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МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОМПЛЕКСНА НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА 

 

Формування термінотворення сфери суспільно-виробничих відносин, що 

є предметом освітніх програм і наукових проектів у соціально-економічній 

системі держави, моделює відповідні понятійні категорії. До них належить 

багатозначна дефініція поняття «медіаменеджмент». Його етимологія в 

загальних рисах видається зрозумілою за умови недоторканності базової основи 

поняття «менеджмент», який виконує функцію родової терміноутворюючої 

рубрики щодо поняття «медіаменеджмент». Спеціалізований кампус містить 

чимало визначень сутності власне менеджменту як виконавчу функцію 

планування, організації, координації, керівництва, контролю та нагляду щодо 

будь-якого суб'єкта діяльності. Таким чином механізм адаптації специфіки 

функціонування законів мас-медіа до законів менеджмента окреслив галузевий 

напрям управління у формі, що дістала назву «медіаменеджмент». Щоправда 

конкретизація складників напряму до конкретної сфери його застосування 

видається дещо спрощеним підходом до розуміння суперечності зазначеного 

поняття. Це пов'язано із багатофункціональністю мас-медійного середовища, 

яке об'єднує складові сфери політики й культури, підприємницької діяльності, 

професійні кола осіб, які здійснюють управлінські функції зі створення як 

матеріальних, так і духовних цінностей, дослідницьку роботу, що має на меті 
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вивчення природи функціонування медіа в умовах інформаційних ринків на 

рівні галузевого маркетингу тощо. 

Для створення освітніх програм із медіаменеджмента співівідношення 

методів викладу адаптованого до завдань курсу змісту таких дисциплін, як 

економіка, журналістика, державне управління, психологія тощо складає 

комплексно-синтетичну основу формування професії медіаменеджера. 

Власне структура функціонування медіаменеджмента на відміну від 

усталених систем соціально-економічної діяльності перебуває в процесі 

еволюції. Проте традиційні підходи до класифікації процесів комунікації 

дозволяють виокремити суб'єкти, об'єкти, а також механізми функціонування 

медіаменеджмента у широкому й вузькому трактуванні. У першому варіанті 

(широкому) суб'єктами медіаменеджмента виступають домінуючі носії 

політичної та адміністративної комунікації – вищі політичні інститути держави, 

органи влади та управління, контрольно-фіскальні служби, засновники ЗМК 

різних форм власності. У другому (вузькому) – суб'єкти безпосередньої дії –

ЗМК, агенції, корпорації та інші учасники й автори функціонування 

медіаринку. 

Відповідно до зазначеного поділу розподіляються й об'єкти 

медіаменеджмента. У широкому форматі від держави до суспільства кінцевий 

споживач медіапродукції стратифікується за соціальними, професійними, 

спеціальними ознаками цільової аудиторії. У вузькому – він трактується як 

реалізація механізму виробничої комунікації безпосередньо в творчих 

колективах відповідно до регламентних норм створення й поширення медійної 

продукції. 

Для України залишається актуальною проблема відповідності 

функціонування медіаменеджмента вимогам чинного законодавства. У цьому 

полягає сутність механізму державного управління галуззю. Щоправда в 

тематичній кодифікації законодавства не існує чіткої нормативно-правової бази 

щодо медіаменеджмента. Синтетична природа його походження та еволюції 

обумовила його забезпечення на рівні різних джерел галузевого законодавства, 
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зокрема законів України «Про інформацію», «Про пресу», «Про видавничу 

справу», «Про авторське право і суміжні права», «Господарського кодексу 

України» тощо. При цьому важливо розглядати нормативно-правову 

гармонізацію медіаменеджмента в контексті основних механізмів державного 

впливу. До них належать такі категорії, як державна реєстрація, податкова 

звітність, державне замовлення, стандартизація. Таким чином законодавство 

України, що регламентує медіаменеджмент, – це сукупність чинних 

нормативно-правових актів, які регулюють різні види суспільних відносин у 

сфері медіаринку. 

Коли йдеться про класифікатори складників медіаринку, зазвичай 

надається перевага доволі усталеному поділу: електронні, друковані, 

аудіовізуальні ЗМК, видавнича продукція незалежно від виду матеріального 

носія тощо. В основу такої видової ідентичності покладені вимоги державних 

стандартів. Природно, що для реалізації господарсько-економічної функції 

управління й контролю в системі медіаменеджмента такий підхід видається 

якщо не оптимальним, то принаймні достатньо продуктивним для 

матеріалізації оцінок ефективності суб'єктів мас-медійної діяльності. Проте в 

контексті реалізації державної інформаційної політики вимальовується 

провідна мета медіаменеджмента як системи управління щодо формування 

інформаційного простору держави. 

Щоправда тут важливо уникати спрощеного розуміння державотворчої 

сутності медіаменеджмента як організатора мас-медійного середовища. Відомо, 

що між державою та суспільством функціонують об'єктивні комунікативні 

проблеми. Тому соціальна доцільність медійних проектів завжди 

перетинатиметься із конфліктами інтересів державного сектора й приватними 

мотиваціями капіталу. Домінуючими при цьому видаються наступні фактори: 

кадровий, фінансовий, маркетинговий та змістовний. Звичайно, що 

дослідницька думка в результаті аналітико-синтетичної критики здатна 

продукувати доволі розлогий перелік факторних характеристик 

медіаменеджмента. Проте визначальною, на наш погляд, є оцінка змістовної 
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результативності – якості контенту, що поширюється комунікативними 

мережами. Важливо, що в основу визначення змісту якості мають бути 

покладені цивілізаційні цінності суспільного буття демократичної держави. 

 

 

Шевченко Інна Бориславівна, канд. екон. наук, доцент 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

РОЗВИТКУ МЕДІАБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Глобалізація інформаційних процесів, розповсюдження всесвітньої 

мережі інформації Інтернет, масове використання комп’ютерів, вдосконалення 

засобів зв’язку, використання ІТ-технологій у всіх сферах суспільного життя 

спричинить створення глобальної телекомунікаційної структури, формування 

доступних масових баз даних різноманітної інформації, появу нових правил 

поведінки у віртуальному просторі. Результатом діяльності людини стане не 

матеріальний, а інформаційний продукт та перетворить людську спільноту у 

нове інформаційне суспільство.  

Інформаційне суспільство зумовлює впровадження інформаційної 

культури, що розуміє під собою не просто навички роботи із сучасними 

електронними пристроями та програмним забезпеченням. Інформаційно 

культурна людина повинна уміти працювати з базами даних, вміти відібрати 

інформацію, оцінити її достовірність, проаналізувати, використати та 

співпрацювати з іншими користувачами інформаційного простору. 

Інформаційне суспільство – це соціологічна концепція, що визначає 

головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання 

науково-технічної та іншої інформації. Основні риси інформаційного 

суспільства:  

 Перехід від індустріального до сервісного суспільства; 


