
МЕДІАПРОДЮСУВАННЯ 
 

Мета курсу – ознайомлення студентів із основами медіапродюсингу. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології», «Медіабезпека», «Стратегічний 
маркетинг», «Брендинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати в команді; 
здатність до креативного та критичного мислення; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність до аналізу здобутків світової та національної 
медіа індустрії; пошуку, аналізу і оцінки інформації,  необхідної  для 
постановки і вирішення професійних завдань; здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість; здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: як пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 

знань; як оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами; як 
використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань; 
основи творчо-виробничої діяльності у галузі медіа; логіку процесу організації і 
реалізації медіа продукту; методи діагностики ринку медіа продукції, прийоми 
маркетингових досліджень; правові аспекти медіа індустрії.  

вміти: планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 
цілей, обмежень та передбачуваних ризиків; 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; планувати 
свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного 
контенту, так і створення медіа-продукту, а також його промоцію; оцінити і 
передбачити ризики виробництва і промоушену медіапродукту; розробити і 
представити стратегію просування медіа продукту на ринок. 

володіти: здатністю створювати грамотний медіа-продукт на задану тему 
визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи 
оприлюднення; здатністю передбачати реакцію аудиторії на інформаційний 
продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук; розумінням майбутньої професії, що передбачає 
специфічні уявлення про природу й сутність медіапродюсингу. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи медіапродюсингу. Становлення медіапродюсерства як 

професії;Український медіапродюсинг у системі світової кіно-телеіндустрії; 
Медіапродюсинг як частина кіно індустрії 



Прикладні аспекти медіапродюсингу. Поняття і сутність 
медіапродюсингу; Професійні функції медіа продюсера; Нормативно-правові 
основи діяльності медіапродюсера. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


