософія має передові творчі та професійні ідеї 

розвитку. На наше чітке переконання, в НСТУ повинні бути також і передовими в технічному аспекті, 

задаючи тон у тенденціях всеукраїнського розвитку державних та комерційних електронних ЗМІ. 

На жаль, у спадок НСТУ дісталося застаріле технічне обладнання. Але в цьому і є свій плюс, 

адже з «чистої сторінки» легше і правильніше будувати нового мовника. Вже сьогодні потрібно 

інтегрувати класичне телевізійне мовлення в сучасну мережу Інтернет, мобільні додатки, де 

головним джерелом отримання картинки, поряд із телевізором, стає гаджет! Поєднання 

загальноприйнятих технічних інструментів телевізійників із сучасними технологіями повинні стати 

новим стандартом роботи працівників сучасного ТБ. Адже їх результат дозволить ефективно 

працювати для повної, широкої аудиторії глядачів, знаходячи їх навіть у соціальних мережах. Робота 

журналістів, операторів, режисерів з використанням нових технічних можливостей дозволить 

більше працювати в режимі Онлайн. Професія журналіста зазнає змін і стане більш сучасною. 

Відтепер буде універсальний медійний працівник, який зможе писати тексти, знімати відео, 

монтувати сюжети, озвучувати їх та передавати на сервер чи в мережу Інтернет. 

Сьогодення вимагає максимально автоматизувати роботу, мінімізувати людський фактор, 

суттєво збільшуючи, при цьому, в роботі загальний ККД. Тому ми пропонуємо в телестудіях та 

радіостудіях використовувати саме роботизовані камери, з віддаленим управлінням, в т.ч. через 

мобільні телефони та планшети. В операторській техніці ми пропонуємо мінімізувати використання 

в студійному та позастудійному виробництві операторські крани, системи стабілізації, замінивши їх 

так званими дронами (мультикоптерами та квадрокоптерами). 

Світло в студіях буде побудоване на базі енергозберігаючих LED-технологій з автоматичним 

запрограмованим управлінням. Сучасні енкодери та декодери стримінгу сигналу дозволять 

журналістам відразу передавати відеоматеріал на сервер НСТУ, канал YouTube чи соціальні мережі, 

використовуючи 3G чи WiFi. Такі системи поєднають в єдиний комунікаційний комплекс студійне 

відео-обладнання та освітлення, сервери, пересувні телевізійні станції, камери мобільних 

репортажних груп, тощо. 

Важливим завданням буде створення професійної системи автоматизації телевізійного 

мовлення та обробки даних з використанням елементів комп ютеризованого штучного інтелекту. 

Де, задля сучасної автоматизації, потрібно буде втілити: 

1) DSNG – технологія супутникового зв язку, значно дешевша за класичний спосіб передачі 

відео через супутник. Передача відбувається за IP протоколами; 

2) DMNG – система передачі медіа через кілька модемів стільникових операторів та агрегації 

їх каналів, які є значною економією при використанні в форматі живої трансляції подій. Такі системи 

дають значні привілеї, бо для них не потрібно багато додаткового персоналу. Оператору потрібно за 

допомогою простого гаджета натиснути лише одну кнопку ─ і відео почне транслюватися до 

апаратної каналу. В разі необхідності всі налаштування може зробити черговий інженер у 

віддаленому режимі, навіть не маючи прямого, фізичного доступу до обладнання; 

3) MAM (Media Asset Management) – системи архіву та управління ним, які можуть працювати 

разом чи окремо з системами повної автоматизації новин. Вони дозволяють накопичувати та 

архівувати медіа-матеріали, завжди одночасно мати до них оперативний доступ з багатьох 

клієнтських станцій, мати опис до кожного матеріалу, пошук та можливість швидкого їх перегляду в 

помірній якості для зменшення навантажень на мережу і пристрій перегляду користувача; 



4) PlayOut – системи відтворення відео за розкладом та плей-лістом, які можуть працювати в 

автоматичному режимі, мають резерв, системи розподілення прав користувачів, можуть працювати 

в комплексі та обмінюючись даними з іншими системами (наприклад, опис відео з бази даних 

MAM); 

