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Програма складається з питань за базовими дисциплінами, які вивчалися 

протягом чотирьох років навчання, а також рекомендованої літератури. 

Програма атестаційного екзамену є нормативним документом для контроля 

знань випускників, які претендують на отримання диплому освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр».   

 

Основи теорії  комунікації 

 

Поняття комунікації, її схема, елементи та функції. Комунікація як життєва 

потреба, як засіб забезпечення успішності спільної діяльності людей, як засіб 

презентації і само презентації, як засіб формування іміджу, репутації. Вплив 

сучасних комунікаційних технологій на життєдіяльність індивіда, групи, 

суспільства. Інтегральні комунікації.  

 

Комунікативна компетентність особистості. Закони та категорії теорії 

комунікації. Ключові категорії теорії комунікації. Функції та методи теорії 

комунікації. Процес розвитку засобів комунікації. Комунікативні революції. 

Г.М. Маклюен про "холодні" і "гарячі" засоби комунікації.  

 

Уявлення про комунікацію як про процес і структуру. Структурні моделі 

комунікації. Перші підходи до розуміння комунікацій. Сучасні теорії 

комунікації. Інтеракціоністський підхід до розуміння комунікацій. 

Технократична група теорій комунікацій. Інтеракціоністська група теорій 

комунікацій. Комунікативний простір. Сфери комунікації.  

Соціальна комунікація: поняття, характерні риси, функції. Тренди розвитку 

комунікацій: глобалізація комунікацій, віртуалізація комунікацій, 

візуалізація комунікацій, конвергенція комунікацій. 

 

Тренди розвитку сучасних соціальних комунікацій: глобалізація комунікацій, 

віртуалізація комунікацій, візуалізація комунікацій. Процес комунікації та 

його елементи. Одиниці аналізу комунікації. Основні поняття і терміни, 

використовувані для аналізу комунікативного процесу та його елементів. 

Кодування і декодування в комунікаційних процесах. Комунікатори і 

комуніканти як суб’єкти комунікації. Професійний і соціальний аспекти 

діяльності професійних комунікантів. Типи комунікантів. Структурні моделі 

комунікації. Семіотичні моделі комунікації.  

 

Поняття «комунікативні бар’єри». Множинність класифікацій 

комунікативних бар’єрів. Ефективність комунікацій і стилі комунікацій. 

Цензура як специфічний бар’єр комунікації, її види, методи, мімікрія, роль в 

сучасному комунікативному просторі. Технології подолання комунікативних 

бар’єрів. 

 

Вербальні комунікації в комунікативному просторі. Семіотика, синтактика, 

семантика, прагматика та їх роль у дослідженні вербальних комунікацій. 



Вербальна комунікація: форми, стилі, контексти. Стратегії вербального 

впливу. Форми мовної комунікації.  

 

Невербальна комунікація, її сутність, компоненти. Види невербальної 

комунікації: кінетика, проксеміка, хронеміка, окулістика, такесика та 

сенсорика. Невербальні компоненти комунікації: погляд, дотики, жести. 

Способи взаємозв’язку між вербальною і невербальною комунікацією. 

Сутність, характеристика і засоби паравербальної комунікації.  

 

Загальна характеристика кризових, політичних, релігійних комунікацій.  

Рівні комунікації. Загальна характеристика міжособистісних, групових, 

публічних, ділових, організаційних комунікацій.  

Публічна комунікація як різновид соціальної комунікації. масової 

комунікації: поняття, типологія. Масова комунікація: поняття, 

характеристики, види, формати, форми, функції.  

 

Теорія та практика зв’язків з громадськістю 

 

Вивчення теорії та практики зв'язків з громадськістю, підходів та технологій 

PR діяльності, уявлення про історію виникнення та розвитку паблік-

рилейшнз як професійної діяльності, мету та функції PR-діяльності, вимоги 

до фахівця з PR та сфери його діяльності, поняття «громадськість» у теорії і 

практиці PR та головні принципи комунікації з різними типами 

громадськості у рамках проведення PR-кампаній, сутність, етапи та елементи 

комунікації, вплив паблік-рилейшнз на громадську думку, способи, 

інструменти та канали цього впливу, галузі функціонування PR-діяльності, 

завдання PR-кампаній комерційних та некомерційних організацій, взаємодію 

зі ЗМІ під час PR- кампанії, особливості антикризової PR-кампанії, методи 

збору інформації у практиці PR, планування, програмувння, реалізацію PR-

кампанії.  

 

 

Комунікативні технології у соціальних медіа 

 

Поняття соціальних медіа та їх класифікація. Особливості застосування 

комунікативних технологій у соціальних медіа.  

Види та технології реклами для просування у соціальних медіа. Види та 

технології PR для просування у соціальних медіа. 

Поняття та особливості контекстної реклами, переваги та недоліки. 

Особливості застосування банерної реклами в соціальних медіа. Поняття 

нативної реклами та можливості використання у соціальних медіа.  

SMM: мета, завдання, методи та прийоми. Мобільний маркетинг. Поняття та 

особливості таргетованої реклами. Визначення та специфіка таргетингу у 

соціальних медіа. Види тарегтингу. Цільова аудиторія в соціальних мережах 

та інструменти її дослідження.  



Особливості побудови та просування бренду у соціальних медіа (е-

брендинг). Сторітелінг та історія бренду: особливості застосування 

технології у соціальних медіа. 

KPI: особливості оцінки ефективності дій у соціальних медіа. 

Найпоширеніші KPI, які застосовуються у соціальних медіа. Зстосування 

індексу Фога та формули Флєша. Особливості оцінки ефективності пабліка. 

Контент-маркетинг: визначення та основні постулати. Поняття, 

характеристики, типи та види контенту. Контентна стратегія та контент-план. 

Ключові повідомлення як елемент контентної стратегії. Хмара тегів та їх 

роль у просуванні в соціальних медіа. Типи контенту та особливості їх 

застосування для просування у соціальних медіа. Вимоги до поста у 

соціальних медіа. Види візуалізації контенту у соціальних медіа. 

Інфографіка, основні принципи підготовки, напрямки використання у 

соціальних медіа. 

Функціональні можливості сторінки та співтовариства у соціальних мережах 

як інструменту PR та реклами. Функціональні можливості Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp тощо. Рекламні та PR-інструменти для просування 

офіційної сторінки, власного аккаунту та групи у Facebook. Інструменти 

просування бізнес-аккаунту в Instagram. 

Маніпулятивні технології у соціальних медіа: види та методи протидії. Хайп 

як маніпулятивна технологія. Алгоритм запуску хайпу у соціальних медіа. 

Алгоритм поведінки у разі потрапляння у ситуацію «флейму». Алгоритм дій 

для реакції на негативний коментар у соціальних медіа, який вимагає 

обов’язкової відповіді. Основні постулати мережевого етикету. 

