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Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Основи реклами і PR » 

 

Курс I 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 12 балів,  

2 питання – 12 балів,  

3 питання - 16 балів 

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

реклами; типів, категорій, видів реклами, її форм; розуміння основ діяльності 

підрозділів і учасників рекламного ринку; принципів взаємодії із засобами 

масової інформації та засвоєння базових нормативних документів; 

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

паблік рилейшнз; типів, категорій, видів PR, його форм; розуміння основ 

діяльності підрозділів і учасників PR-ринку; принципів взаємодії із засобами 

масової інформації та знання базових нормативних документів, які регулюють 

діяльність фахівців з PR; 

3-е питання (практичне): уміння здійснювати фрагменти професійної 

діяльності в сфері реклами та зв’язків з громадськістю. 

 

Орієнтований перелік питань 

Теоретичні 

1. Охарактеризувати професію майбутнього фахівця з реклами. 

2. Надати основні характеристики соціальної та політичної реклами. 

3. Надати основні характеристики комерційної та іміджевої реклами. 

4. Охарактеризувати специфіку рекламної діяльності. Роль та функції 

реклами. Роль реклами в суспільстві. 

5. Надати класифікацію реклами за цілями та місцем розміщення. 

6. Охарактеризувати специфіку зовнішньої реклами. 



7. Охарактеризувати специфіку друкованої реклами. 

8. Охарактеризувати специфіку інтернет-реклами. 

9. Охарактеризувати специфіку відеореклами. 

10. Розкрити поняття цільової аудиторії. 

11. Охарактеризувати архетипи «Мати» та архетип «Герой». 

12. Охарактеризувати архетипи «Батько» та «Володар». 

13. Охарактеризувати архетипи «Тінь» та «Маска». 

14. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Асоціація» та «Цінність 

продукту».. 

15. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Гіпербола» та «Контраст». 

16. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Залякування» та «Контраст». 

17. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Гіпербола» та «Асоціація». 

18. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Контраст» та «Думка 

авторитету». 

19. Розкрити сутність прийомів в рекламі «Створення власного світу» та 

«Гра слів». 

20. Охарактеризувати поняття інсайту в рекламі. 

21. Охарактеризувати вклад видатних рекламістів у розвиток галузі. 

22. Надати характеристику учасників  та особливостей рекламного 

процесу. 

23. Охарактеризувати канали розповсюдження реклами. Реклама у пресі. 

24. Охарактеризувати канали розповсюдження реклами. Друкована 

(поліграфічна) реклама.  

25. Охарактеризувати канали розповсюдження реклами. Телевізійна 

реклама. 

26.  Охарактеризувати канали розповсюдження реклами. Реклама на радіо. 

27.  Охарактеризувати канали розповсюдження реклами. Інтернет-реклама. 

28. Визначити переваги та недоліки різних жанрів реклами: телевізійної 

реклами, реклами на радіо  та реклами на транспорті.  

29. Охарактеризувати  ефективність каналів, інструментів PR.  Дати 

характеристику визначень „паблік рілейшнз”. 

30. Охарактеризувати етичні норми та етичні кодекси PR.  

31. Охарактеризувати предмет і об’єкт паблік рілейшнз як науки та 

управлінської діяльності. 

32. Охарактеризувати сутність і основні елементи системи зв’язків з 

громадськістю. 

33. Охарактеризувати основні напрями функціонування  системи зв’язків з 

громадськістю. 

34.  Висвітлити зв'язки PR та пропаганди, маркетингу, реклами 

(співвідношення понять і методів).  

35.  Проаналізувати основні напрями PR у гуманітарній сфері. 

36.  Показати роль PR в умовах кризи, надзвичайних ситуацій.  

37.  Охарактеризувати мету, завдання, особливості, аудиторію комерційних 

паблік рилейшнз.  

38.  Охарактеризувати мету та завдання політичних паблік рілейшинз.  



