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ВСТУП 

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до динамічних умов розвитку 

суспільства.  

Комплексний кваліфікаційний  екзамен з реклами і зв’язків з 

громадськістю є важливим завершальним  етапом у підготовці  фахівця.  Мета 

цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх готовності до 

практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого 

саморозвитку й самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, 

особливо під час підготовки до комплексного екзамену, допомагає 

систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані в процесі 

вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

На комплексний екзамен виносяться основні питання з дисциплін 

«Теоретичні основи реклами та PR», «Маркетингові комунікації»,  «Професійні 

стандарти», «Практика реклами»,  «Практика PR» , «Рекламна діяльність», «PR-

діяльність». Це дасть змогу перевірити рівень підготовки майбутніх фахівців, 

виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у 

швидкому потоці інформації сфери реклами і зв’язків з громадськістю та 

готовність до професійної діяльності з обраного фаху. 

Екзамен повинен виявити, якою мірою майбутні фахівці з реклами і 

зв’язків з громадськістю опанували знання зі спеціальності, оволоділи 

категоріальним апаратом рекламної та PR діяльності, як глибоко усвідомили 

основні процеси, шляхи формування й розвитку реклами і PR, її зв’язок з 

дотичними сферами, засвоїли теоретичний матеріал спецкурсів, фактичну 

відповідність підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 

На комплексний екзамен виносяться питання найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та практичної компетенції майбутнього фахівця з 

реклами та зв’язків з громадськістю. 

У системі підготовки майбутнього фахівця з реклами і зв’язків з 

громадськістю   важливе місце посідає навчальна дисципліна «Теоретичні 

основи  реклами і PR», що визначає зміст, принципи, методи і прийоми 

засвоєння загального поняття про організацію рекламної і PR діяльності на 

сучасному ринку; систематизує знання, які допомогли б майбутнім фахівцям 

підвищити ефективність їх практичної діяльності в рекламному та PR бізнесі; 

навчає категоріальному апарату з зазначеної дисципліни, орієнтує у сучасних 

технологіях реклами, PR та медіакомунікацій.  

«Маркетингові комунікації» складаються з таких тематично-змістових 

модулів, як «Маркетингові дослідження в рекламі та PR», «Брендинг», 

«Реклама в маркетингових комунікаціях»,  «Оцінка ефективності реклами та 

PR». У зв’язку з цим, студент має опанувати основні поняття системи 

маркетингових комунікацій, місце реклами у системі маркетингових 
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комунікацій, засоби системи маркетингових комунікацій та механізми їх 

впливу, послiдовнiсть планування процесу комунікації, загальні та вiдмiннi 

риси рiзних засобів комунікації; системні знання та базові навички щодо 

створення брендів та налагодження брендингової політики. Майбутній 

фахівець здобуває знання в питаннях створення, рекламно-інформаційного 

супроводження та технологічного налагодження процесів брендингу. 

Дисципліна «Професійні стандарти» передбачає засвоєння студентами 

основних професійних стандартів діяльності рекламіста і PR-фахівця, здобуття 

вмінь застосовувати етичні принципи та стандарти на практиці, формування 

готовності здійснювати соціально відповідальну фахову діяльність; готовність 

впроваджувати у фаховій діяльності основних положень міжнародних та 

вітчизняних етичних кодексів, дотримуватись норм і стандартів професійної 

поведінки. 

Навчальний курс «Практика реклами» входить до комплексного 

екзамену, оскільки ознайомлює студентів з сучасними організаційними 

засадами діяльності рекламних структур, а  зокрема з організаційно-

комунікаційними аспектами роботи сучасних рекламістів, організаційними 

формами роботи рекламної системи, сучасним станом, а також основними 

тенденціями розвитку рекламного бізнесу в Україні та у світі. Тематичний блок 

«Медіапланування», який входить до дисципліни «Практика реклами», 

передбачає оволодіння студентом знань про сутність прийняття рішень щодо 

операцій з медіа, завдяки застосуванню ефективних та популярних 

маркетингових рішень та поєднання його з практичним знанням такої 

комунікативної технології як медіапланування; сформувати  та розвинути 

інструментальні компетенції щодо інформаційних процесів в медіа; освоєння 

теоретичних та практичних основ медіапланування.  

Дисципліна «Практика PR» складається з комплексу «Організація роботи 

PR-структур», «Організація PR-заходів», «Іміджмейкінг». Передбачає 

формування системи знань сучасних організаційних засад діяльності  та 

особливостей методів роботи PR-структур, організаційно-комунікаційних 

аспектів роботи сучасних PR-фахівців; уміння аналізувати, планувати, 

організовувати та контролювати діяльність PR-служб; комплексних знань і 

навичок планування, організації, проведення та оцінки ефективності 

спеціальних заходів у сфері зв'язків з громадськістю у комерційній та 

некомерційній сферах, знання специфіки і типології PR-заходів, основних 

методів їх планування і проведення; вміння організовувати роботу проектних 

команд, брати участь у проведенні тендерів з підрядниками для обрання 

найефективніших партнерів для проведення якісного PR-заходу. Студенти 

мають розуміти природу іміджу (стереотипу/образу), пояснювати «анатомію» 

соціального іміджу; володіти принципами і механізмами формування та 

корегування іміджу;  визначати реальний та бажаний імідж 

організації/політика/товару, професійно підходити до технологій імідж-білдінгу 

за допомогою різних засобів комунікації. 
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«Рекламна діяльність» як комплексна дисципліна складається з таких 

змістових модулів, як «Комерційна реклама», «Соціальна реклама», «Політична 

реклама», «Міжнародна реклама». Студент має усвідомлювати суть 

комерційної, соціальної, політичної та міжнародної  реклами як частин 

рекламної діяльності,  особливості їх технологій; здатність застосовувати 

знання з зазначених видів реклами у професійній діяльності. 

До змісту дисципліни «PR-діяльність» входять модулі «PR у сфері 

бізнесу», «PR у соціокультурній сфері», «PR у політичній сфері», «PR у системі 

державного управління». Курс узагальнює і систематизує попередньо здобуті 

знання в рамках історії та теорії PR, доповнює прикладними аспектами, які 

виявляють специфіку  Public Relations  у різних сферах. Студенти володіють 

знанням структури сучасного PR-процесу  у бізнесі, політичній та соціально-

культурній сферах, у системі державного управління; володіють 

інструментарієм  щодо здійснення PR-супроводу проектів зазначених сфер. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

екзамену: визначити та систематизувати зміст дисциплін, виділити стрижневі 

питання й акцентувати на них увагу, тим самим забезпечивши систематизацію 

матеріалу і можливість самоконтролю. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 

документа до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

На комплексному іспиті оцінка сформованості вмінь проводиться 

опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про 

функціональний характер того чи іншого вміння. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що висуваються 

до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення різнобічних і 

глибоких знань з циклу фахових дисциплін. 

Комплексний екзамен для студентів спеціальності 6.030302 «Реклама та 

зв’язки з громадськістю» галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (ОКР 

«бакалавр», денна форма навчання) проводиться в усній формі. 

Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання на 

практиці, свою фактичну відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота зі спеціальності «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках 

нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів та є самостійною творчою роботою випускника, 

спеціально підготовленою для захисту. Вона засвідчує рівень професійної 

підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті в навчальному закладі 

знання для розв’язання практичних завдань, наявність здобутих професійних 

компетенцій, здатність критично та креативно мислити, вміння аргументувати 

власні позиції щодо виконаного проекту. 
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Розділ 1. Загальні вимоги до атестації 

 

1. Атестація випускників за напрямом 6.030302 «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

         2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня сформованості 

професійних знань та фахових компетентностей випускників, передбачених 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра галузі знань 0303 

«Журналістика та інформація» за напрямом 6.030302 «Реклама та зв’язки з 

громадськістю», з використанням методів комплексної діагностики: написання 

і захист бакалаврської роботи та складання комплексного кваліфікаційного 

комплексного іспиту з фаху. 

3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеню досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки, є змістові модулі дисциплін. 

4. Атестація якості підготовки бакалавра з «Реклами і зв’язків з 

громадськістю» щодо встановлення фактичної відповідності рівня фахової 

підгoтовки вимогам Освітньо-професійної програми здійснюється після 

виконання студентами навчального плану у повному обсязі Екзаменаційною 

комісією вищого навчального закладу з цього фаху. Голову ЕК затверджує 

Вчена рада Університету.  

Кваліфікаційна бакалаврська робота проходить публічний захист і 

оцінюється Екзаменаційною комісією. 

Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час атестації 

бакалаврів у терміни, що передбачені навчальним планом. 

 

Розділ 2. Етапи та загальний зміст комплексного 

 кваліфікаційного екзамену 

 

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен, що передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень 

освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів,  

оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об'єктивних критеріїв.  

Зміст теоретичних питань і практичних завдань, що виносяться на екзамен, 

орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних 

компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «СВО ОКХ Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалавра». (Таблиця 1) 
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Таблиця 1. 

Дисципліни, що виносяться на комплексну атестацію 
 

№

  з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни за 

ОПП 

Дисципліна, що виноситься на 

комплексну атестацію 

 

1 2 3 

1 ОДФ.08  «Теоретичні основи реклами та PR»  

2 ОДФ.13 «Маркетингові комунікації»   

3 ОДФ.14.02 «Професійні стандарти» 

4 ОДФ.17 «Практика реклами» 

5 ОДФ.18 «Практика PR» 

6 ОДФ.19 «Рекламна діяльність» 

7 ОДФ.20 «PR-діяльність» 

 

2. На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні 

білети. 

Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за 

розробленими і затвердженими на відповідних кафедрах екзаменаційними 

білетами, до яких увійшли питання, спрямовані на виявлення у студентів 

загальнотеоретичних знань, вміння застосовувати інтегровані знання 

програмового матеріалу при вирішенні практичних завдань, власної думки та 

особистісного ставлення. Питання екзаменаційних білетів, що охоплювали 

увесь зміст програми з дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й 

проблемно-пошуковий характер. 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін 
Зразок білета комплексного кваліфікаційного екзамену  

 

1. Дати визначення поняття «спонсорство» та охарактеризувати його як 

складову СМК. 

2. Сформулювати професійні вимоги до сучасних PR-фахівців.   

3. Розробити алгоритм створення бренду (на вибір студента). 

 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним 

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ВИНЕСЕНИХ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

З дисципліни «Теоретичні основи реклами та PR» 

Дисципліна «Теоретичні основи реклами та PR» належить до фахових 

дисциплін, включених у навчальні плани підготовки бакалаврів напряму 

6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю. Її вивчення передбачає розв’язання 

низки завдань, зокрема: формування у студентів загального поняття про 

організацію рекламної діяльності на сучасному ринку; детальний розгляд 

практичних аспектів діяльності спеціаліста з реклами в сучасній компанії; 

систематизацію знань, які допомогли б майбутнім фахівцям підвищити 

ефективність їх практичної діяльності в рекламному бізнесі, формування 

практичних навичок планування та проведення рекламної кампанії, 

ознайомлення з базовими методологічними та методичними положеннями 

науково-прикладної дисципліни «Теорія PR» та основними тенденціями її 

розвитку, оволодіння студентами головним термінологічним апаратом, 

здобуття навичок аналізу соціальних комунікаційних процесів, та вмінням 

орієнтуватись у сучасних технологіях реклами, PR та медіакомунікацій.  

У результаті вивчення дисципліни «Теоретичні основи реклами та PR» 

студент повинен знати: 

- чинне законодавство України про рекламу та нормативні акти, що 

регламентують рекламну діяльність; 

- основні засади маркетингу та менеджменту в рекламі; 

- новітні рекламні технології; 

- форми й методи розробки та ведення рекламних кампаній; 

- передовий вітчизняний та світовий досвід рекламної творчості; 

- базові положення теорії зв’язків з громадськістю. 

Студент повинен вміти: 

- використовувати в професійній діяльності основні знання, уміння, 

навички, отримані при вивченні дисципліни «Теорія реклами і PR»; 

- забезпечувати організацію рекламної діяльності; 

- проводити переговори щодо виявлення напряму розвитку та 

масштабності рекламної кампанії для просування рекламного об’єкта на 

внутрішньому та зовнішньому ринках товарів та послуг; 

- здійснювати контроль за розробкою всіх елементів рекламної кампанії; 

- готувати рекламний продукт для засобів масової інформації та інших 

комунікаційних засобів; 

- ідентифікувати та давати оцінку практичних інструментів та фактів з 

точки зору сучасних PR-процесів. 

