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Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Основи бізнес-процесів» 

Курс ІІІ 

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

 

Структура дисципліни відповідно до робочого навчального плану:  

 Основи підприємництва 

 Основи менеджменту 

 Основи маркетингу 

 Консалтинг 

 

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: 

 розуміння теорії та методології питань, що вивчаються; 

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу; 

 уміння наводити приклади з практики, ілюструвати теоретичні 

положення практичними прикладами; 

 логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки; 

 повнота відповіді на питання, якість, самостійність,  творчий підхід у 

виконанні завдань. 

 

 

1-е,  2-е, 3-е  питання   - теоретичні питання з дисциплін «Основи 

менеджменту», «Основи  маркетингу», «Консалтинг» 

4-е питання  - тестове завдання з дисципліни «Основи підприємництва» 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань 

Теоретичні питання 

 

Основи менеджменту 

1. Охарактеризуйте техніки і технології управління. 

2. Охарактеризуйте стиль керівництва і ступінь відповідальності сучасного 

керівника. 

3. Поясніть термін «управлінська культура», основні елементи культури 

управлінської праці. 

4. Поясніть конфлікт та його типи, причини виникнення конфліктів у 

колективах та методи їх вирішення. 

5. Охарактеризуйте основні проблеми управління організацією 

(установою) в сучасних умовах. 

6. Поясніть вплив розвитку технологій на еволюцію систем управління. 

7. Поясніть вибір організаційної структури управління підприємством.  

8. Охарактеризуйте сучасні системи контролю та інформаційне 

забезпечення контролю в організації (установі). 

9.  Охарактеризуйте організацію комунікаційного процесу в провідних 

компаніях світу. 

10.  Охарактеризуйте методи боротьби з комерційним шпигунством та 

сучасні методи захисту інформації. 

11.  Поясніть роль інформаційних систем в забезпеченні функціонування 

підприємств. 

12.  Поясніть методи побудови та вдосконалення організаційних структур. 

13.  Охарактеризуйте матеріальне стимулювання праці як засіб мотивації. 

14.  Поясніть управління інформаційними потоками в організації. 

15.  Обгрунтуйте застосування імітаційного моделювання для розробки 

обґрунтованих управлінських рішень. 

16.  Поясніть особливості управління персоналом на великому 

підприємстві. 

17.  Обгрунтуйте розробку конкурентної стратегії фірми. 

18.  Поясніть засоби вдосконалення комунікаціиї в організації (установі). 

19.  Охарактеризуйте складові економічної та соціальної ефективності 

менеджменту в організації (установі). 

20.  Поясніть планування стратегії фірми в сучасних умовах. 

21.  Охарактеризуйте бізнес-план як засіб реалізації стратегії фірми. 

22.  Охарактеризуйте складові системного аналізу в стратегічному 

плануванні. 

23.  Поясніть особливості розробки та реалізації стратегічних планів  

організації в умовах ринкової економіки. 

24.  Розкрийте механізм вибору та реалізації стратегії розвитку 

підприємства. 

25.  Охарактеризуйте управління ресурсозбереженням на підприємстві. 

26.  Поясніть систему методів управління, їх сутність та механізми 

реалізації. 



Консалтинг  

 

1. Сформулюйте типологію та класифікацію сучасного консалтингу. 

2. Дайте визначення поняття «Digital PR-консалтинг», поясніть структуру та 

специфіку процесів. 

3. Дайте визначення поняття «PR-консалтинг» в системі маркетингових 

комунікацій.  

4. Охарактеризуйте методи дослідження та аналітики в системі PR-

консалтингу. 

5. Охарактеризуйте маркетингові дослідження, їх структуру та практичне 

призначення. 

6. Охарактеризуйте соціологічні дослідження в маркетингових комунікаціях. 

7. Дайте визначення методам дослідження/моніторингу ЗМІ  (структура та 

принципи використання). 

8. Охарактеризуйте інтегровані дослідження процесів у маркетингових 

комунікаціях. 

