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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: озброєння здобувачів вищої освіти  теоретичним та прикладними 
основами соціально-комунікаційних процесів, в яких виникають, стихійно 
формуються, або свідомо конструюються іміджеві явища – імідж персони, 

організаційної структури, товару, послуги, країни, міждержавних відносин 
тощо; аналізується діяльність іміджмейкера по проектуванню, розробці та 

практичному втіленню іміджів. 
 

Завдання:  

 засвоєння сутності іміджології як науки, мети та завдань курсу, місця 

іміджології у системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з 

громадськістю, місця категорії «імідж» у міждисциплінарному науковому 
дискурсі; 

 вивчення функцій іміджу; 

 виявлення психологічних компонентів іміджу;  

 вивчення типології іміджів  та психологічніх характеристик кожного типу; 

 вивчення способів формування іміджу політичних лідерів; 

 вивчення специфіки індивідуального й організаційного іміджу; 

 розуміння поняття іміджевої стратегії; 

 орієнтація в розумінні іміджевих стратегій; 

 поняття інструментарію в іміджології та специфіка його використання; 

 порівняння психологічних аспектів діяльності та іміджу політичних лідера 

і аутсайдера; 

 усвідомлення змістовних та іміджевих засад діяльності політичного та 

державного діяча; 

 вироблення навичок у галузі іміджевої комунікації; 

 відпрацювання основ технології політичного піару за допомогою іміджу; 

 вивчення досвіду формування іміджу організації на прикладі провідних 

корпорацій світового рівня. 
Предмет: теоретичні та практико-технологічні аспекти формування 

іміджу.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
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спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у 
своїй професійній діяльності. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 

позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 
СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 

технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання) 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 

цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 
соціальнокомунікаційних наук. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 
доступних інтернет-платформах. 

ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 
знання для просування організацій, товарів та послуг і створення їх 

сприятливого іміджу. 
ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-

комунікаційній діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 
громадськістю та реклами», «Соціальні комунікації», «Корпоративні 

комунікації». 
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2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
годин 

Аудиторні години 

С
а
м

о
с
т
ій

н
а 

р
о

б
о

т
а 

Л
е
к
ц

ії
 

П
р

а
к
т
и

ч
н

і 

(с
е
м

ін
а
р

сь
к
і)

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р
н

і 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в
і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л

ьн
і 

Розділ 1. Структура та функції іміджу. Іміджеві технології 

1.1. Іміджологія в системі наук про 

людину, її об’єкт та предмет 
16 2 2 

   
12 

1.2. Поняття про імідж, його структуру 
та функції 

18 2 4 
   

12 

1.3. Типи та види іміджів. Іміджеві 

технології   
20 4 4 

   
12 

 Разом за 1 розділ 54 8 10    36 

Розділ 2. Практика побудови іміджу 

2.1. Імідж особистості. Специфіка 

чоловічого та жіночого іміджу 
22 4 4 

   
14 

2.2. Імідж організацій. Імідж подій та 
процесів 

22 4 4 
   

14 

2.3. Імідж країни та шляхи його 

формування 
22 4 2 

   
16 

 Разом за 2 розділ 66 12 10    44 

 Разом за 3 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 

 

 
3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ІМІДЖУ. ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

ТЕМА 1.1. ІМІДЖОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ, 
 ЇЇ ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 

 
Поняття «імідж» у системі наук про людину.  Споріднені науки, в яких 

вивчається іміджеві тематика: зв’язки з громадськістю, соціологія, соціальна 
психологія, комунікативістика, конфліктологія, маркетинг, політологія, 

політична психологія, менеджмент, риторика. Імідж у якості об’єкта  
дослідження. Предметне поле іміджології. Мета та завдання курсу 

«Іміджологія». Об’єкти  та предмет іміджології. 
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ТЕМА 1.2. ПОНЯТТЯ ПРО ІМІДЖ, ЙОГО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ 
 

Різноманітні концепції іміджу в історії іміджології  та в сучасності.  
Визначення іміджу як поняття, об’єктивного явища та символічного 
утворення. Структурні елементи та аспекти іміджу. Взаємозв’язок 

структурних елементів іміджу. Перелік та аналіз функцій іміджу, їх 
характеристики.  

 
ТЕМА 1.3. ТИПИ ТА ВИДИ ІМІДЖІВ. ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Типи іміджів. Специфіка індивідуального й організаційного іміджу. 

Види іміджів. Поняття іміджевої технології. Можливі підстави класифікації 
іміджевих технологій. Типи публічних іміджів. Іміджевий інструментарій та 

особливості його застосування. Розповсюджені прийоми конструювання 
іміджу.  

