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Програма вступного фахового іспиту для вступників за ОС «Магістр» 

зі спеціальності 061 – Журналістика (спеціалізація «Реклама та зв’язки з 

громадськістю») / С. В. Безчотнікова, Г. Г. Почепцов, Т. В. Іванова, В. В. 

Брадов, І. О. Вялкова, О. С. Мельникова-Курганова, С. А. Піддубний. – 

Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2019. – 20 с.  

 

Програма вступного фахового іспиту призначена для вступників за 

освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 061 – Журналістика 

(спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю»). Структура програми 

складається з детального опису вимог до рівня підготовки вступника, 

порядку проведення іспиту, критеріїв оцінювання робіт. Перелік питань для 

іспиту має на меті спрямувати хід підготовки вступників до виконання 

вступної роботи. Програма містить перелік питань до співбесіди для 

вступників за перехресним вступом. Список літератури, наведений у 

програмі, охоплює запропоновані питання вступного випробування.   

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій протокол №6 від 15 січня 2019 року. 
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Пояснювальна записка 

Зарахування до Маріупольського державного університету на 

спеціальність «Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю» за 

освітнім ступенем «Магістр» здійснюється на основі здобутого в МДУ або 

іншому ЗВО освітнього ступеня «Бакалавр» або ОКР «Спеціаліст» за 

конкурсом відповідно до результатів вступних випробувань, оцінюваних за 

шкалою від 0 до 200 балів. Прохідний бал – 100 балів. 

Вступний екзамен з основ рекламної та ПР-діяльності покликаний 

виявити ступінь підготовки абітурієнта до навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» у Маріупольському державному університеті.  

Програма вступного екзамену побудована у відповідності до вимог 

обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра «Реклама та 

зв’язки з громадськістю» або спеціаліста зі спеціальності «Реклама», 

державних освітніх стандартів вищої освіти в Україні. Програма включає 

орієнтовний перелік питань для підготовки до вступного випробування. 

Також в програмі наведено перелік питань для вступників по перехресному 

вступу, що проходитимуть попередню співбесіду.  

Вступне випробування триває протягом 1,5 години і передбачає 

виконання завдань відкритого і закритого  типів у письмовій формі. 

Мета: виявити знання абітурієнтами теоретичних основ масової 

комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю; оцінити рівень мовної 

компетенції майбутніх магістрів, їх здатність до виконання наукових 

досліджень у галузі зв’язків з громадськістю; визначити творчо мислячих 

абітурієнтів, здатних до аналізу та прогнозування соціальних, політичних, 

економічних проблем. 

Абітурієнти повинні знати: 

- методологію управління персоналом; 

- засоби і методи соціального спілкування; 

- основні соціально-комунікативні технології; 

- основні положення теорії журналістики, видавничої справи та 
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редагування; 

- теорію та історію соціальних комунікацій; 

- основні прийоми планування та здійснення ПР-кампаній; 

- типи і види організації корпоративних комунікацій; 

- специфіку галузевих зв’язків із громадськістю; 

- основи виробництва радіо- та телевізійного рекламного продукту. 

Абітурієнти повинні вміти: 

- застосовувати здобуті знання в галузі зв’язків з громадськістю;  

- створювати різноманітні жанрово-стилістичні тексти; 

- редагувати, реферувати, рецензувати різні тексти; 

- готувати рукописи до друку і здійснювати редакторський контроль за 

їх виданням; 

- планувати науково-дослідну роботу;  

 - користуватися сучасними методами вивчення теоретичних та 

практичних явищ, виявляючи та критично оцінюючи їх суть і генезис;  

- ставити і обґрунтовувати мету й завдання наукових досліджень тощо; 

- ефективно працювати з архівними, бібліотечними та іншими 

фондами; 

- складати анотації, реферативні огляди текстів різних жанрів, у тому 

числі текстів, сприйнятих на слух через усні засоби масової інформації; 

- здійснювати моніторинг засобів масової комунікації; 

- планувати проведення ПР-кампаній; 

- вести маркетингові та інші види наукових досліджень; 

- створювати фірмовий стиль. 

