
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЇ 
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Мета курсу – об’єктивні закони розвитку організації роботи редакції в 

умовах ринкової економіки, концепція організації роботи редакції в умовах 
ринкової економіки, організація роботи редакції для вирішення проблем 
перебудови відносин в медіасфері. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Організація роботи редакції в умовах 
ринкової економіки» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 
«Методика роботи журналіста», «Проблематика ЗМІ», «Редагування 
медіатекстів», «Медіаменджмент та медіамаркетинг», «Крос-медійна 
журналістика», «Медіапланування», а також курс напряму пов’язаний з 
виробничою практикою. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати в команді; 
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку; здатність до креативного та 
критичного мислення; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 
виявляти ініціативу та підприємливість; здатність застосовувати знання зі 
сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; здатність 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатність 
ефективно просувати створений медійний продукт; здатність до провадження 
безпечної медіадіяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: предметну область професійної діяльності; як адаптуватися та діяти в 
новій ситуації; як працювати в команді; як реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, 
демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку; як 
застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній 
діяльності; як організувати і контролювати командну професійну діяльність; як 
ефективно просувати створений медійний продукт;  
вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань; 
використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань; 
планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків; виокремлювати у виробничих ситуаціях 
факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та 
джерела здобування цих знань; оцінювати діяльність колег як носіїв прав і 
обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства; 
оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних 
і культурних цінностей і досягнень; передбачати реакцію аудиторії на 
інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й 
методи соціально-комунікаційних наук; створювати грамотний медіа-продукт 
на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи 



платформи оприлюднення; планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану 
як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіа-продукту, а 
також його промоцію; розміщувати оперативну інформацію про свій медіа-
продукт на доступних інтернет-платформах. 
володіти: умінням застосовувати знання в практичних ситуаціях; розумінням 
предметної області та розумінням професійної діяльності; умінням 
адаптуватися та діяти в новій ситуації; умінням працювати в команді; умінням 
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку; здатністю до креативного та критичного мислення; умінням 
приймати обґрунтовані рішення; здатністю виявляти ініціативу та 
підприємливість; умінням організувати і контролювати командну професійну 
діяльність; умінням ефективно просувати створений медійний продукт; 
здатністю до провадження безпечної медіадіяльності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Організаційна структура газети і телеканалу. Типові відділи редакції в 

Україні і за кордоном – порівняльний аспект: відділи інформаційні, політики, 
економіки, підприємництва, культури. Функціональний розподіл як основний 
принцип організації газети і телеканалу. Аналіз фінансових результатів 
діяльності газети і телеканалу, сильних і слабких сторін організації. Практична 
діяльність газети і телеканалу. Система управління контентом.  

Структура виробничого колективу та обов’язки учасників виробничого 
процесу. Виробничі завдання та сфери відповідальності учасників виробничої 
команди. Структура газети. Фахівці сучасної газети та їхні функції. Розподіл 
обов’язків працівників редакції. Випусковий редактор. Редактор відділу. 
Визначення якості матеріалів, порядку розміщення їх на полосі. Основи 
управління і комунікація під час виробництва сучасного телевізійного 
контенту. Особливості використання знімальної техніки. Телевізійна реклама та 
її ефективність. Вартість створення реклами. Процес виробництва студійних 
програм. Оперативність і якість у роботі редакційного колективу.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