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ПОБУДОВИ ІМІДЖУ 
 

ТЕМА 2.1. ІМІДЖ ОСОБИСТОСТІ. СПЕЦИФІКА ЧОЛОВІЧОГО ТА 
ЖІНОЧОГО ІМІДЖУ 

 

Імідж індивіда, особистості, індивідуальності: спільне та відмінне. 
Засоби і напрями конструювання іміджу особистості. Системність іміджу 

особистості. Імідж чоловіків і жінок: спільне та відмінне. Роль гендерного 
фактору в побудові іміджу. Вікові особливості чоловічого і жіночого іміджу. 

Порівняльний аналіз особистого іміджу  жінок і чоловіків. Практика аналізу 
іміджу особистості. 

 
 

ТЕМА 2.2. ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЙ. ІМІДЖ ПОДІЙ ТА ПРОЦЕСІВ 
 

Імідж організацій та організаційний імідж. Види організацій і специфіка 
іміджів у кожному з видів. Організації в економіці, політиці, освіті, науці, 
культурі, громадському секторі та специфіка побудови їх іміджів. Імідж 

керівника та персоналу. Внутрішній та зовнішній іміджі організації. 
Корпоративний імідж. Політичний імідж особистості, лідера, партії, руху. 

Іміджі у виборчому процесі. 
Формування іміджу соціально-політичних та культурно-історичних 

процесів. Імідж події. 
 

 
ТЕМА 2.3. ІМІДЖ КРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 
Імідж країни та шляхи його формування. Інформаційна складова іміджу 

держави. Категорії «репутація країни» та «державний брендинг». Типи 
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іміджу країни: туристичний, політичний, економічний, культурний, 
історичний тощо. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні 

складові. Міжнародний імідж України та шляхи його поліпшення.  
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Іміджологія в системі наук про людину, її об’єкт та предмет  

План 
1. Поняття «імідж» у системі наук про людину та суспільство.   

2. Особливості використання іміджевої тематики в різноманітних науках.  
3. Імідж як предмет та об’єкт вивчення.  

4. Мета та завдання курсу «Іміджелогія». Об’єкти  та предмет іміджелогії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 10, 13. 
 

Тема 1.2. Поняття про імідж, його структуру та функції 
План 

1. Імідж як наукове поняття.  
2. Роль іміджу у функціональному а спекті.  
3. Імідж і міфотворчість.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 25. 

 
Тема 1.3. Типи та види іміджів. Іміджеві технології 

План 
1. Поняття типу в  іміджі.  

2. Імідж особистості та організаційної структури.  
3. Сутність стратегії розбудови іміджу.  

4. Іміджі в публічній сфері.  
5. Інструменти розбудови іміджів.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25. 
 

Тема 2.1. Імідж особистості. Специфіка чоловічого та жіночого іміджу 

План 

1. Імідж індивіда, особистості, індивідуальності: спільне та відмінне.  
2. Засоби і напрями конструювання іміджу особистості. 

3. Системність іміджу особистості. Імідж чоловіків і жінок: спільне та 
відмінне. 

4. Роль гендерного фактору в побудові іміджу. Вікові особливості чоловічого 
і жіночого іміджу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 

25. 
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Тема 2.2. Імідж організацій. Імідж подій та процесів 

План 
1. Імідж організацій та організаційний імідж. Види організацій і специфіка 

іміджів у кожному з видів.  

2. Організації в економіці, політиці, освіті, науці, культурі, громадському 
секторі та специфіка побудови їх іміджів.  

3. Імідж керівника та персоналу.  
4. Внутрішній та зовнішній іміджі організації. Корпоративний імідж.  

5. Політичний імідж особистості, лідера, партії, руху. Іміджі у виборчому 

процесі. 

6. Формування іміджу соціально-політичних та культурно-історичних 

процесів. Імідж події. 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2–5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25. 
 

Тема 2.3. Імідж країни та шляхи його формування 
План 

1.  Імідж країни та шляхи його формування.  
2.  Інформаційна складова іміджу держави.  

3.  Категорії «репутація країни» та «державний брендинг».  
4.  Типи іміджу країни: туристичний, політичний, економічний, культурний, 

історичний тощо. 
5.  Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні складові.  

6.  Міжнародний імідж України та шляхи його поліпшення.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24–27. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.1. Іміджологія в системі наук про людину, її об’єкт та предмет 

Мета: навчитися продемонструвати значення іміджу в різних сферах 
життя. 

Заняття  
Значення іміджу в різних сферах 

Завдання 
Показати значення іміджу в соціальній практиці. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 25. 
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Тема 1.2. Поняття про імідж, його структуру та функції 
Мета: уяснити символічну сутність іміджу, його будову та 

застосування. 
Заняття 1-2 

Функції іміджу 

Завдання 
1. Проаналізувати функціональне застосування іміджу в соціальній практиці. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 12, 15. 
 

