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1. Мета дисципліни
Дисципліна забезпечує набуття студентами комплексу компетентностей,

необхідних для створення інноваційного конкурентоздатного медіапроєкту, 
що потребує медіаринок і споживач; генерування нових ідей, розуміння 
процесів планування, просування та розміщення медіапродуктів на різних 
платформах; вироблення умінь і навичок роботи із аналітичними 
джерелами інформації; налагодження комунікації з партнерами; розумінь 
щодо методів оцінювання ефективності інноваційної діяльності та 
застосування стратегій кризового медіаменеджменту. Дисципліна також 
спрямована на оволодіння основами управління та захисту об’єктів 
інтелектуальної власності в медіасфері.   

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
(за наявності):

1. Володіння навичками роботи в мережі інтернет.
2. Усвідомлення творчого характеру діяльності журналіста.
3. Володіння основами медіаграмотності і критичного мислення.
4. Вміння працювати у команді.

3. Анотація навчальної дисципліни
Під час навчання студенти вчаться генерувати інноваційні ідеї з

використанням новітніх інструментів креативних технологій як драйверів 
реалізації медійних проєктів, виробляють та удосконалюють здатність 
створювати медіапідприємство певного типу, інноваційний 
конкурентоспроможний медіапроєкт. Дисципліна складається з 3 змістових 
модулів; належить до циклу обов’язкових і викладається на першому курсі 
магістратури «Правова журналістика» протягом першого семестру в обсязі 
5 кредитів ECTS.  Завершується дисципліна іспитом. 

  Дисципліна включає знання бізнес-процесів та бізнес-планування 
інноваційної діяльності, роль менеджера в управлінні персоналом в 
інноваційній діяльності, методики створення інноваційного 
конкурентоспроможного медіапроєкту, інноваційних моделей управління 
поведінкою споживача, просування інформаційних продуктів і послуг, 
новацій у парадигмі «бренд-споживач», володіння навичками зміни каналів 
зв’язку зі споживачем, визначення вартості медіабренда та небрендових 
чинників, роялті, експертизи інноваційних проєктів, показників 
прибутковості, кризового медіаменеджменту. Дисципліна також надає 
знання щодо шляхів комерціалізації в медіаіндустрії, реєстрації товарних 
знаків та брендів, монетизації та захисту медіапродуктів як об’єктів 
інтелектуальної власності. 



4. Завдання (навчальні цілі)
Знати
• Тенденції креативних технологій у системі інноваційного

медіаменеджменту та сучасного глобального медіапростору; 
сутність, специфіку, основні поняття інноваційного 
медіаменеджменту, креативних технологій, місце інтелектуальної 
власності в соціально-економічного розвитку суспільства. 

• Методики створення інноваційного конкурентоспроможного
медіапроєкту, медіапідприємства.

• Бізнес-планування та бізнес-процеси інноваційної діяльності.
Економіку вражень як нових драйверів економіки майбутнього.
Договірні відносини у медіадіяльності,  відовідальність за порушення
умов договорів.

• Інноваційні моделі управління поведінкою споживача. Новації в
парадигмі «бренд-споживач». Зміну каналів зв’язку зі споживачем.

• Вартість медіабренда та небрендових чинників. Шляхи комерціалізаії
медіапродукту як об’єкту інтелектуальної власності. Реєстрація
брендів та об’єктів авторського права. Методи оцінювання
ефективності інноваційної діяльності. Кризовий медіаменеджмент.

Вміти 
• Розробляти концепцію створення інноваційного медіапроєкту;

формувати медіабренд, бренд-бук медіапідприємства.
• Створювати контент-план і бізнес-план відповідно до концепції

медіапідприємтсва, формувати його структуру зі всіма обов’язковими
елементами.

• Застосовувати методи оцінювання ефективності інноваційної
діяльності, пропонувати алгоритми кризового медіаменеджменту.

• Укладати договори між учасниками в медігалузі; захищати права
медіакомпанії та медіапрацівника у випадку порушення прав
інтелектуальної власності.

• Просувати інноваційний проєкт, розробляти промокампанію з
інтегрованими маркетинговими комунікаціями

Дисципліна спрямована на оволодіння загальними компетенціями
(навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, знання та розуміння 
предметної області та розуміння професійної діяльності) та спеціальними 
компетенціями (підготовка медійних продуктів різних жанрів, володіння 



навичками роботи із різними медійними платформами, знання правових та 
етичних принципів отримання правничої інформації та підготовки 
матеріалів цієї тематики).  
       Дисципліна забезпечує набуття студентами таких загальних та 
фахових компетенцій як:  

• ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
• ЗК 2. Здатність планувати час та управляти ним.
• ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
• ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

