
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Реклама видавничого продукту» 

 

Курс ІV, освітній рівень перший (бакалаврський) 

Спеціальність (спеціалізація): спеціальності 061 Журналістика освітньої 

програми «Видавнича справа та редагування» 

Форма проведення: тестування (передбачається 40 питань). 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів (один бал за одне питання), а саме: 

36-40 балів – відмінно 

31-35 балів – дуже добре 

26-30 балів – добре 

21-25 балів – задовільно 

16-20 балів – достатньо 

11-15 балів – незадовільно з можливістю повторного складання 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 

Критерії оцінювання: 

Студентам пропонується виконати тестові завдання закритого типу (40 

завдань -  один бал за одне питання ): 

1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді: за кожне - 1 бал, 

всього – 40 балів.  

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Реклама як життєво важлива частина видавничого бізнесу. 

2. Аналіз та з’ясування потенціалу ринку. 

3. Сегментування книжкового ринку. 

4. Споживачі книжкової продукції. 

5. Дослідження конкурентів. 

6. Дослідження внутрішнього потенціалу видавництва — визначення 

реального рівня його конкурентоспроможності 

7. Зміст, завдання, види рекламних досліджень у видавничому бізнесі. 



8. Бізнес-стратегія видавництва. 

9. Види стратегій видавництва. 

10. Роль стратегій у видавничому бізнесі. 

11. Стратегії позиціювання. 

12. Забезпечення якості книги як передумова її конкурентоспроможності. 

13. Розроблення, підготовка і виведення на ринок нових видань. 

14. Пошук, генерування, експертиза, відбір видавничих ідей. 

15. Організування співпраці з автором, розроблення концепції видання. 

16. Редакційно-видавнича підготовка видання. 

17. Модернізація, модифікація видань. 

18. Впровадження книги на ринок. 

19. Робота з книгорозповсюджувальними мережами. 

20. Використання наявних мереж книгорозповсюдження  

21. Формування каналів розподілу продукції. 

22. Особливості роботи з інтернет-магазинами 

23. Прямі продажі. 

24. Продажі через соціальні мережі. 

25. Продажі через фірмовий магазин видавництва. 

26. Продаж електронних книг. 

27. Бестселлери: особливості промоції.  

28. Налагодження роботи служби збуту видавництва. 

29. Просування через друковану продукцію (від каталога до візитки). 

30. Фірмові сторінки у соціальних мережах.  

31. Співробітництво з блогерами. 

32. Співробітництво з редакторами і журналістами ділових ЗМІ. 

33. Публікації відгуків і рецензій. Співпраця з рецензентами. 

34. Співробітництво зі спеціалізованими сайтами. 

35. Зміст, цілі, засоби комунікаційної діяльності видавництва. 

36. Планування і реалізація програми просування видавничої продукції. 

37. Визначення напрямів діяльності (цільової аудиторії). 

38. Визначення цілей передавання інформації. 

39. Створення маркетингового повідомлення. 

40. Реклама як засіб досягнення маркетингових цілей видавництва Підготовка 

рекламних повідомлень. 

41. Основні способи рекламування видавничої продукції. 

42. Книжкова виставка як комунікаційний феномен. 

43. Брендинг у комунікаційній системі видавництва. 

44. Створення фірмового стилю видавництва. 

45. Вимоги до фірмового стилю видвництва. 

46. Керівництво з фірмового стилю. 

47. Створення корпоративного сайту видавництва. 

48. Оформлення стенду видавництва на виставках. 



49. Фірмові сторінки видавництва у соціальних мережах. 

50. Спеціфіка теле- і радіореклами. 

51.  Спеціфіка реклами в пресі. 

52.  Спеціфіка друкованої реклами. 

53. Особливості зовнішньої реклами та реклами на транспорті. 

54. Особливості соціальної реклами. 

55. Поняття про брендінг. 

56. Рекламне агенство і його функції. 

57. Рекламодавець і продукт. 

58. Планування рекламної роботи у видавництві. 

59. Планування і моделі рекламних кампаній. 

60. Цілі рекламної кампанії. 

61. Основні етапи ефективності рекламних комунікацій. 

62. Моделі рекламного впливу. 

63. Медіапланування в структурі забезпечення рекламного впливу. 

64. Цільова аудиторія рекламної кампанії. 

65. Показники ефективності розміщення реклами. 

66. Особливості поняття позиціонування в рекламі. 

67. Основні принципи дизайну в рекламі. 

68. Основні принципи і прийоми побудови композиції реклами. 

69.  Використання кольору в рекламі. 

70. Принципи класифікації форм книжкової реклами. 

71. Специфіка використання внутрішніх форм рекламування книжкової 

продукції. 
 

 

 

 

Екзаменатор     канд. наук із соц. комун. Н.С. Подоляка 

     

Завідувач кафедри    канд. наук із соц. комун. Л. Г. Масімова 
 

 