Тема 1.3. Типи та види іміджів. Іміджеві технології 

Мета: навчитися визначати власний імідж. 
Заняття 1-2 

Специфіка формування індивідуального іміджу 
Завдання 

Враховувати різні аспекти у визначенні Я-іміджу 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 25. 
 

Тема 2.1. Імідж особистості. Специфіка чоловічого та жіночого іміджу 

Мета: навчитися аналізувати власний імідж. 
Заняття 1-2 

Специфіка формування чоловічого та жіночого іміджу:спільне та відмінне 
Завдання 

Зробити аналіз особистого іміджу з визначенням засобів його розбудови 
стосовно чоловіків і жінок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13–16, 20, 24, 25, 

29, 30. 
 

Тема 2.2. Імідж організацій. Імідж подій та процесів 
Мета: навчитися аналізувати імідж організацій на реальних прикладах. 

Заняття 1-2 

Специфіка побудови іміджу організації  
Завдання 

1. Навести вдалі та невдалі приклади побудови іміджу організації. 
2. Проаналізувати імідж певної організації, фірми. Запропонувати технології 

по вдосконаленню іміджу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2–5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25. 
 

Тема 2.3. Імідж країни та шляхи його формування 
Мета: навчитися аналізувати імідж країн на реальних прикладах. 

Заняття  
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Особливості формування іміджу країни 
Завдання 

1. Проаналізувати імідж країни на конкретному прикладі. 
2. Зробити узагальнений порівняльний аналіз іміджу країн Азії, Європи та 

США. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2–5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Іміджологія в системі наук про людину, її об’єкт та предмет 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати науки, в яких досліджується іміджеві тематика. 

2. Диференціювати об’єкт і предмет іміджології. 
3. Проштудіювати історичні етапи становлення іміджології . 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 25. 

 
Тема 1.2. Поняття про імідж, його структуру та функції 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Інтерпретувати імідж як символічне явище 
2. Розкласти імідж на його складові 

3. Проаналізувати функціональне застосування іміджу в соціальній практиці.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 12, 15. 
 

Тема 1.3. Типи та види іміджів. Іміджеві технології 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Співставити  поняття «тип» і «тип іміджу». 
2. Проаналізувати становлення іміджу в аспекті технологій його формування 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 25. 
 

Тема 2.1. Імідж особистості. Специфіка чоловічого та жіночого іміджу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Проаналізувати власний імідж з позицій теорії особистості 
2. Зробити аналіз іміджу з визначенням засобів його розбудови стосовно 

чоловіків і жінок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13–16, 20, 24, 25, 
29, 30. 
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Тема 2.2. Імідж організацій. Імідж подій та процесів 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Концепція організаційного іміджу 
2. Розглянутии на вибір імідж вітчизняної фірми. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2–5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25. 
 

Тема 2.3. Імідж країни та шляхи його формування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Аргументувати, як імідж політичного лідера впливає на імідж країни.  
2. Проаналізувати імідж конкретної країни. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 25.  

 
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Коли поняття «Імідж» стало науковим терміном? 

2. Хто автор терміну «Імідж»? 

3. В якому словнику було вперше роз’яснено поняття «Імідж»? 

4. Етапи становлення іміджології за кордоном. 

5. Етапи становлення іміджології в Україні. 

6. Специфіка професії «Іміджмейкер». 

7. Етапи побудови персонального іміджу. 

8. Етапи побудови іміджу організаційної структури. 

9. Алгоритм конструювання іміджевої концепції. 

10. Аналіз сильних та слабких аспектів об’єкта іміджу. 

11. Акцентування сильних аспектів об’єкта іміджу. 

12. Способи приховування слабких аспектів об’єкта іміджу. 

13. Розвиток об’єкта іміджу і підтягування його під концепцію іміджу.  

14. Визначення цільової аудиторії іміджу. 

15. Соціально-демографічний аналіз цільової аудиторії іміджу. 

16. Політико-психологічний аналіз цільової аудиторії іміджу. 

17. Іміджевий аспект виборчої кампанії. 

18. Конструювання іміджу кандидата на виборну посаду. 

19. Сутність і складові візуального іміджу персони. 

20. Сутність і складові габітарного іміджу персони. 

21. Сутність і складові кінетичного іміджу персони. 

22. Сутність і складові вербального іміджу персони. 

23. Сутність і складові невербального іміджу персони. 

24. Інтерпретація іміджу об’єкта аудиторіями сприйняття 
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25. Роль міміки і пантоміміки у сприйнятті іміджу персони. 

26. Роль типу темпераменту у формуванні та сприйнятті іміДЖу персони. 

27. Імідж холерика. 

28. Імідж сангвініка. 

