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Спеціальність (спеціалізація): реклама і зв’язки з громадськістю 

Структура дисципліни відповідно до робочого навчального плану:  

 Організація роботи  PR структур 

 Організація PR заходів  

 Іміджмейкінг  

 

Форма проведення: письмовий  

Тривалість проведення: 2 академічні години  

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 15 балів,  

3 питання  - 15 балів 

 

Критерії оцінювання:  

Студент повинен знати: 

 1 питання: об’єкт, предмет, структурну та функціональну 

характеристики PR; основні поняття та терміни, що функціонують у галузі 

зв’язків із громадськістю; принципи і напрями організації PR-діяльності; 

права і обов’язки PR-фахівців; обов’язки державної влади у сфері 

інформаційної політики; особливості методів роботи PR-структур державних, 

муніципальних та приватних структур; технології виробництва 

інформаційних PR-матеріалів; актуальні тенденції розвитку PR-ринку в 

умовах світових трансформацій. 

  2 питання: теоретичні основи організації та класифікацію PR-заходів; 

алгоритм дій при проведенні заходів для різних цільових аудиторій; 

принципи оперативного планування і контролю за діяльністю в сфері зв'язків 

з громадськістю; принципи проведення заходів щодо підвищення іміджу 

організації, методи оцінки ефективності PR-заходів; правила підготовки 

проектної та супутньої документації. 

3 питання: основні теоретичні поняття іміджмейкінгу; провідні 

тенденції   в галузі формування іміджу/репутації; вміти працювати з 

інформаційними джерелами; виконувати практичні завдання у сфері  

іміджмейкінгу;  добре володіти термінологією. 



Орієнтовний перелік питань 

       Організація роботи PR-структур  

 

1. Сформулювати вимоги до PR-фахівців. 

2. Охарактеризувати професійні вимоги до діяльності прес-секретаря. 

3. Описати функціональні обов’язки аналітичного відділу PR -служби. 

4. Охарактеризувати особливості стратегічного підходу до здійснення PR-

діяльності. 

5. Проаналізувати основні положення Законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про інформацію». 

6. Проаналізувати основні засади внутрішньої комунікації. 

7. Дати визначення поняття «кризові комунікації»; назвати основні завдання, 

що висуваються перед PR-фахівцем в умовах кризи. 

8. Охарактеризувати потенційно небезпечні галузі, де ефективне управління 

кризовою комунікацією має особливе значення. 

9. Проаналізувати правила проведення брифінгу.  

10. Охарактеризувати типові помилки при організації прес-конференції. 

11. Охарактеризувати структуру прес-релізу. 

12. Проаналізувати комунікаційний інструментарій прес-служби. 

13. Проаналізувати  основні вимоги до підготовки інформаційних матеріалів 

для ЗМІ. 

14.  Охарактеризувати поняття «SMART-мета» в PR-діяльності. 

15.  Охарактеризувати алгоритм кризового реагування, дати практичні рекомендації 

для PR-фахівців. 

16.  Проаналізувати поняття «PR-програми» та «PR-кампанії».  

17.  Охарактеризувати власну службу реклами і PR організації, особливості її 

створення та функціонування. 

18.  Охарактеризувати поняття «Media Relations».  

19.  Проаналізувати інституалізацію PR в органах державної влади України.  

20.  Пояснити класичну формулу планування, проведення та оцінки PR-проектів 

(RACE). 

21. Охарактеризувати комунікаційний інструментарій прес-служби. 

22. Проаналізувати мету та види моніторингу ЗМІ.   

23.  Показати місце PR-служб  у корпоративній структурі. 

24.  Охарактеризувати нормативно-правові аспекти взаємодії зі ЗМІ; поняття 

журналістського запиту.  

25.  Охарактеризувати поняття акредитації та описати її способи. 

26. Охарактеризувати структурно-функціональну модель прес-служби, її функції та 

завдання.   

 

  Організація PR-заходів 

1. Визначити основні складові у підготовці та проведенні прес-конференцій.  

2. Дати визначення понять: «PR-захід», «спеціальна подія», «подієвий PR». 



3. Дати визначення понять: «PR-діяльність», «PR-кампанія», «PR-проект», 

«PR-акція». 

4. Охарактеризувати види прес-конференцій. 

5. Пояснити основні вимоги до приміщень для проведення PR-заходу.  