Аналіз рекламного ринку України 

 Інфраструктура рекламної галузі української економіки. Підсистема 

державного та громадського регулювання реклами. Інформаційне забезпечення 

рекламного бізнесу в Україні. Система підготовки професійних кадрів для 

вітчизняного рекламного бізнесу. Роль і значення реклами в сучасному 

українському суспільстві. 
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Учасники рекламного процесу 

Рекламодавці. Їх класифікація. Рекламні агентства та рекламні служби 

підприємств. Критерії оцінки рекламодавцем роботи рекламного агентства та 

можливі причини  його зміни. Рейтинги рекламних агенцій за визначеними 

критеріями (креатив, рівень доходу, кількість клієнтів, кошторис бюджетів). 

Споживач. Класифікація, цільові групи споживачів. Дослідні організації, їх 

роль в рекламному процесі. 

Контроль рекламної діяльності 

Поняття, рівні і види контролю рекламної діяльності. Тактичний 

контроль реклами. Рівні ефектів реклами. Методи посттестування реклами. 

Стратегічний внутрішньофірмовий контроль. Регулювання рекламної 

діяльності (споживачі, громадськість, держава). Закон України «Про Рекламу» 

N 271/96-ВР від 03.07.96. Робота громадських організацій. 

 Планування та організація рекламної кампанії 

Рекламні кампанії та їх класифікація. Збір інформації для маркетингового 

аналізу. Планування рекламних заходів. Цілі  рекламної кампанії. Функції, 

види. План рекламної кампанії. Медіапланування, медіаканал, медіаносій. 

Міжнародні рекламні кампанії. Загальні відомості про рекламний бюджет. 

Основні статті бюджету (структура бюджету). Формування рекламного 

бюджету. Фактори, що визначають обсяг рекламних витрат. Підходи до 

визначення обсягу рекламного бюджету. 

Методологічні основи теорії зв’язків з громадськістю  
Соціокомунікаційна методологія теорії зв’язків з громадськістю. Суміжні 

науково-прикладні дисципліни. Психологія в рамках PR-процесів. Соціологічна 

наука в структурі пізнання PR-процесів. Філософсько-культурологічна складова 

PR-процесу. Маркетинг, як базова основа комерційного PR. Політологія в 

рамках сучасного PR-процесу.    

Базові складові сучасної теорії зв’язків з громадськістю 

Структура та складові частини сучасного типового PR-процесу. 

Однобічна модель комунікаційного процесу. Двобічна модель 

соціокомунікативного процесу. Методологія та методика в структурі наукової 

дисципліни. Методологія дослідження PR-процесу. Термінологія та понятійний 

апарат теорії зв’язків з громадськістю. 

Соціальні комунікаційні процеси в структурі PR 

Базові положення теорії соціальних комунікацій. Структура та складові 

частини теорії соціальних технологій. Міжгрупові соціальні комунікації в 

рамках PR-процесів. Внутрішньокорпоративний PR в форматі 

внутрішньогрупової соціальної комунікації. Міжособистісні соціальні 

комунікації в структурі PR-процесу.   

         Методи та засоби дослідження PR-процесів  

Структура та типологія методів дослідження PR-процесів. Філософсько-

історичні методи. Загально-наукові методи. Конкретно-наукові методи. 

Діагностика сучасних PR-процесів. Моделювання PR-процесів. PR-аудит: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/271/96-%D0%B2%D1%80
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базові положення та структурна схема. Імідж-аудит. Структурний аудит 

корпоративної структури. Аудит карти інформаційного поля.   

Література 

Основна 

1. Балабанова Л. В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. Посіб. – К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2008. 

2. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту : навчальний посібник / 

В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. - К : ЦУЛ , 2009 .- 200 c. 

3. Про рекламу [Електронний ресурс] Закон України 270/96-вр від 26.07.2018. – Режим 

доступу: http://zakon/rada/gov/ua/laws/show/270-96-вр. 

4. Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник 

/ В. Королько, О. Некрасова. - К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія». -  2009. – 

831 с. 

5. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшинз. / В.А.Мойсеєв. - К. : Академвидав (Альма-матер), 

2007.  

6. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник / А.Н.Мудров  - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Магистр, 2008. – 397 с. : ил. 

7. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR: Учебное пособие / И.Ш.Резепов. – 2-е узд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 224 с. 

8. Ромат Е.В. Реклама : Краткий курс / Е.В.Ромат. - 2-е изд. - СПБ: Питер, 2009.- 207 c. 

9. Романов А.А., Васильев Г.А., Поляков В.А. Разработка рекламного продукта: 

Учеб.пособие/ А.А.Романов, Г.А.Васильев, В.А.Поляков. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2010. – 256 с. 

10. Свобода інформації : / пер. з англ. Р. Тополевського. – К. Тютюкін, 2010 - 128 с. 

 

Додаткова 
1. Батра Р., Майерс Д., Аккер Д. Рекламный менеджмент / Р.Батра, Д.Майерс, Д.Аккер. 

- М.: СПб., К. : Издательский дом «Вильямс», 2000. 

2. Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров / 

М.М.Блинкина-Мельник. – М : ОГИ, 2003. 

3. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР. Учебное пособие / Б.Л.Борисов. - М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2001. 

4. Геращенко Л. Психология рекламы: учебное пособие / Л.Геращенко. - М. : АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2006. 

5. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: Учеб.пособие / Ю.В.Гусаров. - М. : ЗАО 

“Издательство “Экономика”, 2007. 

6. Дейан А. Реклама : (пер. с франц.) / А.Дейан. - СПб. : Нева, 2003.  

7. Смирнов В. Реклама на радио / В.Смирнов. - М. : РИП-холдинг, 2004. 

8. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: Теория и практика / У.Уэллс, Дж.Бернет. 

- СПб. : Питер, 2003. 

9. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации / Ф.И.Шарков. - М. : РИП-

холдинг, 2004. 

10. Шейнов В. Эффективная реклама. Секреты успеха / В.Шейнов. - М.: Ось-89, 2003. 

 

 

З дисципліни «Маркетингові комунікації» 

Змістовий блок: "Реклама в системі маркетингових комунікацій"  

Головною метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців, 

які могли б шляхом формування теоретичних знань та практичних умінь, 

поглибленого вивчення наукових підходів, принципів і методів системи масових 
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комунікацій (СМК) забезпечити стійку, надійну й ефективну організацію 

рекламної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- сутність та основні поняття системи маркетингових комунікацій;  

- місце реклами у системі маркетингових комунікацій; 

- зміст маркетингової комунікації, системи маркетингових комунiкацiй, 

комунікаційної полiтики; 

- особливості та переваги засобів СМК; 

- фактори, що визначають структуру комплексу просування товару; 

- засоби системи маркетингових комунікацій та механізми їх впливу; 

- методи оцінки й ефективності засобів СМК; 

- послідовність планування процесу комунiкацiї; 

- особливості каналів особистої i неособистої комунiкацiї; 

- загальні та вiдмiннi риси рiзноманiтних засобів комунікації; 

- сутність інтегрованих маркетингових комунікацій; 

Студент повинен вміти: 

- обрати найбільш ефективний засіб СМК; 

- організувати спеціальні заходи на виставках; 

- розробляти програму заходів до участі у виставці; 

- розробляти програму зі стимулювання збуту; 

- організовувати та проводити BTL-акції; 

- застосовувати продакт-плейсмент у різних видах комунікації; 

- розробляти програми івент-маркетингу; 

- ефективно застосовувати основні форми прямого маркетингу. 

Сутність та основні завдання СМК  

Основні поняття. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання. 

Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу. Модель сучасних 

маркетингових комунікацій. Характеристика учасників маркетингових 

комунікацій. Виробники товару (виробів, послуг, ідей), споживачі, 

контролюючі організації та організації, які сприяють діяльності учасників 

маркетингових комунікацій. 

Класифікація засобів СМК 

Основні класифікації засобів СМК. Основні засоби маркетингових 

комунікацій  та синтетичні засоби СМК. Реклама. Стимулювання продажу. 

Зв’язки з громадськістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. 

Виставки та ярмарки. Упаковка. Продакт-плейсмент. Івент-маркетинг. 

Спонсорство та меценатство. 

ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій 

Поняття ATL, BTL та TTL. Група ATL-інструментів (преса, телебачення, 

радіо, зовнішня реклама, реклама в Інтернет). Група BTL-засобів 

(стимулювання збуту, директ-маркетинг, паблік рілейшнз, спонсорство, 

виставки, семплінг, конкурси, участь у масових акціях та презентаціях). 

Характеристика TTL. Порівняльна характеристика та ефективність ATL, BTL, 

та TTL. 
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Сутність та особливості прямого маркетингу 

Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова комунікацій 

(суть, значення, перспективи). Засоби прямого маркетингу. Сучасні засоби 

прямого маркетингу. Переваги й недоліки прямого маркетингу. Початок роботи 

у сфері прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи адресних списків. 

Принципи поштової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий 

маркетинг.  

Організація виставкової діяльності 

Виставки і ярмарки у системі маркетингових комунікацій. Основні поняття 

виставкової діяльності. Суб’єкти виставкової діяльності. Інфраструктура ринку 

ярмарково-виставкових послуг. Організація участі підприємства у виставково-

ярмаркових заходах. Спеціальні проекти на виставках і ярмарках. Ділова 

програма виставок і ярмарків. 

Поняття і комунікаційні характеристики спонсорства  

Сутність спонсорства. Розвиток спонсорства. Об’єкти спонсорської 

діяльності. Спонсорські агенції. Спонсорство в області спорту. Спонсорство в 

області мистецтва і культури. Спонсорство в соціальній сфері. Створення 

спонсорської схеми (вивчення політики клієнта, завдання, стратегія, переговори з 

третьою стороною, прес-конференція, контакти з міськими службами, 

оформлення схеми, керування подією на місці, аналіз). 
Література 

Основна 

1. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. / 

В.В.Божкова. - К : ЦУЛ , 2009 .- 200 c. 

2. Дейан А. Реклама : (пер. с франц.). / А.Дейан. - СПб. : Нева, 2003.  

3. Джефкінс Ф. Реклама : Практ.посіб. : Пер. з 4-го англ.вид., випр. і доп. / Ф.Джефкінс. – 

К. : Знання, 2008. – 565 с.  

4. Про рекламу [Електронний ресурс] Закон України 270/96-вр від 26.07.2018. – Режим 

доступу: http://zakon/rada/gov/ua/laws/show/270-96-вр. 

5. Ильин А.С. Реклама в коммуникационном процессе : курс лекций. А.С.Ильин. – М. : 

КноРус, 2013. – 141 с. 

6. Лукашова Л.В. Організація виставкової діяльності : навч.посіб. / Л.В.Лукашова : [для 

вищ.навч.закл.] – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 372 с. 

7. Мудров А.Н. Основы рекламы : учебник. / А.Н.Мудров. - 2-е изд., М. : Магистр, 2008. 

8. Ромат Е.В. Реклама : теория и практика : учебник для вузов, стандарт третьего 

поколения. / Е.В.Ромат. - СПБ : Питер, 2013. - 505 c. 

9. Свобода інформації : / пер. з англ. Р. Тополевського. – К. Тютюкін, 2010 - 128 с. 

10. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : 

учебное пособие. / Ф.И.Шарков. - М. : ИТК Дашков и К , 2014. – 324 с. 

 

Додаткова 

1. Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров. / 

М.М.Блинкина-Мельник. – М. : ОГИ, 2003. 

2. Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологи. Организация. / 

И.А.Гольман. - М. : Гелла-принт, 2002. 

3. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: Учеб.пособие. / Ю.В.Гусаров. - М. : ЗАО 

“Издательство “Экономика”, 2007. 

4. Дэвис Дж. Исследование в рекламной деятельности. Теория и практика. / Дж.Дэвис. - 

М. : Вільямс, 2004. 

javascript:__doPostBack('ctl03$lbtPublisher','')
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5. Полукаров В., Головлева Е. Реклама. / В.Полукаров. - М., 2003. 

6. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. / Дж.Росситер. - СПб.: Питер, 

2000. 

7. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: Теория и практика. / У.Уэллс. - СПб.: 

Питер, 2003. 

8. Шейнов В. Эффективная реклама. Секреты успеха. / В.Шейнов. - М.: Ось-89, 2003. 

 

Змістовий блок: «Брендинг» 

Курс "Брендинг" покликаний сформувати системні знання та базові 

навички щодо створення брендів та налагодження брендингової політики.  

Головне завдання курсу полягає у здобутті знань в питаннях створення, 

рекламно-інформаційного супроводження та технологічного налагодження 

процесів брендингу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

базову структуру понять «бренд» і «брендинг» та алгоритми їх інформаційного 

супроводження; вміти моделювати та формувати відповідні управлінські 

рішення щодо промоції брендів. 