 

Основи журналістики 

 

Основні завдання теорії журналістики на рівні об'єкту, предмету, методів 

вивчення. Особливості журналістики та комунікативних дисциплі. Теорія 

журналістики як спеціальна комунікативна теорія. Масова інформація - 

фундаментальне поняття в структурі системи категорій теорії та практики 

сучасної журналістики. 

Теоретичні, соціально-політичні   та   історичні   передумови   становлення  

журналістики як соціального інституту. Сучасний стан журналістики як 

соціального інституту: особливості та характеристики. Криза у традиційному 

розумінні місця та ролі журналістики. Специфіка комунікативних 

можливостей журналістики як соціального інституту в умовах нових медіа. 

Функції журналістики, їх обгрунтування. Функціональний підхід до 

журналістської діяльності. Функціональна роль ЗМК в громадській системі 

та представлення про функції різних суб'єктів системи журналістської 

діяльності. Функціональні, дисфункціональні, нефункціональні, 

афункціональні результати. Функції журналістики як система, їх 

заємодоповнення в масово-інформаційному та комунікативному процесі.  

Множинність значень терміну «інформація» при його використанні у 

повсякденній журналістській діяльності. Якісна специфіка теоретичного 



змісту поняття «інформація». Інформація потенційна, прийнята і реальна. 

Масово-інформаційна природа журналістики. Три етапи масово-

інформаційного процесу. Семантика, синтактика, прагматика 

журналістського наративу. Три критерії інформативності.  

Ефективність як міра результативності взаємодії з масовою аудиторією.  

Результативність як міра функціонального досягнення цілі. Можливі 

варіанти дії ЗМК на споживача інформації.  Формула дієвої результативності. 

Ефективність журналістської діяльності – показник успішності діяльності по 

досягненню встановлених цілей. Взаємозалежність ефективності та дієвості в 

журналістиці. 

Новинна інформація:  онтологічний   та гносеологічний сенси. 

Багатовимірність дефініції «новини». Методологічний базис досліджень 

журналістських новин, новинної комунікацї. 

Новини як одночасний засіб комунікації та інформації. Потреба в новинах як 

стимул виникнення та розвитку сучасного комунікативного простору. 

Дослідження диверсифікація мультимедійного (конвергентного) контенту 

новин. 

Журналістика нових медіа: конвергенція, яка заснована на інтернет-

комунікації, зміни параметрів  масової інформації як базової категорії 

інтернет-комунікації. Дискурс конвергентної журналістики в нових медіа. 

Створення, редагування та управління інтернет-контентом, виготовлення 

конвергентного дискурсу з урахуванням специфіки нового інформаційно-

комунікативного середовища. Журналістика та блогосфера, громадські медіа, 

громадська журналістика.    

 

 

Соціологія: основи теорії 

Соціологія в системі соціального знання. Дискусії про предмет соціології, 

місце і роль теоретичної соціології в її предметному полі. Соціологічне 

знання: структура, рівні. Функціональне призначення і суспільна роль 

соціології. Роль та місце соціології у структурі гуманітарного знання. 

Соціологія як покликання і як професія. Сучасні вимоги до наукової 

методології і розвиток соціології. Можливості публічної соціології. 

Актуальність соціологічного знання. Соціологічна проблема. Виклики 

сучасного суспільства. Ризики сучасного суспільства: поняття, ідентифікація.  

Поняття культури та проблеми її дослідження в соціології. Структура та рівні 

культури в соціологічному знанні. Компоненти культури. Різновиди 

культури. Шляхи впливу культури на соціальне життя індивідів і спільнот. 

Культурні особливості різних типів суспільств.  

Соціологічний погляд на особистість. Особистість в системі соціальних 

зв'язків. Погляд на особистість: соціологічний аспект. Структура особистості. 

Чинники, що впливають на формування особистості. Соціальна адаптація. 



Соціальні типи особистості. Соціальні статуси та ролі. Соціалізація: поняття. 

Основні теорії соціалізації.  

Соціологічна інтерпретація соціальних груп. Поняття популяції, статистичної 

групи, соціологічної категорії, соціальної категорії, соціальної групи, 

соціальної організації та критерії їх виділення. Різновиди соціальних груп, 

об‘єктивні та суб‘єктивні критерії їх класифікації. Синтетична типологія 

соціальних груп.  

Поняття «соціальна організація». Основні підходи до виділення соціально- 

історичних типів організації соціального життя. Соціологічний підхід до 

бюрократичної організації. Ефективність соціальних організацій. Моделі 

соціальних організацій.  

Соціальний інститут: поняття, основні підходи. Функції соціальних 

інститутів. Видове розмаїття соціальних інститутів. Розвиток соціальних 

інститутів. Атрибути соціальних інститутів. Інституціоналізація. 

Інституціональні системи (матриці). Інституціональна матриця: сутність, 

типи, основні властивості. Базові соціальні інститути сучасного суспільства. 

Тенденції у вивченні соціальних інститутів. Соціальні механізми 

функціонування медіаінститутів.  

Рівність і нерівність як проблема теоретичної соціології. Теорії соціальної 

нерівності. Нові соціальні нерівності та особливості їх соціологічної 

діагностики. Концепція соціальної нерівності за критерієм наявності 

соціальних ресурсів або капіталів різного об‘єму. Дихотомічна та ієрархічна 

модель пояснення нерівності.  

Поняття соціальної структури. Основні елементи соціальної структури (клас, 

соціальна група, соціальний прошарок, соціальна спільнота). Соціальна 

стратифікація в соціологічному знанні. Базові поняття теорії стратифікації. 

Сутність і функції соціальної стратифікації. Системні характеристики 

стратифікації. Структуралістський і функціоналістський підходи до 

соціальної стратифікації. Типи стратифікаційних систем. К. Девіс і У. Мур 

про стратифікацію. Класи і соціальні прошарки в соціологічній теорії: 

американська і європейська традиції.  

Соціальна мобільність: поняття, види, канали. Соціальна спільнота як 

предмет соціологічного аналізу. Теорія мобільності П. Сорокіна та її 

розвиток в сучасній теоретичній соціології. Вища школа як канал соціальної 

мобільності. Роль інституту сім‘ї в соціальній мобільності (порівняльний 

аналіз індустріального і постіндустріального суспільств). Соціальна 

мобільність і маргінальність. Особливості соціальної мобільності за Дж. 

Уррі.  



Поняття сучасності та постсучасності. Сучасна індивідуальність та 

атомізація суспільства. Критика сучасності. Післясучасність. Феномен 

постіндустріального суспільства. Соціологічна концепція «суспільства 

ризику»: еволюція, типологія та ознаки ризиків. Структура ризиків. 

Суб‘єктивний ризик та його формування. Ризики сучасної цивілізації.  

Феномен суспільства знання. Місце і роль освіти у суспільстві знання. 

Співвідношення концептів суспільства знань та інформаційного суспільства. 

Феномен інформаційного суспільства. Інформаційний капіталізм М. 

Кастельса. Управління інформацією, рефлексія, відстеження та 

маніпулятивні технології, концепція публічної сфери (Е. Гідденс та Ю. 