 а також фахових компетентностей:  
ФК 2. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній 
діяльності (практичні аспекти та результати функціонування) чи 
дослідницькій роботі на межі предметних галузей; використовувати в 
практичній діяльності знання щодо функціонування правової системи та 
правового регулювання.  ФК 5. Здатність зрозуміло і недвозначно 
доносити власні висновки, а також знання та пояснення, що їх 
обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 
аналізувати та проєктувати міжособові, групові й організаційні 
комунікації; здійснювати вагомий внесок в роботу команди. 
ФК 6. Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 
дослідницької та/або інноваційної роботи, оперативно реагувати на події 
та об’єктивно оцінювати та верифікувати факти, утому числі з позиції 
права, професійної етики, юридичних наслідків, застосовувати нові 
підходи до управління в медіагалузі, взаємодіяти з органами державної 
влади.  
ФК 7. Здатність показувати свою відповідальність  за розвиток 
професійного знання і практик; давати оцінку стратегічному розвитку 
команди.  

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми та/або 
методи і 

технології 
викладання і 

навчання 

Методи 

Відсото
к у 

підсумк
овій 

оцінці з 
дисципл

іни 
Код Результат навчання 

Знати 



1.1 Тенденції креативних технологій у 
системі інноваційного 
медіаменеджменту та сучасного 
глобального медіапростору; сутність, 
специфіку, основні поняття 
інноваційного медіаменеджменту, 
креативних технологій, місце 
інтелектуальної власності в 
соціально-економічного розвитку 
суспільства 

лекції, 
семінарські, 
самостійна 
робота 

завдання 
на 
семінарс
ьких,  
іспит 

5% 

1.2 Методики створення інноваційного 
конкурентоспроможного 
медіапроєкту, медіапідприємства.  
Бізнес-планування та бізнес-процеси 
інноваційної діяльності. Економіку 
вражень як нових драйверів 
економіки майбутнього. Договірні 
відносини у медіадіяльності,  
відовідальність за порушення умов 
договорів. 

лекції, 
семінарські, 
проєктна 
робота, 
самостійна 
робота 

завдання 
на 
семінарс
ьких,  
іспит 

10% 

1.3 Інноваційні моделі управління 
поведінкою споживача. Новації в 
парадигмі «бренд-споживач». Зміну 
каналів зв’язку зі споживачем. 

лекції, 
семінарські,
кейси,  
самостійна 
робота 

завдання 
на 
семінарс
ьких,  
аналіз 
кейсів, 
іспит 

5% 

1.4 Вартість медіабренда та небрендових 
чинників. Шляхи комерціалізаії 
медіапродукту як об’єкту 
інтелектуальної власності. 
Реєстрація брендів та об’єктів 
авторського права. Методи 
оцінювання ефективності 
інноваційної діяльності. Кризовий 
медіаменеджмент. 

лекції, 
семінарські, 
самостійна 
робота 

завдання 
на 
семінарс
ьких,  
іспит 

10% 

Вміти 
2.1 Розробляти концепцію створення 

інноваційного медіапроєкту; 
формувати медіабренд, бренд-бук 
медіапідприємства. 

семінарські, 
проєктна 
робота 
самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань 

10% 



 
2.2 Створювати контент-план і бізнес-

план відповідно до концепції 
медіапідприємтсва, формувати його 
структуру зі всіма обов’язковими 
елементами. 

семінарські, 
проєктна 
робота,  
самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань, 
проєктна 
робота, 
пітчинг 

10% 

2.3 Застосовувати методи оцінювання 
ефективності інноваційної 
діяльності, пропонувати алгоритми 
кризового медіаменеджменту. 

семінарські, 
проєктна 
робота,  
самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань 

10% 

2.4 Укладати договори між учасниками 
в медігалузі; захищати права 
медіакомпанії та медіапрацівника у 
випадку порушення прав 
інтелектуальної власності.  

семінарські, 
проєктна 
робота,  
самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань, 
іспит 

10% 

2.5 Просувати інноваційний проєкт, 
розробляти промокампанію з 
інтегрованими маркетинговими 
комунікаціями 

семінарські, 
проєктна 
робота 
самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань, 
пітчинг 
проєктів 

10% 

Комунікація 
3.1 Вміти працювати в команді, 

аргументовано відстоювати свою 
точку зору. 

семінарські 
заняття 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань 

5% 

3.2 Вміти аналізувати та оцінювати свій 
чи чужий інноваційний 
медіапродукт. 