Базові положення та зміст поняття «Бренд»  
Визначення джерел походження назви поняття «бренд». Бренд, як образ. 

Бренд, як суспільний проект. Типологія та класифікація сучасних брендів. 

Комерційний бренд. Державний бренд. Політичний бренд. Суспільний бренд.   

Методологічні та методичні основи сучасного брендингу 

Брендинг в структурі маркетингових комунікацій. Групи авторів бренду. 

Бренд-агенти. Бренд-бук, кат-гайд, лого-бук. Стратегія брендингу. Тактика 

брендингу. Ключові персони брендингових процесів. 

Діагностика та моделювання сучасних брендів 

Технології та методи оцінки вартості брендів. Технології порівняння 

брендів. Карта силового поля бренду. Алгоритми та процедури моделювання 

брендів. Базова документація та її практичне використання в брендингу.  

Технології та процедури неймінгу 

Поняття та складові частини неймінгу. Послідовність та взаємодія 

базових процедур в неймінгу. Типові конструкції назв брендів. Вербальні 

конструкції в брендингу. Графічні конструкції в брендингу.  

Практичні інструменти промоції брендів  

Розробка  та легітимізація профільних документів. Структура та 

практичне застосування бренд-буку. Розробка та практичне використання 

планів промоції брендів. Специфікація та функціональні обов’язки профільних 

менеджерів та ТОП-менеджерів в брендингу. Практичні приклади реалізації 

кампаній із створення та промоції брендів.   
Література 

Основна 

1. Винсент л. Легендарные бренды. – М.: Паблишер, 2004 

2. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. – К.: Стандарт. – 2008. 

– 285 с. 

3. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний посібник / 

О.В.Курбан. – К.: Видавництво «Кондор», 2014. – 246 с.  
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4. Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів: монографія / О.В.Курбан. 

– К.: Конфедерація українських журналістів, 2012. – 160 с.   

5. Мазилкина Е.И. Брендинг. – М., 2008. 

6. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В.. Будник А.В. Брендинг в 

управлении маркетинговой активностью. – М.: ИМД-групп, 2004. 

7. Мороз О.В., Пащенко О.В. Теорія сучасного брендингу. – Вінниця, 2003.  

8. Нильсон Т. Конкурентный брендинг. – СПб.: Питер, 2003. 

Додаткова 

1. Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. – СПб.: Питер, 2000 

2.Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М., 1997 

3.Ачкасова В.А., Бабочиева М.Л. и др. Связи с общественностью как социальная 

инженерия. – СПб.: Речь. – 2005. – 336 с. 

4.Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. Книга для политиков и бизнесменов, мужчин и 

женщин. – М.: Внешсигма, 1996 

5.Дороти Доти. Паблисити и паблик рилейшнз. – М.: Филин, 1998 

7.Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл-бук, К.:Ваклер. – 2000. – 528 с. 

8..Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебн. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

9. Самые успешные ПР-кампании в мировой практике. М.: Имидж-Контакт, 2002. 

10. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. 

 

 

З дисципліни  «Професійні стандарти» 

Етичні засади професійної діяльності  

Людина як суб’єкт морального вибору. Проблема сенсу життя і шляхи 

морального самовдосконалення особистості. Психологічні чинники моральних 

проблем людини. Професіоналізм  як моральна риса особистості. 

Специфіка професійної моралі та професійної етики. Моральні мотиви і 

ціннісні орієнтації у фаховій сфері масових комунікацій. Захист суспільної 

моралі в мас-медіа. Загальні принципи та норми моралі й етики фахівців з 

реклами та PR. 

Професійна етика: сутність, принципи, фахові норми 
Поняття професійної етики. Історія формування професійних стандартів у 

сфері реклами та PR. Державні органи регулювання галузі в країнах Європи та 

США. Професійні організації та об’єднання рекламістів, PR-фахівців як 

концептуальна основа формування професійних стандартів. 

Етичні норми рекламної та PR-діяльності. Основні підходи в етичному 

нормуванні реклами та PR. Конфлікт інтересів: причини, специфіка, шляхи 

подолання та способи уникнення. Етичні проблеми компілятивності, плагіату, 

заангажованості в практиці реклами та PR. 

Етика реклами та PR в умовах ринкової економіки, політичних та 

економічних протистоянь. Етика одержання винагороди в рекламній і PR-

діяльності. Корпоративна етика і принципи її дотримання в умовах роботи 

рекламного та PR-агентства. 

Етичні заборони та етичні обмеження в галузі реклами. Порушення 

етичних норм у рекламі. Етична експертиза рекламних продуктів. 

Нормативно-правове та саморегулювання рекламної діяльності  
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Способи регулювання етичних аспектів рекламної діяльності: 

законодавство; саморегулювання (професійні етичні кодекси). Нормативно-

правове регулювання рекламної діяльності як основа формування професійних 

стандартів. Громадські рекламні організації та процес саморегулювання 

реклами.  

Вітчизняне рекламне законодавство. Законодавство інших країн. 

Міжнародні кодекси рекламної практики як спосіб вироблення 

професійних стандартів. Кодекси Міжнародної торговельної палати, їх роль у 

саморегулюванні реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики як 

декларація основних принципів, норм, етичних стандартів рекламної діяльності 

на міжнародному рівні.  

Розроблення принципів та стандартів  рекламної діяльності в Україні. 

Інституалізація української професійної спільноти в сфері реклами. Видання 

вітчизняних наукових  праць з теорії і практики реклами. Розвиток фахової 

періодики. 

Крос-культурні та психологічні аспекти професійних стандартів 

реклами  

Етно-національні культурні традиції в рекламній  діяльності. Національно-

специфічні уявлення про етику і мораль у рекламі. Потенційний конфлікт 

культурних стереотипів, шляхи запобігання. 

Психологічна безпека у сфері реклами. Поняття психологічної безпеки. 

Принцип коректності реклами та наслідки некоректної реклами. Психотехнічна 

матриця рекламного впливу. Типологія маніпуляцій. Індивідуальний та 

колективний психотехнічний аналіз. 

Етика і стандартизація професійної діяльності в галузі PR: 

міжнародний досвід  

Етичні цінності PR. Стандарти PR-якості. Мінімальні стандарти PR-якості 

(МСЯ). Шкала міжнародних стандартів. PR-сертифікація. 

Професійні організації в сфері  PR та їх роль у формуванні професійних 

стандартів. 

Розвиток PR-асоціацій, їх вплив на професіоналізацію фахової сфери, 

формування професійних стандартів. Міжнародні асоціації. Етика зв’язків з 

громадськістю в мультикультурному середовищі. 

Етичні кодекси у сфері PR. Суспільна роль і практичне значення етичних 

кодексів PR-діяльності.  

Сучасна сфера PR-діяльності в Україні: формування професійних 

стандартів 
Формування професійних стандартів PR-діяльності в Україні в контексті 

регулювання фахової  сфери. Громадські PR-організації та процес 

саморегулювання професійної діяльності: Українська Асоціація зі зв’язків із 

громадськістю (UAPR), Українська ліга зі зв’язків із громадськістю (PR-Ліга). 

Проблеми формування в Україні національної основи Кодексу професійної 

поведінки та етики PR.  

Професійні стандарти як основа кваліфікаційних вимог до 
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спеціалістів з реклами та PR. Професіограми фахівців 

Кваліфікаційна характеристика фахівців «рекламіст», «фахівець зі зв’язків 

з громадськістю»: зміст праці, сфера діяльності, види та завдання професійної 

діяльності, знання та вміння, професійно значущі соціально-психологічні 

характеристики особи. Роль етичних показників. 

Вимоги до фахівців в умовах формування інформаційного суспільства. 
Література 

Основна  

1. Берегова О. Створення ефективної системи Public Relations в органах державної влади 

// Розробка державної політики: Аналіт. зап. / Укл. О.І. Кілієвич, В.Є. Романов. – К. : 

«К.І.С.», 2002. – 320 с. 

2. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  

3. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз : учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под 

ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

4. Про рекламу [Електронний ресурс] Закон України 270/96-вр від 26.07.2018. – Режим 

доступу: http://zakon/rada/gov/ua/laws/show/270-96-вр. 

5. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика : Учеб. пособие; 

Пер. с англ. – 8-е изд. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2003. – 624 с. 

6.   Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник 

/ В. Королько, О. Некрасова. - К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія». -  2009. – 

831 с. 

7. Медведев М. Этика рекламной деятельности : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.  

8. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н.В. Гениной, 

В.Е. Демидова. – К. : Укрреклама, 1995. 

9. Ромат Є. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній сфері. – 

К. : Студцентр, 2003. – 112 с. 

10. Свобода інформації : / пер. з англ. Р. Тополевського. – К. Тютюкін, 2010 - 128 с. 

 

     Додаткова 

1. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: 

короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – №2. – С. 20–24. 

2. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: світова практика контролю // Маркетинг в Україні. 

– 2003. – №1. – С. 11–15. 

3. Грицюта Н. М. Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та 

міжнародний досвід // Українське журналістикознавство. – 2014. – Вип. 15. – С. 30–36. 

4. Грицюта Н.М. Професійна етика PR-діяльності: сутність поняття, принципи // 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4 (20). – С. 130–135. 

5. Пронина Е. Е. Психологическая экспертиза рекламы. – М. : РИП-холдинг, 2000. – 

100 с. 

 

З дисципліни  «Практика реклами»   

Змістовий модуль «Організація роботи рекламних структур» 

За програмнимим результами навчання змістового модулю «Організація 

роботи рекламних структур» студент має знати актуальні тенденції розвитку 

рекламного ринку в умовах світових трансформацій; оцінювати сучасний стан 

та виявляти  основні тенденції розвитку рекламних структур в Україні;  знати 
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основні поняття та терміни, що супроводжують діяльність рекламних 

структур;знати принципи і напрями організації діяльності рекламних структур; а 

також вміти ефективно організовувати діяльність рекламних агенцій; планувати 

та реалізовувати рекламні кампанії; вміти створювати  різновиди рекламних 

текстів; вміти ефективно взаємодіяти із ЗМІ; володіти навичками 

комунікаційної компетентності, вмінням аргументовано відстоювати свою 

позицію.  

 Організаційні форми рекламної діяльності  
Передумови та необхідність створення окремих рекламних відділів та 

агентств на початку ХХІ ст.  Власна служба реклами: характеристика, 

особливості створення. Місце служб реклами  у корпоративній структурі.  

Переваги та недоліки співпраці із автономними агентствами в рекламній -сфері. 

Індивідуальна форма: сутність, специфічні риси.  

Характеристика основних стратегій і практик при створенні    рекламної 

структури. Специфіка інформаційної, емоційної, технічної та кадрової 

підготовки.  Основні помилки та труднощі у функціонуванні  рекламного 

процесу. 

Рекламний менеджмент та створення продукту рекламними 

структурами 

Основні засади менеджменту при створенні рекламного агенства. 

Дефініція поняття «рекламна кампанія». Визначення  рекламного завдання, 

виявлення  цільової аудиторії, вибір засобів реклами, формування рекламного 

бюджету, оцінка ефективності як головні завдання, що реалізовуються  

рекламною структурою. Організація рекламної кампанії для комерційної 

організації.  

Івент-менеджмент рекламних структур:  організаційна частина, бюджет, 

план-графік, кадрове забезпечення, оцінка результатів.  

Організаційні аспекти проведення презентації рекламного агенства. 

 Психологічні аспекти діяльності рекламістів. Психоаналіз в рекламі. 

Психологія формування бажань. Психічні та психологічні процеси в рекламі: 

відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення. Емоційні фактори в рекламі. 

Психологічні вимоги до фахівців з реклами: сучасні підходи. 

Інновації в організації рекламної діяльності на початку третього 

тисячоліття 

Рекламний бізнес на початку ХХІ ст. Тенденції розвитку рекламного 

ринку у світі. Сучасні напрями рекламної діяльності: сутність, специфіка, 

характеристика. Роль сучасних технологій в розвитку рекламного бізнесу. 

Перспективні напрями роботи сучасних фахівців з реклами. 

Виклики та загрози часу для представників цієї сфери в ХХІ ст. 

Необхідність удосконалення професійних вимог, що висуваються до фахівців. 

Майбутні моделі розвитку реклами, нові підходи до реалізації рекламної 

діяльності в умовах політичних, економічних та соціальних трансформацій у 

світі. Перспективи розвитку digital-реклами, технології впливу нового 
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покоління та нові вимоги при створенні, організації рекламних структур, при 

доборі кадрів до них та оцінці ефективності їх діяльності.   
Література 

Основна 

1. Божкова ВВ., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник.- 

К.: ЦУЛ, 2009. – 200 с. 