Рівень готовності абітурієнтів із базовою вищою освітою до самостійної 

професійної діяльності у відповідності до вимог моделі фахівця зі  зв’язків з 

громадськістю визначається якістю оволодіння ними навчальними 

дисциплінами, передбаченими типовим планом освітнього ступеня 

«Бакалавр», успішністю проходження всіх видів рекламної та ПР практики та 

мірою володіння  навичками науково-дослідницької роботи. 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної співбесіди 

Попередня кваліфікаційна співбесіда при перехресному вступі покликана 

виявити рівень обізнаності вступника зі змістом спеціальності. Співбесіда 

відбувається в усній формі і передбачає відповіді на декілька запитань. У разі 

необхідності вступникові можуть бути поставлені додаткові запитання. 

Відповіді на питання оцінюються за шкалою «склав / не склав» («зараховано» / 

«не зараховано»). На оцінювання впливає правильність відповідей на поставлені 

питання, їх чіткість, логічність та відповідність науковій літературі за темою.  

Якщо відповідь вступника не стосується поставлених питань чи він не може 

зовсім відповісти на поставлені запитання, то йому ставиться оцінка «не склав», 

і він не допускається до складання письмового іспиту.  

Екзаменаційний пакет завдань покликаний перевірити знання з теорії та 

історії рекламної та PR-діяльності, журналістської творчості, теорії комунікації, 

рекламної та PR творчості, управління рекламними та ПР-кампаніями, 

копірайтингу, спічрайтингу.  

Шкала оцінювання 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

зараховано 

90 – 100 

56 – 89 

25 – 55 

не зараховано 0 – 24 

 

Оцінка «зараховано» виставляється у наступних випадках: 

90 – 100 балів – абітурієнт в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, глибоко та аргументовано розкриває зміст питань, відповідає на 

додаткові питання, виявляє знання професійних компетенцій в есе.  

56 – 89 балів – абітурієнт володіє навчальним матеріалом, глибоко 

та аргументовано розкриває зміст теоретичних питань, проте допускає  

окремі несуттєві неточності, а також має незначні помилки у творчому 

завданні - есе. 
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25 – 55 балів – абітурієнт в цілому володіє навчальним матеріалом, 

допускає при цьому окремі неточності та помилки, у творчому завданні – есе 

– відсутнє обґрунтування висловлюваних позицій,  допускаються суттєві 

неточності та помилки. 

Оцінка «не зараховано» (0 – 24  бали) виставляється за володіння 

навчальним матеріалом не в повному обсязі, недостатнє розкриття змісту 

теоретичних питань, неточності у творчому завданні – есе, зокрема невміння 

точно висловлювати та обґрунтувати власні думки, структурувати текст 

тощо. 
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Питання для кваліфікаційної співбесіди 

1. Поняття «соціальні комунікації». 

2. Зарубіжні дослідники соціальних комунікацій. 

3. Українські дослідники соціальних комунікацій.  

4. Види та класифікація комунікації.  

5. Спілкування та керування в соціальних комунікаціях. 

6. Умови функціонування масової та соціальної комунікації. 

7. Теорії медіа. 

8. Сутність PR-діяльності. Функції та завдання. 

9. Основний зміст паблік рилейшнз.  

10. Загальні принципи та правила діяльності зі зв’язків з громадськістю. 

11. Історичні передумови та причини розвитку зв’язків з громадськістю.  

12. Історичні етапи розвитку PR як професійної діяльності.  

13. Глобалізація PR-діяльності. Міжнародні та національні організації зі 

зв’язків з громадськістю.  

14. Стан паблік рилейшнз в Україні.  

15. Предмет паблік рилейшнз як науки та її завдання.  

16. Основні центри підготовки кадрів з реклами та PR в Україні.   

17. Цілі, завдання, принципи організації підрозділів зі зв’язків з 

громадськістю в органах державної влади.   

18. Урядові PR, завдання та особливості організації. 

19. Особливості політичних PR на вітчизняному просторі. 

20. Підрозділи зі зв’язків з громадськістю в комерційних структурах, їх мета 

та завдання.  

