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Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів – 40 балів, а саме: 

1 питання – 20 балів,  

2 питання – 20 балів. 

1-е  питання (теоретичне): знання основних понять, тлумачень і термінів з 

проблем управління в рекламних і PR-структурах; розуміння основ розробки та 

реалізації рекламних і PR-кампаній, а також методів реалізації та функцій 

основних управлінських процесів; знання основного алгоритму діяльності 

рекламного і PR-менеджера (дослідження, планування, реалізація, оцінка 

ефективності); уміння створювати ефективні інформаційні приводи; навички 

взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації в умовах 

інформаційної кризи. 

2-е питання (практичне): уміння здійснювати управління в рекламних і PR-

структурах в сфері реклами та зв’язків з громадськістю, розробляти практичні 

плани, стратегії, проекти з покращення управління інформаційним простором; 

уміння ефективно виходити з інформаційних криз та працювати з 

інформаційним полем. 

Орієнтовний перелік питань 

Теоретичні питання 

1. Визначте проблемність основних особливостей інформаційного 

суспільства та визначте сфери, що зазнали значних змін від початку його 

формування. 

2. Розкрийте зміст ефективних інструментів формування іміджу організації. 

3. Поясніть відмінність між зовнішніми комунікаційними функціями PR в 

організації. 

4. Роз’ясніть проблемність мети, засобів та каналів комунікації, що беруть 

участь у взаємодії з внутрішньою аудиторією організації, а також 

визначте, у співпраці з якими структурними підрозділами вона 

відбувається. 



5. З’ясуйте, в чому полягає проблемність SWOT-аналізу та визначте, які 

проблеми він допомагає вирішувати. 

6. Проаналізуйте проблемність управлінських функцій PR. 

7. Розкрийте поетапно зміст процесу розв’язання PR-проблем, які 

об’єднують усі інструменти ПР. 

8. Поясніть проблемність, функції та значення представницьких заходів як 

інструменту впливу на громадську думку, перерахуйте ресурси, наявність 

яких важлива для проведення успішного представницького заходу. 

9. Розкрийте зміст інструментів впливу на громадську думку та механізму їх 

роботи. 

10. Визначте проблемність основних напрямків PR-діяльності у відносинах 

всередині організації, між організаціями та між організацією та 

громадськістю. 

11. Розкрийте зміст і значення SMART-мети  при реалізації PR-проекту. 

12. Поясніть відмінність між основними PR-інструментами та розкрийте 

принцип вибору інструменту для виконання певних задач. 

13. Роз’ясніть, що таке інформаційний привід, що може ним стати та якими 

властивостями характеризується ефективний інформаційний привід на 

відміну від неефективного. 

14. Доведіть важливість розвитку особистого бренду та визначити основні 

етапи та умови його розвитку; сформулюйте труднощі та методи його 

становлення.  

15. Визначте проблемність комплексу профілактичних антикризових дій із 

зазначенням документів, які мають бути підготовлені до початку 

ймовірної кризи. 

16. Розкрийте алгоритм антикризових комунікацій у випадку інформаційної 

кризи: перші дії (короткострокова перспектива), протягом місяця 

(середньострокова перспектива) та протягом 4-6 місяців від початку 

кризи (довгострокова перспектива). 

17. Поясніть, за яким алгоритмом (правило САР) та на основі якої ієрархії 

цінностей будується антикризове повідомлення від організації в умовах 

інформаційної кризи. 

18. Розкрийте логіку тенденцій розвитку сучасного інформаційного 

суспільства та роль комунікацій у ньому. 

19. Поясніть алгоритм підготовки, структуру та механізм реалізації 

моніторингу ЗМІ, розкрийте зміст кожного етапу. 

20. Розкрийте зміст ключових помилок, що допускаються в антикризовій 

комунікації, та негативних наслідків, до яких ці помилки призводять. 

21. Проаналізуйте ефективність основних інструментів вивчення громадської 

думки. 

22. Поясніть відмінність рекламної і PR-комунікації. 



23. Розкрийте зміст та характерні властивості поняття «контент». 

24. Поясніть, чим відрізняються функції основних елементів корпоративних 

комунікацій. 

25. Розкрийте сутність, функції та особливості PR, GR та IR в корпоративних 

комунікаціях. 

 

Перелік орієнтовний завдань практичної частини 

1. Визначити, які канали комунікації використовує організація (на вибір 

студента), та аргументовано на прикладі кількох повідомлень пояснити, з 

якою метою обрані саме вони. 

2. Скласти мінімальний перелік ключових слів та список джерел для 

проведення моніторингу ЗМІ для конкретної організації (на вибір 

студента). 

3. Розробити план антикризових комунікацій для кризового випадку (на 

вибір студента). 

4. Скласти шаблон медіакарти внутрішньої бази ЗМІ організації (на вибір) 

для аналізу інформаційного поля та ефективної з ним роботи, пояснити, 

що саме гарантує її ефективність. 

5. Запропонувати план розвитку особистого бренду та обґрунтувати його 

необхідність для певних категорій фахівців/менеджерів. 

6. Написати план прес-релізу та пояснити, як вимоги до кожного пункту 

визначаються специфікою роботи ЗМІ. 

7. Скласти антикризове повідомлення до ситуації (на вибір студента) та 

план антикризових дій, відповідних ситуації. 

8. Написати контент-план з використанням різних жанрів PR-текстів для 

офіційного акаунта організації в соціальній мережі (на вибір студента). 

9. Проаналізувати ефективність різних видів контенту на прикладі 

зовнішніх комунікацій (сайт, акаунти в соціальних мережах, рекламні та 

PR-кампанії тощо) організації (на вибір студента).  

10. Написати функції PR-, GR-, IR-менеджера в організації. Визначити, що їх 

об’єднує і що розрізняє. 
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