Габермас). Питання існування інформаційного суспільства.  

Влада у призмі соціологічного знання. Реляціоністський, структурно - 

функціональний та системний підходи до визначення феномену влади. 

Проблема влади та лідерства. Легітимне панування М. Вебера. Ресурси, 

функції та форми влади. Проблема влади у сучасному соціологічному знанні. 

Концепція символічної влади П‘єра Бурд‘є. Роль соціології в забезпеченні 

прозорості влади та її комунікацій з суспільством. Громадський контроль за 

діяльністю владних інститутів. Соціологічне знання в механізмі взаємодії 

суспільства та влади в сучасній Україні. Основні підходи до розуміння 

терміну «еліта». Поняття «еліти» в соціології. Теорії еліт. Ч. Райт Міллс та В. 

Парето про еліти. Маси у соціологічному розумінні. Х. Ортега-і- Гасет про 

взаємовідносини маси та еліти. Проблема «повстання мас» або «повстання 

еліт». Криза середнього класу: нові еліти.  

Основні підходи до проблеми соціального розвитку та прогресу. Соціальні 

зміни. Соціальні процеси та соціальний розвиток. Травма соціальних змін. 

Рівні культурної травми. Можливості переборювання соціальної травми. 

Поняття соціальної революції. Хід революції. Основні теорії та моделі 

соціальних революцій. Проблеми соціологічного дослідження сучасних 

соціальних революцій.  

Глобальна спільнота як об‘єкт соціологічного вивчення. Глобалізація як 

явище сучасності. Багатомірність поняття «глобалізація» в соціології. Теорії 

глобалізації: їх сутність, еволюція, класифікація. Образи глобального 

порядку або чотири картини глобалізації (за П. Штомпкою). Глобалізація і 

соціальна нерівність у соціологічному вимірі. Соціокультурні наслідки 

глобалізації. Соціальний рух глобалістів та антиглобалістів у соціологічному 

вимірі.  

Роль та місце соціології у сучасному суспільстві: світовий та український 

контекст. Основні напрямки розвитку української соціології у ХХІ ст. Нові 

соціальні нерівності у сучасному українському суспільстві. Військовий 



конфлікт та спроби його соціологічної рефлексії. Проблема імплементації 

європейських цінностей в українське суспільство.  

Соціологія перед викликами постмодерністського проєкта. Предмет 

соціологічної теорії постмодерна. Критика постомодерністського підходу. 

Мораль постмодерністського суспільства (за З.Бауманом). Відмінності 

ключових понять соціології модерна і постмодерна. Мода на соціологію і 

всередині неї. Сучасний стан і тенденції розвитку соціології. Місія соціології 

в сучасному світі. Особливості теоретизування про соціальний світ в умовах 

постмодерного проекту.  

 

Статистика в соціології 

 

Основні статистичні поняття та їх роль у формуванні методології соціальної 

статистики. Джерела та способи одержання статистичних даних. Статистичне 

спостереження: форми організації, вимоги до його проведення. Зведення та 

групування статистичних даних. Статистичний аналіз. Статистичний 

прогноз. Форми виразу статистичних показників в соціальній статистиці: 

абсолютні величини, відносні величини, середні величини.  

Застосування окремих статистичних методів у соціальній статистиці. Методи 

класифікації та групування в соціальній статистиці. Метод середніх величин. 

Ряди розподілу. Аналіз варіації в соціальній статистиці. Статистичний аналіз 

динаміки соціальних явищ і процесів: аналіз динамічних рядів та індексний 

метод. Графічні методи в соціальній статистиці. Особливості вивчення 

зв`язків соціальних явищ (процесів). Організація соціальної статистики, її 

форми, досвід різних країн світу. Організація статистики в Україні.  

 

Населення як статистична сукупність. Завдання статистики населення. 

Статистичне визначення кількості, природного, механічного (міграційного) 

та соціального руху населення. Перспективна чисельність населення. 

Статистичне вивчення сімей та домогосподарств. Поняття 

«домогосподарство» в статистичній практиці. Типологія сімей та 

домогосподарств у статистиці. Основні показники статистики 

домогосподарств.  

Основні напрямки, методи аналізу статистичних даних про склад населення. 

Переписи населення як джерело вивчення динаміки його соціального складу. 

Методи вивчення динаміки соціального складу населення. Роль статистичної 

інформації про рух і соціальний склад населення в практичній роботі 

соціологічних та соціальних служб. 

Основні напрямки статистичного аналізу узгодження соціальних, 

економічних та демографічних процесів на рівні країни, міста (регіону).  

Завдання статистики зайнятості і безробіття. Показники статистики 

зайнятості, їх значення та використання в статистичному та соціологічному 

вивченні проблем зайнятості. 



Безробіття як соціально-економічне явище. Статистичний аналіз безробіття: 

показники, напрямки статистичного аналізу, джерела статистичної 

інформації. Рівень безробіття за методологією МОП. Статистичний портрет 

безробітного. 

 

Сучасний стан і тенденції зайнятості в Україні у статистичному вимірі.  

Соціальне значення та завдання статистичного вивчення рівня життя 

населення. Поняття «рівень життя» та його межі в статистичній практиці. 

Система показників статистики рівня життя. Фактори, які впливають на 

рівень життя. Поняття «бідність». Види бідності. Статистичні методи 

визначення рівня бідності. Прожитковий мінімум. Розрахунки порогу 

бідності. Мінімальний споживчий бюджет. Коефіцієнт (рівень) бідності. Зони 

бідності. Соціальний портрет бідності. Досвід встановлення стандартів 

бідності в різних країнах. Малозабезпечені групи населення. Індекси 

людської бідності. Дослідження сімейних бюджетів як джерело статистичної 

інформації про рівень життя населення. 

 

Доходи населення та їх статистичне вивчення. Види доходів. Показники, які 

характеризують доходи населення. Показники диференціації доходів. 

Дефіцит доходу. Соціальні проблеми, пов’язані з диференціацією доходів 

населення. Завдання та система показників статистики споживання 

населенням матеріальних благ та послуг. Децільні коефіцієнти диференціації 

споживання. Коефіцієнти еластичності споживання. Вибіркові обстеження 

бюджетів домогосподарств. Джерела статистичної інформації про доходи 

населення і споживання матеріальних благ та послуг. 

 

Сучасні соціологічні теорії 

 

Структурні елементи теорії. Уявлення про соціальну дію в соціології Т. 

Парсонса.  

Теорія структурації  Е. Гідденса: поняття структури. 

Г. Гарфінкель: етнометодологія як модель опису та пояснення суспільніх 

процесів та явищ. Типи і рівні соціологічного теоретизування. П. Бергер та Т. 

Лукман: конструювання соціальної реальності. Системна теорія суспільства 

Н. Лумана.Соціологія символічних форм П. Бурдьє.“Драматургічний підхід” 

Е. Гоффмана. Основні поняття та принципи феноменологічної соціології А. 