21. Завдання та функції служб PR всередині фірми та поза її межами.  

22. Принципи побудови підрозділів зі зв’язків з громадськістю.  

23. Нормативно-правова база PR-діяльності.  

24. Етичні основи PR-діяльності.  

25. Кризові PR.  

26. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення PR-діяльності.  
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27. Засоби реалізації задач паблік рилейшнз. 

28. Галузеві PR – види та особливості.  

29. Спеціальні заходи у стосунках зі ЗМІ. 

30. Керування засобами масової інформації та інформацією. 

31. Формування іміджу.  

32. Імідж організації.  

33. Імідж лідера та його види. 

34. Позиціонування політичного лідера чи партії. 

35. Реклама іміджу. 

36. Складові іміджу фірми. Етапи його створення.  

37. Новина як частина PR-кампанії. 

38. Прес-реліз: основні характеристики та специфіка написання.  

39. Типи масових кампаній, їх принципи та елементи. 

40. Етапи виборчої кампанії. 

41. Особливості виборчої кампанії.  

42. Стадії PR-кампанії. 
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Критерії оцінювання вступного іспиту 

Відповіді  під час вступних випробувань оцінюються від 0 до 200 балів. 

Мінімальна сума балів, яку абітурієнт має набрати для участі у конкурсному 

відборі, складає 100 балів. 

Вступне випробування проходить у письмовій формі і передбачає 

виконання завдань трьох рівнів складності.  

Перший рівень становлять тестові завдання закритого типу, що вимагають 

вибору однієї правильної відповіді з декількох запропонованих варіантів. За 

виконання завдань цього рівня абітурієнт може отримати від 0 до 120 балів. 

Другий рівень складається з чотирьох питань відкритого типу. Завдання 

другого рівня потребують короткої відповіді на поставлені запитання. За кожну 

правильну відповідь абітурієнт отримує до десяти балів. Максимальна кількість 

балів за виконання завдань другого рівня становить 40 балів. 

Завдання третього рівня передбачають розгорнуту відповідь на 

поставлене запитання або виконання творчого завдання. Наприклад, написати 

замітку, лід тощо на запропоновану тему. Максимальна кількість балів за 

виконання завдання третього рівня становить 40 балів. 

Отже, бали за окремими завданнями розподіляються наступним чином: 

Перший рівень Другий рівень Третій рівень 

120 40 40 
 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180 – 200 

добре 140 – 179 

задовільно 100 – 139 

незадовільно 0 – 99 
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Питання для вступного іспиту 

1. Сутність PR-діяльності. Функції та завдання. 

2. Основний зміст паблік рилейшнз.  

3. Загальні принципи та правила діяльності зі зв’язків з громадськістю. 

4. Історичні передумови та причини розвитку зв’язків з громадськістю.  

5. Історичні етапи розвитку PR як професійної діяльності.  

6. Глобалізація PR-діяльності. Міжнародні та національні організації зі 

зв’язків з громадськістю.  

7. Стан паблік рилейшнз в Україні.  

8. Предмет паблік рилейшнз як науки та її завдання.  

9. Основні центри підготовки кадрів з реклами та PR в Україні.   

10.  Складові етапи процесу управління.  

11.  Цілі, завдання, принципи організації підрозділів зі зв’язків з 

громадськістю в органах державної влади.   

12.  Урядові PR, завдання та особливості організації. 

13.  Особливості політичних PR на вітчизняному просторі. 

14.  Підрозділи зі зв’язків з громадськістю в комерційних структурах, їх 

мета та завдання.  

15.  Завдання та функції служб PR всередині фірми та поза її межами.  

16.  Принципи побудови підрозділів зі зв’язків з громадськістю.  

17.  Нормативно-правова база PR-діяльності.  

18. Етичні основи PR-діяльності.  

19.  Кризові PR.  

20.  Матеріально-технічне та фінансове забезпечення PR-діяльності.  

21.  Поняття громадськості. Типологія груп громадськості.  

22. Визначення цільових груп громадськості. Пріоритетні групи 

громадськості.  

