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ВІЗІЯ: 

ЗРОБИТИ УКРАЇНУ КОМАНДОЮ

ЦІЛЬ: 

БУТИ НАЙБІЛЬШ ІННОВАЦІЙНИМ 

МЕДІА В УКРАЇНІ

МЕТОД: 

ДОСТУПНО ПРО ВАЖЛИВЕ 



ЦІННОСТІ

НАША МІСІЯ  
надавати суспільству достовірну та

збалансовану інформацію про україну

та світ. налагоджувати громадський

діалог задля зміцнення суспільної

довіри, громадянської відповідальності, 
просвітництво,  розвиток української

мови та культури

НАШІ ЦІННОСТІ 
незалежність, відкритість, 

відповідальність, об'єктивність.

НАШІ АМБІЦІЇ  
задавати стандарти мовлення, які
сповідують провідні світові публічні

телевізійні корпорації.



СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ
здійснюють суспільні медіа: суспільне телебачення та суспільне радіо, які не 

належать ні державі, ні окремим політичним силам, приватним особам чи 

компаніям, інтереси яких вони забезпечують.

1 кіностудія
Укртелефільм

7 200
співробітників

25
регіональних 

ТВ каналів та Радіо каналів



ПОКРИТТЯ UA:ПЕРШИЙ
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UA:СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ

ЗАЛИШАЄТЬСЯ В АНАЛОГОВОМУ 

МОВЛЕННІ В 2018-2019 РР.

За постановою Кабінету міністрів України перший етап

відключення аналогового телевізійного мовлення відбувся

1 серпня 2018 р. для Київської та Кіровоградської областей.

Другий етап відключення запланований на 1 вересня 2018 р.  

по всій території України



Профіль глядачів каналу

57% 43%

Київ 

7%

Південь 

11%

Захід 

23%

Північ 

18%

Схід 

25%

58% 42%

Стать

Вік

Дохід

За даними офіційного телевізійного дослідження (ТВ панель) Nielsen, січень-червень 2018 р.

Центр 
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77%

17%

3%

3%

45+

25-44

15-24
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UA:Перший vs інші канали

Відповідно до основних телевізійних показників рейтингу (rat%) та частки (shr%) UА:Перший займає одну з 

лідируючих  позицій серед каналів зі схожим контентом

Це  означає, що глядачі віддають перевагу у  своєму  перегляді, всі  інші канали дивляться  значно менше і 

рідше

ЦА 18+

За даними офіційного телевізійного дослідження (ТВ панель) Nielsen, січень-червень 2018 р.



UA:Перший vs інші канали

ЦА 18+

Вечірній прайм (весь тиждень)Вечірній прайм (будні дні)

За даними офіційного телевізійного дослідження (ТВ панель) Nielsen, січень-червень 2018 р.
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Привабливість  UA:Суспільне мовлення

для аудиторій рекламодавців

За даними офіційного телевізійного дослідження (ТВ панель) Nielsen, січень-червень 2018 р.
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КОНТЕНТ

• МАЙБУТНЄ – ЗА КОНТЕНТОМ 

• КОНТЕНТ ЙДЕ ЗА СПОЖИВАЧЕМ

• ЗМІСТ ВАЖЛИВІШИЙ ЗА ПЛАТФОРМУ 

• ДОВІРА ВАЖЛИВІША ЗА РЕЙТИНГ 

• КОМУНІКАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА PR

• ЦІННОСТІ ВАЖЛИВІШІ ЗА ФАХ



ПРОГРАММИ НА ПЕРШОМУ



Війна і мир

Нині одна частина України живе трагічними подіями на сході. Хтось 

перебуває безпосередньо на фронті, хтось постійно їздить туди з 

допомогою. Інша ж частина дізнається інформацію тільки від журналістів 

та із соцмереж.