2. Геращенко Л.  Психология рекламы: учеб. пособие. М.: АСТ: Астрель:  Хранитель, 

2006. 298 с.   

3. Гольман И. А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация. М. : 

Гелла-принт, 2002. 400 с.  

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник.  Доп. і ред. Деніела Ядіна; пер. з англ. 

О.О.Чистякова. 4-те вид..  К.: Знання, 2001. 456 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011.  160 с. 

6. Тимофеев  М. И. Психология рекламы: учеб. пособие.  –  М. РИОР, 2013.   

7. Фред И. Хан. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет 

извлечь максимум из вложений в рекламу. М. : НТ Пресс, 2006. 672 с.  

8. Шостром Е. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к 

актуализации.  М., 2005.    

Додаткова 

1. Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации. 2 изд., 

доп. СПб. : Питер, 2009. 336 с. : ил.   

2. Доценко Е. Л. Психология   манипуляции:   феномены,   механизмы  и  защита.— М.: 

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997.  344 с. 

3. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник.  М.: Магистр, 2008. 397 с. ил. 

4. Огилви Д. Огилви о рекламе. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2012. 240 с. 

5. Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. – М.: Издательский    центр 

«Март», 2004.  240 с. 

6. Хопкинс Клод.  Моя жизнь в рекламе. Эксмо, 2006.  304 с. 

 

Змістовий модуль «Медіапланування» 

Мета – сформувати  розуміння прийняття рішень щодо операцій з медіа, 

завдяки застосуванню ефективних та популярних маркетингових рішень та 

поєднання його з практичним знанням такої комунікативної технології як 

медіапланування; сформувати  та розвинути інструментальні компетенції щодо 

інформаційних процесів в медіа; освоєння теоретичних та практичних основ 

медіапланування.  

Результати навчання за дисципліною 

– ефективно обирати та обґрунтовувати медіаносії (телебачення, радіо, преса, 

зовнішня реклама, Інтернет);  

– складати та компанувати медіаплан;  

– комбінувати всі види медіабаїнгу для досягнення оптимального результату 

рекламної та PR-кампаній. 

– здійснювати комунікаційний аудит (збір, обробка, аналіз, систематизація, 

узагальнення інформації); 

– виявляти джерела інформації, їх аналіз, забезпечення надійності та 

достовірності інформації; 

– визначати цілі та завдання медійних проектів/кампаній та критерії 

ефективності їх реалізації; 
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– розробляти комунікаційні стратегії та комунікаційну політику 

підприємств/установ; 

– визначати та застосовувати ефективні комунікаційні технології, моделі, 

канали розповсюдження; 

– розуміти основні алгоритми менеджерської діяльності (планування, 

організація, мотивація, контроль);  

– досліджувати, аналізувати, планувати, впроваджувати та супроводжувати 

рекламні та PR-кампанії розроблені для державних організацій, комерційних 

структур, неурядових (некомерційних) об’єднань; 

– володіти методиками оцінювати ефективність рекламної діяльності;  

– розробляти та створювати сценарії  комунікаційних заходів;  

– супроводжувати комунікаційні заходи; 

– моделювати рекламні та  PR-повідомлення відповідно до концепцій  

комунікаційних кампаній. 

Основи медіапланування 
Предметна галузь курсу медіапланування. Задачі курсу як прикладної      

частини науки комунікативістики. Структура курсу. Основні поняття та 

категорії. Загальнонаукові підходи, принципи, функції медіа планування. 

Медіапланнування як комунікативна технологія 
Соціологічний підхід до вивчення інформаційно-комунікативних 

процесів. Інформаційна концепція комунікації. Семіотика комунікацій. 

Когнітивні теорії. Дискурсний підхід к комунікації. Теорія правил у медійному 

дискурсі. Конструктивні та регуляторні правила побудови медійного тексту. 

Конверсаційний аналіз(кількість, якість, релевантність, стиль). Принцип 

когерентності. Комунікація як нарратив. Медіапланування як інтегрована 

комунікація. Соціологічні, психологічні та культурологічні складові  аналізу 

практики медіапланування як комунікативної технології.  

Інформація як головна складова медіапланування 

Основи теорії інформації. Загальні властивості інформації. Основні види 

інформації в суспільстві. Масова інформація та її види. Суспільні ролі масової 

інформації. Функції масової інформації. Специфічні властивості масової 

інформації.  Принципи моделювання інформаційного простору. Інформаційні 

канали та особливості розвитку сучасних медіа. 

Інформаційна складова комунікативних технологій. Типи комунікації по 

інтенсивності та змісту. Медійні ресурси комунікативних технологій. 

Інструментарій комунікативної дії та протидії. Стратегії трансформації 

інформації. Фактори підвищення ефективності медіа технологій. Технології 

керування інформаційним простором.. 

Показникі медіа компетентності: пізнавальні, діяльністні, соціальні, 

етичні, афектні виміри. Технології по формуванню цінностних ориентирів 

людини(конструктивні та деструктивні). Важливість знання феномену 

медіавпливу для практики медіапланування. 

Основні параметри медіапланування 
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Інформаційна кампанія. Ситуативний аналіз медійного простору. 

Визначення цілей, стратегії, задач, етапів планування. Покажчики, які 

використовуются для оцінки концепції медіаплана. Медіаканали: критерії 

аналізу та вибору. 

Основні виміри медіапланування: охват аудиторії, частота,інтенсивність. 

Процес медіапланування: вивчення даних, формування цілей та задач, 

оптимізація плану, реалізація, корекція. Медіабаінг. 

Поняття об індексах відповідності.Основні принципи успішної 

інформаційної кампанії. Медіаплан та медіамікс. Ефект zapping (перемекання 

каналів). 

 

Принципи планування медіа-стратегії 

Основні поняття медіа-стратегії: формування медіа-цілі, аналіз конкурентної 

ситуації, аналіз цільової аудиторії, медіа-переваги, вибір засобів 

розповсюдження інформації, креативні медіа-стратегії, бюджет. 

Медіапланирование і альтернативні медіа-стратегії. Загальні принципи 

творчої медіа-стратегії. ”Вибуховий” медіаплан. Стратегія ”вибіркового” 

планування. Адаптація медіа планів у часі та просторі. Тестування медіа 

плану.  Комунікативно - інформаційний аудит медіа плану. 

Специфіка  медіапланування в різних медіа 

Телебачення. Специфіка телевізійного перегляду. Формат. Види 

телебачення. Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на 

телебаченні:аудиторія,час трансляції,сітка,статус каналу,частота. 

Використання  “ефекту присутності” :відеоряд, інтерактив. 

Радіомовлення. Специфіка радіослухання .Формат. Види радіомовлення. 

Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на 

радіо:аудиторія,час трансляції, сітка, статус станції, частота.  Використання  

“ефекту   чистого звуку”. Музика на радіо. 

Інтернет .Інтернеткористування . Параметри планування:обхват якість 

аудиторії,зміст сайта, формат. Нове інтерактивне середовище - нова якість 

розуміння аудиторії - новий підхід до медіапланування. Макро - і  

мікроаналітичні моделі   плануванняв нових медіа. 
Література  

Основна  

1. Балабанов А.В. Занимательное медиапланирование. - М.: РИП - холдинг, 2003. 

2. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование для практиков. – М.:      Вершина, 2006. 

3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  
4. Евстафьев В.А., Янсонов В.Н. Введение в медиапланирование. – М.:    Admarket,2002. 

5. Іванов В.Ф., Дудко О.С. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар: Навчальний 

посібник. – К.: Освіта України, 2011  - 288 с. 

6. Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник 

/ В. Королько, О. Некрасова. - К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія». -  2009. – 

831 с. 
7. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний    посібник. –  Львів: 

Афіша, 2008. 

8. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование: Пер. с анг. –  СПб.: Питер, 2004. 
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9. Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. – М.: Аспект пресс, 2004. 

10. Щепилов К.В. Медиаисследование и медиапланирование. – М.: РИП – холдинг, 2004. 

         

Додаткова  

1. Медиа. Введение. Учебник для студентов вузов / Под ред. А. Бриггза, П. Колби. – 2-е изд. – 

М. : Юнити-Дана, 2005.  

2. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. – М.: Вагриус, 2005. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – 

М.: Изд-во Медиа Пресс, 2004. 

4. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с франц. – М.: Вагриус, 2002. 

5. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы: Пер. с нем. – Харьков: Изд-

во Гуманитарный Центр, 2007. 

6. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с франц. – М.: Вагриус, 2002. 

 

З дисципліни  «Практика PR» 

Змістовий модуль «Організація роботи PR-структур» 

Метою є ознайомити студентів із сучасними організаційними засадами 

діяльності  та особливостями методів роботи PR-структур, дати майбутнім 

фахівцям систематизоване й аргументоване уявлення про функціонування PR-

структур, місце і роль зв’язків з громадськістю в державних та бізнесових 

структурах.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

особливості методів роботи PR-структур державних, муніципальних та 

приватних структур; технології виробництва інформаційних PR-матеріалів; 

принципи роботи прес-служб; комунікаційний інструментарій PR; актуальні 

тенденції розвитку PR-ринку в умовах світових трансформацій. 

Студент повинен вміти: ефективно організовувати діяльність PR-служб;  

планувати та реалізовувати PR-кампанії; створювати різновиди PR-

матеріалів;  

Організаційні форми PR-діяльності. Стратегічне планування 

комунікації з громадськістю 

Власна служба реклами та PR організації: характеристика, особливості 

створення. Місце служб реклами та PR  у корпоративній структурі. Переваги та 

недоліки співпраці із автономними агентствами в рекламній та PR-сфері. 

Індивідуальна форма: сутність, специфічні риси.   

Визначення інформаційної стратегії. Формулювання довгострокових та 

короткострокових завдань. SMART-мета. Вибір технік і технологій реалізації 

завдань (ефективна репрезентація позиції). Інструментарій для залучення ЗМІ. 

Оцінювання ефективності кампанії. 

Прес-служба як організаційна форма PR  

Дефініція поняття «прес-служба». Напрями діяльності прес-служб: 

специфіка, характеристика. Структурно-функціональна модель прес-служби: 

функції та завдання.  Професійні вимоги до керівника прес-служби. Етапи 

організації поточної роботи прес-служб. Комунікаційний інструментарій прес-

служби. 

Зміст поняття «Media Relations». Особливості відносин із ЗМІ як 

представниками суспільних інтересів. Менеджмент новин як напрям роботи PR-
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структур. Правила побудови відносин зі ЗМІ. Нормативно-правові аспекти 

взаємодії зі ЗМІ. Поняття журналістського запиту. 

Організація роботи PR-структур в умовах кризи 

Криза: сутність, типології, комунікаційні аспекти. Кризова комунікація як 

інструмент кризового менеджменту: сутність, фактори успішності, найбільш 

типові помилки. Теоретичний підхід до визначення поняття «кризове 

реагування». Стратегії кризового реагування: зміст, форма, етичні аспекти. 

Типології та класифікація зовнішньокомунікаційних стратегій кризового 

реагування. Алгоритм кризового реагування: практичні рекомендації для PR-

фахівців.   

Внутрішні комунікації та PR. Сутність внутрішніх комунікації; структура 

внутрішньої комунікації; основні технологічні засоби забезпечення внутрішніх 

комунікацій; сутність стратегії розвитку внутрішніх комунікацій; схема 

організації внутрішньокомунікаційного процесу компанії; інструменти 

комунікацій для підвищення іміджу роботодавця.внутрішніх комунікацій; 

алгоритм формування стратегії  

Основні аспекти поточної та проектної роботи. PR-програми та PR-

кампанії : підготовка, планування та проведення 

Визначення поняття «проект» в контексті діяльності PR-структур. 

Визначення понять PR-програми та PR-кампанії. Основні етапи підготовки, 

панування та проведення PR-програм та PR-кампаній. Класична формула 

планування, проведення та оцінки PR-проектів – RACE: R – це Research 

(дослідження: аналіз та постановка завдання), A – Action (дія: розробка 

програми та кошторису), C – Communication (спілкування: реалізація програми 

інформаційно-комунікаційними засобами), E – Evaluation (оцінка: визначення 

результатів та внесення коректив у програму). 

Документальне забезпечення роботи PR-структур. Основні документи, які 

регламентують роботу PR-структур. Принципи розробки інструкцій та 

методичних матеріалів для співробітників. Моніторинг. Порядки акредитації, 

опрацювання запитів, організації внутрішніх і виїзних заходів; забезпечення 

роботи інтернет-представництва.  
Література 

Основна 

1. Балабанова Л. В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. Посіб. – К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2008. 

2. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: 

психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К.: МАУП, 2005. – 437 с.  

3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  

4. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі : 

[навч.-метод. посібн.] / Бебик В., Бортніков В., Дегтерьова Л., Кудряченко А.; за заг. ред. 

В. Бебика. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. – 248 с. 

5. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади : [навч.посіб.] / 

за заг. ред. кандидата наук з державного управління Н.К. Дніпренко. – К.: ТОВ „Вістка”, 

2008– 164 с.  

6. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : [навч. посіб.] / В’ячеслав Анатолійович Мойсеєв. – К.: 

Академвидав, 2007. – 224 с.  
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7. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / [Іванов В.Ф., Бугрим В.В., 

Башук А.І. та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2011. – 431 с. 

8. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / 

Георгий Георгиевич Почепцов. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Центр, 2003. – 320 с.  

9. Свобода інформації : / пер. з англ. Р. Тополевського. – К. Тютюкін, 2010 - 128 с. 

10. Чумиков А.И. Связи с общественностью. Теория и практика : [учеб. пособие для 

студентов вузов] / А.И. Чумиков, М.П. Бочаров. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2006. – 

551 с.  

Додаткова 

1. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  

2. Зверев А.И. Media relations в чрезвычайных ситуациях. – Екатеринбург: Изд. дом 

«Дискурс-Пи», 2005. – 152 с.  

3. Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. – 254 с.  

4. Ленуар Р. Соціальна влада публічних виступів // Журнал «Ї». – 2004. - №32 // 

http://www.ji.lviv.ua/n32texts/lenoir.htm 

5. Методичні рекомендації для прес-секретарів // Прес-служба Президента України. - К., 

2006. – 21 с. 

6. Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» / [М.В. Лациба, О.С. Хмара, В.В. Андрусів [та ін.]; Укр. 

незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агентство «Україна»], 2011. – 144 с.  

7. Ольшанский А.С. Антикризисный PR и консалтинг. – СПб.: Питер, 2003. – 426 с.  

8. Почепцов Г., Чукут С. Інформаційна політика: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 663 с.  

9. Суспільство, ЗМІ, держава: вектори взаємодії: Матеріали Всеукраїнської наради 

керівників державних і комунальних засобів масової інформації. – К.: Державний 

комітет телебачення і радіомовлення України; НДІ засобів масової інформації, 2004. – 

192 с.  

10. Що таке прес-служба урядової організації. – К.: ДП «Друкарня ДУС», 2006. – 41 с. 

 

Змістовий модуль «Організація PR-заходів» 

Метою є формування у студентів комплексних знань і навичок 

планування, організації, проведення та оцінки ефективності спеціальних 

заходів у сфері зв'язків з громадськістю у комерційній та некомерційній сферах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

теоретичні основи організації PR-заходів, класифікацію PR-заходів;алгоритм 

дій при проведенні різних заходів створених для різних цільових аудиторій; 

принципи оперативного планування і оперативного контролю за 

діяльністю в сфері зв'язків з громадськістю; принципи проведення заходів щодо 

підвищення іміджу організації, просування товарів і послуг фірми на ринок; 

методи оцінки ефективності PR-заходів; правила підготовки проектної та 

супутньої документації. 

Студент повинен вміти: використовувати в професійній діяльності 

основні знання, уміння, навички, отримані при вивченні дисципліни 

«Організація PR-заходів», планувати та організовувати PR-заходи; знаходити 

організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях; брати участь у 

стратегічному плануванні в сфері реклами і зв’язків з громадськістю 

організації, забезпеченні засобів і методів реалізації проектів; створювати 
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інформаційні приводи що забезпечать подієвий PR; організовувати роботу 

проектних команд, брати участь у проведенні тендерів з підрядниками для 

обрання найефективніших партнерів для проведення якісного PR-заходу.  

PR-заходи як основний інструмент PR-кампанії. Подієвий PR 

Основні поняття (змістові відмінності між поняттями) PR-діяльність, PR-

компанія, PR-проект, PR-акція, PR-захід. Основні характеристики PR-кампаній, 

їх класифікація. Алгоритми вирішенні PR-завдань. PR-заходи в PR-кампаніях. 

Подієвий PR. Сутність подієвого PR, його роль в розбудові іміджу організації. 

Правильна організація конференцій, торговельних шоу, семінарів та виставок 

піднімає продажі і підвищує лояльність клієнтів. 

Основні види PR-заходів. Класифікація PR -заходів за формами 

Порівняльна характеристика PR-заходів 

В залежності від сфери діяльності і цілей, які організація ставить перед 

собою, PR-заходи поділяються на офіційні, неофіційні та спеціальні. За цією 

класифікацією будь-який захід може бути і іміджевим, і соціальним і 

просвітницьким. Заходи з формування лояльності журналістів. Основні поняття 

«медіареілейшнз». Інформаційні приводи в PR. Заходи з встановлення та 

підтримки відносин з представниками мас-медіа. PR-заходи з формування 

прихильності цільових груп. PR-заходи з формування спецаудиторій. PR-заходи 

для персоналу компанії. 

Алгоритм планування PR-заходів 

Основні напрямки роботи з планування та організації PR-заходу: творчий 

напрям – відповідає за розробку креативної ідеї, сценарного плану, ролей для 

персоналу; адміністративний напрям – контролює процес, погоджує терміни 

підготовки,  обирає підрядників, розподіляє завдання по спеціалізованім 

агенціям та відстежує їх виконання до встановленого терміну, визначає місце  

проведення заходу, час та тривалість події; комунікативний напрям передбачає 

роботу із субпідрядними організаціями, ЗМІ, запрошеними на захід. 

Постановка цілей і завдань (які цілі стоять перед заходом, що організовується), 

визначення цільової аудиторії заходу, визначення часу проведення заходу, 

фактори, які впливають на визначення часу і терміну, визначення бюджету 

заходу, персонал, який обслуговуватиме захід. 

Організаційне забезпечення заходів для ЗМІ та представників 

цільових аудиторій 

PR-заходи для ЗМІ та представників цільових аудиторій, методи їх 

підготовки та проведення (прес-конференція, брифінг, круглий стіл). 

Спеціальні PR-заходи та їх організація (презентація, прес-тур, виставка). 

Особливості проведення зустрічей з журналістами «офф-рекордс».  

Розробка проекту, написання сценарного плану  PR-заходів 

Правила та норми підготовки документів для проведення PR-заходів. 

Діловий протокол. Сценарний план, порядок денний, протокол заходу. 

Матеріали до обговорення і підсумкові документи зустрічі. Підготовка 

презентаційних матеріалів. 
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Інформаційний супровід PR-заходів 

Складові інформаційного супроводу. Підготовка інформаційних 

матеріалів. Анонсування подій. Запрошення ЗМІ. Акредитація ЗМІ. Роздаткові 

матеріали – прес-кіт, прес-реліз, довідка для ЗМІ, бекграундер. Електронна 

розсилка.  Прес-реліз як складова інформаційного супроводу. Технології 

написання прес-релізу. 
Література 

Основна 

1. Абельмас Н.В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз Н.В. Абельмас. – 

Росов н/Д.: Феникс, 2008. – 237 с.   

2. Балабанова Л.В.Паблік рілейшнз: Навч. посіб / Л.В. Балабанова, К.В, Савельєва. – 

К.: «Видавничий дім «професіонал», 2008. – 528 с.  

3. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  

4. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Бобби Джи. – 

СПб.: Питер, 2004. – 224 с.  

5. Джуди А. Ночной гольф на Барбадосе: Планирование и организация специальных 

бизнес-мероприятий / Аллен Джуди / Пер. с англ.. – Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2006. – 368 с.   

6. Душкина М. PR и продвижение в маркетинге. Коммуникации и воздействие, 

технологии и психология / Майя Душкина. – СПб.: Питер, 2010. – 560 с.   

7.   Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник 

/ В. Королько, О. Некрасова. - К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія». -  2009. – 

831 с. 

8. Катлип С.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд. / Скот Катлип, Ален 

Сентер, Глен Брум. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 624 с.  

9. Шишкин Д.П. PR-кампании: методология и технология: Учеб. Пособие / Д.П. 

Шишкин, Д.П.  Гавра, С.Л. Бровко. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с.  

Додаткова  
1. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 // 

Електронна бібліотека «Експерт-Юрист».  

2. Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора / Т.В. Астахова. – М.: 

Знак, 1996. – 114 с.  

3. Багли Дж. Успешный фандрайзинг / Джон Багли. – К.: Центр филологии, 2006. – 

260 с.  

4. Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 496 с.  

 

Змістовий модуль «Іміджмейкінг» 

Мета - розкрити  психологічну природу іміджу (стереотипу/образу), 

пояснити «анатомію» соціального іміджу; познайомити студентів з принципами 

і механізмами його формування та корегування; виробити навички визначення 

реального та бажаного іміджу організації/політика/товару, професійного 

підходу до технологій імідж-білдінгу за допомогою різних засобів комунікації. 

В результаті вивчення дисципліни  "Іміджмейкінг"студент повинен 
знати: провідні тендеції   в галузі формування іміджу/репутації; основні 

теоретичні поняття іміджмейкнгу; вміти: працювати з інформаційними 

джерелами; виконувати практичні завдання у сфері  іміджмейкінгу;                                                                                                       

добре володіти термінологічним апаратом та вміло його застосовувати; 
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підтримувати зв'язки із ЗМІ та різноманітними колами громадськості; 

аналізувати імідж країни, міжнародної організації, лідера, корпорації; виявляти 

провідні тенденції діяльності іміджмейкерів та політтехнологів в сучасному 

світі; володіти технологіями формування, підтримки іміджу. 

Явище іміджу та його соціально-психологічна природа    
Іміджелогія та іміджмейкінг в системі масової комунікації. Становлення і 

етапи розвитку іміджелогії та іміджмейкінгу Зв'язок іміджмейкінгу та паблік 

рілейшнз. Теоретичні та прикладні моделі масової комунікації. Загальні ознаки 

іміджу.  Соціально-психологічна природа іміджу. Сприйняття і реальна 

дійсність. Імідж як об'єктивне явище. Імідж в історії. Роль іміджу в оцінці 

соціальних явищ та процесів.  

Формування й основні підвалини побудови іміджу    
Природа формування іміджу. Основні підвалини побудови іміджу. Міфи і 

символи в іміджелогії. Формування думки: свідомі та несвідомі компоненти. 

Психологічні фактори сприйняття іміджу. Образ як суб’єктивна картина світу. 

Види інформації та канали її розповсюдження. Особливості прояву 

українського менталітету і культури  нації в  епоху кризи. Соціальна міфологія. 

Група , маса, натовп. Фактори поведінки. Роль лідера думки в сприйнятті 

іміджевої інформації. Ідеологічні засади концепції іміджу. Етичність 

принципів формування іміджу. Перехід від іміджу до міфу.  Основні 

компоненти іміджу. Методологія побудови іміджу. Поняття інструментарію 

іміджмейкінгу та специфіка його використання. Основні інструменти: 

позиціонування, маніпулювання, міфологізація. Засоби формування іміджу 

через застосування емоційної подачі інформації, акцентування, підміну понять, 

метафоризацію. 

Основні чинники, що впливають на формування іміджу  
Імідж і репутація. Імідж і пабліситі. Роль філософії організації у створенні 

її образу в громадській думці. Основні чинники, що впливають на формування 

іміджу. Показники громадської думки зовнішньої і внутрішньої громадськості. 

Імідж країни, регіону, міста. Етапи формування іміджу та бренду «Україна». 

Вплив етнопсихологічних чинників на сприйняття та формування іміджу.  

Стратегія і тактика побудови іміджу організації  
Імідж у контексті соціальної відповідальності організації. Позиціонування 

як основна стратегія побудови іміджу організації/товару. Функції і основні 

компоненти корпоративного стилю. Іміджеві акції та інформаційний 

матеріали. Внутрішня громадськість та імідж організації. Імідж-атрибутика. 

Назва організації та її візуальна ідентифікація. Логотип і приміщення 

організації як її візуальні символи.  

Феномен лідерства та харизма особистісного іміджу 
Структура іміджу особистості. Феномен лідерства. Основні чинники 

харизми. Позитивний та негативний імідж. Імідж лідера на політичному та 

неполітичному тлі. Психологічні механізми сприйняття політичного лідера. 

Архетипи, стереотипи, прототипи – явища масової свідомості, що впливають на 

сприйняття лідера. Символізація політики та образи влади.  
 



27 

 

 

 

Література 

Основна  

1. Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник 

/ В. Королько, О. Некрасова. - К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія». -  2009. – 

831 с. 

2. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю. Навчальний посібник. К.,2001. 365 с.  
3. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: «Реф-бук»,  К.: “Ваклер”. 2004.  576 с. 
4. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на 

політичному Олімпі.  Київ, 1993. 127 с. 
5. Куліш А.П. Практика ПР по-українському.  К., 2005.  290 с. 
6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: Стратегия, психотехники, психотехнологии. 

М.: Омега-Л, 2007 - 266 с. 
7. Средства массовой комуникации в актуализации политического имиджа. – М, 2004. – 

210 с. 
8. Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за 

допомогою засобів масової інформації. Матеріали тренінгу. - Київ: Центр соціально-

психологічої реалібітації “ГЕНШАЛЬТ”, Центр інновацій та розвитку, 1998. – 59 с. 
 

Додаткова 

1. Володарская Е.А. Имидж науки как социально-психологический феномен. 

Монография.- М.: ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова, 2006. - 140 с. 
2. Известия Академии имиджелогии Том I/ под ред. Е.А.Петровой  М.: РИЦ АИМ, 2005. 

- 340 с. 
3. Е.А.Петрова  Психология имиджа: Учебно-методические материалы.  М.: РИЦ АИМ, 

2006. - 117 с. 
4. Браун Л. Имидж - путь к успеху. - СПб., 1996. – 218 с. 
5. Куліш Андрій. Public Relations для громадських (недержавних) організацій. Практичні 

поради на щодень. – К.: 2001. – 60с. 

 

З дисципліни «Рекламна діяльність» 

Змістовий модуль «Комерційна реклама» 

Метою  навчальної дисципліни “Рекламна діяльність: Комерційна 

реклама” є формування теоретичної та прикладної бази фахівця із зв’язків з 

громадськістю з комерційної реклами.  

Результати навчання за дисципліною: розуміти роль  комерційної 

реклами для розвитку бізнес-середовища; знати основи комерційної реклами, її 

принципи та функції; практично застосовувати  навички написання текстів 

комерційної реклами; знати основні поняття і технології  виробництва та 

розміщення комерційної реклами на телебаченні, радіо, в друкованому форматі; 

здатність проводити  якісні та кількісні дослідження в сфері комерційної 

реклами; здатність передбачити  тенденції та перспективи розвитку 

комерційної реклами  в умовах глобалізації та світової трансформації. 

Сутність, особливості та інструментарій сучасної комерційної 

реклами  

 Поширення комерційної реклами на початку ХХІ ст. Процес 

трансформації рекоамних систем, утворення більш широкої мережі 

інструментів-комунікаторів, що обслуговують бізнес-простір, функціонування 



28 

 

розгалуженої системи засобів масової комунікації. Глобалізація системи 

масової комунікації, рекламного ринку, зародження та поширення нових 

інструментів у сфері комерційної реклами.  Відставання України від Заходу в 

утворенні інфраструктури комерційної реклами, інших трансформованих 

систем комунікації (причиною чого є як економічне відставанняґ. Так і 

соціально-психологічна неготовність учасників ринку, повільність входження в 

світові рекламно-інформаційні системи). 

 Маркетингові комунікації у комерційній рекламі, її особливості та 

застосування на практиці. Український та зарубіжний досвід у цій сфері. 

Особливості планування рекламних кампаній та характеристика можливих 

інструментів дослідження ефективності таких заходівґ. Компаній. Менеджмент 

комерційної реклами: українські реалії та міжнародний досвід. 

 Особливості комерційної реклами у США, Європі, Японії та інших 

Східних країнах.  

Основні рекламні фестивалі та конкурси 

Змагання та креативність в рекламній індустрії. Сучасна ситуація зі 

списком креативних фестивалів: КАКАДУ, POPOK, Білий квадрат, Red Apple, 

Golden Hammer, КМФР, Golden Drum, EPICA, ADC, Cannes Lions Лондонський, 

Нью-Йоркський фестивалі реклами, Eurobest. Відмінності у підходах до 

креативних змагань, фестивалів оцінки рекламної ефективності. Поціновування 

на креативних фестивалях оригінальності творчого рішення або ж ідеї, 

комерційного успіху. Складність показати те, наскільки несподіваною і 

різноманітною може бути реклама. Роботи виконані великими і малими 

клієнтами. 

 Відмінності креативних фестивалів від фестивалів оцінки ефективності 

рекламних та маркетингових компаній: комерційна складова питання: чи 

вдалося підприємству (організації)  збільшити обсяг продажів за рахунок 

традиційних, не креативних методів (на кшталт роздачі купонів, розсилки 

зразків). Якщо для фестивалю креативної реклами головне -  оригінальність і 

креативність, то для фестивалю ефективності головне - досягнення поставленої 

мети, результативність кампанії.  
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Змістовий модуль «Соціальна реклама» 

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та 

практичних навичок у сфері реклами для вирішення соціальних проблем. Крім 

того, у студентів має сформуватися розуміння щодо основних процесів 

творення соціальної реклами, а саме організаційного, творчого та 

промоційного.  

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

- усвідомлення студентами місця соціальної реклами в системі підготовки 

фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю; 

- засвоєння студентами  базових принципів та технологій соціальної 

реклами; 

- знання структури, складу та побудови соціальної реклами; 

- знаня тп розпізнавання типів, форм, видів та засобів соціальної реклами; 

- усвідомлення психологічних засад у соціальної рекламі. 

Соціальна реклама в контексті соціальних комунікацій  

Поняття соціальних комунікацій. Взаємозв’язок термінів «соціум», 

«суспільство», «соціальна реклама».  Складові рекламної комунікації. Місце 

соціальної реклами в соціальних комунікаціях. Масова комунікація та 

соціальна реклама. Поняття професійного комуніканта. Соціальна реклама та 

пропаганда. Соціальна реклама та агітація. Соціальна реклама та релігія. Види 

масового впливу. 

Поняття реклами та  соціальної реклами. Відмінності соціальної реклами 

від інших видів реклами. Роль соціальної реклами для політичної сфери. 

Поняття індивідуальна та масова свідомість, громадська думка. Роль 

громадської думки для соціальної реклами.  Взаємозв’язок соціальної реклами з 

економічною та політичною діяльностями. Глобалізація та соціальна реклама. 
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Поняття соціальної реклами, її види та форми  

Визначення соціальної реклами. Цілі та завдання соціальної реклами. 

Функції соціальної реклами. Суб’єкти соціальної реклами: держава, громадські 

об’єднання, бізнес структури, приватні особи.  

Класифікація соціальної реклами. Види соціальної реклами: 

інформаційна, нагадувальна, стимулювальна; позитивна та протидіюча. 

Соціальна реклама, державна реклама, некомерційна реклама, суспільна 

реклама. Дотичність держави до соціальної реклами. Благодійність і соціальна 

реклама. 

 

Засоби поширення соціальної реклами  

Засоби поширення соціальної реклами: зовнішня соціальна реклама,  

друкована соціальна реклама, пряма поштова соціальна реклама, соціальна 

реклама на транспорті. Вплив соціальної реклами на нетрадиційних носіях. 

Усна соціальна реклама. Особливості соціальної радіо реклами. Значення 

телевізійної соціальної реклами. Можливості соціальної реклами в мережі 

Інтернет. Прийоми впливу соціальної реклами в мережі Інтернет. Переваги та 

недоліки засобів поширення соціальної реклами. 

Креатив соціальної реклами залежно від засобів її поширення. 

Соціальна реклама, її вплив та ефективність  

Планування та проектування соціальної реклами: етапи рекламної 

кампанії, ситуаційний аналіз, цілі, цільова аудиторія, бюджет, засоби 

поширення, розробка рекламного оголошення. 

Аудиторія соціальної реклами. Особливості аудиторії соціальної реклами. 

Спрямованість повідомлення соціальної реклами залежно від географічних, 

етнічних, культурних та національних особливостей аудиторії.  

Психологічні аспекти впливу соціальної реклами. Врахування мотивів під 

час розробки соціальної реклами. Місце салогана і кольору в соціальній 

рекламі. Побудова повідомлень соціальної реклами з урахуванням мовної 

динаміки, звуків, міміки, жестикуляції.  

  Ефект та ефективність соціальної реклами. Психологічні ефекти в 

соціальній рекламі: індивідуальний підхід, самоідентифікація, маніпулювання, 

міфотворчість, нейролінгвістичне програмування. Позитивні та негативні 

емоції: використання почуття гумору та шоку в соціальній рекламі. Критерії 

оцінювання ефективності соціальної реклами.  
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172 с. 

4. Кузнецов П.А. Социальная реклама. Теория и практика:учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

5. Мова В. В. Реклама в системі маркетингу: Опорний конспект лекцій. — К.: Вид-во 

КДТЕУ, 2004. — 118 с.  
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6. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: теория и практика / Г.Г.  Николайшвили . – 

М. : Аспект Пресс,  2008. – 288 с. 

7. Про рекламу [Електронний ресурс] Закон України 270/96-вр від 26.07.2018. – Режим 

доступу: http://zakon/rada/gov/ua/laws/show/270-96-вр. 

8. Селиверстов С.Социальная реклама. Искусство воздействия словом. – М.:Бахрах-М, 

2006. 

9. Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Учебное пособие.– М.:ИндексМедиа, 

2006. 

Додаткова 

1. Информационно-аналитический портал  «Социальная реклама» – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа. – URL: http://www.socreklama.ru/ 

2. Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http://inshyi-poglyad.com/uk/ 

 

З дисципліни «PR-діяльність» 

Змістовий модуль «PR у сфері бізнесу» 

Метою  навчальної дисципліни “PR у сфері бізнесу” є формування 

теоретичної та прикладної бази фахівця із зв’язків з громадськістю щодо 

сучасного PR у бізнес-процесі. 

Програмні результати навчання: 

- знати маркетингові закономірності PR-діяльності в бізнесі; 

- вміти розробляти та реалізовувати PR-акції, а також PR-кампанії для 

бізнесу; 

- знати шляхи реалізації основних та допоміжних бізнес-процесів;  

- передбачати  тенденції та перспективи розвитку зв’язків з громадськістю у 

сфері бізнесу;  

- розуміти основний контекст алгоритму діяльності менеджера по рекламі  та 

PR-менеджера (дослідження, планування, реалізація, оцінка ефективності);  

- вміти створювати ефективні інформаційні приводи у сфері бізнесу. 

Специфіка та особливості сучасних PR-процесів у бізнесі 

PR-процес: структура та принципи функціонування. Роль і місце PR-

процесів в системі маркетингових комунікацій. Внутрішньокорпоративні PR-

процеси. Планування та реалізація PR-процесів на між корпоративному рівні. 

Карта інформаційного поля компінії. Інформаційно-комунікаційні канали 

компанії та принципи їх функціонування. 

Ситуативне планування PR-процесів у бізнесі 

Типологія та класифікація інструментів ситуативного планування PR-

процеів. Івент-менеджмент в системі маркетингових комунікацій. PR-кампанія: 

структура та принципи реалізації. PR-акція: правила планування та принципи 

реалізації.  

Практичні засоби та інструменти реалізації PR-процесів у бізнес-

середовищі 

Типологія та класифікація практичних інструментів PR-процесів. Прес-

конференції. Корпоративні презентації. Інформаційні війни. Антикризові 

технології. SMM в системі маркетингових комунікацій. 
 

 

http://www.socreklama.ru/
http://inshyi-poglyad.com/uk/
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Змістовий модуль «PR у соціокультурній сфері» 

Мета – надати студентам знання з Public Relations у соціокультній сфері і 

сформувати компетентності з розробки різних форм PR-супроводу 

соціокультурних проектів, зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля,  у 

шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо 

Результати навчання за дисципліною 

- володіти творчими компонентами світогляду, переконань, уподобань, 

поглядів щодо сучасної соціокультурної ситуації; 

- вміти проявляти  організаторські здібності та творчо організовувати 

процес інших;  

- вміти міжособистісно взаємодіяти у команді, розуміти та дотримуватися 

морально-етичних норм і цінностей; 

- знати закономірності та конкретно-історичні особливості  соціально-

культурної сфери, основні її інститути та специфіки їхньої діяльності;  
- усвідомлювати значення соціокультурної сфери для суспільства і 

особливої ролі фахівців з Public Relations для ефективного її розвитку; 
- знати основні завдання Public Relations у соціокультурній сфері; 

- володіти раціональними та ефективними технологіями Public Relations в 

соціокультурній сфері; 

- вміти здійснювати планування PR в соціокультурній сфері;  

- вміти здійснювати діагностику та моніторинг PR-супроводу 

соціокультурних практик. 

Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, завдання та понятійний апарат 

навчальної дисципліни «PR в соціокультурній сфері» 

Сутність соціально-культурної сфери: різні виміри і підходи. СКС як 

сумарний результат стану багатьох соціальних і культурних компонентів, які 

формують «людський капітал». Визначення сутності соціально-культурної 

сфери через категорії соціально-культурних потреб. «Діяльнісний» підхід.  
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Характерні ознаки соціокультурних послуг. Результат праці для 

суспільства не завжди виступає в матеріальній формі, а здебільшого у формі 

послуги. Поєднання виробництва, реалізації, споживання продукції у часі і 

просторі. Індивідуальний характер послуг галузей СКС. Головним замовником 

виступає держава. 

Трансформаційні процеси у вітчизняній соціокультурній сфері. Вплив змін 

у державному управлінні на функціонування СКС в Україні (у 90-х рр. ХХ ст.).  

Формування нової інфраструктури, пристосованої до вільноринкових умов, із 

частковим збереженням існуючої мережі державних та комунальних 

соціокультурних закладів. Загальна характеристика негативних та позитивних 

тенденцій функціонування соціально-культурної сфери на сучасному етапі. 

Фактори, які впливають на процеси саморегуляції СКС: рівень економічного 

розвитку  суспільства; політична система; вплив релігії; ступінь сформованості 

апарату влади; ступінь розвитку творчих організацій, громадських рухів тощо. 

Шляхи модернізації СКС. Основні протиріччя процесу модернізації 

соціокультурної сфери: «розвиток або збереження», «розвиток або соціальна 

стабільність», «запозичення або самобутність», «національна консолідація або 

відчуженість». 

PR-технології в освіті  

Основні завдання і стратегія PR-технологій освітніх закладів. Просування 

освітніх послуг як одне з найважливіших завдань освітнього закладу. Канали 

інформування громадськості про характер освітніх послуг. Створення системи 

ефективної комунікації і підвищення конкурентоспроможності освітнього 

закладу без залучення додаткових фінансових ресурсів як пріоритетне завдання 

стратегії PR освітнього закладу. Зарубіжний досвід впровадження PR у 

діяльність освітнього закладу.  

Сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. Структура іміджу освітнього 

закладу, основні компоненти та їх характеристика. 

Бренд освітнього закладу та технологія його побудови. Фактори, які 

впливають на рівень активності застосування PR-технологій в сучасному 

закладі освіти. Переваги формування бренду в освіті. Технології побудови 

бренду освітнього закладу. 

Цілі та завдання PR-служб освітніх закладів. PR-відділ сучасного вищого 

навчального закладу як важливе соціально-ідеологічне утворення, його цілі та 

завдання. 

PR-технології в культурі та індустрії дозвілля 

Структура  базової мережі культурних закладів в Україні. Індустрія 

дозвілля: зарубіжний і вітчизняний досвід). 

Напрями державної культурної політики України. Нормативний документ 

«Концептуальні засади політики виконавчої влади в області культури». 

Забезпечення цілісності національного культурного простору як одного з 

найважливіших чинників формування модерної політичної української нації. 

Гарантування культурних прав громадян. Державна підтримка культурно-
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мистецьких організацій, громадських та професійних асоціацій, об`єднань, 

митців. 

Концептуальні засади ПР в культурі та індустрії дозвілля. 

Підтримка культури бізнесом. Спонсоринг та фандрайзнг у 

соціокультурній сфері. Визначення понять: спонсоринг, фандрайзинг, 

некомерційна організація. Загальноприйняті постулати благодійництва. Ділові 

та особисті мотиви спонсорингу. Можливі шляхи спонсорингу. 

PR-технології в шоу-бізнесі  

Основні умови  успішного PR у шоу-бізнесі. Шляхи здійснення контролю 

громадської думки у шоу-бізнесі. 

Типологія іміджу «зірок» шоу-бізнесу. Церемонія нагородження як один із 

методів PR у шоу-бізнесі. Створення різного роду рейтингів, їх місце в системі 

інструментарію PR. 

Основні PR-методи в музичному шоу-бізнесі. PR-інструменти, які 

ефективно впливають на свідомість і переконання масової аудиторії при 

просуванні проектів шоу-бізнесу. Методи PR у музичному шоу-бізнесі: 

популяризація музичних груп і співаків на арені ШБ. Технологія брендингу в 

ШБ включає, її складові: орієнтація на цільову аудиторію (публіку), 

формування легенди; створення образу; заявлених цінностей; репертуар; 

проведення рекламної компанії; організація гастролей.  
Література 

Основна 
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Додаткова 
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Змістовий модуль «PR у політичній сфері» 

Курс "PR у політичній сфері" покликаний формувати теоретичну та 

прикладну бази фахівця із засвоєння  сучасного PR-процесу  в системі політичних 

комунікацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

професіограму політичного PR;  основні складові, функції та типи політичної 

культури;  моделі політичної культури; основні риси іміджу політика; загальні 

положення політичних паблік рілейшинз;  комунікативні процеси в політичних 

паблік рілейшинз; PR-технології в політиці; роботу передвиборчого штабу: 

його склад та функції; процес здійснення виборів та поствиборчий процес; види 

PR подій. 

Вміти: складати стратегічні та тактичні плани PR-комунікації; планувати 

та проводити заходи PR-комунікації; здійснювати агітаційну кампанію; 

розрізняти й визначати типи політичних лідерів. 

Зв’язки з громадськістю в політичному житті суспільства 
Історичні передумови політичного PR. Політичний PR від прото PR до 

Нового часу.  Східні та європейські вчення по політику. Політичний PR в ХХ – 

ХХІ ст.: новітні інформаційні концепції. Політичний PR-ринок в 

пострадянських країнах. Об’єкти та суб’єкти політичного менеджменту. 

Основні методи та напрямки політичного менеджменту. Вимоги до фахівців з 

політичного PR. Витоки PR-консультування. Ранжування PR – консультантів. 

Професіограма політичного PR. Етика PR-консультантів. Основи політичного 

консалтингу. Дискурс в політичних консультаціях.  

Політичний PR в контексті політичних систем 

Класифікація політичних систем. Політичний PR в контексті політичних 

систем. Особливості PR діяльності в провідних політичних системах. PR для 

монархії. PR заходи для комуністичної ідеології. PR при тоталітаризмі. 

Медіацентрована демократія. PR демократія. Культ особи: ґенеза поняття. 

Культ особи як продукт PR-технологій. Етапи прийняття політичного рішення. 

Політичний медійний менеджмент 
Визначення та сутність політичного медійного менеджменту.  Зв’язки з 

громадськістю як ресурс політичного менеджменту. GR зв’язки з Урядом. 

Політичний лоббізм. Політична комунікація в контексті дослідження 

комунікаційних методів. Інтернет-технології в політичному менеджменті. 

Політичні мережі. Моніторинг ЗМІ. 

Маніпуляції в політичному PR 
Психологія політичного PR. Створення настанов в політичному PR. 

Пряма маніпуляція в політичному PR. Медійні ефекти: прайминг та фреминг. 

Засоби дискредитації конкурентів в політичному PR та боротьба з ними. 

Тексти політичного PR 
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Сучасний український інфотейтмент. Партійні ЗМІ: роль та місце у 

формуванні ідеології. Суспільно-політичні ЗМІ в політичному PR. 

Передвиборча програма. Партійний устав. Види програмних промов. Семіотика 

та сакральність політичних промов.  

Виборчі технології 

Передвиборчий штаб: склад, функції. Організаційні функції штабних 

підрозділів. Оперативна штабна робота. Агітаційна кампанія. Вибори та пост 

виборчий процес. Перманентне проведення виборчих кампаній. Виборчий 

штаб: функції, склад. Методологічне забезпечення виборів. Керування 

виборчими кампаніями. 

Політична PR подія 

Види PR подій. Режисура PR подій. Особливості PR подій. Спрощення 

політики. Політичний перфоманс. 

PR політичного лідера 

Підходи до персональних PR-комунікацій. Типи політичних лідерів. 

Індивідуальність в політиці. Розкриття інформації про політика.Гендерний 

чинник в політичному PR. Політик як унікальна пропозиція. Технології 

просування політичного іміджу. Політичний етикет та протокол. Політичні 

процеси в сучасній Україні. Партійне будівництво та його складові; вибори.  
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Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію 

 

1. Назвіть цілі реклами; поясніть взаємозв’язок цілей та видів реклами.   

2. Охарактеризуйте функції реклами. 

3. Охарактеризуйте учасників рекламного процесу. 

4. Визначте поняття «рекламні кампанії» та наведіть їх класифікацію. 

5. Охарактеризуйте сегментацію цільової аудиторії, її види та вплив на 

проведення рекламної кампанії. 

6. Охарактеризуйте моделі поведінки споживача. 

7. Розкрийте зміст елементів маркетингових комунікацій, їх сутність, цілі та 

завдання. 

8. Дайте визначення поняття «продакт-плейсмент» та охарактеризуйте його 

як засіб СМК; перелічить переваги та недоліки.  

9. Дайте визначення поняття «стимулювання збуту» та охарактеризуйте 

його як засіб СМК. 

10. Охарактеризуйте прямий маркетинг як складову комунікаційного 

процесу. 

11. Дайте визначення понять «виставка», «ярмарок» та охарактеризуйте їх як 

засіб СМК. 

12. Розкрийте зміст  поняття «рекламна кампанія» та  складові її реалізації. 

13. Проаналізуйте напрями рекламного дослідження ринку.  

14. Охарактеризуйте процес прийняття рішення про проведення рекламної 

кампанії. 

15. Назвіть основні складові ефективності рекламної кампанії. 

16. Дайте визначення соціальної реклами, її цілей, завдань та функції.  

17. Надайте класифікацію соціальної реклами за різними критеріями і 

показниками. 

18. Проаналізуйте структурно-функціональну модель рекламного агентства 

повного циклу (функції та завдання).   

19. Розкрийте суть рекламної маніпуляції як соціального феномену; визначте  

поняття, ознаки, інструменти протидії. 

20. Розкрийте складові рекламного брифу. 

21. Розкрийте роль і місце комерційної  реклами.  

22. Охарактеризуйте комунікації у комерційній рекламі, їх особливості та 

застосування на практиці (вітчизняний та зарубіжний досвід). 

23. Охарактеризуйте політичну рекламу в пресі, її переваги та недоліки. 

24. Розкрийте особливості маркетингових досліджень в рекламі. 

25. Охарактеризуйте порушення етичних норм у рекламі.  
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26. Проаналізуйте соціальні мережі як інструмент PR. 

27. Охарактеризуйте прес-конференцію: специфіку проведення, типові 

помилки організаторів. 

28. Дайте визначення поняття «комунікаційна кампанія» та охарактеризувати 

її складові. 

29. Сформулюйте функціональні обов'язки  прес-секретаря. 

30. Проаналізуйте сучасні етичні проблеми в галузі зв’язків  з 

громадськістю. 

31. Охарактеризуйте іміджмейкинг  як сегмент PR-діяльності. 

32. Поясніть основні складові формування іміджу. 

33. Охарактеризуйте PR-відділ сучасного вищого навчального закладу, його 

цілі та завдання. 

34. Охарактеризуйте особливості новин у політичному  PR . 

35. Розкрийте особливості маркетингових досліджень в PR. 

36. Поясніть основні складові оцінки ефективності PR. 

37. Розкрийте інформаційні та організаційні ресурси політичної кампанії.  

38. Охарактеризуйте професійні вимоги до керівника PR структури.  

39. Визначте особливості та  значення медіапланування. 

40. Розкрийте особливості  PR-діяльності в умовах кризи. 

41. Охарактеризуйте  PR та суміжні галузі знань. 

42. Охарактеризуйте особливості використання телебачення в PR– 

діяльності. 

43. Охарактеризуйте особливості використання радіо в PR– діяльності. 

44. Охарактеризуйте особливості використання соціальних мереж в PR– 

діяльності. 

45. Розкрийте специфіку спічрайтингу як PR– діяльності. 

46. Охарактеризуйте чотири моделі PR. 

47. Охарактеризуйте мету, завдання, особливості, аудиторію комерційних 

паблік рилейшнз. 

48. Охарактеризуйте спільне та відмінне: звязки з громадськістю, реклама, 

маркетинг. 

49. Проаналізуйте роль і місце  PR у державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні. 

50. Проаналізуйте особливості соціальних паблік рилейшнз. 

51. Складіть порівняльну характеристику завдань та інструментів реклами та 

PR. 

52. Розробіть програму заходів для популяризації освітньої виставки. 

53. Розробіть програму з івент-маркетингу для мережі спортивних клубів. 
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54. Розробіть програму зі стимулювання збуту існуючого бренду. 