39.  Охарактеризувати роль і місце PR у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні. 

40.  Охарактеризувати особливості соціальних паблік рілейшнз. 

41.  Показати спонсоринг як складову соціальних паблік рілейшнз; 

мотивацію спонсорингу.  

42.  Назвати причини ефективності двосторонньої симетричної моделі PR. 

43.  Назвати актуальні проблеми сучасних паблік рілейшнз. 

44.  Проаналізувати інструментарій паблік рілейшнз. 

45.  Проаналізувати основні напрями PR в шоу-бізнесі, кіноіндустрії на 

телебаченні. 

46.  Висвітлити виникнення PR-діяльності та її зв’язок зі ЗМІ.  

47.  Охарактеризувати PR та суміжні галузі знань. 

48.  Висвітлити роль і досвід перших професіоналів у сфері PR.  

49.  Охарактеризувати чотири моделі зв’язків з громадськістю. 

50.  Показати особливості використання телебачення в PR-діяльності. 

51.  Показати особливості використання радіо в PR-діяльності. 

52.  Показати особливості використання соціальних мереж в PR-діяльності. 

 

Орієнтовний перелік практичних завдань 

1. Розробити концепцію реклами, використовуючи інсайт, актуальний для 

цільової аудиторії «Студенти». 

2. Розробити концепцію реклами, використовуючи інсайт, актуальний для 

цільової аудиторії «Власники тварин». 

3. Розробити концепцію реклами, використовуючи інсайт, актуальний для 

цільової аудиторії «Молоді батьки». 

4. Розробити концепцію реклами, використовуючи прийом «Гіпербола». 

5. Розробити концепцію реклами, використовуючи прийом «Асоціація». 

6. Розробити концепцію реклами, використовуючи прийом «Залякування». 

7. Розробити концепцію реклами, використовуючи прийом «Контраст». 

8. Розробити концепцію реклами, використовуючи прийом «Цінність 

продукту». 

9. Розробити концепцію реклами товару чи послуги, головна перевага 

якого «швидкість». 

10. Розробити концепцію реклами товару чи послуги, головна перевага 

якого «довготривалість». 

11. Розробити концепцію реклами товару чи послуги, головна перевага 

якого «миттєва дія». 

12. Розробити концепцію реклами товару чи послуги, головна перевага 

якого «надійність».  

 

13.Скласти кваліфікаційну характеристику дизайнера рекламного чи PR 

агентства. 

14.Скласти кваліфікаційну характеристику копірайтера рекламного чи PR 

агентства. 



15. Скласти кваліфікаційну характеристику арт-директора рекламного чи PR 

агентства. 

16.Скласти кваліфікаційну характеристику event-менеджера рекламного чи 

PR агентства. 

17.Скласти кваліфікаційну характеристику трафік-менеджера рекламного 

чи PR агентства 

18.Скласти кваліфікаційну характеристику акаунт-менеджера рекламного 

чи PR агентства. 

     19. Скласти перелік переваг та недоліків телевізійної  PR кампанії (на вибір 

студента). 

20. Скласти перелік переваг та недоліків PR кампанії, використовуючи радіо 

(на вибір студента). 

21. Скласти перелік переваг та недоліків PR кампанії, використовуючи 

соціальні мережі (на вибір студента). 

22. Написати проект PR-плану до Дня міста Києва. 

23. Написати проект PR-плану до Дня Університету Грінченка. 

24. Написати проект PR-плану до ювілею відомої особи, бренду (за вибором 

студента). 

25. Провести порівняльний аналіз ефективності таких PR- інструментів: преса, 

телебачення, радіо, зовнішня реклама. 

26. Провести порівняльний аналіз понять «PR-структура» і «прес-служба», 

визначивши  спільне та відмінне.  
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                                        ________________     Шиян Віктор Олександрович 
 

 

Заступник завідувача кафедри:                          Бєлофастова Таїсія Юріївна 

 

 

 

 

 


