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Видавництво «Дух і Літера»

Розташоване в Києві, при університеті «Києво-Могилянська академія». Засноване в 
1992 році на базі кількох дослідницьких центрів цієї академії. Випускає однойменний 
міждисциплінарний часопис «Дух і Літера», а спільно з Центром юдаїки Києво-
Могилянської академії — літературно-мистецький часопис «Єгупець». 

Керівний склад:

Залевський Вадим Євгенович — виконавчий директор

Костянтин Сігов — співзасновник, директор

Леонід Фінберг — співзасновник, головний редактор



Науково-видавниче об'єднання «Дух і літера» випускає світову та українську
класику, а також висвітлює у своїх виданнях найновіші дослідження в галузях
філософії, історії, культурології, соціальних наук, мистецтвознавства тощо.



У штаті є директор та співзасновник — Костянтин 
Сігов, Леонід Фінберг — співзасновник та головний 
редактор, Залевський Вадим Євгенович —
виконавчий директор. Це і є керівним складом, саме 
вони вирішують, які замовлення будуть доречним 
щодо їхнього постійного тематичного діапазону 
літератури, також вони займаються укладанням 
договорів та вирішують глобальні питання під час 
редакційної підготовки видання.  

Також у штаті є: науковий редактор, менеджер 
проектів, провідний науковий співробітник, 
дизайнер, випусковий редактор, перекладач, 
керівник відділу продажів, менеджер із продажів, 
менеджер по правах та верстальник.

Штат видавництва



Результати проходження практики



Результати проходження практики



Комунікаційний проєкт
Концепція рекламної кампанії для антології

«Теоретичні та концептуальні засади дослідження корупції»

- Упорядники: Марія Мамедбекова, Аліна Лось.

- Вид: наукове видання.

- Мета: збільшити кількість продажів видання.

- Основні меседжі: представити явище корупції з різних боків; показати складність у 

дослідженні цього явища, оскільки не існує однієї загальноприйнятої концепції корупції.

- Цільова аудиторія:дослідники, аспіранти, студенти, консультанти, що вивчають та 

досліджують корупцію, розрахована також і для широкого кола читачів, які цікавляться 

темою теоретичних та концептуальних засад дослідження корупції.

- Терміни: тривалість кампанії – місяць. Запуск за місяць до початку продажів.



Комунікаційний проєкт
Концепція рекламної кампанії для антології

«Теоретичні та концептуальні засади дослідження корупції»

1. Рекламні оголошення в університетських ЗМІ

2. Плакати з QR-кодом у приміщеннях університетів 

та книгарнях.

 Києво-Могилянська академія;

 Київський університет імені Бориса Грінченка;

 Київський університет імені Тараса Шевченка;

 Книгарня «Є»;

 Книгарня «Дух і Літера»;



Комунікаційний проєкт
Концепція рекламної кампанії для антології

«Теоретичні та концептуальні засади дослідження корупції»

3. У журналах на політичну та економічну тематику:

 Науковий журнал Ідеологія та політика

4. Реклама у соцмережах: 

- таргетована реклама у фейсбук та інстаграм;

- інформаційний пост у фейсбук та інстаграм;

5. Лекція з експертом на тему корупції у форматі 

онлайн.



Комунікаційний проєкт
Концепція рекламної кампанії для антології

«Теоретичні та концептуальні засади дослідження корупції»

Кошторис:

– виплата маркетологу (1 000 грн *сюди входить

Інтернет-реклама);

– друкована реклама в університетах: 800 грн;

– плакати в

– реклама в журналі: 4 000 грн.

Всього: 5 800 грн.



Висновки

Під час проходження практики зі спеціалізації на базі НВО «Дух і літера» мені вдалося  
зрозуміти, як працює рекламний відділ видавництва; навчитися організовувати й 
контролювати командну професійну діяльність.

Я підвищила свої навички пошуково-навігаційного характеру, а також  навчилася планувати 
свою роботу, спрямовану на генерування інформаційного контенту; ефективно просувати 
створений медійний продукт; розроблювати стратегічні концепцій рекламних та PR проєктів 
в галузі.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