23.  Вивчення громадської думки. Типи досліджень.  

24.  Засоби реалізації задач паблік рилейшнз. 

25.  Галузеві PR – види та особливості.  
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26.  Спеціальні заходи у стосунках зі ЗМІ. 

27.  Керування засобами масової інформації та інформацією. 

28.  Формування іміджу.  

29.  Імідж організації.  

30.  Імідж лідера та його види. 

31.  Позиціонування політичного лідера чи партії. 

32.  Реклама іміджу. 

33.  Складові іміджу фірми. Етапи його створення.  

34.  Жанри іміджевої статті.  

35.  Логіка побудови та написання іміджевої статті.  

36.  Сутність лобізму.  

37.  Правові основи лобіювання. Зміст роботи лобістів. 

38. Технології лобіювання.  

39.  Новина як частина PR-кампанії. 

40.  Прес-реліз: основні характеристики та специфіка написання.  

41. Типи масових кампаній, їх принципи та елементи. 

42.  Місце масової комунікації у політиці.  

43.  Законодавче врегулювання використання політичної реклами у ЗМІ. 

44. Етапи виборчої кампанії.  

45.  Особливості виборчої кампанії.  

46.  Організаційні схеми виборчої кампанії. 

47.  Спеціальні програми під час виборчої кампанії. 

48.  Історія виникнення політичної реклами. 

49.  Традиційні види політичної реклами сьогодення. 

50. Нові мас-медіа та ефективність використання в них політичної 

реклами. 

51.  Стилістичні особливості мови політичної реклами.  

52.  Незаконні методи, що використовуються у політичній рекламі.  

53.  Структура рекламної агенції. Корпоративні відносини.  

54.  Реклама в пресі. Технологічні стадії виробництва реклами в пресі.  
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55.  Теле- та радіореклама. Технологічні стадії виробництва та розміщення 

реклами.  

56.  Зовнішня реклама. Види та технології зовнішньої реклами.  

57.  Поліграфічна друкована продукція.  

58.  Сувенірна реклама.  

59.  Пряма поштова реклама.  

60.  Реклама в комп’ютерних мережах.  

61. Акції sales promotion. 

62.  Принципи створення ефективної реклами.  

63.  Ефективність психологічного впливу реклами.  

64.  Засоби привернення уваги аудиторії.  

65.  Розробка медіастратегії.  

66.  Позиціонування товару. Творчий підхід до реклами.  

67.  Особливості сприйняття рекламного тексту.  

68.  Жанри рекламних текстів.  

69.  Основні вимоги до створення листівок, флаєрів тощо.  

70.  Слоган: тлумачення терміна та вимоги до написання. 

71.  Лозунг: тлумачення терміна та вимоги до написання. 

72.  Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю. 

73.  Копірайтинг як напрямок PR-діяльності. 

74.  Зв’язок копірайтингу з іншими напрямками PR-діяльності. 

75.  Роль копірайтингу в процесі формування іміджу та бренду (компанії, 

фірми, конкретної особи). 

76.  Види копірайтингу за метою. 

77.  Етапи підготовки публічного виступу. 

78.  Спичрайтинг як вид PR-діяльності. 

79.  Спічрайтерський текст як основний результат діяльності спічрайтера.  

80.  Основні якості спічрайтера. 

81.  Цілі публічного виступу.  

82.  Жанри усного PR-тексту.  
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83.  Письмові PR-тексти. 

84.  Види інформаційних промов.  

85.  Переконуюча промова.  

86.  Спеціальна промова. 

87.  Неформальна промова. 

88.  Технології та методи підготовки до публічного виступу. 

89.  Структура публічного тексту.  

90.  Завдання та мотиви публічного виступу з позицій PR-спеціаліста. 

91.  Законодавчі і етичні вимоги до розміщення політичної реклами в  

Україні  та інших країнах світу. 

92.  Законодавчі і етичні вимоги до розміщення комерційної реклами в 

Україні  та інших країнах світу. 

93.  Вимоги до роботи журналіста з джерелами інформації. 

94.  Фальсифікації і плагіат у контексті професійної етики. 

