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Спеціальність     061 Журналістика 
Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  
Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  
Форма контролю – диф. залік.  
 
 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг і промоція видань» є формування 
формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі редакційного маркетингу, 
вивчення особливостей та тенденцій ринку друкованої продукції, оволодіння методами 
маркетингових досліджень, набуття практичних навичок щодо просування продуктів видавничої 
діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг і промоція видань» є 
теоретичне обґрунтування необхідності застосування інструментів маркетингу у розробці та 
просуванні друкованої продукції України, якомога ефективніше вміти донести товар до 
споживача за допомогою досконалого знання механізму дії маркетингу і промоції видань, 
знати особливості використання сучасних технічних засобів інформації в реалізації 
рекламних програм та процесів.. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 
професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 
соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. ЗК01. Здатність 
застосовувати знання в практичних ситуаціях. СК05. Здатність ефективно просувати створений 
медійний продукт.  СК08. Здатність комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори та 
здійснювати їх експертну оцінку. СК13. Здатність здійснювати аналіз інформації, досліджувати 
громадську думку, ринок споживачів та здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання 
інформації..  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 
результатів: ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. ПР16. 
Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування як на інформаційного 
контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію. ПР17. Розміщувати оперативну 
інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.ПР20. Комплексно 
аналізувати літературні та публіцистичні твори та здійснювати їх експертну оцінку. 
ПР25.Аналізувати інформацію, досліджувати громадську думку, ринок споживачів та здійснювати 
аналітико-синтетичне опрацювання інформації.  

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: професійна діяльність у 
медіагалузі.  
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