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Ця моя програма є логічним продовженням програми, з якою я отримав 
підтримку колег на виборах члена Наглядової ради НСТУ від ГО у сфері освіти 
та науки 12 жовтня 2015 року. Я дав згоду своїй організації на повторне 
висування моєї кандидатури, оскільки хочу завершити ту інституційну 
розбудову НСТУ, в якій я весь цей час брав якнайактивнішу участь 
(витративши на це загалом більше тисячі годин своєї безоплатної, по суті 
«волонтерської» праці). 

У моїй програмі 2015 року я наголосив, що «головною метою 
діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України має бути 
сприяння формуванню в Україні міцного громадянського суспільства, а 
відтак, і подальше зміцнення української політичної нації». Саме на це й 
спрямована діяльність НСТУ, відповідно до її місії, сформульованої за моєї 
безпосередньої участі. 

Втім, стабільно виконувати цю місію і прагнути цієї мети може лише 
телерадіокомпанія, діяльність якої визначається насамперед правилами та 
процедурами, а не мінливими пріоритетами та вподобаннями окремих осіб. 
Саме тому стратегічним напрямом діяльності Наглядової ради НСТУ досі була 
і поки ще залишається інституційна розбудова суспільного мовника, 
перетворення його з організації, керованої в «ручному» режимі (що на 
початковому етапі після створення виглядає неминучим, але не мусить так 
законсервуватися), на сталу інституцію, що має збалансовану управлінську 
структуру, низку структурних запобіжників від свавілля окремих керівників та 
міцну «інституційну пам’ять». 

Ключову роль у визначенні пріоритетів цієї інституційної розбудови 
зіграли висококваліфіковані експерти компанії Ernst&Young, які у 2018 році 
провели всебічний організаційний аудит НСТУ. Проте імплементація їхніх 
рекомендацій розтягнулася у часі значно більше, ніж це радили аудитори. 
Попри всі намагання Наглядової ради прискорити процеси структурної 
розбудови, лише упродовж 2020 року компанія остаточно стала на шлях 
нормального інституційного розвитку. 

Відповідно, на цей час інституційну розбудову компанії досі не 
завершено. Наглядова рада заклала здорове підґрунтя діяльності компанії, 
розробивши та/чи ухваливши такі документи, як Положення про Наглядову 
раду НСТУ, Положення про правління НСТУ, Положення про конкурс з 



обрання голови та членів правління НСТУ, контракти з головою та членами 
правління НСТУ, Положення про комітети Наглядової ради НСТУ, 
Редакційний статут НСТУ, Антикорупційна програма НСТУ, Положення про 
винагороду правління НСТУ, Кодекс поведінки та етики НСТУ. Щойно 
завершено розробку Кодексу корпоративного управління НСТУ. 

Натомість служби управління ризиками та комплаєнсу, на 
якнайшвидшому створенні яких була змушена неодноразово наполягати 
Наглядова рада, лише розгортають свою роботу. Досі не введено 
грейдингову систему оплати праці (тут, як і в багатьох інших ситуаціях, 
заплановані строки інституційних реформ вже неодноразово зривалися). 
Потребує подальшого уточнення схема підпорядкування структурних 
підрозділів компанії членам правління. І лише коли інституційну розбудову, 
відповідно до рекомендацій аудиту 2018 року, буде завершено, можна буде 
починати системну відладку злагодженої роботи всіх складових цього 
надзвичайно розгалуженого механізму, яким насправді й має бути 
управлінська система Національної суспільної телерадіокомпанії України. 

Як людина, що брала якнайактивнішу участь у розробці всіх перелічених 
документів та постійному моніторингу впровадження рекомендацій аудиту 
2018 року, я вважаю своїм обов’язком довести цю справу до кінця, і це 
основний мотив мого висування на другий термін членства у Наглядовій раді 
НСТУ. 

Досягнута (бодай у першому наближенні) інституційна повноцінність 
дасть змогу компанії уникати раніше наявних дисбалансів в інформаційній 
політиці (як-от, надмірна «аполітичність» новин, яка спостерігалася до весни 
2019 року) та управлінських «проколів», пов’язаних з недооцінкою тих чи 
інших ризиків (що, за відсутності служби управління ризиками, неодноразово 
ставалося у минулому); адекватніше зорієнтувати на потреби суспільства 
свою політику мовлення у просвітницькому та мистецькому вимірі (де чільну 
роль мають відігравати теле- і радіо- канали «Культура», за розвитком яких я, 
як член Наглядової ради, постійно стежу); зрештою, стати національним 
лідером суспільно-політичного мовлення (як і годиться суспільному 
мовнику). Розуміючи, як Наглядова рада може сприяти всім цим процесам, я 
хочу, можу і готовий взяти у цьому участь, щоби після наступної каденції 
передати подальшим складам Наглядової ради конкурентоспроможну, 
інституційно стабільну компанію, здатну гідно представляти бренд 
«суспільного мовлення» всередині країни та за її межами.  


