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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Правові та етичні основи рекламної та PR-діяльності» 

 

Курс: ІI 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

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: (зазначити за якими критеріями оцінюється 1 питання, 2 

питання, 3 питання, які вимоги до відповіді.): 

1-е  питання (теоретичне): етичні основи діяльності в рекламі та PR. 

2-е  питання (теоретичне): правові основи діяльності в рекламі та PR. 

3-е питання (практичне): уміння здійснювати діяльність у сфері реклами та PR 

на основі правових та етичних стандартів, у відповідності до чинного 

законодавства та кодексів професійної етики. 

 

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 
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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. Пояснити поняття «етика» і «мораль»: визначення, поява, 

спільне/відмінне.  

2. Визначити сутність, норми та роль етики в суспільстві. 

3. Описати основні історичні типи моралі. 

4. Розкрити завдання та функції професійної етики, визначити суспільну 

роль фахівця реклами і PR. 

5. Описати моральні виклики інформаційного суспільства. 

6. Розкрити суть інформаційної етики. 

7. Пояснити, чому професійна етика важлива в галузі реклами та PR. 

8. Розповісти про три рівні системи відносин у PR-діяльності. 

9. Описати чотири змістові моделі PR-діяльності з огляду на роль впливу 

у відносинах між організацією та громадськістю. 

10. Перерахувати та розкрити суть симетричних та асиметричних підходів 

до розуміння соціальної ролі та етики PR-діяльності. 

11. Пояснити, що таке інтеракція, навести приклади. 

12. Розповісти про професійні організації, що сформували професійні 

стандарти у сфері реклами та PR. 

13. Пояснити, що таке конфлікт інтересів, які причини його появи, шляхи 

подолання та уникнення. Розкрити в цьому контексті суть понять 

«приватний інтерес» та «службове повноваження». 

14. Розкрити позитивні наслідки соціально відповідального PR та 

негативні – соціально безвідповідального PR. 

15. Описати моделі етики поведінки організації. 

16. Описати етичні проблеми компілятивності, плагіату в практиці 

реклами та PR. 

17. Розкрити питання етичних заборон та обмежень у галузі реклами. 

18. Пояснити, у чому полягає корпоративна етика в роботі рекламного та 

PR-агентства. 
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19. Описати сферу застосування індивідуальної етики в межах галузі 

реклами та PR-діяльності. 

20. Розповісти, які принципи повинні лежати в основі складання реклами. 

21. Пояснити, що входить у комплекс принципів етичної коректності 

реклами. 

22. Навести етичні правила для виробників реклами товарів обмеженого 

користування. 

23. Пояснити поняття «прихована реклама», «оманлива реклама», 

«недобросовісна реклама». 

24. Розповісти про ключові вимоги Закону України «Про рекламу». 

25. Розповісти про ключові вимоги Міжнародного кодексу рекламної 

практики. 

26. Розкрити зміст мінімальних стандартів PR-якості. 

27. Пояснити, що таке PR-сертифікація і навіщо вона потрібна. 

28. Пояснити, в чому ключові відмінності між рекламою і PR-діяльністю. 

29. Проаналізувати структуру та вимоги одного з міжнародних 

професійних стандартів у галузі PR (на вибір). 

30. Розкрити питання формування професійних PR-стандартів в Україні, 

описати існуючі в нашій країна PR-кодекси. 

31. Пояснити, які професійні/ділові та особисті навички потрібні 

ефективним фахівцям з PR та реклами. 

32. Назвати державні установи, що здійснюють контроль та координують 

функціонування правової сфери. 
33.  Виявіть специфіку та характер правовідносин в сучасному 

українському суспільстві. 
34. Охарактеризуйте інформаційне законодавство України. 
35.  Охарактеризуйте нормативно-правову базу в громадсько-політичній 

сфері. 
36.  Перелічити регулятивне законодавство ПР та реклами в сфері бізнесу. 
37.  Охарактеризуйте рекламно-інформаційну діяльність органів державної 

влади. 
38. Охарактеризуйте нормативно-правову базу з питань регулювання 

рекламно-інформаційної діяльності органів державної влади. 
39.  Визначте правове поле діяльності громадських організацій в Україні. 
40. Охарактеризуйте юридичне супроводження в реалізації громадських 

проектів. 
41.  Поясніть суть соціальна реклама в системі вітчизняного правового 

поля. 
42.  Визначте місце рекламних та ПР-кампаній в системі українського 

законодавства 
43.  Охарактеризуйте поняття права інтелектуальної власності. 
44.  Охарактеризуйте об'єкти права інтелектуальної власності. 
45. Надайте поняття законодавства про інтелектуальну власність, його 