55. Створіть бриф на проведення презентаційних заходів нової моделі 

смартфону. 

56. Розробіть план промоції установи (організації) соціально-культурної 

сфери. 

57. Розробіть план промоції товару або послуги у соціальних мережах. 

58. Розробіть план промоції корпоративного бренду в соціальних мережах 

(комерційної чи політичної структури). 

59. Розробіть план промоції бренду (на вибір). 

60. Розробіть план промоції корпоративного бренду в соціальних мережах, 

(державної чи громадської структури). 

61. Запропонуйте перелік умінь та знань акаунт-менеджера. 

62. Запропонуйте перелік компетентностей копірайтера. 

63. Запропонуйте перелік компетентностей івент-менеджера. 

64. Складіть власний план професійного зростання в сфері реклами та PR. 

65. Створіть бриф на розробку рекламного ролика соціального спрямування 

(формат – до 30 сек.). 

66. Створіть бриф на розробку друкованої комерційної реклами. 

67. Проаналізуйте фірмовий стиль комерційної компанії чи торгової марки (на 

прикладі за вибором). 

68. Складіть порівняльну таблицю двох політичних діячів (на вибір) за 

критеріями: 1) походження; 2) набуття влади; 3) політична орієнтація, 

платформа; 4) імідж. 

69. Проаналізуйте формування і просування   іміджу особистості  у  політиці 

(на прикладі за вибором). 

70. Проаналізуйте формування і просування  іміджу особистості  у  бізнесі 

(на прикладі за вибором). 

71. Проаналізуйте формування і просування  іміджу особистості  у  культурі 

чи шоу-бізнесі (на прикладі за вибором). 

72. Створіть медіаплан рекламної кампанії. 

73. Складіть порівняльну характеристику стимулювання збуту та 

персональних продажів. 

74. Складіть анкету дослідження цільової аудиторії споживачів біо-йогуртів 

75. Сформулюйте рекомендації щодо створення успішного рекламного слогану. 
 

 

Розділ 3. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт  

(бакалаврських робіт) 

Бакалаврська робота є підсумком теоретичної і практичної підготовки в 

рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів. Виконання і захист бакалаврської роботи є 

завершальним етапом навчання за освітнім напрямом «Реклама та зв’язки з 

громадськістю», формою державної атестації випускників.  

Кваліфікаційна робота повинна бути самостійною творчою роботою 

випускника, спеціально підготовленою для захисту. Вона має засвідчити рівень 
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професійної підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті в 

навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань, наявність 

здобутих професійних компетенцій, здатність критично та креативно мислити, 

вміння аргументувати власні позиції щодо виконаного проекту. 

Бакалаврська кваліфікаційна робота є прикладною і складається із двох 

обов'язкових компонентів: 

- творча робота, 

- обґрунтування проекту. 

Самостійна творча робота випускника – це проект у галузі реклами та 

зв’язків з громадськістю. Проект бакалаврської кваліфікаційної роботи – це 

комплекс продуктів (не менше 5 продуктів). Як виняток, за рішенням кафедри 

випускник може писати наукову роботу в межах кафедральної тематики. 

Кафедра повинна обґрунтувати нагальну необхідність розробки бакалавром 

наукової теми.  У такому разі робота бакалавра повинна мати пошуково-

дослідницький характер, предметом вивчення має бути раніше 

недосліджуваний матеріал або неаналізована до цього діяльність практиків 

сфери реклами та зв’язків з громадськістю. 

Кваліфікаційні роботи виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань зі спеціальності та застосування їх під час вирішення 

конкретних завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що 

пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових завдань 

практичної діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці. 

Мета кваліфікаційної роботи – виявити практичну підготовку фахівців, їх 

знання в галузі реклами та зв’язків з громадськістю.  

Основне завдання автора кваліфікаційної роботи бакалавра – 

продемонструвати здатність створювати якісний рекламний  або PR продукт. 

Кваліфікаційну роботу виконують усі здобувачі освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Під час оцінювання випускної 

кваліфікаційної роботи виходять з того, що бакалавр з реклами та зв’язків з 

громадськістю повинен уміти: 

- аналізувати рекламний та PR ринки; 

- визначати цілі та завдання рекламної або PR-кампанії; 

- визначати цільову аудиторію рекламної або PR-кампанії; 

- розробляти концепцію творчої ідеї; 

- розраховувати бюджет рекламної або PR-кампанії; 

- розробляти медіаплан; 

- розробляти рекламний або PR продукт; 

- виготовляти та розміщувати рекламний або PR продукт; 

- розробляти промоційні заходи для просування рекламного або PR-

продукту; 
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- оцінювати результати рекламної або PR- кампанії. 

 Мова бакалаврської кваліфікаційної роботи – українська. 

Робота має відповідати методичним рекомендаціям до написання такого 

типу робіт.  

Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з 

вирішенням типових завдань професійної діяльності, що визначені в ОКХ. 

Таблиця 2 

Перелік КОМПЕТЕНЦІЙ професійної діяльності,  

що виносяться для виконання кваліфікаційних робіт 

 

Шифр 

компетенцій 

за ОКХ 

Типові завдання професійної діяльності 

1 2 

06.КСО, 

04.КЗН, 

01.КІ 

03.КІ 

Самостійно опрацьовувати наукові першоджерела,  

самостійно узагальнювати і систематизувати знання з 

дисципліни, укладаючи схеми, таблиці, розробляючи 

презентації. 

06.КСО 

 

 

01.КЗН 

 

 

02.КЗН 

03.КЗН 

05.КЗН 

02.КСП 

Усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності: 

мотив-мету, план її досягнення, хід здійснення плану, 

оцінювання результату;  

самостійно визначити мету власної пізнавальної діяльності, 

забезпечувати її досягнення (практично);  

виконувати мисленнєві дії (аналіз порівняння, узагальнення, 

конкретизація, синтез, експериментування); 

формулювати висновки за аналогією, моделювати, робити 

припущення і добирати переконливі аргументи на 

підтвердження висловлених тез; критично оцінювати сприйняту 

інформацію, а також спростовувати хибні твердження, 

оперуючи відомими уявленнями і поняттями лінгвістичного й      

позалінгвістичного плану. 

01.КЗП 

03.КЗП 

04.КЗП 

01.КСП 

06.КСП 

здатність до ефективної комунікаційної взаємодії; 

шукати, обробляти, використовувати і поширювати 

інформацію; 

застосовувати знання  з безпеки життєдіяльності до роботи за 

фахом; 

застосовувати професійно-профільованих знань у рекламній 

діяльності відповідно до видів роботи; 

використовувати професійно-профільовані знання; 

02.КЗП 

03.КСП 

формувати здібності аналізу сучасного розвитку реклами та 

звʼязків з громадськістю; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 
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Шифр 

компетенцій 

за ОКХ 

Типові завдання професійної діяльності 

04.КСП 

05.КСП 

 

07.КСП 

організації рекламної кампанії; 

використовувати професійно-профільовані знання для 

організації роботи рекламної агенції; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 

бібліографічними джерелами; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 

реклами у мас-медіа та Інтернеті. 
 

Тема кваліфікаційної роботи має конкретизувати типові завдання 

виробничої діяльності, містити мету та предмет розроблення, галузь 

застосування.  

Студент має право запропонувати на розгляд випускаючої кафедри власну 

тему.  

 

Розділ 4. Організація діагностики якості підготовки 

 

Порядок створення і робота екзаменаційної комісії 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – 

комплексних екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт та діє протягом 

календарного року як єдина для денної, заочної форм навчання та екстернату з 

кожної спеціальності.  

 До складу комісії входять викладачі випускаючих та профільних кафедр, 

провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше 

ніж за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за 

участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови.  

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння 

випускнику освітнього рівня та кваліфікації, видачу йому документа про освіту 

і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос 

голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

 оцінки складання комплексного кваліфікаційного екзамену; 

 оцінка захисту кваліфікаційної роботи; 

 запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

 окремі думки членів ЕК; 

 здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

 назва кдокумента про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), 
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який видається випускнику; 

 інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. 

Результати захисту кваліфікаційних робіт визначаються оцінками ''вiдмiнно'', 

''добре'', ''задовiльно'' та ''незадовiльно'' та оцінки за 100-бальною системою 

ECTS та оголошуються того ж дня після оформлення протоколів засідання ЕК. 

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визначається 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену випускаючою кафедрою.  

Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до 

повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років.  

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до 

навчального відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість 

виконання кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання при 

вирішенні виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, 

рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні ради Інституту. 

 

Розділ 5. Критерії оцінювання якості підготовки 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з реклами і зв’язків з 

громадськістю  

проводиться за білетами, які містять три питання. Відповіді на питання білета 

студент готує письмово на робочому місці і усно дає відповідь членам комісії. 

Зміст білета формується таким чином, щоб тривалість усної відповіді з 

комплексного екзамену не перевищувала 0,5 академічної години. 

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі вимоги: 

- науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом 

науки; 

- виклад відповідей на запитання у методологічному, комунікаційному, 

етичному аспектах, аргументація основних положень, відповіді  з 

прикладами з сучасної практики навчання та професійної діяльності; 

- обізнаність у найважливіших сучасних питаннях реклами та зв’язків з 

громадськістю; 

- знання й усвідомлення основних проблем та процесів на рекламному 

ринку та в PR-індустрії України та світу. 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в день 

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ЕК. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені та оцінюванні 

бакалаврської роботи члени комісії  користуються такими вимогами й 

критеріями: 
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Підсумкова 

кількість 

балів (max 

– 100) 

За національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

90-100 відмінно А ставиться за повні знання матеріалу в 

заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні 

набутих знань та умінь. 

82-89 

75-81 

добре 

добре 

В 

С 

ставиться за вияв студентом повних, 

систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних 

завдань, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до 

самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

69-74 

60-68 

задовільно 

задовільно 

Д 

Е 

ставиться за вияв знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і 

майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; 

можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою 

викладача. 

35-59 

 

незадовільно з 

правом повторного 

складання при 

поновленні на ЕК 

FX виставляється студентові, відповідь 

якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, 

фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, 

який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 
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Оцінювання виконання бакалаврської роботи 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт, які забезпечують 

максимальну оцінку: 

 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних 

джерел інформації; 

 актуальність; 

 оригінальність технічних, технологічних, організаційних управлінських 

рішень; 

 практичне значення результатів; 

 обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; 

 повнота структури розрахунків (постановка завдання, розрахункова схема, 

рішення, оцінка рішення); 

 всебічність оцінки впливу результатів; 

 органічний зв'язок пояснювальної записки з практичною частиною; 

 наявність посилань на джерела інформації; 

 відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, що не 

впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

 використання чинних стандартів; 

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу 

матеріалу; 

 якість оформлення; 

 самостійність виконання. 

Відповідно до прийнятої у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка системи оцінювання досягнень студентів критеріально-орієнтованим 

еталоном якості вищої освіти є 100-бальна шкала.  

За цією шкалою максимальна оцінка за якість рекламного або PR-проекту 

складає 40 балів, обґрунтування проекту – 20 балів і захист кваліфікаційної 

роботи – 40 балів.  Узгоджена членами ЕК оцінка студентові за захист 

кваліфікаційної роботи заноситься до протоколу ЕК. 
 

Оцінювання кваліфікаційної роботи  

I.  Кваліфікаційна робота – 60 балів: 

1.1. Якість інформаційного продукту (проекту) – 35 балів: 

1) якісний контент – 20 балів; 

2) практична цінність та оригінальність проекту – 15 балів. 

1.2. Обґрунтування проекту – 25 балів: 

1) актуальності теми проекту – 5 балів; 

2) дослідження ринку – 10 балів; 

3) концепція промоції продукту – 10 балів. 

II.  Захист кваліфікаційної роботи – 40 балів: 

1) вміння студента презентувати основні результати роботи – 20 балів; 

2) відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність 

запитанню) – 20 балів. 

Разом: 100 балів. 
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Розділ 6. Методичне забезпечення комплексної атестації 

 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до комплексної атестації. 

Методичні матеріали розробляються випускаючими кафедрами, 

розглядаються і затверджуються вченою радою Інституту. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента до 

комплексної атестації подаються за наступною структурою. 

- методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт; 

- методичні рекомендації до складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену. 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 

Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, які успішно 

пройшли атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої 

освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. 

Студентам, які мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін і практичної підготовки, оцінки "добре" з інших дисциплін  та оцінки 

"відмінно" за результатами атестації, видається диплом з відзнакою. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні комплексного 

екзамену або при захисті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 

 

 