самостійна 
робота 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 
завдань 

5% 

Автономність та відповідальність 
4.1 Комплексне бачення ефективності 

впровадження  інноваційного 
проєкту, вміння  самостійно 
презентувати інноваційний проєкт 

Самостійна 
робота, 
пітчинг 
проєктів 

Виконан
ня 
семінарс
ьких 

10% 



завдань, 
пітчинг 
проєктів 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із
програмними результатами навчання 

Результати навчання 
дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 

*ПРН-1. Аналізувати та
узагальнювати
результати досліджень і
робити висновки про
закономірності, правову
та етичну основу
функціонування
медіапродукту в
цифровому середовищі.
Розуміти та аналізувати
трансформації моделей
медіавиробництва в
умовах розвитку
технологій.

+ + + + + + + + + + + + 

*ПРН-5. Розробляти
«дорожну карту»
розвʼязання виявленої
проблеми.

+ + + + 

* ПРН-9.
Демонструвати здатність
знаходити замовників на
проведення дослідження
чи розробку
інноваційних проєктів,
застосовувати знання з
медіаменеджменту,
правового регулювання
медіабізнесу для
документального
обґрунтування та
реалізації  медійного
проєкту.

+ + +



*ПРН-11. Оцінювати 
проблемні питання 
професійної діяльності, 
застосовуючи знання з 
різних предметних 
галузей, у тому числі 
знання з основ правової 
журналістики, 
партисипативних 
моделей та SMM, 
підготовки різних 
цифрових форматів, 
журналістських 
розслідувань; запобігати 
потенційним юридичним 
та етичним ризикам у 
роботі журналістів та 
сприяти дотриманню 
прав журналістів. 

  + + +      +  

ПРН-12. Здійснювати 
пошук необхідних знань 
для планування наукової 
роботи, використовувати 
у роботі різні джерела 
інформації, готувати 
інформаційні запити до 
розпорядників 
інформації, 
співпрацювати з 
правоохоронними 
органами та 
інституціями судової 
системи, 
представниками 
міжнародних 
професійних організацій, 
що займаються 
журналістськими 
розслідуваннями та 
захистом прав 
журналістів, взаємодіяти 
з аудиторією. 
Застосовувати 

+ + + +       + + 
 



нормативні документи 
при розробці положень з 
організаційно-
економічної роботи 
медійної організації, 
укладати договори із 
учасниками масово-
комунікаційного 
процесу. 
*ПРН-15. Робити
висновки про
незавершеність
дослідження і
застосування нових
підходів до аналізу та
інтерпретації інформації.

+ + + 

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема: оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), що становить 
30% від загальної оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати 
навчання (вміння 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), що становить 50% від загальної 
оцінки; комунікація (3.1, 3.2), (автономність та відповідальність 4.1), що 
становить 20% загальної оцінки. 

Схема формування оцінки. 
За семестр студент максимально може набрати 100 балів (60 балів за 

семінарські заняття і самостійну роботу, 40 балів за іспит.  
Упродовж семестру студент має виготовити медіапроєкт, створити 

відповідно до концепції бізнес-план, розробити промокампанію для 
просування, підготувати пакет договорів із усіма учасниками цього 
процесу. 

Семестрове оцінювання: 
Завдання під час семінарських занять та самостійна робота – РН1.1, 

РН1.2, РН1.3, РН1.4, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, РН3.1 – 60 балів, 
що дорівнює по 25 балів за кожен 1 та 2 модуль та 10 балів – за 3 модуль. 
Дванадцять занять 1 і 2 модулів та чотири заняття 3 модуля оцінюється 
в 5 балів.  

 Модуль 3. Участь у рольових іграх до тем 3.3-3.4 (РН 2.4.) оцінюється у 
5 балів. 



    Іспит, що складається із тестування (максимум 20 балів) та творчого 
завдання (максимум 20 балів). Максимальна кількість балів за іспит – 40.  
    Тест за теоретичним матеріалами лекцій РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4. – 
20 балів;  

     Завдання до самостійної роботи: під час кожного лекційного заняття 
викладач пропонує обсяг матеріалу для самостійного опрацювання. 
Оцінювання самостійної роботи студентів відбувається через виконання 
завдань передбачених в межах дисципліни. 

Підсумкове оцінювання: 
Умови допуску: 

    Успішне проходження семестрового оцінювання, виконання завдань та 
модульної контрольної роботи. Для студентів, які набрали сумарно меншу 
кількість балів, ніж 60, для одержання заліку пишуть підсумкову 
контрольну роботу (тест) з двох семестрових модулів.  
    Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль, у поточній 
рейтинговій відомості зазначається «не з’явився» та виставляється «0» 
балів за контрольну роботу. Студент, який з поважної причини пропустив 
ПКР, зобов’язаний надати відповідний документ, і викладач, за 
погодженням з дирекцією навчально-наукового інституту журналістики, 
призначає нову дату проведення ПКР. 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
Модуль 3 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 14 12 10 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 

Етичні правила щодо виконання робіт  
Студенти повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності та 
поваги до авторських прав відповідно до Етичного кодексу 
університетської спільноти КНУ імені Тараса Шевченка. 
(https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-
university-community.pdf)  
Під час виконання завдань необхідно обов’язково зазначати використані 
джерела. Роботи, які містять ознаки недобросовісного цитування (без 
зазначення автора та джерела інформації) та інші ознаки академічної 
недоброчесності оцінюються в «0» балів та мають бути відправлені 
повторно. 

