
ПРОФІЛЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА (КОНСУЛЬТАНТА) 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

ЧЕРЕМНИХ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

Науковий ступінь  

(ступінь, 

спеціальність, 

тема дисертації, 

рік) 

Доктор наук із соціальних комунікацій, 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій, «Менеджмент телевізійної галузі в 

трансформаціях цифрової доби», 2021  

Вчене звання  

(за спеціальністю, 

кафедрою) 

Доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики 

Почесне звання 

(за наявності) 

- 

Нагороди, премії 

(за наявності) 
 Почесна грамота Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за активну участь у створенні медіаплатформи 

“Студент TV”, “ІЖ-TV” 2012 р. 

 Почесні грамоти Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за значний особистий внесок у підготовці 

фахівців інформаційної сфери (2012, 2013 рр.) 

 Почесна грамота Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за вагомий особистий внесок у розвиток 

національного телебачення і радіомовлення, значні творчі і виробничі 

здобутки, високий професіоналізм (2016 р.) 

 Почесна грамота Національної телекомпанії України за активну 

підготовку професійних журналістів та у зв’язку із 45-річчям кафедри 

телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ імені 

Тараса Шевченка (2016 р.) 

 Диплом кращого викладача Інституту журналістики КНУ у 

2018/2019 р. 

 Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у 

науково-педагогічну, наукову й виховну діяльність з нагоди 185-річчя 

КНУ імені Тараса Шевченка (2019 р.) 

 Грамота за багаторічну працю у підготовці фахівців 

телерадіомовного пргостору України, високу професійну 

майстерність (2021 р.) 

 Подяка Прем’єр-міністра України за вагомий внесок у 

забезпечення розвитку освіти і науки, сумлінну працю та високий 

професіоналізм (2021 р.) 

Посада за 

основним місцем 

роботи 

Доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики 

Кафедра Телебачення і радіомовлення Інституту журналістики 

Факультет / 

Інститут 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

журналістики 

Посада за 

сумісництвом (за 

Доцент кафедри ПР і журналістики КНУКіМ 
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наявності) 

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1522-8978 

Scopus Author ID - 

Web of Science 

ResearcherID 

- 

GoogleАкадемія https://univ-kiev.academia.edu/InnaCheremnykh  

інші (додати за 

наявності) 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&vie

w_op=list_works&gmla=AJsN-

F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-

9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90Ho

HTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA 

https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0-

%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1

%85-63838683/ 

Vlada Inina (FB, Instagram) 

Сфера наукових 

інтересів 

(ключові слова, 10-12 слів) тележурналістика, телережисура, 

медіаменеджмент, медіамаркетинг, реклама, ПР, промоція, сталий 

розвиток та освіта, поведінка споживачів, нейроменеджмент, 

медіакомунікації, трансформації медійної сфери 

Стаж наукової та 

педагогічної 

роботи 

15 років 

Корпоративна 

електронна 

адреса 

innache@knu.ua 

Персональні веб-

ресурси (за 

наявності) 

- 

 

ДОСВІД РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ 

 Загальна кількість та  

перелік за останні 5 років (прізвище та ініціали, тема, шифр та 

найменування спеціальності, заклад вищої освіти, рік) 

Наукове 

керівництво 

здобувача, який 

одержав 

документ про 

присудження 

наукового 

ступеня 

 

Наукове 

консультування 

здобувача, який 

одержав 

документ про 

присудження 

наукового 

ступеня 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1522-8978
https://univ-kiev.academia.edu/InnaCheremnykh
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90HoHTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90HoHTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90HoHTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90HoHTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GlueDe8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F59Tpy0E_IpW8TCs4tp5Ua9OGye8SK7vmQT4jToeNrWNKHf-9oJWG1JVHPvh2mTH7rMVhkwOUFQZXIdxfYdd3KNZk6_1iT_LI90HoHTKwrxQYJvWR5n4dnAf_Ez5Yfwqj1K3uLA
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-63838683/
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-63838683/
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-63838683/
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УЧАСТЬ У АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ 

