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 з дисципліни  «PR-діяльність» 

Курс IV 

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

Структура дисципліни, відповідно до робочого навчального плану:  

 PR  у сфері бізнесу (2 кредити) 

 PR у соціокультурній сфері  (2 кредити) 

 PR у політичній сфері (2 кредити) 

 PR у системі державного управління (2 кредити). 

 

Форма проведення: письмовий. 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання -10 балів,  

3 питання - 10 балів, 

4 питання – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання: (зазначити за якими критеріями оцінюється 1 

питання, 2 питання, 3 питання, 4 питання, які вимоги до відповіді): 

1-е  питання : знання структури сучасного PR-процесу та його місця на 

загальному тлі маркетингових комунікацій, у якості забезпечувального для 

базового бізнес-процесу. 

2-е питання:  знання з Public Relations у соціокультній сфері та володіння 

компетентністю з розробки різних форм PR-супроводу соціокультурних 

проектів, зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля,  у шоу-бізнесі, у 

соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо. 

3-е питання: знання прикладних аспектів сучасного PR-процесу в політиці  та його 

місця в системі політичних комунікацій.  

4-е питання: знання сутності, основних форм і методів PR діяльності в системі 

державного управління, особливостей PR діяльності на державному, регіональному 

та міжнародному рівнях. 



 

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 

балів 

Дуже добре ― достатньо високий 

рівень знань (умінь) у межах 

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:  

PR  у сфері бізнесу  

 

1. Оцінити PR в системі маркетингових комунікацій: роль та місце. 

2. Охарактеризувати сучасні ринки через типологію та класифікацію.  

3. Визначити структуру та специфіку типового бізнес-процесу.  

4. Надати типологію та класифікацію сучасних бізнес-процесів. 

5. Оцінити можливі супроводжувальні (допоміжні) бізнес-процеси, їх роль 

і призначення.  

6. Визначити специфіку моніторингу ЗМІ для бізнес-середовища, його 

структуру та принципи використання. 

7. Охарактеризувати корпоративний комунікаційний аудит в бізнес-

структурах. 

8. Визначити специфіку аудиту інформаційних потоків компанії як 

інструменту PR. 

9. Структурний аудит внутрішньокрпоративної системи комунікацій 

компанії. 

10. Охарактеризувати імідж-аудит в системі маркетингових комунікацій. 

11. Розкрити зміст і роль  соціальної корпоративної відповідальності бізнесу 

як маркетинговий інструмент. 

12. Корпоративна комунікаційна концепція в бізнесі: структура та практичне 

призначення.  

13. Визначити специфіку формування місії та візії бізнес-компанії. 

14. Охарактеризувати співвідношення корпоративної комунікаційної 

концепції та Маркетингової концепції (по пунктах). 

15. Розкрити специфіку стратегічного планування PR-процесів в бізнесі. 

16. Розкрити специфіку тактичного планування PR-процесів в бізнесі . 

17. Надати особливості ситуативного планування PR-процесів в бізнесі. 

18. Networking в системі маркетингових комунікацій. 

19. Розкрити зміст 12 «Золотих правил» Networking. 

20. Проаналізувати правила та принципи медіа-рілейшнз в маркетингових 

комунікаціях. 

21. Динамічний формат роботи медіа-рілейшнз в бізнесі. 

22. Статичний формат роботи в медіа-рілейшнз в бізнесі. 

23. Надати структуру та охарактеризувати принципи функціонування PR-

підрозділу в структурі комерційної компанії. 

24. Охарактеризувати систему «споук-персони - месиджі» та правила її 

застосування в маркетингових комунікаціях. 

25. Визначити зміст інвестор-рілейшнз: правила та принципи налагодження 

стосунків з інвесторами. 

 

 

 

 



PR у соціокультурній сфері  

  

1. Визначити сутність соціально-культурної сфери: різні виміри і підходи. 

2. Охарактеризувати сучасний стан соціокультурної сфери в Україні як 

уявної зони PR. 

3. Визначити роль держави у регулюванні СКС, особливості взаємодії з 

органами державної влади у просуванні соціально-культурних проектів. 

4. Наведіть характерні ознаки соціокультурних послуг та особливості їх 

просування. 

5. Охарактеризувати трансформаційні процеси у вітчизняній 

соціокультурній сфері та потенціал Public Relations в її  модернізації. 

6. Визначити роль PR у функціонуванні інститутів СКС. 

7.Визначити  механізм PR-діяльності у соціокультурній сфері. 

8. Охарактеризувати напрями PR-діяльності у СКС та класифікацію 

основних форм і методів ПР у соціокультурній сфері. 

9. Визначити соціально-демографічні угруповання у структурі 

суспільства. Моделювання цільової аудиторії PR-діяльності у СКС. 

10. Охарактеризувати процес планування PR-діяльності у СКС. 

11. Визначити роль ЗМІ для PR-діяльності закладів СКС, умови 

ефективності співпраці. 

12. Діагностика та моніторинг у PR-діяльності закладів СКС. 

13. Виявити особливості планування PR-кампанії в закладах 

соціокультурної сфери. 

14. Фірмовий стиль закладу СКС як складова іміджу, етапи його 

формування. 