система й спрямованість. 
46.  Визначте статус патентних повірених у справах інтелектуальної 

власності. 
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47. Надайте поняття авторського права, сфера його дії. 
48.  Перелічити об'єкти, що охороняються авторським правом. 
49. Визначте момент виникнення і здійснення авторського права. 
50.  Охарактеризуйте похідний твір, його правове значення. 
51.  Розкрийте зміст авторського права й права власності на носій 

авторських прав. 
52. Пояснити категорію особисті немайнові права автора. 
53. Розкрийте зміст майнових прав автора та майнові права володільця. 
54.  Поясніть вільне використання твору. 
55. Пояснити суть авторського права на аудіовізуальний твір. 
56. Визначте строки охорони авторських прав. Перехід авторських прав. 

Передача (уступка) авторського права. 
57.  Охарактеризуйте авторські ліцензійні договори: поняття, 

характеристика та види. Сторони ліцензійного договору та, правове 

положення. 
58. Надайте поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 
59.  Охарактеризуйте права організацій мовлення. 
60.  Вкажіть засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту 

авторських і суміжних прав. 
61. Розкажіть про колективне управління авторськими й суміжними 

правами. 
 

Практичні завдання 

 

Варіант 1.  

Знайти рішення в запропонованій складній з етичного погляду ситуації, що 

виникла при реалізації PR-діяльності: 

1. Ви працюєте в ПР-агентстві, ви в тендері на ПР-обслуговування однієї 

компанії, яка планує запустити новий вид послуг. Ви отримуєте конфіденційну 

інформацію про цей продукт, що допомагає вам розробити хорошу пропозицію, 

але тендер виграє інша компанія. Чи можете ви поширити доступну вам 

конфіденційну інформацію? Як ви можете використати її етично?  

2. Компанія, де ви – піарник, запрошує незалежного ученого в ролі експерта 

свого продукту, щоб він його протестував і підтримав. Ви маєте організувати 

публічні комунікації (пресконференцію, виступ для вашого спікера тощо) для 

поширення позитивних висновків цього ученого. Ви починаєте, але з’ясовуєте, 

що експерт – не учений, а просто «голова, що говорить». Ваші дії? 

3. Роботодавець попросив Вас організувати тиск на депутатів, щоб ті 

проголосували проти проекту закону про охорону довкілля, який, у разі 

ухвалення, може негативно вплинути на роботу підприємства. Ваша реакція? 

4. Ваш роботодавець пропонує вам створити громадську організацію, яка 

об’єднуватиме навколо себе представників громадськості на підтримку нового 

великого проекту вашого роботодавця. ГО буде підтримувати проект, натомість 

отримуватиме для всіх своїх учасників фінансову підтримку від вашої 
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організації. Чи дія такої ГО етична? Що ви можете запропонувати як PR-

фахівець? 

5. Ваш роботодавець вам як фахівцю зі зв’язків з громадськістю у грубій формі 

дає вам завдання здійснити тиск на онлайн-видання та зняти негативну для 

вашої організації публікацію, яка там вийшла. Ваші дії? 

6. Клієнт вашої ПР-агенції замовляє у вас відеоролик, у якому, як ви виявляєте 

із запропонованих даних, буде спотворено інформацію про організацію клієнта 

в бік перебільшення показників ефективності/фактів про діяльність/успіхи 

тощо. Ваші дії та пропозиції? 

7. Вас запрошують на роботу в ПР-агентство копірайтером. У ході співбесіди 

ви розумієте, що, окрім стандартних ПР-проєктів, у структурі агентства працює 

фабрика тролів, завдання для якої вам також доведеться виконувати. Ваші дії, 

аргументуйте вашу позицію. 

8. Ваш роботодавець вам як ПР-фахівцю дає завдання організувати прес-тур 

для журналістів на виробництво вашої організації та забезпечити публікації від 

кожного учасника прес-туру у відповідному ЗМІ. Ваші дії та аргументи. 

Варіант 2. З поданих нижче якостей особистості виділіть ті, які можуть: 

1. перешкоджати здійсненню аморальних вчинків та правопорушень; 

2. сприяти їх здійсненню: а) уважність до людей; б) схильність до вживання 

алкоголю; в) сильна воля; г) доброзичливість; г) дисциплінованість; д) грубість; 

ж) тактовність; з) справедливість; й) запальність; к) жорстокість; л) милосердя; 

м) мстивість; н) об'єктивність; о) ввічливість; п) відповідальність; р) жадібність; 

с) благородство.  