95.  Прийоми маніпулювання інформацією і небезпека їх використання. 

96.  Етичні методи добування інформації з мережі Інтернет, інших 

інформаційних мереж. 

97.  Медіа і реклама. Етичні колізії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна: 

1. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления /         

С. Бердышев. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 252 с.    

2. Брукс П.  Копирайтинг: как написать рекламу, которая будет продавать /     

П. Брукс. – М. : Бератор Паблишинг, 2005. – 128с.   

3. Викентьев И. Приемы рекламы и Public Relations. Программы – 

консультанты / И. Викентьев. – 7-е издание. – М. : Бизнес-пресса, 2007. – 

380с.  

4. Гришин Н.В. Основы проведения избирательных кампаний / Н.В. Гришин. 

– М.: РИП-Холдинг, 2003. – 114 с. 

5. Джефкінз Ф. Реклама: практичний посібник / Ф. Джефкінз. – К.: Знання, 

2008. – 565 с.  

6. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с 

англ. / Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с. 

7. Іванов В.Ф. Журналістська етика: Підручник /  В.Ф. Іванов, В.Є. Сердюк. – 

2 вид., випр. – К.: Вища школа, 2007. – 231 с.  

8.  Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR – текстов / 

К. Иванова. – 2-е издание. – СПб. : Питер, 2007. – 160с.  

9.  Катлип С.М. Паблик рилейшнз: Теория и практика / С.М Катлип,              

А.Х. Сентер, Г.М. Брум. – 8-е изд.-е. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2000. 

–   624 с.  

10.  Кондратьев А.В. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей 

школы – 5-е издание / Кондратьев А.В. – М.: академический проект, 2008. – 

510 с. 

11.  Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. 

Підручник / В.Г. Королько. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.  

12.  Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. Учебное пособие для студентов 

отделений связей с общественностью / А.Д. Кривоносов. – СПб.: 



 16 

Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2003. – 

56 с. 

13.  Масова комунікація / Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., 

Вергун В.А. – К.: Либідь, 1997. – 216 с. 

14.  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации / 

В.А. Моисеев – К.: Дакар, 2002. – 506с. 

15.  Мойсеєв В.А. Паблік рилейшнз: навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – К.: 

Академвидав, 2007. – 224 с. 

16.  Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ / А. Назайкин. – М.: 

Эксмо, 2007. – 352с. 

17.  Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз / Ньюсом Даг, 

Тёрк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. – 7-е изд.-е. Пер. с англ. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 628 с. 

18.  Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: учебное пособие / Н. Овчинникова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 368 с. 

19.  Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация / Г.Г.   Почепцов. – К.: Ника-

Центр, Эльга, 2001. – 256 с. 

20.  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: навчальний посібник / Г.Г.  Почепцов.  – 

2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 373 с. 

21.  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – 

М., К.: Рефл-бук, Ваклер, 2002. – 624 с. 

22.  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять 

общественным мнением / Г.Г. Почепцов. – М: Центр, 2004. – 352 с.  

23.  Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации от речей президентов до 

переговоров с террористами / Г.Г. Почепцов. – М.: Центр, 1998. – 362 с. 

24.  Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г.Почепцов. – [2-е вид., доп. ] – К.: 

ВПЦ «Київський університет», 1999. – 308 с. 

25.  Правовые и этические нормы в журналистике [сборник документов] / сост. 

Прохоров Е.П. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 232 с.  



 17 

26.  Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е изд. / Е. Богданов,           

В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.  

27.  Романов А.А. Реклама: между социумом и маркетингом.: Научная 

монография / А. Романов. – М.: «Маркет ДС», 2002. – 300 с.  

28.  Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник 

для вузов  / И.М. Синяева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 414 с.  

29.  Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование / Дж. Сиссорс, Р. Бэрон. – 6-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с. 

30.  Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікацій та управління: 

навчальний посібник / І.Ю. Слісаренко. – К.: МАУП, 2001. – 104 с. 

31.  Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник/ В.В. Лісничий, В.О. 

Грищенко, В.М. Іванов та ін. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2004. 

– 384 с. 

