
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практика реклами у видавничій справі: організація 

роботи рекламних структур у видавництві» 

 

Курс ІV 

Спеціальність: спеціальність «Журналістика», освітня програма «Видавнича 

справа та редагування»  

Форма проведення: тестування (передбачається 40 питань) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів (один бал за одне питання), а 

саме: 
36–40 балів – відмінно 

31–35 балів – дуже добре 

26–30 балів – добре 

21–25 балів – задовільно 

16–20 балів – достатньо 

11–15 балів – незадовільно з можливістю повторного складання 

1–10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 

Критерії оцінювання: 

Студентам пропонується виконати тестові завдання закритого типу (40 

завдань -  один бал за одне питання ): 

1. Тестові завдання з вибором однієї  правильної відповіді: за кожне  – 1 бал, 

всього – 20 балів.  

2. Тестові завдання з вибором двох правильних відповідей: за кожне – 1 бал, 

всього – 20 балів. 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність реклами. 

2. Місце реклами в системі маркетингових комунікацій. 

3. Головні ознаки і відповідні види реклами. 

4. Яким чином впливають на рекламу особливості видання як товару? 

5. Сутність поняття «рекламна кампанія». 

6. Правові засади реклами у видавничій справі. 



7. Етапи рекламної компанії книги. 

8. Рекламний відділ у структурі видавництва. 

9. Функціональні обов’язки працівників рекламного відділу видавництва. 

10. Способи формування бюджету маркетингу (реклами) у видавництві. 

11. Структура рекламного відділу.  Основні завдання відділу реклами 

видавництва. 

12. Властивості видавничої продукції як товару: споживча вартість та 

вартість видання.  

13. Засоби реклами видавничої продукції.  

14. Рекламна стратегія та рекламна ідея: визначення понять та їх 

взаємозв'язок. 

15. Специфіка друкованої реклами.  

16. Ознаки та види друкованої рекламної продукції. 

17.  Переваги та недоліки журналів як носіїв прес-реклами.  

18. Специфіка радіо реклами, її переваги та недоліки.  

19. Специфіка телевізійної реклами, її переваги та недоліки.  

20. Зовнішня реклама, її переваги та недоліки. 

21.  Виставкова діяльність. Організація реклами на ярмарках. 

22. Реклама в книжкових магазинах. 

23. Реклама на транспорті як специфічний вид реклами. 

24. Способи Інтернет-реклами.  

25. Основні вимоги до знань працівників рекламного відділу видавництва. 

26. Рекламна діяльність у структурі видавництва.  

27. Специфіка інформативної, переконуючої та нагадуючої реклами.  

28. Сутність та зміст прямої поштової реклами.  

29. Форми та жанри прес-реклами. 

30. Сутність та види каталогів. 

31. Переваги та недоліки газет як носіїв прес-реклами. 

32. Структура видавництва радянського типу. 

33. Структура видавництва європейського типу. 

34. Структура видавництва американського типу. 

35. Співвідношення з поняттями особистий продаж, пропаганда, 

стимулювання збуту.  

36. Ціль реклами та її роль. Головні характеристики реклами.  

37. Реклама та життєвий цикл товару.  

38. Класифікація реклами. 

38. Види рекламних оголошень за типом спонсора та за цільовою 

аудиторією. 

39. Види рекламних оголошень за сконцентрованістю на певному сегменті 

ринку та за діапазоном впливу.  

40. Види рекламних оголошень за об'єктом рекламної діяльності та за 

способом впливу. 

41. Види рекламних оголошень за характером впливу і за функціями та 

метою. 



42. Дослідження ринку як важлива передумова розробки вдалої рекламної 

кампанії. 

43. Дослідження споживачів як важлива передумова розробки вдалої 

рекламної кампанії. 

44. Дослідження товару як важлива передумова розробки вдалої рекламної 

кампанії. 

45. Методи формування рекламного бюджету. 

46. Плакати й афіші як носії друкованої реклами.  

47. Візитки, закладки, календарі та ін. дрібні форми друкованої реклами.  

48. Форми телевізійної реклами.  

49. Пряма реклама, спонсорство, рrodukt placement як види телереклами. 

50. Банери, байрики, текстові блоки, вставки та ін. як форми Інтернет-

реклами. 

 

 

Екзаменатор:                                                  Шпак Віктор Іванович  

 

Завідувач кафедри:                                       Масімова Лариса Гагіківна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