Шюца. Мультипарадигмалізм і проблема мікро- та макросинтезу в 

соціологічній теорії.Концепція соціального обміну Дж. Хоманса. Теорія 

інтегративного обміну П. Блау.Теорія комунікативної дії Ю. 

Хабермаса.Діалектична теорія конфлікту Р.Дарендорфа. Конфліктологічний 

підхід Л. Козера.Теорія соціальної системи Т. Парсонса, характеристика її 

основних проблем.Р. Мертон про соціальну структуру та теорії середнього 

рівня. 

 

 



Методи досліджень медіакомунікацій 

 

Загальнонаукові теоретичні методи дослідження: сходження від абстрактного 

до конкретного; формалізація, гіпотеко-дедуктивний метод; класифікація, 

типологія. 

Загальнаукові емпіричні методи дослідження: спостереження, експеримент, 

порівняння, опис, вимірювання. 

Кількісні та якісні методи дослідження медіакомунікацій (кількісна та якісна 

методологія): загальні принципи. 

Етапи проведення емпіричних досліджень: підготовчий, основний, звітній. 

Вибірка в кількісних та якісних емпіричних дослідженнях медіакомунікацій.  

Спостереження як метод збору первинної інформації: сутність, різновиди, 

інструментарій спостереження, сфери застосування та можливості в 

дослідженні медіакомунікації. 

Медіаметричні дослідження аудиторії: сутність, інструментарій, сфери 

застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Веб-аналітичні дослідження медіакомунікації: сутність, інструментарій, 

сфери застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Експеримент в дослідженні медіакомунікацій: сутність, інструментарій, 

сфери застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Фокусоване групове інтерв’ю як метод збору первинної інформації: сутність, 

сфери застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Експертне опитування в дослідженні дослідження медіакомунікацій: 

сутність, різновиди, сфери застосування та можливості в дослідженні 

медіакомунікації. 

Контент-аналіз: сутність, сфери застосування та можливості в дослідженні 

медіакомунікації. 

Дискурс-аналіз у дослідження медіакомунікацій сутність, сфери 

застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Семіотичний аналіз у дослідження медіакомунікацій сутність, сфери 

застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

Наративний аналіз у дослідження медіакомунікацій сутність, сфери 

застосування та можливості в дослідженні медіакомунікації. 

 

Методологія та організація соціологічного дослідження 

 

Методологія й види соціологічного дослідження. Методологія, теорія й 

методи. Їхня роль у соціологічному дослідженні. Теоретико-прикладні й 

прикладні дослідження в соціології. Особливості розвідувального, описового 

й аналітичного дослідження. Повторні дослідження і їхні 

різновиди. Порівняльні дослідження в соціології.  

Програма соціологічного дослідження. Методологічний розділ програми 

соціологічного дослідження. Проблемна ситуація соціологічного 



дослідження. Об'єкт і предмет соціологічного дослідження. Мета й завдання 

соціологічного дослідження.  

Інтерпретація понять. Емпірична інтерпретація основних понять 

соціологічного дослідження. 

Операциональне визначення основних понять соціологічного дослідження. 

Роль гіпотези в соціологічному дослідженні. Основні види гіпотез у 

соціологічному дослідженні. Вимоги до гіпотез у соціологічних 

дослідженнях.  

Особливості виміру соціальних процесів. Фактори, що визначають точність і 

правильність виміру різних шкал. Стійкість шкали виміру, методи 

підвищення стійкості. Надійність інструментарію виміру соціальних 

процесів. Валидность інструментарію соціологічних досліджень і способи її 

підвищення.  

Методи шкалування. Проста номінальна шкала і її можливості у вимірі 

соціальних процесів. Використання порядкових шкал у соціологічних 

дослідженнях. Їхньої можливості у вимірі соціальних процесів. Метричні 

шкали, їхні переваги й недоліки.  

Вибірковий метод і проведення соціологічного дослідження. Процедури 

побудови вибірки. Генеральна й вибіркова сукупність. Параметри й 

статистики. Основа вибірки, одиниці відбору, одиниці спостереження й 

об'єкти репрезентації відбору в соціологічному дослідженні. Прості схеми 

імовірнісного відбору. Імовірнісний і систематичний відбір. Різновиду й 

можливості методів стихійного відбору. Складні схеми формування 

вибіркової сукупності. Багатоступінчаста вибірка. Особливості використання 

вибіркового методу. Достоїнства й недоліки основних методів формування 

вибіркової сукупності. Репрезентативність вибіркової сукупності, її основні 

критерії й способи контролю. Методи корекції вибірки. Основні вимоги до 

визначення обсягу вибіркової сукупності. Основні види погрішностей при 

використанні вибіркового методу. Причини виникнення помилок вибірки й 

способи зниження їхнього рівня.  

Етапи проведення соціологічного дослідження. План науково-дослідної 

роботи: робочий план, календарний план, мережевий графік. Пілотажне 

дослідження при підготовці соціологічного дослідження. Підготовка 

інструментарію. Польова робота. Інтерпретація даних, написання звіту і його 

презентація.  

Організація й презентація результатів масового соціологічного дослідження. 

Організаційна структура робочої групи. Розрахунок кількості інтерв'юерів. 

Види контролю якості збору даних. Контроль і ремонт вибіркової сукупності. 

Організаційно-економічні аспекти проведення соціологічного дослідження. 

Кошторис соціологічного дослідження.  



 

Методи збору соціологічної інформації 

Типологія методів і технік збору даних: різновиди опитування, 

спостереження, аналізу документів. Вибір стратегіі дослідження: методологія 

якісного та кількісного дослідження. Вибір дослідницького дизайну: 

особливості експерементів, кейс-стаді, крос-секційних, лонгитюдних та 

порівняльних досліджень. Вплив на вибір методів збору даних критеріїв 

якості соціологічної інформації: надійності та валідності. Типи валідності: 

конструктна, внутрішня, зовнішня, екологічна.  

Поняття вимірювання в соціології. Методологічні основи кількісних 

емпіричних досліджень. Вимірювальні процедури в емпіричному 

дослідженні. Основні поняття: ознака-змінна, індикатор, шкала, 

спостережувані і латентні змінні. Репрезентаційній теорія вимірювання. Рівні 

виміру. Значення їх виділення для соціолога. Основні типології шкал. 

Шкалювання. Операціоналізація ознак.  

Опитування і його різновиди. Загальна характеристика опитувального 

методу, види одержуваної в опитуваннях інформації. Класифікація 

опитувальних методів за змістом, організацією, місцем проведення, рівнем 

компетентності респондентів, стандартизації інструментарію. Опитування у 

форматі кейс-стаді, суцільні і вибіркові опитування, масові опитування. 

Різниця технік проведення опитування: інтерв'ю та анкетні опитування.  

Особливості методу інтерв'ю, переваги і недоліки методу інтерв'ю. Різновиди 

інтерв'ю: стандартизоване і полустандартизоване, фокусоване, відкрите, 

наративне. Особливості проведення інтерв'ю за місцем проживання, 

вуличних опитувань, телефонних інтерв'ю. Особливості роботи інтерв'юера, 

«ефект інтерв'юера». Вимоги до інтерв’юера.  