29. Імідж флегматика. 

30. Імідж меланхоліка. 

31. Іміджі змішаних типів темпераменту. 

32. Трансформації іміджу у сприйнятті різних аудиторій 

33. Біографічна легенда як базис конструювання іміджу персони.  

34. Стильові аспекти візуального іміджу персони. 

35. Мова як фактор побудови і сприйняття іміджу персони. 

36. Приналежність до етнічної та політичної нації як фактор іміджу. 

37. Родовід як фактор побудови і сприйняття іміджу персони. 

38. Неймінг іміджу: ім’я, псевдо, назва, бренд. 

39. Імідж організаційної структури в економіці. 

40. Імідж організаційної структури в політиці. 

41. Імідж організаційної структури в сфері культури. 

42. Імідж організаційної структури в соціальній сфері. 

43. Імідж організаційної структури в громадському секторі. 

44. Імідж організаційної структури в міжнародних відношеннях. 

45. Зовнішній імідж організаційної структури 

46. Внутрішній імідж організаційної структури. 

47. Імідж персоналу 

48. Імідж керівництва та його політики. 

49. Імідж лідера та його стилю. 

50. Іміджева специфіка авторитарного стилю керівництва. 

51. Іміджева специфіка ліберального стилю керівництва. 

52. Іміджева специфіка демократичного стилю керівництва. 

53. Імідж країни та імідж держави: спільне і відмінне. 

54. Функціональні аспекти іміджу. 

55. Психотерапевтична функція іміджу 

56. Номінативна функція 

57. Ціннісна функція 

58. Функція ідеалізації 

59. Функція соціальної адаптації 

60. Функція приваблення 

61. Функція розширення діапазону спілкування 

62. Адаптивна функція 

63. Бажаний імідж 
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64. Дзеркальний імідж 

65. Імідж країни в міждержавних відносинах 

66. Природно-географічний аспект іміджу країни 

67. Історичний аспект іміджу країни. 

68. Культурний аспект іміджу країни. 

69. Держава як суб’єкт формування свого іміджу 

70. Фінансово-економічний аспект іміджу держави. 

71. Політичний аспект іміджу держави. 

72. Соціальний аспект іміджу держави. 

73. Імідж вищого навчального закладу. 

74. Шляхи вдосконалення іміджу КНУКІМ 

75. Шляхи вдосконалення іміджу КУК 

 
Практичне завдання 

Проаналізувати імідж держави Україна. 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання  
 

Оцінка A (90–100 балів) «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і 
ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно, аргументовано 

та впевнено їх відтворити, під час семестру відвідував заняття здійснював 
згідно плану самостійну роботу.  

Оцінка В (84–89 балів) «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо 

повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє 
самостійно викласти зміст основних питань програми освітньої компоненти , 

виконав завдання кожної теми, при цьому також враховується його 
активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 
Оцінка С (74–83 балів) «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо 

повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно 
викласти зміст деяких питань програми освітньої компоненти. Окремі 

завдання кожної теми, самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
Оцінка D (66–73 балів)  «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв 

лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти 
зміст окремих питань освітньої компоненти, деякі завдання самостійної 

роботи не виконав.  
Оцінка Е (61–65 балів) «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв 

лише окремі питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти 

зміст більшості питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі 
завдання кожної теми та самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX (21–60 балів) «незадовільно»: здобувач вищої освіти не 
засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості 
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основних питань освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість 
завдань кожної теми та самостійної роботи.  

Оцінка F (0–20 балів) «незадовільно»: здобувач вищої освіти не 
засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої 
компоненти, не виконав завдання самостійної роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Бебик В. М. Іміджелогія : навч. посіб. для дистанц. навчання. Київ : Ун-т 

Україна, 2008. 217 с. 

2. Бондар Ю. В. Становлення та еволюція національного інформаційного 
простору України в процесі формування демократичної політичної 

культури українського суспільства : автореф. дис. … канд. політ. наук : 
23.00.03. Київ, 2010. 20 c. 

3. Бондаренко І. С. Іміджологія в системі гуманітарних знань: 
соціальнокомунікаційний підхід. Держава та регіони. 2019. Вип. 2 (66). 

С. 92–95.  
4. Жулай В. І. Теоретичні виміри понять «імідж» та «репутація»: соціально -

філософський аспект. Гілея: наук. вісник. 2011. № 46. C. 325–330. 
5. Зацерківна М. О. PR-технології формування іміджу вищих навчальних 

закладів. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в 
організації соціокультурної сфери ХХІ століття : матеріали І Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 трав. 2017. Київ, 2017. С. 52–53. 
6. Рибаченко В. Ф. Імідж та репутація: порівняльний аналіз концептів. Імідж 

і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та 
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