Варіант 3. В Афганістані після захоплення влади ісламським рухом “Талібан” 

було введено чимало норм шаріату. Жінкам було заборонено працювати, 

ходити до школи та виходити на вулицю без паранджі. Всіх державних 

службовців зобов'язали відпустити бороди, а ті, хто приходили на роботу 

поголеними, підлягали звільненню. До якого виду соціальних норм відносити 

даний приклад? 

Варіант 4. Ваш однокурсник Сергій пояснює походження держави природним 

ходом суспільного розвитку, закономірним об'єднанням людських 

співтовариств від сім'ї до більш значних структур (сім'я — рід — плем'я — 

держава). 

Однокурсниця Оксана вважає, що держава виникла тому, що людська психіка 

має особливі властивості — потребу підкорятися волі сильнішого, 

розумнішого. До того ж у людей існує психологічна потреба жити в 

організованому суспільстві.  

Що можна сказати про точки зору Сергія та Оксани? Яка ваша власна точка 

зору на походження держави? 

Варіант 5. Проаналізуйте ситуації і поясність, які з них можливі у правовій 

державі, а які — ні. Відповідь обґрунтуйте.  
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а) Уряд ухвалив постанову про оплату навчання в усіх державних освітніх 

закладах. 

б) Адміністрація підприємства безпідставно звільнила працівника. 

Варіант 6. Проаналізуйте ситуації і поясність, які з них можливі у правовій 

державі, а які — ні. Відповідь обґрунтуйте.  

а) Рішенням ректорату вищого навчального закладу було визначено відсоток 

студентів, яких зарахують на перший курс залежно від їхнього соціального 

статусу й національності. 

б) Податкова адміністрація наклала штраф на курівника підприємства через 

порушення ним податкового законодавства. 

Варіант 7. Проаналізуйте ситуації і поясність, які з них можливі у правовій 

державі, а які — ні. Відповідь обґрунтуйте.  

а) Місцева влада заборонила вихід місцевої газети за її опозиційне 

спрямування.  

б) Громадянин звернувся до суду зі скаргою на редакцію часопису за 

поширення недостовірних відомостей стосовно його особистого життя. 

Варіант 8. Проаналізуйте ситуації і поясність, які з них можливі у правовій 

державі, а які — ні. Відповідь обґрунтуйте.  

а) Парламент країни ухвалив закон, що визначає одну офіційну релігію в 

державі. 

б) Рішення адміністрації навчально-виховного закладу до навчального плану як 

обов'язковий предмет введено “Закон божий” 

Варіант 9. Розгляньте ці ситуації і визначте, де й які права людини і 

громадянина порушені. Поясніть, чому.  

1. Група людей, мотивуючи свої дії правом на свободу слова і зборів, 

проводила мітинг у місті, перекривши на кілька годин рух на центральному 

шосе. 

2. Посилаючись на свободу слова, журналіст у своїх статтях закликає до 

міжнаціональної ворожнечі, конфлікту, повалення президента. 

Варіант 10. Розгляньте ці ситуації і визначте, де й які права людини і 

громадянина порушені. Поясніть, чому.  

1. Спираючись на право брати участь в управлінні державою, депутат — мер 

міста — сам запропонував себе на посаду президента країни. 

2. Користуючись правом на свободу союзів, організацій, асоціацій, громадянин 

просить зареєструвати партію “Зелені” у складі 15 чоловік. 

Варіант 11. До яких видів влади належать (законодавча, виконавча, судова)? 
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1. Верховний суд. 2. Міністерство. 3. Поліція. 4. Парламент. 5. Прем'єр-міністр. 

6. Суддя. 7. Адвокат. 8. Мер міста 9. Президент 10. Обласна і районна 

держадміністрація 11. Прокурор міста 12. Служба Безпеки України. 13. Міністр 

освіти. 14. Представник президента в області, у районі. 15. Священик, 

митрополит 16. Директор заводу 17 Суд присяжних 18. Нотаріус 19. Віце-

прем'єр 20. Голова парламенту 21. Постійна комісія парламенту з науки й 

освіти. 

 

 

Екзаменатор:           ______________________    Чомахашвілі Олена Шотаєвна 

(підпис)      

 

Екзаменатор:           ______________________    Шевчук Зоя Володимирівна 

                                                                                           (підпис)       

 

 

Завідувач кафедри:      ____________________  Новохатько Леонід 

Михайлович                 (підпис)      

 

 


