
АНРВУ 2019: впевнено 
разом крокуємо у майбутнє



Наші заходи - 2019
•  Зустріч власників/топ-менеджерів локальних медіа6

•  Школа аналітичної журналістики (освітня) , тижнева6

•  Практична конференція Онлайн маркетинг для 
інформаційних сайтів6

•  Школа аналітичної журналістики (медична), тижнева6

•  Школа маніпуляцій в медіа, триденний інтенсив6

•  Практична конференція Монетизація інформаційних сайтів6

•  ХI Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів6



Ефективний новий формат 
практичних конференцій

•  Наші школи: 31 учасник6

•  Конференція з маркетингу: 19 учасників6

•  Конференція з монетизації: 38 учасників6

•  Зустріч власників та топів: 16 учасників6

•  Конгрес: 180 учасників6



Збір та обробка аналітики 
по ринку

раз на рік збираємо та аналізуємо рекламний ринок 
в друкованих та онлайн медіа (на основі данних 
учасників асоціації) з оприлюдненням результатів на 
ринку6



Лоббістська діяльність 2019: 
лобіювання високих професійних 
стандартів та Свободи Слова:

АНРВУ було представлено (без фінансових витрат):  
 

- на раді директорів WAN-IFRA в червні в Глазго 
(Шотландія) 

-  на раді директорів WAN-IFRA в грудні в Парижі 
(Франція) 

- на раді директорів INMA в березні в Стокгольмі (Швеція) 

- на раді директорів INMA в вересні в Гамбург (Німеччина) 

- на щомісячних Радах Директорів INMA в skype- режимі 
- на 4 засідяннях Громадської Ради Держкомтелерадіо 
України 

- на 2 засіданнях Ради Голів Громадських Рад України



Напрямки лобістської 
законотворчої діяльності

- Взважено беремо участь в розробці змін до 
законодавства про мову 

- Зміни до законодавчих актів з приводу позасудового 
блокування роботи сайтів 

- Роздержавлення ЗМІ 

- У відносинах з Укрпоштою–активно працюємо над 
стриманням росту тарифів 

- Займаємося громадською експертизою медійних 
законопроектів та актів



Законотворча діяльність 
(через громадську раду при 

Держкомтелерадіо)
•  Підтримано проект постанови КМУ «Деякі питання формування та 

реалізації державної політики у сфері забезпечення доступу до 
публічної інформації»

•  Підтримано проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740» (щодо 
зменшення розміру граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, та 
запровадження відшкодування витрат на сканування таких документів)

•   Звернулись до народних депутатів - не голосувати за законопроект 
№ 10139 у разі винесення його на голосування; до Президента України - 
накласти вето на законопроект у разі його прийняття. (про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 
розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової 
інформації)



Законотворча діяльність (через 
громадську раду при 
Держкомтелерадіо)

•  Звернулись до народних депутатів - не голосувати за законопроект № 6688 у разі 
винесення його на голосування; до Президента України - накласти вето на 
законопроект у разі його прийняття. (про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері)

•  Схвалено проект постанови КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 р. № 412 «Про затвердження Методики розрахунків розмірів 
ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, 
ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 
провайдера програмної послуги»

•  Звернулись до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації щодо 
Проекту Закону №0931 від 29.08.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації із правом Європейського Союзу)" щодо розвитку свободи слова

•  Делеговано  від Громадської ради при Держкомтелерадіо до Громадської комісії з 
обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ)



Зелена книга: 10 висновків про цифрові 
права, управління інтернетом та 

персональні дані

Брали активну участь в розробці:

https://netfreedom.org.ua/article/green-book-10-
sonclusions-digital-rights-internet-governance-and-
personal-data



Операційна діяльність 2019
• Для продовження нашої грантової 
історії:6

•  провели перереєстрацію в 
американській системі SAM6

•  оновили дані про асоціацію в 
системі NCAGE  6

•  підтвердили наш DUNS номер6

•  Зареєстрували нову редакцію 
статуту6

• Вже отримали позитивний відгук 
про наш конгрес та бажання 
підтримати частково цей захід в 
2020 році від кількох грантодавців6



Що буде наступного року?
•  Зустріч власників та топ-менеджерів локальних медіа: підбиття підсумків року, 
обговорення планів на 2020

• Захід з Гравітек (партнерський): Контентні можливості для інформаційних сайтів

• Конференція  Інтернет-маркетинг  в  інформаційних  онлайн  ЗМІ:  соц  мережі/
мобільні технології/месенджери як інструменти для просування медіабренду

• Конференція Монетизація онлайн медіа через передплатні моделі: накращі кейси, 
можливості

• Конференція  Монетизація  онлайн  медіа  через  рекламу  та  нативний  контент: 
обмін досвідом, накращі кейси

• Воркшоп з Google:  для вашого медіа

• XII Конгрес 2020



Що буде наступного року?

  Цей рік ми присвятили 
відеоконтенту6

6
  Тренд наступного року: 
платний контент для 
інформаційних сайтів6



Тренд року: платний контент для 
інформаційних сайтів

Вже розробили та подали грант 
на серію шкіл з монетизації для:6

6
•  рекламних менеджерів6

6
•  менеджерів проектів з 
локальних сайтів та порталів6



Що це має бути?

•  один навчальний модуль-
воркшоп для рекламних 
менеджерів - тиждень6

•  один навчальний модуль-
воркшоп для менеджерів 
проектів - тиждень6

•  інтенсив з монетизації - 
серія воркшопів під час XII 
Конгресу 6



Дякую за увагу)

airpu.org


