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Протягом 2017-2020 років українське Суспільне мовлення пройшло 
шлях від окремих успадкованих від держави каналів до 
мультиплатформенного медіахолдингу з незалежною редакційною 
політикою, медіаактиви якого здатні працювати в синергії та 
охоплювати різні аудиторії. 

  У напрямі роботи з дитячою та молодіжною аудиторією Суспільне 
мовлення створило ряд телепроектів: ляльковий серіал «Додолики», 
молодіжний скетчком для популяризації мови «Лайфхак українською», 
науково-популярне шоу для юних глядачів «Шо? Як?» та ін. Крім цього, 
НСТУ щороку організовувала національний відбір на «Дитяче 
Євробачення» та участь переможця у міжнародному конкурсі. 

Суттєвим здобутком є реформування радіостанції «Промінь» у 
молодіжне розважальне радіо та розширення його частотного покриття 
на більшість обласних центрів та «студентських» міст. З’явилася 
онлайн-радіостанція «UA:Казки» від Українського радіо за участі зірок 
шоу-бізнесу, проект «Я – віртуоз!» від Симфонічного оркестру 
Українського радіо, що відкриває юних українських виконавців-
інструменталістів для широкої аудиторії. Щорічно проводили 
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який став 
найпомітнішим регулярним флешмобом із популяризації української 
мови, який залучає десятки тисяч молодих людей в Україні та за її 
межами та кілька років поспіль утримує перше місце серед запитів 
користувачів Google в день проведення. 

Окремо варто відзначити зусилля Наглядової ради з уніфікації 
підходів до створення дитячого та молодіжного контенту та 
пріоритизації цього напряму роботи в компанії. На початку 2017 року за 
моєю ініціативою Наглядова рада визначила одним із шести основних 
напрямів діяльності НСТУ такий: «Особливий акцент має бути 
зроблений на мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, 
спрямоване на формування цінностей та компетентностей нових 
членів суспільства, спроможних успішно конкурувати у сучасному 
відкритому світі та, водночас, гарантувати для себе постійну 
безпеку середовища існування». На виконання завдань в межах цього 
напряму була розроблена та затверджена Концепція мовлення для 
дитячої та підліткової аудиторії, втілення якої дозволить підвищити 
пріоритетність роботи з аудиторіями дітей, підлітків, юнаків, а також 
їхніх батьків, дідусів і бабусь, разом з якими діти споживають 
медіаконтент.  



Серед найближчих планів компанії — запуск мультимедійної 
інтерактивної платформи «Suspilne.kids» для дітей 1–9 р. та їхніх 
батьків, бабусь і дідусів, та веб-сайту «Скрол» – цифрової платформи з 
контентом для підлітків (10–11 класи). 

У роботі на посаді члена Наглядової ради НСТУ, у разі обрання, я 
продовжу втілення розпочатих змін у роботі з дитячим і молодіжним 
контентом, використовуючи для цього інструменти стратегічного 
управління, якими володіє Наглядова рада. Пріоритетами в роботі бачу 
розширення співпраці НСТУ з молодіжними організаціями, розширення 
контентної пропозиції для дітей та молоді, насамперед діджитальних 
проектів, підвищення впізнаваності продуктів НСТУ серед юнацької 
аудиторії, збільшення довіри молодої аудиторії до Суспільного мовника, 

зокрема через ініціювання інформаційних кампаній.  

Важливим завданням для себе бачу захист редакційної 
незалежності НСТУ та зміцнення його фінансової спроможності, що є 
передумовою розширення виробництва якісного контенту для різних 
аудиторій. 
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