 Заклад вищої освіти, у якому функціонує спеціалізована вчена рада, 

шифр та найменування спеціальності, рік (за останні 5 років) 

Голова /вчений 

секретар /член 

спеціалізованої 

вченої ради з 

присудження 

наукового 

ступеня доктора 

(кандидата) наук 

- 

 Загальна кількість та перелік за останні 5 років (прізвище та ініціали 

здобувача, тема, шифр та найменування спеціальності, заклад вищої 

освіти, у якому вона функціонує, рік) 

Голова 

спеціалізованої 

вченої ради з 

присудження 

ступеня доктора 

філософії 

 

Опонент 

(офіційний 

опонент) 

 

Рецензент  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Назви публікацій, конференцій, семінарів, проектів тощо 

(загальна кількість та перелік за останні 5 років починаючи з 

останнього) 

Статті журналах, 

що індексуються у 

науковометричних 

базах Scopus 

та/або Web of 

Science 

Загальна кількість – 11 (Index Copernicus) 

1. Черемних І. В. Дослідження контенту українського медіаринку. 

Актуальні питання масової комунікації. 2017. Вип. 21. С. 36–51. 

URL: http://comstudies.org/cimc-2017-no-21. (Index Copernicus) 

2. Черемних І. В. Трендові ресурси в підготовці спеціалістів 

медіагалузі. Open Access Peer-Reviewed Jounal Science Review. 

Scientific Edition Puvlished.  RS Global. Warsaw, Poland, 2018. № 1 (8). 

Vol. 4, January. P. 30–35. URL: http://archive.ws-

conference.com/trendovi-resursi-v-pidgotovci-specialistiv-

mediagaluzi/#more-9742. (Index Copernicus) 

3. Черемних І. В. Нові моделі монетизації телебізнесу в процесі 

інтеграції телевізійних ресурсів в інтернет. RS Global. World Science. 

Warsav, Poland. 2018. № 11 (39). P. 57–63. DOI: https://doi.org/ 

10.31435/rsglobal_ws/30112018/6236. (IndexCopernicus) 

4. Черемних І. В. Кросмедійні інструменти монетизації 

телевізійного й інтернет-контенту. International Academy Journal Web 

of Scholar. Warsav, Poland, 2019. № 1 (31). Vol. 2, January 2019. P. 8–

17. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31012019/6314. 

(IndexCopernicus) 

Монографії 

 

Загальна кількість – 1 

1. Черемних І. В. Менеджмент телевізійної галузі в трансформаціях 

цифрової доби : монографія. Київ : ТОВ «Видавнича компанія 

«КИТ», 2019. 476 с. 

Статті у 

вітчизняних 

фахових виданнях 

Загальна кількість – 25 

1. Черемних І. В. Творчі стратегії створення і просування 

конкурентноспроможного промоційного продукту. Інформаційне 
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категорії «Б» суспільство. 2013. Вип. 18. С. 89–94. 

2. Черемних І. В. Від маркетингу до менеджменту. Наукові 

записки Інституту журналістики. 2014. Вип. 57. С. 164–170. 

3. Черемних І. В. Новітні бізнесові моделі стратегічного 

менеджменту на телебаченні. Наукові записки Інституту 

журналістики. 2015. Вип. 58. С. 108–113. 

4. Черемних І. В. Дослідження контенту українського медіаринку. 

Актуальні питання масової комунікації. 2017. Вип. 21. С. 36–51. 

URL: http://comstudies.org/cimc-2017-no-21. (Index Copernicus) 

Конференції Загальна кількість – 21 

1. Черемних І. В. Бізнес-план як ефективний елемент 

стратегічного менеджменту на телебаченні. Новинний контент 

аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (5 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 20–25.  

2. Черемних І. В. Трендові ресурси навчальних процесів у ВНЗ. 