Особливості анкетних опитувань, переваги та недоліки методу. Різновиди 

анкетування: очні та заочні анкетні опитування. Особливості проведення 

поштових опитувань, пресових опитувань, онлайн-опитувань. Тема 6. Види і 

формати питань стандартизованого опитування  

Поняття інструментарію опитування. Питання-індикатори. Відкриті, закриті 

та напівзакриті питання. Характеристика та особливості застосування питань 

різного формату: прямі і непрямі, особисті та безособові, проективні, 

сенситивні. Прийоми стимулювання щирості респондентів в сенситивних 

питаннях. Особливості використання питань різного призначення: 

контрольні питання та питання-пастки, питання-фільтри та ін. Табличні 

питання.  

Вимоги до складання стандартизованого опитувальника. Відмінності анкет 

від бланків інтерв'ю. Особливості кодування питань. Структура 



опитувальника: вступна частина і звернення до респондента, інструкція для 

респондента, соціально-демографічний блок (паспортичка), тематичні блоки, 

заключна частина. Правила композиції опитувальника: прості і складні 

питання, загальні і окремі питання, "ефект луни". Організація простору 

опитувального листа, вимоги до дизайну анкет. Особливості онлайн-форм. 

Етапи роботи над опитувальником: етап штурму та етап облоги. Структура 

команди польового дослідження.  

Метод фокус-груп в соціології. Теоретико-методологічні засади методу, межі 

застосування. Етапи організації фокусованого групового інтерв’ю. 

Визначення статусу та мети отриманих даних. Визначення кількості та 

чисельності фокус-груп. Процедури відбору респондентів. Формування 

інструментарію: скрінінг-анкета та гайд. Вимоги до гайду, головні помилки 

формування гайду. Вимоги до модератора.  

Метод контент-аналізу. Поняття документу в соціології. Види документів. 

Забезпечення достовірності документальної інформації. Види аналізу 

документів. Якісний та кількісний аналіз документів. Особливості 

проведення контент-аналізу. Особливості контент-аналізу даних ЗМІ. 

Контент-аналіз даних Інтернет. Процедура контент-аналізу. Формування 

інструментарію: визначення категорій аналізу, одиниць аналізу та одиниць 

рахунку. Представлення результатів даних контент-аналізу.  

Метод спостереження. Види спостереження: якісне та кількісне 

(нестандартизоване та стандартизоване спостереження). Процедура та етапи 

включеного нестандартизованого спостереження. Види дослідницьких 

нотаток.  

Метод експерименту в суспільних науках. Види експериментів, 

експерементальні плани: паралельний та послідовний експерименти. 

Процедури формування контрольної та експериментальної групи: попарного, 

частотного вирівнювання, рандомізація.  

Метод соціометрії. Межі застосування методу соціометрії. Поняття малої 

групи. Математичні методи вимірювання соціально- психологічних стосунків 

у групі. Етапи соціометричного опитування, принципіальні відмінності від 

соціологічного опитування.  

 

Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації 

Поняття  “соціологічна інформація», її різновиди. Соціологічна інформація та 

емпіричні дані. Види соціологічної інформації: за критерієм 

первинності/вторинності; за критерієм виду досліджуваних даних. Банки 

соціологічної інформації як джерело соціологічних даних. Процедури 

обробки та аналізу даних у соціологічній практиці: поняття, місце і роль у 



соціологічному дослідженні. Методологічні принципи аналізу соціологічних 

даних.  

Мета застосування математичних методів в соціології: опис, пояснення та 

прогнозування соціальних процесів і явищ. Основні напрямки використання 

математичних методів в соціології. Специфіка та труднощі застосування 

математики в соціології. Логіка та основні етапи аналізу соціологічних 

даних. Статистичні методи аналізу даних та задачі, що розв’язуються з їх 

застосуванням. Якісні та кількісні методи аналізу даних.  

Вимірювання. Поняття шкали вимірювання. Номінальні шкали, порядкові 

шкали, інтервальні шкали, шкали відношень: припустимі перетворення, 

припустимі арифметичні операції, властивості, приклади.  

З чого починається обробка даних соціологічного дослідження? Планування 

обробки даних соціологічного дослідження: 1) вибір комп'ютерної програми; 

2) визначення методів аналізу даних. Етапи обробки даних соціологічного 

дослідження.  

Огляд різноманітних програм обробки кількісних та текстових даних, 

можливості обробки фото, аудіо, відео, мультимедіа та інших даних. 

Інтелектуальні технології аналізу даних.  

Представлення даних у комп'ютері й особливості представлення 

соціологічної інформації. Матриця «об'єкт – ознака» та її роль у соціології. 

Приклади емпіричних даних, що представлені у вигляді матриці «об'єкт – 

ознака». Інші види соціологічних даних. Приклади.  

ОСА – пакет для обробки соціологічних анкет, його переваги й недоліки. 

Правила введення даних у пакеті ОСА: паспорт масиву анкет; масив анкет. 

Файли, у яких зберігаються дані емпіричного дослідження. Створення 

паспорту масиву анкет. Особливості опису ознак, виміряних за допомогою 

різних шкал: метричних, порядкових, номінальних, номінальних із 

сумісними альтернативами. Редагування паспорту масиву анкет. Введення 

даних у пакеті ОСА та створення файлу, що містить масив анкет. 

Редагування масиву анкет у пакеті ОСА.  

Представлення даних в пакеті SPSS. Способи введення даних у пакеті SPSS 

та створення файлу, що містить масив анкет: 1) створення масиву анкет за 

допомогою спеціального модуля Data Entry; 2) введення даних в редакторі 

даних SPSS; імпорт даних з ОСА в SPSS.  

Поняття фільтра. Призначення фільтра. Необхідність побудови фільтрів при 

аналізі емпіричних даних. Теоретична типологізація та її перевірка при 

аналізі емпіричних даних. Правила побудови фільтрів у пакеті ОСА. 

Приклади. Особливості побудови фільтрів для номінальних шкал із 



сумісними альтернативами. Приклади. Правила побудови фільтрів у пакеті 

SPSS.  

Візуалізація соціологічних даних: сутність, функції, різновиди, методи 

візуалізації, приклади візуалізації. Візуалізація ілюстративна та когнітивна, 

інфографіка. Методи візуалізації одновимірних розподілів. Приклади. 

Методи візуалізації двовимірних розподілів. Приклади. Культура 

оформлення та презентації візуалізованих даних. Вимоги до оформлення та 

презентації візуалізованих даних  

Сутність статистичного виводу і статистичного висновку. Процедури 

статистичного висновку. Особливості точкового та інтервального 

оцінювання. Довірчий інтервал та його застосування у соціологічній 

практиці. Різновиди статистичного виводу: статистичне оцінювання та 

статистична перевірка гіпотез.  