9. Охарактеризуйте корпоративний комунікаційний аудит. 

10.  Охарактеризуйте аудит інформаційних потоків компанії. 

11.  Охарактеризуйте корпоративну розвідку в системі маркетингових 

комунікацій. 

12. Охарактеризуйте корпоративну контррозвідку в системі маркетингових 

комунікацій. 

13. Визначте поняття корпоративної комунікаційної концепції: структуру та 

практичне призначення.  

14. Охарактеризуйте стратегічне планування PR-процесів. 

15. Охарактеризуйте тактичне планування PR-процесів. 

16. Дайте визначення поняття Networking в системі маркетингових 

комунікацій. 

17. Визначте поняття «консалтингова послуга»  (структура, методи та засоби 

промоції, оцінка вартості). 

18.  Охарактеризуйте методи та засоби формування іміджу PR-консультанта. 

19.  Охарактеризуйте консалтингові агенції, їх типологію та класифікацію. 

20.  Дайте визначення поняття «аутсорсинг» (специфіка та особливості 

процесів). 

21.  Охарактеризуйте методи та засоби підготовки профільних кадрів: мастер-

класи, тренінги, коучинг. 

22.  Визначте методи та засоби професійного зростання сучасного PR-

консультанта. 

23.  Визначте профільні та суміжні галузі в роботі сучасного PR-консультанта.   

24.  Визначте правові основи сучасного PR-консалтингу в Україні. 

25.  Охарактеризуйте імідж сучасного фахівця із PR-консалтингу та шляхи 

його формування. 

26.  Охарактеризуйте PR-консалтинг в контексті сучасних інформаційних 

війн. 

 



Маркетинг 

 

1. Охарактеризуйте етапи процесу  маркетингових досліджень.  

2. Проаналізуйте складові рекламного ринку України. 

3. Проаналізуйте значення комунікаційної політики фірми. 

4. Охарактеризуйте процес стратегічного маркетингового планування. 

5. Поясніть складові маркетингової комунікаційної політики. 

6. Поясніть концепцію та значення  життєвого циклу товару.  

7. Дайте визначення сегментації ринку, назвіть критерії та ознаки 

сегментації.  

8. Розкрийте особливості та значення позиціювання товару. Поясніть 

матрицю Анзоффа. 

9. Поясніть побудову та особливості застосування матриці  

«зростання/частка ринку». 

10. Поясніть побудову  та особливості застосування матриці 

“привабливість-конкурентноспроможність”. 

11.  Охарактеризуйте маркетингові стратегії, їх значення та застосування. 

12.  Охарактеризуйте маркетингову товарну політику. 

13.  Охарактеризуйте процес розробки нових товарів. 

14.  Поясніть складові управління товаром.  

15.  Проаналізуйте конкурентне середовище в системі маркетингу.  

16.  Охарактеризуйте маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу 

товару.  

17.  Охарактеризуйте види маркетингових стратегій.  

18.  Поясніть формування маркетингової цінової політики фірми.  

19.  Дайте визначення поняття “товарна марка”, поясніть етапи просування 

товарної марки.  

20. Охарактеризуйте рекламну кампанію та особливості її проведення.  

21. Обгрунтуйте вибір каналів розподілу товарів.  

22.  Проаналізуйте конкурентоспроможність товару. Поясніть матриці 

Портера, Мак-Кінсі. 

23.  Дайте визначення поняття «маркетинг послуг» та поясніть особливості 

застосування маркетингових комунікацій. 

24.  Поясніть роль та значення паблік рилейшнз  у просуванні товару.  

25.  Охарактеризуйте основні засоби маркетингових комунікацій.  

26.  Охарактеризуйте види стимулювання збуту та персональні продажі. 

 

 

Екзаменатори                                             Курбан Олександр Васильович 
                                                                                 

                                                                  Ужанська Тетяна Іллівна 
 
 

 

Завідувач кафедри:                                       Новохатько Леонід Михайлович 
 