32.  Теория и практика связей с общественностью / А.В. Кочетков,                   

В.Н. Филиппов, Л.Л. Скворцов, А.С. Тарасов, 2-е издание. – СПб.: Питер, 

2008. – 240с. 

33.  Тульчинский Г.Л. РR-фирмы: технология и эффективность /  

Г.Л. Тульчинский.  – СПб.: Алетейа, 2001. – 552 с.  

34.  Уэллс У. Реклама: принципы и практика / Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти 

С., пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 800 с. 

35.  Ученова В.В. История рекламы: учебник для студентов вузов / В. Ученова.  

– 3-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 495 с. 

36.  Халер М. Пошук і збір інформації: навчальний посібник / М. Халер. – К.: 

Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с. 

37.  Шарков Ф.И. Интегрированные РR-коммуникации / Ф.И. Шарков  – М.: 

«РИП-Холдинг», 2004. 

38.   PR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / 

Пер. с англ. – М.: КГ «ИМИДЖ-контакт», 2002. – 493 с.  

39.  PR: современные технологии: учебное пособие / Под ред. Л.В. Володиной. 

– СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2008. – 263 с. 



 18 

Додаткова: 

1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: Учеб. пособие /      

Д.С. Авраамов. – М., 1999. – 208 с.  

2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному 

суспільстві : психологія, технології, тактика паблік рилейшнз : монографія / 

В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с. 

3. Блэк С. PR: Международная практика / Блэк Сэм. – М.: ИД «Довгань», 

1997. – 172 с. 

4. Борисов Б.Л. Реклама п паблик рилейшнз. Алхимия власти / Б. Борисов.  – 

Рига, 1997.- 138 с.  

5. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика. 

8-е изд. /  Ф. Буари. Пер. с фр. – М.: ИД «Инфра-М», 2001. – 178 с.  

6. Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций / А.Б. Василенко. – 

2-е изд.. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 304 с. 

7. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз / Грин Энди. – Нева.Экономист, 

2003. – 223 с. 

8. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – СПб: 

Питер, 2006. – 368 с. 

9.  Зв'язки з громадськістю: Як їх встановлювати і підтримувати?: Навч.-

метод. посібник для працівників органів місцевого самоврядування і 

громадських організацій / О. Сидоренко (авт.-упоряд.), Н. Сидоренко (авт.-

упоряд.). – К. : Центр інновацій та розвитку, 1998. — 99с.  

10.  Куліш А. Public Relation для громадських (недержавних) організацій: 

Практичні поради на щодень / А. Куліш. – К., 2001. 

11.  Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. Учеб. пособие /            

Г. Лазутина. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с.   

12.  Назайкин А.Н. Рекламная деятельность газет и журналов: Практическое 

пособие / А. Назайкин. –М.: РИП-холдинг, 2002. – 302 с.  



 19 

13.  Полукаров В.Л. Телевизионная и радиовещательная реклама.: Учебное 

пособие / В.Л. Полукаров, Л.Г Грановский, В.П. Козин, В.Ю. Лозовская. – 

М., 2004. – 388 с.  

14.  Почепцов Г. Г. Имиджелогия: теория и практика / Г.Г. Почепцов.  – 

К.:Адеф-Украина, 1999. – 287 с.  

15.  Почепцов Г. Г. Символы в политической рекламе / Г.Г. Почепцов. – К.: 

Принт-сервис, 1997. – 323 с. 

16.  Психология в рекламе / Под редакцией П.К. Власова. – 2е издание, испр. и 

доп. – Х.: Гуманитарный центр, 2007. – 320 с. 

17.  Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Учебник / А.Г. Рихтер. – М.: 

«Галерия», 2002. – 164 с. 

18.  Роль рекламы в создании сильных брендов / Ред. Д.Ф. Джоунс. – М.: 

Вильямс, 2005. – 496 с. 

19.  Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под 

общ. ред. В. С. Комаровского.  – М.: Изд.-во «РАГС», 2001. – 520 с.  

20.  Хейг М. Электронный Public Relation / Пер. с англ. Кашникова В. – 

М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 192 с.  

 



 20 

 

 


