
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Практика реклами » 

Курс IV 

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

Структура дисципліни відповідно до робочого навчального плану:  

 Організація роботи  рекламних структур 

 Інтегровані комунікаційні програми (англ.) 

 Медіапланування  

 

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: основні поняття та терміни, що функціонують у галузі 

реклами; принципи і напрями організації рекламної діяльності; права і 

обов’язки фахівців з реклами; державне регулювання у сфері реклами; 

особливості роботи рекламних структур; технології виробництва рекламних 

матеріалів; актуальні тенденції розвитку рекламного ринку в умовах світових 

трансформацій; 

  2 питання: основні поняття, процеси і технології у сфері інтегрованих 

комунікацій англійською мовою; 

     3 питання: зміст та значення комунікативного процесу та його 

складові частини; специфіку функцій всіх медіа; основні визначення, 

поняття, терміни та категорії медіапланування; методи та структур розробки 

медіаплану; значення результативності впливу. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

       Організація роботи рекламних структур  

 

1. Охарактеризуйте типи рекламних агентств в залежності від сфери їх 

діяльності. 



2. Поясніть, від яких факторів залежить організаційна структура 

рекламних служб, рекламних агентств.  

3. Охарактеризуйте «карту» рекламних агентств України. 

4. Розкрийте основні функції та завдання рекламного агентства 

5. Охарактеризуйте структуру рекламного агентства повного циклу та 

функції його підрозділів. 

6. Охарактеризуйте фактори, що  впливають на організаційну структуру 

рекламного агентства.  

7. Охарактеризуйте  цілі та завдання спеціалізованих рекламних агентств.  

8. Розкрийте форми взаємовідносин рекламного агентства і ЗМІ.  

9.  Охарактеризуйте основні функції творчого відділу рекламного 

агентства. 

10.  Поясніть функції відділу по роботі з клієнтами. 

11.  Охарактеризуйте основні функції маркетингового відділу рекламного 

агентства. 

12.  Розкрийте функції та завдання відділу комунікацій та розміщення 

реклами.  

13.  Поясніть функції та завдання адміністративного відділу рекламного 

агентства. 

14. Охарактеризуйте функції відділу маркетингу рекламної служби. 

15.  Поясніть відмінність спеціалізованих агентств від агентств повного 

циклу. 

16.  Охарактеризуйте структуру та функції рекламного відділу організації. 

17.  Розкрийте особливості співпраці з рекламними агентствами. 

18.  Поясніть основні завдання та цілі контролю рекламної діяльності.  

19.  Охарактеризуйте об’єднання, асоціації рекламних структур в Україні. 

20.  Охарактеризуйте структуру спеціалізованого рекламного агентства.  

21.  Сформулюйте професійні вимоги до керівника рекламної структури.  

22.  Сформулюйте професійні вимоги  до працівника рекламного 

агентства.  

23.  Розкрийте етичні норми у роботі рекламних структур.    

24.  Поясніть особливості співпраці рекламних агентств зі ЗМІ.  

25. Охарактеризуйте алгоритм створення брифу для медіаплану. 

 

Інтегровані комунікаційні програми (англ.) 

 

1. What is integrated marketing communications? 

2. What are the benefits of an integrated marketing campaign? 

3. Risks of integrated marketing campaigns. 

4. How to execute an integrated marketing campaign? 

5. How IMC helps to increase profit? 

6. How IMC helps to move the buyer through the various stages of the buying 

process? 

7.  The role of promotion in the marketing mix. 

8.  The elements of promotion. 



9.  Explain how to create a promotional plan. 

10.  Explain models how marketing communication is used to move customers from 

awareness to purchase, to satisfaction. 

11.  The Role of Advertising.   

12.  Steps in Developing an Advertising Campaign. 

13.  Evaluation of the Advertising Effectiveness. 

14.  Role of Sales Promotion.   

15.  Tools for Consumer Sales Promotion.   

16. Tools for Trade Sales Promotion. 

17.  State the role of public relations. 

18.  Describe steps in developing a PR campaign. 

19.  List the most important tools of PR. 

20.  Objectives of PR. 

21.  State the role of personal selling. 

22.  Describe the steps of developing a plan for personal selling. 

23.  How do we communicate? How do customers process information?  
24.  Impact of Promotional Mix on Buyer. 

25.  Describe the advantages/disadvantages of the promotional elements for 

promoting consumer goods and services. 

 

Медіапланування  

 

1. Охарактеризуйте зміст та значення медіапланування. 

2. Назвіть основні поняття та категорії медіаплану. 

3. Визначте принципи, функції медіапланування.  

4. Назвіть фактори рекламоздатності медіа. 

5. Охарактеризуйте медіапланування як комунікативну технологію.  

6. Назвіть проблеми сучасних інтегрованих комунікацій. Охарактеризуйте 

медіапланування як складову інтегровану комунікацію.  

7. Проаналізуйте процес розробки медіаплану. 

 8. Охарактеризуйте медійну складову рекламної кампанії та піраміду 

цілей реклами.   

 9. Поясніть ефективність «охоплення» цільової аудиторії. 

10. Розкрийте значення ситуаційного аналізу медійного простору.  

11. Визначте цілі, стратегії, завдання та етапи медіапланування. 

12. Назвіть медіаканали телеюачення та друкованих видань: 

охарактеризуйте критерії аналізу та вибору. 

13. Розкрийте основні виміри медіапланування: охоплення аудиторії, 

частота, рейтинг. 

14. Розкрийте процес медіапланування: вивчення даних, формування 

цілей та завдань. 

15. Поясніть оптимізацію медіаплану, реалізацію, корекцію та 

обґрунтування.    

16. Обгрунтуйте основні моделі медіастратегій. 



17. Охарактеризуйте основні поняття медіастратегії: формування 

медіацілей.  

18. Поясніть аналіз конкурентної ситуації, аналіз  цільової аудиторії, 

медіапереваги. 

19. Поясніть вибір засобів розповсюдження інформації та обгрунтуйте 

вибір медіаносія відповідно до медіаканалу. 

20. Поясніть застосування та значення медіастратегій. 

21. Поясніть залежність вибору медіастратегії від обраного медіаносія.  

22. Охарактеризуйте принципи та особливості медіапланування в різних 

медіа.  

23. Розкрийте процес формування медіабрифу як основи створення 

рекламного продукту.  

24. Надайте класифікацію медіабрифів та їх застосування.  

25. Наведіть приклади існуючих медіабрифів відомих брендів, 

особливості їх презентацій.  
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