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1. Позиція щодо розвитку Суспільного мовлення в Україні 
Чітко усвідомлюючи значення Суспільного мовлення в розбудові демократичного суспільства, маю за честь 

бути причетним до цього надважливого для суспільства процесу. 
Ключові позиції, на яких має стояти Суспільне мовлення як інституція, це: 
- спонукати населення до критичного мислення; 
- виводити на поверхню важливі, але подекуди непопулярні теми; 
- формувати порядок денний для людини, вносячи в нього такі важливі теми як діти, молодь, спорт, культура 

тощо; 
- піклуватись про інформаційну безпеку нашої країни; 
- бути зброєю проти дезінформації тощо. 
Сповідуючи саме цю місію та усвідомлюючи свою відповідальність перед народом України, Суспільне 

мовлення не може застосувати в повній мірі весь потенціал комерційних інструментів, щоби продемонструвати 
свою ефективність, оскільки більшість рекламного контенту суперечить цінностям  мовника.  

Саме тому ми не повинні застосовувати до Суспільного стандартні критерії оцінки і маємо усвідомлювати 
важливість питання фінансової спроможності.  

2. Незалежність сучасного суспільного мовлення як пріоритетний напрямок стратегії розвитку 
Виконання функцій та дотримання моральних норм неможливе без трьох основних аспектів незалежності. За 

останні 4 роки реформоване суспільне набуло:  
- редакційну незалежність, 
- кадрову незалежність, 
- але існуюча модель фінансування далека від ідеальної та закриває шляхи для повноцінної незалежності 

Суспільного та не сприяє його сталому розвитку. 
Беручи до уваги вище вказане вважаю першочерговими завданнями: 
- вибудувати нову, ефективну модель фінансування; 
- допрацювати та подати законопроект «Про Суспільне мовлення»;  
- обрати, дійсно, незалежних членів Наглядової ради;  
- сформувати відповідальне, фахове та неупереджене керівництво. 
З п’яти запропонованих моделей фінансування оптимальною вважаю модель фінансування зі спецфонду, який 

би наповнювався з ренти на використання радіочастотного ресурсу. Важливим питанням є розподіл цих грошей. В 
цьому питанні дуже корисно було би опанувати європейську практику, яка містить культуру взаємодії 
розпорядника та отримувача шляхом консультацій щодо розподілу грошей. 

3. Здобутки та перспективи 
Необхідно зазначити великі здобутки колективу Суспільного за період реформування: 
– лідерські позиції радіо; 
– значне зростання якості та актуальності контенту тощо. 
Проте констатуємо недостатню увага таким важливим темам як дитяче телебачення та молодь. 
4. Власна експертна місія у складі Наглядової ради 
Щодо особистої місії у складі Наглядової ради НСТУ як експерта у сфері фізичного виховання та спорті бачу 

наступне.  
4.1. Маю багаторічний досвід-симбіоз у галузі комунікацій, спорту, медіа, науки, яким би хотів поділитись, 

втілити у розвиток Суспільного телебачення України.  
4.2. Контент-моніторинг, проведений напередодні ГС «Асоціація спортивних організацій» серед експертів, 

спортсменів, тренерів, громадських діячів, спортивних журналістів демонструє,  що наразі Суспільне фахово та  
змістовно  надає інформацію про олімпійський та професійний спорт але інформації щодо масового спорту було 
недостатньо. Тож, необхідно програмами у такому тематичному напрямі посилити ефір. 

- Аналіз «Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», а також «Національної 
стратегії з оздоровчої̈ рухової̈ активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація» дозволив визначити низку завдань, що потребують розв’язання у сфері фізичної культури і 
спорту за п’ятьма напрямами. І перший з них – це фізично активна нація. Цей напрямок опікується масовим 
спортом та одним із головних завдань якого є популяризація спорту та здорового способу життя серед населення. 
Якщо вдасться об’єднати зусилля національних стратегій розвитку фізичної культури у суспільстві зі стратегією 
розвитку Суспільного у цьому ж напрямку – ми отримаємо синергетичний ефект та виведемо показники здоров’я 
нації на істотно вищий рівень. Зусилля можуть бути реалізовані у створені відповідного спортивного контенту у 
форматі новин, програм освітнього, популяризаторського, просвітницького та розважального характеру. 

5. Вірю у потужний потенціал Суспільного телебачення в Україні і зроблю все можливе, щоби 
підсилити його важливість та формування громадянського суспільства в Україні.  