5) CG – системи знакогенерації, які можуть виводити різноманітне графічне оформлення до 

ефіру. Можуть брати інформацію з будь-яких джерел (сайти погоди, стрічки новин, тощо), 

працювати в автоматичному або ручному режимі, керуватися за допомогою сторонніх програмних 

засобів або з інших систем автоматизації (наприклад, керуватися з PlayOut згідно з графічними 

правилами); 

6) Системи повної автоматизації виробництва новин, які оптимізують виробництво та надають 

можливість оперативно і швидко опрацьовувати матеріали, користуватися архівом, автоматично 

переглядати та замовляти з нього відео медіа матеріали. Такі системи значно мінімізують кількість 

задіяного персоналу і надають користувачам змогу, за бажанням виконувати багато функцій 

самостійно, без допомоги висококваліфікованого технічного персоналу. Наприклад, журналіст після 

зйомки може сам інжестувати матеріали до системи, самостійно їх змонтувати, начитати, розписати, 

відправити редактору до новин та помістити до архіву. І все це можна зробити у простому, єдиному 

інтерфейсі користувача, з будь-якого робочого місця. 

Окремо слід сказати кілька слів щодо сучасного радіомовлення, яке також переживає 

технологічний прорив. Класичні радіостудії тепер повинні мати відеокамери, які відразу передають 

онлайн відео-картинку в мережу Інтернет. Їх діяльність широко представлена в соціальних мережах, 

де вельми важливим стає Instagram з фотофіксацією всіх важливих подій радійників та канал 

YouTube, які загалом суттєво зменшують їх відмінність від сучасного телебачення. 

У сьогоднішньому світі раціональне замінює емоційне, і не лише за способом мислення. 

Поряд із негативними це має і позитивні моменти, надаючи нових можливостей у розвитку сучасних 

ЗМІ. Гібридні технології стирають відмінності між телебаченням, радіо, Інтернетом та газетою. 

Формується новий, загальний вид візуальних мистецтв та візуальних ЗМІ! 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАТ НСТУ 

Структура управління ПАТ НСТУ базуватиметься на таких управлінських рівнях: 

1. Правління – Голова та 6 членів правління, кожен відповідає за один з шести основних 

напрямків: 

- Програмна політика та виробництво ТБ  

- Програмна політика та виробництво  радіо 

- Інформаційна політика 

- Технологічно-технічна  політика 

-  Організаційно - управлінська  і фінансова політика 

-  Управління та приріст майна 

Члени Правління визначають стратегії розвитку компанії та здійснюють координацію 

діяльності підрозділів НСТУ щодо виконання цих стратегій ─ кожний відповідно до свого 

функціоналу. 

 



Директорат (директори) здійснює поточне управління діяльності НСТУ та її філій (підрозділів): 

- виконавчого директора (CEO); 

- головного продюсера  теле- та  радіо каналів; 

- директора служби новин; 

- директора телевізійного виробництва; 

- директора з розвитку нових медіа; 

- директора з регіонального розвитку; 

- директора з маркетингу і просування; 

- директора з міжнародної діяльності та зв язків з громадським сектором (гранти); 

- фінансового директора; 

- адміністративного директора(персонал, юристи); 

- технічного директора; 

- комерційного директора 

- ………………………………… 

2. Штатний персонал (операційна діяльність та забезпечення мовлення). 

3. Зовнішні підрядники.(виробництво, інші види  діяльності…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ НСТУ : СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК 

Структура бюджету НТКУ 2016 

Заробітна платня з нарахуваннями* 65,4% 

Середня ЗП (I кв., до скорочення) 3 683, 7 грн. 

Середня ЗП (II кв., після скорочення) 4 259, 7 грн. 

Трансляція  22,6% 

Комунальні послуги 5,2% 

Міжнародна діяльність (вкл. права на 

висвітлення Олімпійських ігор) 

3,8% 

Виробництво продукту та утримання 

приміщень 

3,0% 

Це – типова фінансова модель утримання та «проїдання» бюджетних коштів. 

