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Журналістика, як і кожна наука, має свій предмет і свої завдання, 

це – особлива сфера соціально-творчої практики особистості. Вона 

насамперед інформує читача про все, що відбувається як у державі, так і 

світі, інтерпретує події та явища повсякденного життя, виконує науково-

просвітницьку функцію, надаючи певну наукову інформацію. 

Журналістика – це передусім потужна зброя пізнання, освоєння і 

перетворення дійсності, сила якої полягає в тому, що вона правильно 

відображує динаміку життя, діалектику його розвитку, могутність його 

поступального руху. Журналістика визначається як, по-перше, одна з 

форм суспільно-політичної діяльності, літературно-публіцистична праця 

в газетах, журналах, видавництвах, органах масової інформації, 

радіомовленні й телебаченні, професія журналіста; по-друге, наука, що 

вивчає закони літературно-публіцистичної творчості, розробляє методи 

ведення та організації роботи періодичних видань, редакцій 

радіомовлення і студій телебачення; по-третє, система періодичних 

видань: газети, журнали, альманахи, вісники, бюлетені. 

Журналістика – це форма громадської та літературної діяльності зі 

збирання, обробки та поширення інформації через канали масової 

комунікації, під якими розуміються преса, радіомовлення, телебачення, 

інформаційні агентства, кіно та фото. Поняття "журналістська праця" 

включає не тільки власне творчу діяльність особистості, а й сукупність 

різнопланової діяльності з підготовки та донесення відповідної 

інформації через канали засобів масової інформації до споживача. 

Об'єктом журналістики є вся дійсність без будь-яких обмежень чи 

винятків. Немає такої сфери життя у громадському житті, політиці, 

культурі (окрім інформації, що становить державну таємницю), якої б не 

торкалося слово журналіста. 

Журналістика як наука має дві найважливіші складові: теорію 

журналістики та історію журналістики, які тісно взаємопов'язані. Історія 

журналістики – це наука про процес розвитку масово-інформаційної 



діяльності від початку до сьогодення. Теорія журналістики — це наука 

про сутність і специфіку журналістики, її місце у структурі суспільства і 

суспільної свідомості, її функції та засади, природу творчості, метод 

журналістики та її загальні жанрологічні проблеми, шляхи аналізу 

окремих явищ і творчого процесу. 

Як відомо, журналістика існувала давно, в усі періоди "писала історію 

сучасності". 

Сьогодні журналістика в Україні має визначальний дієвий вплив на 

світогляд, смаки, думки і поведінку людей. Специфіка цього впливу 

полягає у тому, що ми маємо справу з такою формою масової 

інформаційної діяльності, яка всебічно віддзеркалює сторони життєвих 

процесів суспільства, допомагає читачам розібратися у складних 

політичних, суспільних та соціальних процесах держави і фіксує їх як 

історичний факт. 

Тому, зважаючи на важливе значення журналістики та на допомогу  

нашим майбутнім видавцям та журналістам, до Вашої уваги 

пропонується список літератури з цього питання, з якою можна 

ознайомитися та скористатись у бібліотеці нашого університету . 
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Ознайомившись з літературою по даній темі, ми можемо дійти 

висновку, що журналістика – це соціальний інститут, створений з метою 

забезпечення всебічного й суб'єктивного інформування громадян про 

соціальну дійсність, що необхідно для оптимального функціонування усіх 

інших соціальних інституцій і суспільства. Соціальна місія журналістики 

полягає у формуванні громадської думки й управлінні масовими 

емоціями, а її функціонування забезпечується через її інфраструктуру, 

яка складається з організаційно-управлінських, наукових, технічних і 

аналітико-інформаційних закладів та установ. 

Професіоналізм журналіста, виходячи із самої природи засобів 

масової інформації (ЗМІ), органічно поєднує не тільки фахову 

компетентність, а й високі людські якості. 

Праця журналіста включає широкий спектр різноманітних видів 

організаційно-редакційної роботи, починаючи від розробки концепції 

певного засобу масової інформації, організації та планування роботи 

самої редакції до випуску видання у світ чи виходу в ефір передачі. 

Журналіст сьогодні ще й бізнесмен, менеджер, який повинен 

забезпечити редакції відповідний прибуток, уміти вигідно придбати 

необхідні матеріали, ресурси, вдало продати, проштовхнути власний 

продукт, знайти вигідну рекламу і мецената. Журналістика сьогодні – це 

своєрідний згусток, конгломерат. Це: Література + Політика + 

Соціологія + Економіка + Психологія + Мистецтво. 


