
Програма кандидата Анжеліки Рудницької  

Пріоритети діяльності у складі Наглядової ради НСТУ 

1. Телебачення для людей, про людей, створене людьми. У центрі 

уваги мовника - людина, повага до особистості, сприяння її 

гармонійному розвитку, освіченості, культури, формуванню спільних 

цінностей задля порозуміння всередині країни. Незалежне НСТУ має 

транслювати відчуття потрібності звичайної людини для творення 

сучасної історії великої країни. Керуючись цими засадами, окреслю 

задачі у роботі ради. 

 

2. Сприяти виконанню затвердженої місії НСТУ, розвитку 

української культури, мови, просвітництва, посиленню національної 

ідентичності та єдності суспільства. Добиватися усвідомлення 

мовником завдання конкурувати суспільно-значимим контентом, 

орієнтованого на розуміння історичної правди та нинішніх здобутків 

у контексті світових тенденцій. 

 

3. Сформулювати задачу структурування каналів мовлення та 

забезпечити її виконання відповідно до Закону про суспільне 

мовлення. Забезпечувати створення концепції культурно-освітнього 

мовлення: від декларованої місії, типів контенту до затвердження 

плану реалізації концепції, в основі якої - любов до глядача. 

 

4. Сприяти здійсненню структурних змін. Трансформаційні процеси 

в НСТУ, зорієнтовані на централізацію адміністративної і творчої 

діяльності, потребують корекції, аби домінуючою була творча 

ініціатива, а не документообіг і обтяжлива система погодження 

рішень. Продовжувати зміни, розпочаті першою Наглядовою радою. 

Імплементація змін у щоденні практики з повагою до людини, яка 

творить телебачення. 

 

5. Відновлення повноцінного регіональних мовлення та мовників, 

як самостійних одиниць, що висвітлюють життя громад, 

національних меншин та реалізацію Європейської хартії мов. Філії, 

як  важель впливу в регіоні, повинні підвищувати роль місцевих 

громад, а не лише висвітлювати регіональну тематику на 

загальноукраїнському рівні.  
 



6. Синергія поколінь. Особлива увага - контенту для дітей та юнацтва 

для формування національної свідомості, патріотизму, прагнення 

нових знань, акцентування важливості нового покоління для 

суспільства. Літні люди, як головні споживачі телепродукту, повинні 

отримувати доступний контент для опановування нових знань, 

зокрема у сфері діджиталізації, що актуалізувалося в умовах пандемії. 

Ця тема - об’єднуючий чинник між поколіннями і має вчити 

взаємоповаги та підтримки.   

 

7. Сприяти залученню експертів (за потреби) для розробки та втілення 

стратегіі ̈змін у напрямках діяльності НСТУ.  

 

 

8. Принцип відкритості мовника має спиратися на розмаїття та 

багатогранність інтересів усього суспільства. Акцентувати увагу на 

стратегії і тактиці комунікації НСТУ. Скорегувати систему 

комунікації, як всередині компанії, так і з суспільством, яке вимагає 

відкритості, швидкого реагування на події та запити громад. 

  

9. Грейдингова системи оплати праці, в центрі якої - людина. 

Зосередити зусилля на впровадженні цієї системи, яку прив’язують 

лише до збільшення фонду оплати праці. Аудиторське дослідження 

свідчить: грейдинг торкнувся працівників вибірково, обмежився 

неправомірним розподілом премій при мінімальному рівні окладів 

працівникам (перевага в преміюванні надається керівному складу, а 

система КПЕ не запроваджена).  

 

 

10.  Облік власного продукту. Спільних зусиль потребує питання 

відсутності автоматизованого обліку власного продукту та 

управлінської звітності, що негативно впливає на якість показників 

звіту обсягів виробництва та прийняття управлінських рішень; бракує 

критеріїв та умов щодо залучення послуг сторонніх виробників у 

процес виробництва, оперативного обліку завантаженості техзасобів 

та інших системних управлінських рішень. 

 

11.  Заохочення до знань та інноваціі ̈не лише споживачів, а й творців 

телебачення, що повинне бути лідером у суспільстві. Акцентувати 

увагу на можливостях новітніх медіа та комунікаційних інструментів 

для популяризації НСТУ.  



 

12.  Повага та взаєморозуміння між Наглядовою радою та колективом 

НСТУ повинні прислужитися створенню якісного контенту та 

єднанню суспільства довкола спільних цінностей у нашому 

спільному домі – Україні. 

 