Вже в 201  році пропонується перейти від моделі утримання до моделі стабілізації та 

розвитку і радикально змінити структуру видатків НСТУ: 

Структура бюджету  НТКУ 

2016 

НСТУ 201  

 Було Пропонується 

Заробітна платня з 

нарахуваннями* 

65,4% 22% 

Трансляція  22,6% 13,7% 

Комунальні послуги 5,2% 3,16% 

Міжнародна діяльність (вкл. 

права на висвітлення 

Олімпійських ігор) 

3,8% 3,8% 

Виробництво продукту та 

утримання приміщень 

3,0% 48,6% 

Технічне переоснащення 0 15,0% 

 

 

 

 

 



 

 

Напрями оптимізації: 

1) Істотне скорочення чисельності персоналу НСТУ вже протягом першого року.  

В штаті компанії залишатимуться компактний менеджмент і персонал, відповідальний за 
здійснення інформаційного, суспільно-політичного мовлення та реалізацію нових програмних 
концепцій каналів НСТУ на національному і регіональному рівнях – з переходом філій на уніфіковану 
сітку мовлення. Відповідно, мають бути покращені умови та збільшені до ринкових розміри оплати 
праці решти співробітників. 

2) Вже з першого року існування НСТУ має зробити пріоритетом видатки на виробництво 
контенту, відповідно до глобальному тренду. Майже половину видатків компанії в 201  році 
планується спрямувати на придбання та виробництво програмного продукту – поки ще стороннім 
студіям на конкурсних засадах «на замовлення НСТУ» ─ до створення  власного конкурентоздатного 
виробничого підрозділу. 

3) Вже з самого початку діяльності нової команди планується суттєве збільшення надходжень 
від комерційної діяльності за рахунок створення єдиної комерційної служби та проведення 
скоординованої та прозорої цінової політики. 

4) Першочерговим завданням нової команди є проведення аудиту наявного майна компанії, 
нерухомості, в першу чергу та скорочення експлуатаційних витрат за рахунок його комерційного 
використання та передачі в управління стороннім експлуатаційним компаніям. 

5) Зменшення витрат на розповсюдження телерадіосигналу за рахунок: 

- виключення або мінімізації подвійної оплати за цифрове та аналогове покриття; 

- скорочення кількості послуг з розповсюдження через супутник та пакетування 

супутникових сигналів; 

- оптимізації використання СХ та УКХ радіомовлення. 

НСТУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ 

Поточний стан справ: 

Частка Суспільного мовника на медіаринку – менш ніж 1%, тобто фактично відсутня. За 

результатами досліджень brand-awareness компанії GFK Україна, 5 % опитаних взагалі не знають, 

що таке UA Перший. 

До такого стану справ призвела відсутність стратегії розвитку, відсутність якісного та будь-

якого програмування і чіткої маркетингової стратегії каналів, неефективний менеджмент, застаріла 

система управління, непомірно роздуті штати, маленькі зарплати, зношене обладнання та 

неефективний контроль якості програм. Результат ─ виготовлення великої кількості передач, які 

взагалі не цікавлять половину українців. 

План дій на Перший рік 

1. Централізація стратегічного управління: 6 основних напрямків. 

2. Перехід до функціональної моделі оперативного управління. 

3. Оптимізація штатів і збільшення фонду оплати праці. 

4. Реорганізація регіональних філій. 

5. Аудит нерухомості та оптимізація експлуатаційних витрат. 

6. Позиціонування та ре-позиціонування каналів. 



7. Перезавантаження програмної політики каналів. 

8. Розробка єдиного бренду українського Суспільного мовлення в радійному, телевізійному 

просторі та нових медіа і маркетингової стратегії його просування. 

9. Розробка концепцій мовлення (інформаційного, регіонального, для національних меншин, 

дитячого, пізнавального, розважального та ін.) 

10. Створення об єднаної служби новин. 

11. Зосередження власного виробництва на інформаційному продукті. 

12. Початок формування нового виробничого підрозділу на базі виробничих потужностей 

телеканалів та «Укртелефільму». 

13. Створення нових медіаплатформ. 

14. Розробка детального плану технічного переоснащення та початок його реалізації. 

Концентрація на питаннях прямої технічної допомоги у співпраці з міжнародними донорами. 


