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Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні 

ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та інноваційного 

розвитку держави; формування необхідних для цього законодавчих і 

сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодоступної 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення 

повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІТ; сприяння збільшенню 

різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню створення 

загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення 

кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІТ; широкого 

впровадження ІТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров'я, охорону 

навколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки.  
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ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕДІАМЕНЕДЖЕРА 

 

Актуальність. Сучасна економічна система характеризується 

формуванням в розвинених країнах світу постіндустріального суспільства, 

складовою якого є креативні галузі економіки, серед них і медіагалузь. У 2-й 

пол. 20-го сторіччя спостерігається активний розвиток медіадосліджень та 

формування медіазнавства як окремого наукового напряму; стрімкими темпами 

зростає медійний ринок, диверсифікуються медійні ресурси та продукти, 

актуалізуються проблеми медіаосвіти та інформаційної безпеки. В практиці, а 
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згодом і в теорії управління поширюються терміни медіаменеджемент, 

медіаменеджер, медіамаркетинг. Модернізація освітніх програм вимагає 

уточнення змісту діяльності та переліку компетентностей визначеної категорії 

управлінців, що визначає актуальність теми дослідження.  

Результати. «Медіа» розглядається у світовій практиці як шлях 

зберігання, доставки або передачі інформації. В міжнародній статистиці 

допускається агрегування підприємств, що здійснюють виробництво, 

публікацію та поширення контенту у галузь Media and Content Industries (MCI). 

До галузі МСІ відносять видавничі підприємства, підприємства з випуску аудіо 

та відеопродукції, інформаційні агенції тощо [1].  

Особливостями медійних організацій є: 

- формування специфічних бізнес-моделей, які орієнтовані на 

функціонування підприємств на подвоєному ринку (ринок В2В та В2С);  

- отримання синергічного ефекту диверсифікованого використання 

медійного продукту;  

- високий ступінь динамічності та турбулентності медійного та 

сполученого з ним технологічного середовища; 

- особливості функціонування операційної системи медійних 

підприємств (специфіка медіапланування; висока оперативність, актуалізація 

зворотного зв’язку з аудиторією); 

- особливий правовий режим функціонування медіа; 

- вплив медійного продукту на громадську свідомість, політичні 

процеси;  

- специфічний підхід до формування, використання та розвитку 

нематеріальних активів.  

Перераховані відмінності обумовлюють специфіку планування діяльності 

медіаорганізацій, формування організаційних структур, вибору мотиваційних 

засобів. Отже, медіаменеджмент доцільно розглядати як особливий напрям 

менеджменту та бізнес-адміністрування у медіагалузі. За визначенням 

Б. В. Віртца, «медіа- та інтернет-менеджмент охоплює всі цілеспрямовані 
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заходи з планування, організації та контролю процесів створення та 

розповсюдження інформації або розважального контенту в медіа-індустрії» [2].  

Медіаменеджер є ключовою фігурою медійного підприємства. 

Медіаменеджер визначає художню або інформаційну політику дирекції, студії 

або редакції. Розробляє перспективні та оперативні плани роботи або програми, 

здійснює загальне керівництво і контроль виконання. Розробляє принципи та 

напрямки кадрової політики, бере участь у підборі кадрів на відповідальні 

посади, забезпечує трудову мотивацію і мотивацію особистісно-професійного 

розвитку. Аналізує і розв’язує творчі, організаційно-технічні, економічні, 

кадрові та психологічні проблеми. Несе персональну відповідальність за роботу 

великого структурного підрозділу, бере відповідальність за прийняті рішення. 

Організовує зв'язки з діловими партнерами. Здійснює координацію діяльності. 

Залучає експертів до вирішення виникаючих завдань і проблем. Спектр 

реальних справ і обов'язків є широким і не вичерпується вищесказаним [3]. 

Виконання робіт вимагатиме від медіаменеджера наявності певних 

компетентностей. Компетентності у Глосарії термінів ЕФО (Європейський 

форум освіти, 1997) визначаються як: здатність робити що-небудь добре або 

ефективно; відповідність вимогам, що пред'являються при влаштуванні на 

роботу; здатність виконувати особливі трудові функції. Зазначимо, що єдиного 

визначення та переліку компетентностей не існує. 

Так, згідно з європейським проектом розвитку освіти TUNING 

розрізняють компетенції спеціальні предметні (фахові) та загальні. В 

документах TUNING підкреслюється особливе значення розвитку загальних 

компетентностей (універсальних навичок), оскільки саме вони є важливими для 

підготовки студентів як громадян та фахівців, що користуються попитом на 

ринку праці. Розрізняються три типи загальних компетентностей: 

1) інструментальні компетентності: об’єднують когнітивні (пізнавальні), 

методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності; означають вміння 

використовувати у професійній діяльності базові загальні знання у галузі 

математики і природничих наук, гуманітарних та соціально-економічних наук; 
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комп’ютерну грамотність і лінгвістичні навички; здатності добувати і 

аналізувати інформацію із різноманітних джерел; 

2) міжособистісні компетентності: індивідуальні здатності до соціальної 

взаємодії та співпраці; здатність до критики та самокритики, толерантність, 

уміння працювати у колективі, загальну культуру, прихильність до етичних 

цінностей; 

3) системні компетентності: включають здатність адаптації до нових 

ситуацій; здатність розуміти, використовувати та генерувати нові ідеї; здатність 

організовувати і планувати роботу; здатність організувати працю з урахуванням 

організаційно-правових положень, прагнення успіху тощо, для їх реалізації 

потрібні попередньо надбані інструментальні та міжособистісні компетенції.  