7.2. Організація оцінювання 



Іспит, що складається із тестування (максимум 20 балів) та творчого 
завдання (максимум 20 балів). Максимальна кількість балів за іспит – 40.  
1) тест за теоретичним матеріалами лекцій РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4.

– 20 балів;
2) творче завдання – підготовка та захист розробленої промокампанії

інноваційного медіапроєкту. Оцінюється – вміння створювати й
розробляти поетапно промокампанію (10 балів), презентувати її (5
балів), підготувати пакет договорів (5 балів). Сумарно 20 балів.
Критерії оцінювання:
• наявність не менше п’яти маркетингових комунікацій (максимум 2

бали),
• опис іміджевих характеристик, зокрема, місії, слогану, мети, УТП

проєкту (максимум 2 бали),
• уміння створити портрет споживача (максимум 2 бали),
• розробка кошторису (мaксимум 2 бали),
• наявність та логічність висновку (мaксимум 2 бали)
• підготовка пакету договорів (максимум 5 балів)
• презентація проєкту (максимум 5 балів).

Усі робочі матеріали та завдання, необхідні для засвоєння навчального
курсу, завантажуються у Гугл-клас. Студенти мають завантажити виконані 
роботи у терміни, зазначені для кожного завдання. Результати оцінених 
робіт студент отримує на свій аккаунт, підсумкова оцінка розраховується 
автоматично. 
     Якщо студент з поважної причини пропустив практичне, то він має право 
його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення 
практичного. 
     Студент з індивідуальним графіком навчання виконує обов’язкові 
завдання, зазначені в Гугл класі відповідно до тем занять.  

 Для оцінки знань студента використовується принцип нарахування балів 
за виконані завдання з подальшим їх переведенням у оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS. 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100
Добре/ Good 75-89

Задовільно/ Satisfactory 60-74
Незадовільно/ Fail 0-59



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, 
семінарських занять і самостійної роботи  

 
 Назва теми Лекції Семін

арські 
Самос-
тійні 

Модуль 1. Розробка та створення інноваційного медіапроєкту у добу 
трансформаційних процесів 

1.1 Тенденції креативних технологій у системі 
інноваційного медіаменеджменту та сучасного 
глобального медіапростору 

2 2 10 

1.2 Сутність, специфіка, основні концепції 
розвитку, основні поняття інноваційного 
медіаменеджменту та креативних технологій. 

2 2 10 

1.3 Медіапідприємство. Основні етапи створення. 
Інноваційні науково-технічні структури. 

2 2 4 

1.4 Бізнес-планування та бізнес-процеси 
інноваційної діяльності. «Множинність 
інтелекту» і роль менеджера в управлінні 
персоналом в інноваційній діяльності. 

0 2 6 

Модуль 2. Просування інноваційного медіапроєкту 
2.1 Методики створення інноваційного 

конкурентоспроможного медіапроєкту. 
Брендменеджмент. Економіка вражень як нова 
парадигма економіки майбутнього. 

2 2 6 

2.2  Інноваційні моделі управління поведінкою 
споживача. Управлінські рішення щодо 
інформаційного забезпечення інноваційних 
процесів. Просування інформаційних 
продуктів і послуг. Новації в парадигмі «бренд- 
споживач».  

2 2 4 

2.3 Конкурентоздатність інноваційного продукту. 
Вартість медіабренда та небрендових чинників. 
Роялті. Експертиза інноваційних проєктів. 

2 2 6 

2.4 Показники прибутковості. Економічна 
ефективність інновацій. Методи оцінювання 
економічної ефективності інноваційної 
діяльності. Кризовий медіаменеджмент. 

2 2 4 

Модуль 3. Комерціалізація та захист інтелектуальної власності в 
медіабізнесі 

3.1 Інтелектуальна власність та її місце в 
соціально-економічному розвитку суспільства. 

2 2 10 

3.2 Комерціалізація об’єктів інтелектуальної 
власності в медіаіндустрії.  

2 2 10 



3.3 Договірні відносини у медіасфері. Види 
договорів, структура, відовідальність за 
порушення умов договорів. 

2 4 12 

3.4 Управління та захист прав інтелектуальної 
власності: особливості реалізації в 
медіаіндустрії. 

2 2 10 

Загалом 22 26 100 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 150 год., у тому числі: 
Лекцій –  22 год. 
Семінарські – 26 год. 
Самостійні –  100 год. 
Іспит        – 2 год 
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