Але кожен, на передовій чи в тилу, має про ці події свою думку. І часто 

люди, погляди яких різняться, не можуть знайти спільної мови. Виходом 

може стати діалог, але за умови, що співрозмовники чутимуть і 

розумітимуть позицію одне одного.Щопонеділка о 20:15

Юрій Макаров

Євген Степаненко



Вечірнє шоу з 

Юрієм Марченком
Програма у популярному світовому форматі Late Night Show. Кожен

випуск – іронічні діалоги між ведучими та інтерв’ю з гостями студії,

комедійні скетчі про життя в Україні, а також виступи популярних

музичних колективів. Гордістю "Вечірнього шоу з Юрієм Марченком" є

музичний супровід від джаз-бенду під керівництвом відомого українського

джазмена й композитора Андрія Арнаутова, що грав на одній сцені з

такими легендами джазу як Пет Метіні та Діззі Гілленспі.
Щосуботи о 21:25

Юрій Марченко



#@)₴?$0 з Майклом 

Щуром

Гумористично-аналітичне шоу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" доводить, що 

іноді реальність неможливо пережартувати. Але невгамовний Майкл Щур 

робить неможливе і продовжує разом з командою аналітиків відшукувати 

непомічене у важливому і важливе у непоміченому. Хоча інколи він 

знаходить абсолютно неважливе у нікому непотрібному. Нові жарти, старі 

та нові персонажі і тонкий (а іноді не дуже) гумор – це те, на що завжди 

можна розраховувати під час перегляду шоу.

P.S. А щодо назви – навіть не намагайтеся її розшифрувати, адже автори 

шоу й самі не знають, що вона означає.

Щонеділі о 21:35

Майкл Щур



Кулінарно-літературне 

шоу "Енеїда"
Кулінарно-літературне шоу, яке повністю переверне традиційне бачення

української кухні та познайомить із невідомими сторінками життя

українських письменників.

Ведучий шоу – відомий кулінарний експерт та засновник

"Гастромайстерні Конфітюр" Євген Клопотенко – щотижня запрошує до

себе на кухню знавців української літератури і разом з ними знайомить

глядачів з маловідомими рецептами української кухні, які були

улюбленими стравами наших письменників.

Щотижня

Євген Клопотенко



Складна розмова

"Складна розмова" – це ток-шоу у стилі hard-talk. Гострі запитання 

ведучої мають на меті не дати гостям програми почуватися зручно в 

комфортному для них середовищі питань і говорити правду.

Головне завдання проекту – розкрити кожного гостя, не опускаючись до 

персональних образ чи приниження. Без істерії, паніки і зрадофільства, 

без нагнітання негативу гості програми за допомогою своїх відповідей 

допомагатимуть глядачам зрозуміти, як ухвалюються важливі для 

суспільства рішення.Щосереди о 20:30

Інна Борзило



Все ще приймаєте участь, замість того, щоб брати? Задаєте запитання, а 

не ставите? І зовсім не розумієте, чому "на жаль" пишеться окремо? Це 

більше не проблема! Скетч-шоу "Лайфхак українською" навчить вас 

правильно говорити українською.

Команда проекту переконана, що нація починається з мови. Тож не 

забувайте спілкуватися українською, вмикати та писати "будь ласка" 

окремо!
Щосуботи о 10:30

Дмитро Хоркін



"Схеми" – спільний проект Радіо Свобода та UΛ:Першого – щотижнева 

телевізійна програма розслідувань та аналітики про велику політичну 

корупцію. У кожному випуску у прізвищах та деталях ідеться про 

зловживання чиновниками наданою їм владою, статки держслужбовців та 

конфлікт персональних інтересів з державними, кумівство, розпил, афери 

та схеми. Назвати винних, притягнути до відповідальності всіх, хто 

розкрадає державні гроші, зловживає владою для особистого збагачення 

та покриває корумпованих чиновників нехтуванням та бездіяльністю – те, 

що робить команда розслідувачів та викривачів "Схем".

