
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Управління в рекламних та PR структурах» 

Курс VІ 

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

Форма проведення: письмовий 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 10 балів,  

3 питання - 20 балів. 

 

Критерії оцінювання:  

1-е  питання (теоретичне): знання теорії та методології управління сучасними 

інформаційними процесами. 

2-е питання (теоретичне): знання методів та засобів управління 

інформаційними процесами в сфері сучасного PR; розуміння сучасних методів 

та засобів управління інформаційними процесами в рекламі. 

3-е питання (практичне): виконання ситуативного завдання, яке базується на 

умінні студента моделювати комунікаційні процеси за різними алгоритмами.  

 

Загальна шкала вимірювання підсумкових оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань 

(умінь)  у межах обов’язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 Дуже добре ― достатньо високий 

рівень знань (умінь) у межах 



балів обов’язкового матеріалу без суттєвих 

грубих помилок 

C 75-81 

балів 

Добре ― в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно ― посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо ― мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання ― незадовільний рівень 

знань,  з можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу ― досить 

низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Орієнтовний перелік питань:  

Теоретичні питання: 

 

1. Структура та загальні характеристики сучасних інформаційних 

процесів. 

2. Карта інформаційного поля: структура та змістовні характеристики. 

3. Контент: зміст та характеристика поняття. 

4. Алгоритми та моделі інформаційних процесів. 

5. Цифрові технології в сучасних інформаційних процесах. 

6. Технології оф-лайн комунікацій (Networking). 

7. Технології он-лайн комунікацій (web 1.0, 2.0, 3.0). 

8. Зміст та сутність контенту в PR-процесах. 

9. Контент в інформаційному вимірі. 

10. Меседжі та інформаційні повідомлення в PR-процесах. 

11. Ідентифікація інформаційних процесів в PR-процедурах. 



12. Типологія та класифікація методів аналізу та моніторингу у PR-

процесах. 

13. Корпоративний комунікаційний аудит. 

14. Корпоративна розвідка та контррозвідка. 

15. Маркетингові та соціологічні дослідження. 

16. Корпоративна комунікаційна концепція. 

17. OSINT: структура та загальна схема реалізації. 

18. HUMINT: технології та методи розбудови інформаційної мережі. 

19. PR-стратегія в роботі профільних фахівців. 

20. Розробка тактичних аспектів у PR-процесах. 

21. Ситуативне планування PR-процесів (PR-акції та PR-кампанії). 

22. Інформаційні війни у он-лайн просторі. 

23. Інформаційні війни у оф-лайн інформаційному просторі. 

24. Інформаційний процес у соціальних он-лайн мережах: структура та 

алгоритм. 

25. Робота із вербальними та невербальними інформаційними 

повідомленнями в PR-процесі. 

26. Системи підтримки прийняття управлінських рішень в PR-процесах. 

27. Системи підтримки прийняття управлінських процесів у рекламній 

сфері.  

28. Штучний інтелект в системі управління PR-процесів. 

29. Базові принципи та система ройового інтелекту. 

30. Технології ройового інтелекту в PR-процесах. 

31. Стандарти та протоколи управління в PR-процесах. 

32. Інформація, як контент в рекламному повідомленні. 

33. Методи та засоби інформування в рекламному процесі. 

34. Психологічні аспекти розбудови інформаційних процесів в рекламі. 

35. Інтегровані дослідження в рекламному процесі. 

36. Соціологічні дослідження в рекламній справі. 

37. Маркетингові дослідження рекламних процесів. 

38. Автоматизовані системи моніторингу та первинного аналізу в сфері 

реклами. 

39. Брендінг, як алгоритм управління рекламними та PR-процесами. 

40. Моніторинг ЗМІ: структура та принципи реалізації. 

41. Робота із вербальними та невербальними інформаційними 

повідомленнями в рекламному процесі. 

 

Практичні завдання: 

1. Побудувати модель інформаційного процесу для конкретного випадку 

(на вибір). 

2. Визначити види  інформаційних процесів, що супроводжують суспільні 

явища (на вибір).  

3. Розробити проект процедури комунікаційного аудиту конкретної 

компанії (на вибір). 



4. Скласти список джерел для проведення моніторингу ЗМІ для 

конкретної компанії.  

5. Скласти карту інформаційного поля і дати оцінку результативності 

роботи корпоративних інформаційних каналів для конкретної 

організації (на вибір).  

6. Розробити алгоритм реалізації конкретного  інформаційного процесу в 

сфері реклами. 

7. Розробити алгоритм реалізації конкретного  інформаційного процесу в 

сфері PR. 

 

 

 

 

 

Екзаменатор:                                             Курбан Олександр Васильович 
                                                                                 

 

 

Завідувач кафедри:                                       Новохатько Леонід Михайлович 

 