Імідж і репутація : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (15–16 

листопада 2017 р.). Київ, 2017. URL: http://knukim.edu.ua/imidzh-i-

reputatsiya-3. 

3. Черемних І. В. Нова модель інвестицій у користувацький 

досвід. Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 142–147.  

4. Черемних І. В. Тригер як один із основних складників 

конкурентних переваг медіакомпаній. Social and Economic Aspects of 

Education in Modern Society : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю (September 20, 2018). Warsaw, 2018. P. 20–24. URL: 

http://archive.ws-conference.com/books.  

5. Черемних І. В. Таргетинг аудиторії ЗМІ. Мистецтвознавство. 

Соціальні комунікації. Медіапедагогіка : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (22 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. № 4. С. 85–88. 

6. Черемних І. В. Використання емоційного інтелекту в 

медіаменеджменті для управління людськими ресурсами. ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. «Актуальні проблеми медіапростору». 9 квіт. 2020 р. С. 27-

33. 

7. Черемних І. В. Ціннісні драйвери управління людськими 

ресурсами. Європейські цінності різноманіття та інклюзії в 

освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук-конф. (17-18 грудня 

2019 р.). Київ, 2020. С. 105-110. 

Семінари  

Проекти Загальна кількість – 13 

1. Студент TV (2011 р.) 

2.Телеграм-канал sPeakeR (2019 р.) https://t.me/speaker2019 

      3.Телеграм-канал Vylazka (2019 р.) https://t.me/vylazkatravel 

      4.Телеграм-канал Telik (2019 р.) https://t.me/rozkadrovka 

      5. Телеграм-канал Мій # (2020 р.) https://t.me/miyheshteg 

      6. Телеграм-канал LEVEL (2020 р.) https://t.me/L_eve_L 

Науково-дослідні 

роботи 

(назва теми, № держреєстрації, посада, заклад, у якому виконувалась) 

 

Патенти, 

свідоцтва про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

 

Навчальні та 

методичні праці 

Загальна кількість – 7 

1.Черемних І. В. Журналістський маркетинг : навч-

https://t.me/speaker2019
https://t.me/vylazkatravel
https://t.me/rozkadrovka
https://t.me/miyheshteg
https://t.me/L_eve_L
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(підручники, 

навчальні 

посібники, 

методичні 

розробки тощо) 

метод.комплекс дисципліни. Факультет кіно і телебачення. Київ. 

2017. 84 c. 

2. Черемних І. В. Телевізійний маркетинг : навч. посіб. Вид., 2-ге, 

доп. Київ : ДП “Експрес-об’ява”, 2018. 304 с. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ В РЕДКОЛЕГІЯХ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ 

ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

 Найменування журналу, категорія, країна 

Головний 

редактор / 

заступник 

головного 

редактора 

Заступник головного редактора видавництва «Журналіст України» 

ГО НСЖУ, Україна 

Член редколегії - 

Рецензент 

(внутрішній, 

зовнішній) 

- 

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЯХ, ПРОФЕСІЙНИХ І НАУКОВИХ АСОЦІАЦІЯХ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТОЩО 

Статус Найменування організації 

Член НСЖУ 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період 

(починаючи з 

останнього) 

Назва навчального закладу, місцезнаходження (країна, якщо доречно) 

Отримана кваліфікація (вказати рівень, HPK, EGF-LLL, якщо доречно) 

з 01.10.2016    по 

31.03.2017 

Стажування в Humanitas University (Sosnowies, Poland) на платформі 

Moodle за програмою: «Сучасні методи навчання в галузі 

менеджменту, економіки й суспільних наук» (108 годин). 

з 01.02.2021    по 

02.06.2021 

Стажування в Jean Monnet Chair SCAES, Jean Monnet Project EVDISD 

has participated in the vocational training course “European Studies in 

Social Culture Sphere” (184 hours) 

з 18 травня по 

05 липня 2021 

Підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті права та 

сучасних технологій навчання за програмою «Використання цифрових 

технологій в освітньому процесі»  
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