Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200485
Відкрита
Дата реєстрації: 06-07-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (в межах робочого часу викладачів кафедри теорії і практики журналістики)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Журналістика в умовах суспільних трансформацій

Назва роботи (англ)
Journalism in the conditions of social transformations

Мета роботи (укр)
Дослідити трансформаційні процеси які відбуваються в середовищі українського мас-медійного простору, а саме, у
формуванні тематичної політики ЗМІ, застосуванні новітніх підходів до збору і осмислення інформації і доведення її до
реципієнтів, змін у жанровій структурі журналістики, виробленні ефективних методик впливу на одержувача інформації.
Визначити економічні умови функціонування друкованих та електронних ЗМІ, тенденції у менеджменті і рекламі в умовах
ринку інформації.

Мета роботи (англ)
to investigate the transformational processes taking place in the environment of the Ukrainian mass media space, namely, in the
formation of the thematic policy of mass media, the application of the latest approaches to the collection and understanding of
information and bringing it to the recipients, changes in the genre structure of journalism, the creation of effective methods of
influencing the recipient of information. determine the economic conditions of the functioning of printed and electronic mass
media, trends in management and advertising in the conditions of the information market
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (розробка інноваційних сучасних журналістських
стандартів для комунікаційних технологій)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: методи, теорії, методології, навчально-методичні матеріали
Галузь застосування: 73.20.2 дослідження і розробки в галузі суспільних наук. Соціальні комунікації

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Журналістика в умовах суспільних трансформацій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.91, 19.41.09, 19.01.11, 19.01.21, 06.35.35
Індекс УДК: 001(4/9); 001.89(4/9), 070(091), 316.77:001.12/.18; 070:001.12/.18, 316.77:001.89, 33:303.7; 330.44, 070:316.3-043.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Присяжний Михайло Павлович (к.філол.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Присяжний М. П. (Тел.: +38 (067) 675-07-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

