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КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МЕДІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Актуальність. Високий динамізм розвитку медійної галузі, складність та 

різноманіття використовуваних бізнес-моделей обумовлюють зростання вимог 

до знань, вмінь та навиків працівників медійних підприємств. Тому зростає 

актуальність досліджень, присвячених компетентнісному підходу, як основи 

прийняття рішень з формування та розвитку персоналу. 

Результати. У тлумачному словнику С.І. Ожегова компетенція – це коло 

питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав 

[1, с. 289]. За Ю.Б. Рубіном термін «компетенція» означає особисту властивість 

спеціаліста вирішувати визначений тип професійних задач [2, с. 331]. У 

словнику економічних термінів компетенція – це сукупність повноважень, 

якими володіє або повинні володіти певні органи та особи відповідно до 

законів, нормативних документів, статутів, положень [3]. 

Основними принципами визначення компетенцій є наступні:  

1. Вони визначаються групою експертів. 

2. Усі компетенції мають бути чітко сформульованими і прописаними, 

щоб не виникало двозначності у їх трактуванні. 

3. Формулювання компетенцій має бути доступним для усіх 

працівників. 

4. Система компетенцій повинна поєднувати відображення сучасних 

потреб компанії та майбутнє бачення організації. 

5. Для кожної компетенції слід створювати бланк оцінки цієї 

компетенції, щоб незалежно від того хто і коли буде оцінювати, можна було 

вивести спільні, стандартизовані дані.  

Компетенції класифікують наступним чином:  
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1. Професійна компетенція – теоретичні знання та їх практичне 

застосування. 

2. Соціальна компетенція – здатність до ефективної взаємодії та 

конструктивного спілкування. 

3. Методична компетенція – здатність самостійно розв’язувати 

проблеми, здатність організувати свою роботу.  

4. Особистісна компетенція – відповідальність, культура праці; 

здатність до соціальної та професійної адаптації; саморозвиток, 

самонавчання [4, с. 142]. 

Зміст компетенцій визначається, виходячи з специфіки виконуваних 

функцій. Так, наприклад, компетенції редактора засобу масової інформації 

випливають з наступних його функцій: визначення ідеологічної політики 

видання; планування, організація та контроль творчої діяльності; вибір теми, 

жанру і стилю підготовки матеріалів з врахуванням максимальної ефективності 

подання інформації; створення та контроль текстового та візуального 

наповнення видання, якості інформаційного продукту та відповідності контенту 

різним платформам видання.  

Отже, можна сформулювати наступні компетенції творчого працівника 

ЗМІ:  

- особистісні компетенції: навички аналітичного мислення, витримки 

та стресостійкості, дотримання субординації;  

- соціальні компетенції: знання з риторики, етики та психології 

спілкування, знання основ трудового законодавства; 

- методичні компетенції: здатність самостійно розв’язувати 

проблеми, здатність організувати свою роботу; володіння іноземною мовою.  

Важливими професійними компетенціями творчих працівників медійних 

підприємств є: мовна та інформаційна грамотність, медіаграмотність, ІКТ-

грамотність, юридична грамотність, медійна етика, креативність та 

інноваційність [5].  
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Мовна та інформаційна грамотність – сукупність знань і навичок, 

необхідних для ефективного використання інформаційних ресурсів, визначення 

інформаційних потреб, вибір джерел інформації і їх критична оцінка, 

використання інформаційних ресурсів в роботі і їх публічна презентація у 

відповідній формі. 

Медіаграмотність – вміння відрізнити об'єктивну інформацію від точки 

зору та інтерпретацій, вміння враховувати вікові, культурні та освітні 

відмінності, вміння створювати пізнавальні медіапродукти, а також вміння 

критично аналізувати медіаповідомлення. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – грамотність – знання 

можливостей нових інформаційних технологій та нових медіа, вміння 

використовувати сучасні ІКТ як інструмент для професійного розвитку, уміння 

використовувати різні мультимедійні технології та програми для створення 

інфографіки, обізнаність редактора з видами, формами інфографіки та 

основами веб-дизайну, для продуктивних комунікацій, для створення сучасного 

середовища. 

Юридична грамотність – це правова культура працівника, знання своїх 

прав та обов’язків, вміння застосовувати правові знання у питаннях, зв’язаних з 

доступом та використанням інформації. 

Медіаетика – набір правил і норм поведінки, яких мають дотримуватися 

всі, хто збирає, опрацьовує та поширює масову інформацію. Цю компетенцію 

розкриває кодекс етики працівників в медіасередовищі.  

Креативність та інноваційність – здатність до формулювання нових, 

оригінальних ідей, вміння використовувати інноваційні ідеї на практиці, вміння 

розробляти, уточнювати, аналізувати та оцінювати свої власні ідеї, вміння 

співпрацювати з іншими в розробці та просуванні нових ідей.  

Для редакційних працівників, що виконують управлінські функції, 

важливими є управлінські компетенції, а саме – знання основ кадрового 

менеджменту, психології та конфліктології, принципів планування й 

фінансового управління організаціями, специфіки ринкового сегменту, на 
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якому працює підприємство; уміння підбирати персонал, чітко координувати 

роботу творчого колективу, розуміння особливостей роботи в колективі та його 

управління, вміння аналізувати проблеми взаємодії учасників творчого 

процесу; вміння оцінювати економічні показники діяльності підприємства.  

Висновки. Отже, визначено компетенції як основу сучасного управління 

підприємствами; встановлені вимоги до компетенцій; визначені професійні 

компетенції працівника сучасного медіапідприємства, що можуть бути 

використані для формування моделей робочого міста та організації оцінки 

персоналу.  
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