Призначення методів статистичного оцінювання. Умови для проведення 

статистичного оцінювання. Види статистичного оцінювання: точкове 

оцінювання; інтервальні оцінювання. Підґрунтя статистичного оцінювання та 

перевірки гіпотез: 1. Центральна гранична теорема; 2. Вибірковий розподіл 

даних. Сутність понять «статистика», та «параметр», «ймовірність». Довірчій 

інтервал: сутність, розрахунок. Приклади застосування довірчих інтервалів в 

соціологічному дослідженні.  

Сутність факторного аналізу. Головна ідея методів факторного аналізу даних. 

Задачі, що розв’язуються із застосуванням факторного аналізу. Основні 

поняття факторного аналізу: фактор, факторне навантаження, факторне 

значення, загальність та специфічність. Вимоги до даних для факторного 

аналізу. Інтерпретація факторних навантажень. Оцінювання загальності. 

Методи факторного аналізу: головних компонентів, головних факторів, 

максимальної правдоподібності. Методи обертання факторних рішень: 

варімакс, квартімакс, облімін.  

Кластерний аналіз. Загальна ідея автоматичної класифікації та групування 

об’єктів. Застосування кластерного аналізу для побудови типологій об’єктів 

та для вивчення взаємозв’язку між ознаками. Відбирання ознак для 

проведення кластерного аналізу. Вибір відстані. Аксіоми метрики. Приклади 

метрик для ознак у номінальних, порядкових та метричних шкалах. 

Інтерпретація та оцінка надійності результатів кластерного аналізу.  

Оцінка ефективності інформаційно-комунікативних кампаній 

 

Об'єм продажу, прибутковість і ROI в оцінці ефективності рекламних 

кампаній.  Показник медіа-плану GRP як джерело оцінки ефективності 

рекламної кампанії.  Комунікаційні ефекти реклами: знання (популярність) 

торгової марки.  WARC-фрейм оцінки креативної ефективності реклами. 



AMEC-фрейм оцінки зв’язків з громадськістю. Барселонські принципи 

вимірювання і оцінки ефективності PR. Розрахунок ER для соціальних 

мереж. KPI для PR-фахівця у соцмережах. Макромодель оцінки PR-кампаній 

джо Макнамари. Оцінка ефективності внутрішніх комунікацій Ангели 

Сінікас. 

 

 

Соціологія культури 

 

Соціологічне розуміння зв’язків людини, суспільства та культури.Онтологія 

сучасного суспільства: принципова нецілісність та множинність.Феномен 

влади, прямі й дискурсивні влади.Поняття культурних механізмів 

влади.Символ як елемент культури.Символічний простір, символічний 

капітал, символічна влада.Символ в процесах номінації, класифікації, 

кодифікації.Соціологічне визначення ритуалу.Ритуал і цінності, соціальні 

інститути та пам’ять спільноти.Специфіка ритуалів у сучасному суспільстві. 

Свята.Ритуали в процесах легітимації влади.Міф в культурі. Характеристики 

міфологічного мислення.Міф та суспільство. Три аспекти зацікавленості 

соціології міфом.Міф та цінності.Міфологічне мислення та явище 

натуралізації.Культурна неоднорідність та поняття 

полікультурності.Концепти осягнення культурної неоднорідності.Критика 

концептів культурної неоднорідності та її критерії.Інший в перспективі 

полікультурного суспільства.Соціокультурна номенклатура 

Іншого.Культурні механізми розрізнення груп та категорій: чужий та ворог в 

перспективі реалізації влади в суспільстві.Культурне розмаїття як ресурс 

розвитку.Культурна політика національної держави та проблеми 

толерантності. 

 

Соціологія економіки 

 

Економіка і соціологія: етапи взаємодії і відповідь на виклики цифрового 

суспільства. Особливості підходу соціолога та економіста до аналізу 

економічних явищ (процесів). Етапи взаємодії між економічною теорією і 

соціологією економіки. Обмеженість економічного підходу до аналізу 

соціальних практик, явищ і процесів.  

Роль соціології економіки в поясненні динаміки економіки України. 

Соціальні фактори економічного розвитку. Методика и техніка соціологічних 

досліджень у сфері економіки. 

Соціально-економічна структура суспільства і соціальні нерівності. Основні 

напрямки соціально-структурного аналізу економіки. Еволюція економічних 

інститутів суспільства та їх вплив на соціальну стратифікацію.  

Моделі соціально-економічних структур. Економічна стратифікація: 

об’єктивні та суб’єктивні виміри. Соціально-економічні групи. Економічна 

мобільність: визначення поняття, його операціоналізація. Соціально-

економічні групи з погляду їх доходів. Соціальна картина розподілу доходів 



в сучасному українському суспільстві. Бідність і багатство в економіко-

соціологічному вимірі. Соціальна нерівність у вимірі соціології економіки. 

Економічна мобільність в соціологічному вимірі. Нові рівні експлуатації та 

соціальної стратифікації, що складаються у віртуальному просторі.  

Економічна культура та економічна свідомість. Роль культурних факторів у 

розвитку економіки. Економічна культура: поняття, складові, функції, рівні 

реалізації. Інституційний і особистісний аспект економічної культури. 

Методи соціологічного вивчення економічної культури. 

Ринок у соціокультурному вимірі. Конкуренція як соціальний процес. 

Формування нової конкурентної ситуації в умовах постіндустріального 

суспільства. Параметри соціологічного вмвчення послуг.  

Соціальна сутність економічної поведінки. Особливості соціологічного 

вивчення економічної поведінки. Соціологічна діагностика економічної 

поведінки: критерії, показники, чинники. Зміст, структура та функції 

економічної поведінки.  

Види економічної поведінки. Деструктивні форми економічної поведінки, їх 

класифікація, соціологічні характеристики. Поведінка у сфері споживання в 

соціологічному вимірі. Суспільство споживання і його основні тенденції. 

Місце споживання серед цінностей суспільства, класу, групи, особистості. 

Поведінка у сфері підприємництва в соціологічному вимірі. Соціокультурні 

моделі підприємницької поведінки. Методи соціологічного вивчення 

підприємницької поведінки. Зміст, типи та механізми формування 

підприємницької культури. Поведінка у сфері зайнятості і на ринку праці в 

соціологічному вимірі. Основні моделі зайнятості в сучасному світі, їх 

соціологічні характеристики. Соціальні функції ринку праці. 

 

Основи маркетингу 

 

Різновиди маркетингу: маркетинг споживчих товарів, маркетинг послуг, 

маркетинг у сфері некомерційної діяльності. Функції маркетингу. Загальні й 

специфічні функції маркетингу. Маркетинг як управлінський процес. Відділ 

маркетингу в структурі організації. Функції та задачі маркетингової служби. 

Поняття маркетингового середовища. Взаємодія з маркетинговим 

середовищем. Макросередовище та мікросередовище маркетингу. Внутрішнє 

та зовнішнє мікросередовище маркетингу: чинники й суб’єкти 

мікросередовища. Основні типи посередників. Контактні аудиторії. 

