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На підставі свого чвертьвікового професійного досвіду та свідомої 

громадянської позиції, у разі отримання можливості брати участь в розбудові 

НСТУ в составі Наглядової ради, я буду просувати наступні ідеї та 

пропонувати такі зміни…  

…Розробити Комунікаційну стратегію НСТУ (можливо, із залученням 

зовнішніх фахівців-консультантів) задля виокремлення цільових груп 

аудиторії, формулювання ключових повідомлень і меседжів для кожної з 

аудиторій і – як результат – збільшення пізнаваності та авторитету 

суспільного мовника в Україні. Така стратегія має виконувати функцію 

дорожньої карти принаймні на 3-5 наступних років.  

…Задля підвищення репутації НСТУ запровадити (ініціювати) 

загальнонаціональні акції/заходи (обговорення, конкурси, фестивалі). Задля 

мінімізації фінансових витрат подібні публічні ініціативи пропоную 

сконцентрувати в он-лайн просторі, у зв’язку з чим потребують подальшого 

розвитку та креативного наповнення не тільки сайт організації, а ї її сторінки 

у всіх провідних соціальних мережах.  

…Зважаючи на існування доволі розвиненої мережі офісів НСТУ в 

регіонах започаткувати додатковий сервіс для зацікавлених в регіональному 

контенті (відео, коментарях, інтерв’ю, думках аудиторії тощо) медіа Києва та 

іноземних ЗМК – наші співробітники, обізнані в регіональних реаліях, могли 

б постачати необхідний контент колегам. Це може стати не тільки 

додатковою перевагою для побудови довгострокового партнерства НСТУ з 

провідними медіа, а, можливо, і джерелом прибутку, якщо подібні 

замовлення виконувати на комерційних засадах. 

…Спираючись на свій досвід в журналістиці та досвід експертки в 

проведенні моніторингів з оцінки якості контенту українських медіа 

(зокрема, локальних газет та сайтів), вважаю за потрібне розпочати 

відроджувати аналітичну (роз’яснювальну) журналістику саме з НСТУ. З 

урахуванням того, що останніми роками перевага у всіх медіа надається 

новинам, вважаю за потрібне започаткувати для творчих співробітників 

серію навчальних тренінгів, на яких вони б опанували сучасні методики 

розслідницької, data-журналістики, створення інформаційної графіки тощо.  

… Тобто в разі обрання в Наглядову раду планую всіма силами сприяти 

підвищенню пізнаваності, статусу, авторитету та професіоналізму 

співробітників НСТУ. 
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