6. Охарактеризувати основні фактори, що впливають на вибір часу і місця 

при проведенні заходу. 

7. Пояснити специфіку соціальних PR-заходів. 

8.  Охарактеризувати перелік основних цілей проведення заходів для 

компаній, що працюють в різних сферах (бізнес, освіта, медична сфера 

тощо).  

9. Пояснити можливі варіанти сувенірної та роздаткової продукції, що 

використовується при проведенні PR-заходу. 

10.  Пояснити відмінності оперативних брифінгів та запланованих прес-

конференцій. 

11.  Дати визначення основним видам запрошень на PR-заходи, 

проаналізувати випадки їх використання. 

12.  Охарактеризувати формування журналістського пулу для проведення 

прес-туру. 

13.  Пояснити основні напрями роботи з планування та організації PR-заходу: 

творчий і адміністративний напрями.  

14.  Охарактеризувати постановку цілей і завдань заходу, визначення цільової 

аудиторії, часу проведення заходу.  

15.  Пояснити  стандартну схему п'яти модулів - складових частин комплексу 

підготовки та проведення PR-заходів всіх основних типів (Place,  

Promotion,  Presentation, Personal + Followup).  

16.  Охарактеризувати підготовку та розповсюдження запрошень, реклами в 

ЗМІ майбутнього PR-заходу, попереднє висвітлення його в пресі.  

17.  Пояснити мету складання медіа-кіту, прес-кіту. 

18.  Проаналізувати PR-заходи в діяльності PR-структур: поняття, характерні 

риси, типологія основних заходів у галузі зв’язків із громадськістю.  

19.  Прес-конференція та прес-брифінг: охарактеризувати відмінності, 

специфіку проведення, типові помилки в організації, процедуру 

відповідей на запитання журналістів.  

20.  Пояснити особливості проведення зустрічей з журналістами «офф-

рекордс». 

21.  Охарактеризувати правила, вимоги до підготовки документів для 

проведення PR-заходів: сценарний план, порядок денний, протокол 

заходу, матеріали до обговорення і підсумкові документи зустрічі.  

22.  Пояснити основні складові інформаційного супроводу PR-заходів.  

23.  Охарактеризувати прес-реліз як складову інформаційного супроводу, 

технології його написання.  

24.  Пояснити параметри оцінки результатів PR-заходів: охоплення аудиторії 

(MediaOutreach), вартість рекламного еквіваленту (PR Value, Ad Value, 

AVE), окупність інвестицій (ROI/Return on Investment).  



25.  Охарактеризувати моніторинг ЗМІ для оцінки ефективності заходів; 

назвати основні види, способи моніторингу. 

26.  Пояснити правила та особливості складання звіту за результатами PR-

заходу.  
 

Іміджмейкінг 

 

1. Розкрити теоретичні й технологічні завдання іміджелогії. 

2. Охарактеризувати іміджмейкинг  як складову ділової комунікації. 

3. Охарактеризувати поняття «іміджева комунікація».  

4. Пояснити інформаційно-комунікативну природу іміджу. 

5. Охарактеризувати типологію іміджу. 

6. Пояснити поняття особистого іміджу.  

7. Пояснити поняття  персонального іміджу. 

8. Пояснити поняття   об'єктного іміджу. 

9.  Пояснити поняття групового іміджу. 

10. Охарактеризувати позитивний і негативний імідж.  

11. Розкрити зміст корпоративного іміджу і репутації. 

12. Охарактеризувати імідж у структурі сучасних інформаційних реалій. 

13. Пояснити феномен «агресивності» іміджу. 

14. Охарактеризувати маніпулятивну природу іміджевої комунікації, 

способи протидії маніпуляціям. 

15. Охарактеризувати імідж політиків.  

16. Охарактеризувати імідж бізнесменів. 

17. Охарактеризувати імідж країни. 

18. Проаналізувати основні етапи побудови іміджу. 

19. Охарактеризувати поняття іміджу й репутації фірми. 

20. Пояснити способи формування й елементи фірмового стилю. 

21. Охарактеризувати технології створення ділового іміджу. 

22. Пояснити основні елементи іміджу громадського активіста, волонтера. 

23. Пояснити стратегії позиціювання при побудові іміджу політичного 

лідера.  

24. Охарактеризувати імідж у міжнародних відносинах. 

25. Назвати іміджеві акції та інформаційний матеріали.  

26. Розкрити структуру іміджу особистості.  
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