Макросередовище маркетингу та його складові. Чинники макросередовища, 

стан і тенденції розвитку в світі й Україні. 

Соціальна відповідальність і етика маркетингу. Критика маркетингу. 

Соціально-відповідальний маркетинг. Принципи взаємовідносин маркетингу 

й суспільства. Відносини із споживачами. 

Сегментація ринку: сутність і мета. Поняття сегмента. Рівні та принципи 

сегментації ринків. Види сегментації: макросегментація та мікросегментація. 

Параметри сегментації ринку: географічні, демографічні, економічні, 

соціальні, психографічні, поведінкові. Вибір цільового сегменту ринку, 



критерії його оцінювання. Стратегії охоплення ринку: цільовий, 

диференційований і масовий маркетинг. Критерії ефективної сегментації. 

Позиціонування товару на ринку. Поняття товару. Поняття послуги. Набір 

споживчих параметрів товару. Класифікація товарів широкого вжитку. 

Стратегії позиціонування: за характеристиками товару; за перевагами; за 

використанням/застосуванням; за асоціаціями; за споживачами; за певним 

культом; за походженням; за ставленням до конкурентів; за товарною 

категорією; за співвідношенням «ціна – якість». Основні помилки 

позиціонування. Ключові чинники успішного позиціонування. 

Конкурентоспроможність товарів на ринку. Чинники 

конкурентоспроможності. Конкурентні переваги, побудовані на якості 

товару. Поняття диференціювання товару. Напрями диференціювання 

(диференціювання продукту; супутніх послуг; персоналу; каналу розподілу; 

іміджу). Умови успішного диференціювання. 

Життєвий цикл товару та його концепція. Критерії виокремлення етапів 

життєвого циклу. Етапи життєвого циклу товару: етап виведення на ринок, 

етап зростання, етап зрілості, етап занепаду. Стратегії маркетингу на різних 

етапах життєвого циклу товару: цілі й характеристики. 

Поняття маркетингового дослідження. Розроблення концепції 

маркетингового дослідження. Предмет і об’єкти маркетингового 

дослідження. Мета й завдання маркетингового дослідження. Принципи 

маркетингового дослідження.  

 

Соціологія особистості та девіантної поведінки 

 

Структура особистості Поняття структури особистості. Зовнішня та 

внутрішня структура особистості. Класифікація потреб: ієрархія потреб за А. 

Маслоу, система потреб Е. Фромма. Поняття інтересу. Особисті, групові та 

державні інтереси. Цінності особистості та їх види. Ціннісні орієнтації як 

ієрархія цінностей. Поняття настанови та диспозиції. Вищі та нижчі 

диспозиції. Мотиви та їх види: домінуючі та фонові, реальні, демонстративні 

та захисні. Соціальна роль та соціальний статус. 

Соціалізація особистості. Соціалізація особистості як процес інтеграції 

індивіда у суспільство. Фактори соціалізації: макрофактори (країна, 

суспільство, етнос тощо); мезофактори (регіон, ЗМІ, субкультура тощо); 

мікрофактори (сім’я, школа, однолітки, сусіди тощо). Основні моделі 

соціалізації: когнітивна модель (Ж. Піаже), “Я-теорія” Дж. Міда, еволюційна 

модель соціалізації Е. Еріксона.  

Соціальна адаптація особистості Поняття соціальної адаптації. Основні 

способи соціальної адаптації: асиміляція, акомодація, коадаптація, 

реадаптація, дезадаптація. Основні підходи до дослідження адаптації: 

функціоналістський, інтеракціоністський, еволюційний. Теорія адаптації Р. 

Мертона та форми індивідуального пристосування: конформність, інновація, 

ритуалізм, ретретизм, заколот. Види соціальних адаптацій особистості: 



економічна, трудова, освітньо-педагогічна, екологічна, політична. 

Соціальної норми і цінності, процес соціалізації особистості та девіантна 

поведінка. 

Що є девіація? Природа девіації: соціальні характеристики і соціальні ефекти 

девіації; 

Девіантна поведінка і соціальний контроль. Інформаційне насильство як вид 

девіантної поведінки в сучасному світі (поняття, основні види/ форми, 

попередження/ боротьба). Девіантна поведінка в Інтернет-середовищі 

(поняття, основні види/ форми, попередження/ боротьба). 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основи теорії комунікації 

 

Адамьянц Т. З. Социальные коммуникации: учебник для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во Юрайт, 2018. 200 с. 

Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А., Швед Н. Г. Основы 

интегрированных коммуникаций: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Москва: Юрайт, 2017. 486 с. 

Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології 

ХХІ століття. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. 

260 с.  

Основы теории коммуникации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.]; под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. 

Гудкова. Москва: Изд-во Юрайт, 2017. 193 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики; пер. с англ. Харьков: 

Гуманитарный центр, Науменко А. А., 2015. 688 с. 

Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. 564 с. 

Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. М. А. Василика. Москва: 

Гардарика, 2006. 615 с. 

Communication theory & research: Communication theory and research: an EJC 

anthology / Ed. by Denis McQuail a. o. London et al.: Sage publications, 2005. X, 

306 p. (European journal of communication). 

Ling R., Donner J. Mobile communication. Cambridge: Polity press, 2009. 200 p. 

Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник 

/ Отв. ред. М. И. Панов. Москва: ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2005. 960 

с. 

 

 

 

 

Теорія та практика зв’язків з громадськістю 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=261
http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/novinki/303-vid-pokemoniv-do-gibridnih.html
http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/novinki/303-vid-pokemoniv-do-gibridnih.html


Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д.  Самое главное в PR/ пер. С англ..- 

СПб.: Питер, 2004.- 560с.  

Катлип, Скотт, М., Сентер, Аллен, Х., Брум, Глен, М.Паблик рилейшнз. 

Теория и практика.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.-624 с. 

Королько В.Г. Некрасова О.В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, 

методика, практика. Наукові основи, методика, практика: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів/ 3-е вид. Доп. і перероблене -К.: Вид. 

дім “Києво-Могилянська академія”, 2009.- 831 с. 

Кривоносов А.Д. PR – текст в системе публичных коммуникаций.- 2-е изд., 

доп.- СПб.: «Петербургское  Востоковедение», 2002.- 288 с. 

Огилви Девид. О рекламе.-М.: Издательство Манн, Иванов и Фабер, 2012.-

240 с 

Почепцов Г. Від покемонів до гібрідних війн: нові комунікативні технології 

ХХІ століття.- Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2017.- 260 с. 

Сайтел Фрейзер П. Современные паблик рилешнз. М.: Консалтинговая 

группа “Имидж-Контакт”: ИНФА – М, 2002.-592 с. 

Слободянюк Э.П. Клад копирайтера/ Элина Слободянюк.- 

Харьков:Фолио,2017.-220 с. 

Шульц Говард, Гордон Джон.-Київ.: «Наш Формат», 2017.- 408 с.  