До спеціальних (професійних) компетентностей відносяться здатності 

вирішувати типові професійні завдання та виконувати професійні обов’язки на 

первинних посадах.  

Професійна компетентність менеджера – це основа його професійної 

культури, що забезпечує виконання стратегічних, аналітичних, організаційно-

розпорядчих, контрольних, консультативно-дорадчих функцій та ефективну 

самореалізацію в умовах практичної діяльності. В рамках компетентнісного 

підходу в освітній практиці та в управлінні персоналом розробляються моделі, 

що являють собою систему знань, умінь, навичок, вимог до поведінки 

персоналу, сукупність яких забезпечує реалізацію визначених завдань. Моделі 

уніфікують вимоги до співробітників і створюють єдині стандарти 

функціонування, основу для наймання, оцінки та просування працівників.  

В світовій практиці розглядаються різні моделі фахових компетентностей 

менеджера. Згідно з рамкою компетентностей ОЕСD визначають 

компетентності менеджера, необхідні для досягнення цілей (зосередженість на 

досягненні цілі, аналітичні здібності, гнучкість мислення, робота в команді та 

лідерство), міжособистісні навики (вплив, ведення переговорів, 

клієнтоорієнтованість), стратегічні (стратегічне мислення, розвиток та 

підтримка талантів і т.п.) [4].  
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Модель Societу for Human Resource Management (модель для керування 

колективом) виділяє наступні типи компетентностей: знання бізнесу; 

персональна дієздатність; стратегічний внесок; практичні навички та володіння 

технологіями менеджменту [5].  

Модель SHL (міжнародні стандарти керування – фахівець, менеджер, 

керівник групи) виділяє типи компетентностей: 1) підприємницькі якості 

(бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія); 2) якості керівника (лідерство, 

планування й організація, орієнтація на якість, переконливість); 3) професійні 

якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й письмова 

комунікація); 4) особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, 

стабільність, особиста мотивація) [5].  

Модель S. Whiddett & S. Hoolуford (розробляється за матеріалами 

конкретної компанії) виділяє такі типи компетентностей: 1) розвиток бізнесу 

(особистий розвиток, генерування й обґрунтування ідей); 2) досягнення 

результатів (планування, чіткість менеджменту, постановка цілей); 3) аналіз – 

робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень); 4) люди (робота в команді, 

вплив, керування відносинами) [5].  

У вітчизняних стандартах вищої освіти компетентності згруповано 

наступним чином: 1) адміністративні – вміння, знання керівника, необхідні для 

виконання розпорядницьких та комунікативних функцій; 2) інформаційно-

аналітичні – вміння, знання керівника, необхідні для збору, аналізу інформації 

та прийняття рішень; 3) підприємницькі – знання та вміння керівника, необхідні 

для організації діяльності підприємства у динамічному ризикованому 

середовищі.  

Таким чином, єдина модель компетентностей в науковій літературі і в 

практиці відсутня. Проте, всі моделі визнають важливими спеціальні базові 

знання з функціональних видів менеджменту, основ права, маркетингу, 

фінансів, бухгалтерського обліку і їх застосування в управлінській діяльності; 

знання й уміння в галузі розробки і реалізації стратегії підприємства; навички 

планування і постановки задач, контроль за їх виконанням; навички ухвалення 
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оперативних управлінських рішень; знання управлінських технік та їх 

використання; володіння механізмами керівництва.  

На основі дослідження наукової літератури [2], професіограми 

медіаменеджера [3], визначеної вище специфіки медіапідприємств, вважаємо, 

що ефективне виконання управлінських функцій в медійному бізнесі вимагає 

формування наступних додаткових компетентностей:  

- інтелектуальне лідерство;  

- високий інноваційний та творчий потенціал;  

- розуміння специфіки творчого продукту та медійного процесу;  

- вміння ефективно управляти творчим колективом, стимулювати 

його до постійних інновацій;  

- висока гнучкість, різноманіття стилів та комунікацій та ситуаційний 

підхід в керівництві персоналом;  

- розуміння та сприйнятливість до освоєння сучасних цифрових і 

комунікаційних технологій;  

- знання законодавчих та нормативних актів, що регламентують 

діяльність медійних підприємств;  

- знання специфіки медійного ринку, психології та соціології 

аудиторії, основ медіаметрії;  

- вміння налагоджувати інституційні відносини, розв’язувати 

конфліктні ситуації з контактними політичними, діловими та громадськими 

аудиторіями;  

- знання передового зарубіжного та вітчизняного досвіду в медійній 

сфері;  

- високий ступінь гуманістичної чутливості і зрілості, розуміння 

особистої відповідальності перед суспільством. 

Даний перелік не претендує на вичерпність, більш повне дослідження 

вимагатиме проведення додаткових опитувань практиків медіагалузі.  
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Висновки: встановлені особливості медійних підприємств, що вимагають 

запровадження особливого виду бізнес-адміністрування – медіаменеджменту; 

визначені основні функції медіаменеджера; з урахуванням світового досвіду 

систематизовано компетентності керівника медійного підприємства, визначено 

специфічні вимоги до знань, вмінь та навичок медіаменеджера.  
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