Щочетверга о 20:30

Наталія Седлецька



Не уявляєте свого життя без читання? Не знаєте, що новенького 

завантажити на читалку? Губитеся у книжковому магазині і не впевнені, 

яку із книг придбати? Не розумієте, чому одні книжки стають 

популярними, а інші губляться на полицях книжкових крамниць? Ми 

маємо відповіді. Проект "Букоголіки" розповідає про літераторів, книги та 

тих, хто випускає їх у світ. У рубрикці "Книголам" розриває усталені 

шаблони в літературі й про ті бестселери, яких потрібно уникати та чому 

їх успіх серед читачів нічим не виправданий. 

Євгеній Стасіневич



"Фольк-music" – це пошук та відродження українського музичного етносу, 

автентичних мелодій та народних пісень різних регіонів України. А ще –

це популяризація автентичної музики, насамперед серед молоді. Адже 

сучасне аранжування української музичної спадщини вдихають у неї нове 

життя. У кожному випуску постають як професійні, так і аматорські 

колективи з різних куточків нашої країни. А зіркові учасники програми 

нерідко представляють на розсуд аудиторії власні варіації відомих 

музичних творів, або й оригінальні пісні з домішками українського 

автентичного стилю."Фольк-music" – це програма для всіх поколінь!

Щонеділі о 14:20

Оксана Пекун



Концерти-автопортрети "Сильна доля" – це не тільки живі концерти у

звичному розумінні, це ще й відверті та зворушливі роздуми артистів.

Герої проекту – не просто музиканти, а виконавці, які стали явищами на

вітчизняній сцені, які досягли успіху завдяки майстерності та невпинній

праці. Їхні історії надихнуть глядачів ніколи не опускати руки та за будь-

яких обставин займатися улюбленою справою саме тут і саме зараз, не

залишаючи України. Перший сезон-це творчий шлях популярних

українських артистів: гуртів "Антитіла", "Друга Ріка", "ДахаБраха",

O.Torvald, Марії Бурмаки, Man Sound, Арсена Мірзояна, Dakh Daughters.

Щоп’ятниці о 21:45

Сильна доля



ЕКСКЛЮЗИВНІ ТРАНСЛЯЦІЇ



~ 15 млн 

Українців дивились 

зимові Олімпійські 

ігри у Кореї

Зимові Олімпійські 

ігри у Кореї

31 програма

«Олімпійська студія»

вийшла в ефір

у 3,5 разів 
зріс рейтинг Ua:Перший 

під час Олімпійських ігор 

2018

( ЦА 18+50k+)

1,3 млн 

Українців дивились 

церемонію 

відкриття



Євробачення

71% жінок і 

29% чоловіків

щорічно слідкують за 
пісенним конкурсом

у 6 разів 
зріс рейтинг Ua:Перший

під час Євробачення

2018 ( ЦА 18+)

2,1 млн 

Українців дивились 

фінал Євробачення

25% аудиторії у 

віці від 15 до 34 років 



Біатлон

~ 7,4 млн 

Українців дивились 

Біатлон

на 12%
зріс рейтинг Ua:Перший 

під час Біатлону 

2018 ( ЦА 18+)

63% чоловіків і 

37% жінок

Слідкували за 
Біатлоном на Першому

35% аудиторії у віці від 

25 до 54 років

60% аудиторії у віці

55 + років 



Легка атлетика

~ 4,2 млн 

Українців дивились 

чемпіонат з Легкої 

атлетики

на 25%
зріс рейтинг Ua:Перший з 

початком трансляції 

чемпіонату Легкої атлетики 

2018 ( ЦА 18+)

58% чоловіків і 

42% жінок

Слідкували за 
чемпіонатом

38% аудиторії у віці від 

15 до 54 років

60% аудиторії у віці 

55 + років



ПАРТНЕРИ

Фармацевтика

Техніка

Продовольчі товариФінанси

ТоргівляГігієна



Київський регіон Суми

Волинь

Житомир

Запоріжжя

КіровоградЛьвів Миколаїв

Полтава

Рівне

Тернопіль Херсон

Хмельницький Черкаси

Чернівці

РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТНЕРИ



(099) 634 42 52
(073) 634 42 52
(096) 634 42 52

media@effect-m.com

effect-m.com

Замовити рекламу