Якокка Лі. Автобіографія/ Лі Якокка, Вільям Новак; пер. з англ. Г 

Литвиненко.- Х.: Вид-во «Ранок»: «Фабула», 2019.-384 с. 

 

 

Комунікативні технології у соціальних медіа 

 

Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с 

помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и 

других современных технологий. – М. : Изд-во: Альпина Паблишер, Юрайт, 

2010. – 384 с. 

Данченок Л. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые 

коммуникации / Л. Данченок. – СПб : Питер, 2013. – 288 с. 

Декерс Э. Маркетинг в социальных медиа. Просто о главном / Э. Декерс, Дж. 

Фоллс; пер. с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 336 с. 

Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. Книга-муза для покорения 

клиентов в интернете / Д. Каплунов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

496 с. 

Кеннеди Д. Жесткий SMM: Выжать из соцсети максимум / Д. Кеннеди, К. Уэлш-

Филлипс; пер. с англ. – М. : ООО «Альпина Паблишер», 2017. – 380 с. 

Роуз Р. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по 

созданию лояльной аудитории для вашего бизнеса / Р. Роуз, Д. Пулицци; пер. 

с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с. 

Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй / А. Симмонс. – 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 141 с. 

Фергюсон Н. Площі та вежі. Соціальні зв’язки від масонів до фейсбуку / Н. 

Фергюсон; пер. з англ. Катерина Диса. – К. : Наш формат, 2018. – 552 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/


Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – М. : Манн, Иванов 

и Фербер, 2013. – 240 с. 

Бхаргава Р. Рождение i-брендов. Как выжить компаниям в эпоху социальных 

сетей / Р. Бхапгава. – М. : Эксмо, 2010. – 304 с. 

Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, 

Twitter и другие инструменты продвижения в Сети / Л. Вебер. – М. : 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320 с. 

Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к 

человеческой душе / Филип Котлер; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2012. – 240 с. 

Кошик А. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики / А. 

Кошик. – М. : Диалектика, 2011. – 528 с. 

Макконелл Х. Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и 

блогосфере / Х. Макконелл. – М. : Вершина, 2007. – 192 с. 

Одден Л. Продающий контент Как связать контент-маркетинг, SEO и 

социальные сети в единую систему / Ли Одден; пер. с англ. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. – 384 с. 

Скотт Д. М. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные 

сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного 

контакта с покупателем / Д. М. Скотт.  – М. : ООО «Альпина Паблишер», 

2011. – 411с. 

Яцько Н. Б. PR та маніпуляції: практичний словник / Н. Б. Яцько. – К. : 

Видавець Карпенко В.М., 2013. – 472 с. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных 

сетях / А. Сенаторов. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 153 с. 

Вайнерчук Г. Информационный удар. Как сделать, чтобы в шумном 

медиамире услышали именно тебя / Г. Ванерчук. – СПб. : Питер, 2015. – 240 

с.  

Куалман Э. Безопасная Сеть. Правила сохранения репутации в эпоху 

социальных медиа и тотальной публичности / Э. Куалман. – М. : Альпина 

Паблишер, 2017. – 214 с. 

 

 

Основи журналістики 

 

Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посібн. / пер. з нім. В. 

Климченко, А. Баканов. − К. : Академія  Української  Преси, 2011. − 262 с. 

Животко А. П. Історія української преси : навч. посіб. для студ. ф-тів 

журналістики вищих закл. освіти / М. Тимошик (упоряд.). − К. : Наша 

культура і наука, 1999. − 368 с 

Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / 2-ге 

вид., перероб. і доп. − Львів : ПАІС, 2004. − 268 с. 

Квіт С. Масові комунікації :  Підручник. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська 

академія», 2008. − 206 с. 

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_32476.html
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_32476.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2435246/


Крейґ Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / 

пер. з англ. А. Іщенка. − К. : Києво-Могилянська академія, 2007. − 324 с. 

Ла Рош, фон В. Вступ до практичної журналістики : навч. посіб. / пер. з фр. − 

К.: Академія Української Преси, 2005. — 229 с. 

Лубкович І. М. Соціологія і журналістика : підруч. для журналістів . −  Львів 

: ПАІС, 2005. −  176 с. 

Рус-Моль Ш. Журналістика : посіб. / пер. з нім. В. Климченко; наук. ред. В. 

Іванов. −  К. : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2013. −   343 

с. 

Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / пер. з нім. за загал. ред. В. 

Ф. Іванова та А. Коль. −  К. : Академія Української Преси, Центр Вільної 

Преси, 2006. −  308 с. 

Чекмишев О.А. Основи професіональної комунікації: Теорія і практика     

новинної журналістики. – К.: Логос, 2004. 

Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн журналістики / пер. з 

нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. −  К. : Академія української 

преси, Центр вільної преси, 2014. −  358 с. 

 

Соціологія: основи теорії 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 

655 с.  

Соцiологiчна теорiя: традицiї та сучаснiсть: Навчальний посiбник / За ред. А. 

Ручки. К.: Інститут соціології НАН України, 2007. 363 с.  

Соціологія: Навчальний посібник. 4-те вид., перероб. і доп. / За ред. С. О. 

Макеєва. К.: Т-во «Знання», 2008. 566 с.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
      

Атестаційний білет складається з 4 питань. Атестаційне випробування 

спрямоване на виявлення навичок самостійного критичного мислення й 

письмового аргументованого послідовного викладу власних думок. 

Відповідаючи на питання з екзамену, студент повинен показати вміння чітко, 

логічно й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, точно 

та повно відтворювати факти, прізвища, назви праць вчених, конкретні 

концепції та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові зв‘язки, 

ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої 

висновки.  

 

       

Кількість балів за відповідь на кожне 

питання розподіляється таким чином 

 
 

 

 

 

1  

питанн

я 

 

2 

питанн

я 

 

3 

питанн

я 

 

4 

питанн

я 

Повнота, логічніть та послідовність 

розкриття теми питання 

       

  
 

6 балів 6 балів 6 балів 6 балів 

  Самостійність відповіді та її    

  відповідність темі питання 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

 Знання теоретичного матеріалу 

 (з точними посиланнями на назви  

 праць вчених, конкретні  

 теорії), вміння аналізувати їх,   

 виділяти  причинно-наслідкові зв‘язки 

  10 балів  

 

8 балів 7 балів 7 балів 7 балів 

 Аргументованість висновків, вміння  

 відрізняти головне від другорядного  

5 балів 6 балів 6 балів 6 балів 

 Грамотність, охайність оформлення  

 екзаменаційної роботи  

1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Усього 
25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 

100 балів 

 

      

 



 Максимальна кількість балів, яку можна отримати за результатами 

атестаційного екзамену – 100 балів. Підсумкова  оцінка  виставляється  за  

чотирирівневою шкалою оцінювання: 

 

 

Сума балів за 

Атестаційний екзамен 

Оцінка 

для чотирирівневої 

 шкали оцінювання 

  90 − 100 відмінно 

70 − 89 добре 

50 − 69 задовільно 

  1 − 49 незадовільно 

 

 