15. Імідж соціокультурного закладу та його структура. Брендинг у 

соціокультурній сфері. 

16. Охарактеризувати  сучасну  систему освітніх закладів України як уявної 

зони застосування PR-технологій. 

17. Визначити основні завдання і стратегію PR-технологій закладів освіти. 

18. Проаналізувати сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. 

19. Бренд освітнього закладу та технологія його побудови. 

20. Окресліть цілі та завдання PR-служб освітніх закладів. 

21. Охарактеризувати напрями державної культурної політики України, їх 

вплив на визначення стратегії PR у СКС. 

22. Виявити специфіку застосування ПР-технологій в закладах культури 

різного спрямування (клуби, бібліотеки, музеї, видавництва, 

кінокомпанії, звукові студії тощо на вибір) з наведенням прикладів. 

23. Визначити поетапність створення іміджу зірки шоу-бізнесу. 

24. Оцініть вплив музичних фестивалів на розвиток шоу-бізнесу, виявіть їх 

PR-потенціал. 

25. Складання рейтингів як PR-інструмент у шоу-бізнесі. 

 

 



PR у політичній сфері  

 

1. Охарактеризувати сторичні передумови політичного PR. 

2. Виявити потенціал політичного PR в контексті політичних систем.  

3. Означити особливості PR-діяльності в провідних політичних системах. 

4. Проаналізувати модель політичноі ̈ комунікаціі ̈ сучасного суспільства. 

5. Навести різновиди та характеристику структури  політичних 

комунікацій. 

6. Наведіть приклади прояву психології політичного PR. 

7. Виявіть специфіку PR-технології просування політичної інформації. 

8. Виявити специфіку PR-технології  «гасіння» політичної інформації. 

9. Охарактеризувати цільову аудиторію PR в політичній комунікації. 

10.  Визначити суть політична медійна компанія. 

11.  Розкрити зміст теорія «Порядку денного» в практиці PR. 

12. Вікно Овертона у політичному PR. 

13. Розкрити зміст «Спіралі мовчання»: сутність теорії, її небезпеки. 

14. Перерахувати та розкрити зміст правил проведення політичного 

лобізму. 

15.  Виявити вплив гендерного чинника у політичному PR.  

16.  Розкрити специфіку маніпуляції в політичному PR: поняття та 

типологія.  

17. Навести систему засобів дискредитації конкурентів в політичному PR. 

18. Розкрити зміст поняття виборчої кампанії. 

19.  Охарактеризувати специфіку сучасних виборчих технології. 

20. Навести принципи побудови виборчої кампанії. 

21. Надати систему  цілей і ресурсів виборчої кампанії. 

22. Стратегічне планування виборчої кампанії. 

23. Визначити поетапність тактичного планування виборчої кампанії. 

24. Визначити поняття іміджу у політиці, структури іміджу політика,  

способи і правила його побудови.  

25. Охарактеризувати Інтернет-технології у політичному PR, їх потенціал у 

просуванні політичної інформації.  

 

 

PR у системі державного управління  

 

1. Виявити потенціал PR у функціональній структурі органів публічного 

управління. 

2. Охарактеризувати планування процесу PR у державних установах. 

3. Визначити вплив громадської думки на організацію PR у системі 

державного управління. 

4. Навести методологічні принципи PR-діяльності в системі державного 

управління.  

5. Надати характеристику інструментів органів державного управління по 

зв’язках із громадськістю. 



6. Оцінити роль внутрішнього PR у створенні сприятливого середовища 

для управлінських рішень. 

7. Виявити цільові групи громадськості у публічному управлінні. 

8. Виявити специфіку кризового PR в органах державного управління.  

9. Проаналізувати лобіювання та роль стейкхолдерів у законодавчому 

процесі. 

10. Сутність, методи, практика GR.  

11. Охарактеризувати  PR у внутрішній політиці. 

12.  Охарактеризувати PR у зовнішній політиці.  

13.  Оцінка ефективності взаємодії з громадськістю в органах виконавчої 

влади. 

14. Навести критерії оцінки ефективності взаємодії з громадськістю в 

органах місцевого самоврядування.   

15.  Виявити особливості взаємодії органів державного управління зі ЗМІ. 

16. Виявити  концептуально-теоретичні засади формування державного 

бренда. 

17.  Зміст та структурні компоненти бренда держави.  

18.  Оцінити Американська модель формування бренда держави.  

19.  Моделі формування бренда держави країн-членів ЄС.  

20.  Визначити основні риси регіонального брендінгу.  

21.  Інформаційно-комунікаційне забезпечення політичної модернізації. 

22.  Інструменти формування позитивного іміджу держави.  

23.  Проаналізувати механізм репутаційного аудиту. 

24.  Виявити зміст репутаційного менеджменту в галузі державного 

управління.  

25. Розкрити механізм PR-супроводу «перших осіб» держави.  

 

 

Екзаменатори:                                             Курбан Олександр Васильович 

     

                            _________________         Бєлофастова Таїсія Юріївна 

 

          __________________ Стадніченко Ольга Іванівна 

 

           __________________ Морозова Олена Олександрівна  
 

 

 

Завідувач кафедри:                                     Новохатько Леонід Михайлович 

 

 


