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Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

 

Два відкритих теоретичних питання (по 10 балів максимум  за кожне 

питання) і одне практичне письмове завдання ( максимум 20 балів) 

 

Критерії оцінювання: 

Теоретичні питання: знання теоретичного матеріалу щодо методології, 

принципів та засобів digital комунікацій для ефективного застосування їх в 

рекламних та PR кампаніях. 

Практичне завдання: практичні навички застосування різних технік і 

прийомів щодо створення та підтримки ефективної digital стратегії проекту. 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань  
 

1) Охарактеризувати основні відмінності Digital-комунікації 

2) Проаналізувати тенденції розвитку digital-комунікацій 

3) Дати характеристику українській  онлайн аудиторії 

4) Представити Інтернет-сайт як інструмент реалізації  digital стратегії 

5) Розкрити значення домену та хостингу для сайту 

6) Охарактеризувати структуру та вимоги до сучасного 

корпоративного сайту 

7) Визначити типи платформ CMS  

8) Проаналізувати вимоги до інформаційного контенту на сайті 

9) Розкрити поняття «адаптивна версія сайту» 

10) Розкрити поняття «Landing page» та її види  

11) Охарактеризувати основні мобільні додатки 

12) Розкрити основні відмінності між мобільним додатком та сайтом  

13) Проаналізувати типи мобільних додатків для бізнесу 

14) Визначити понятя «брендовані додатки» 

15) Розкрити поняття релізу для мобільних додатків 

16) Проаналізувати складові ефективності мобільних додатків 

17) Охарактеризувати Product Placement в інтернеті 



18) Охарактеризувати типологію Advergaming 

19) Охарактеризувати поняття «Web-design інтеграція» 

20) Проаналізувати зміст комікс-стрип РР 

21) Розкрити зміст та сутність поняття «інтернет-меми» 

22) Охарактеризувати поняття «ідейний PP (fandom)» 

23) Розкрити зміст та сутність брендованого контенту 

24) Визначити Social-web РР 

25) Розкрити стратегії ведення YouTube-каналу 

26) Охарактеризувати складові візуального оформлення YouTube- 

каналу 

27) Показати алгоритм формування структури YouTube- каналу, їх 

налаштування 

28) Проаналізувати додаткові функції YouTube-каналу  

29) Показати сутність Must-have фішки правильної оптимізації відео 

30) Визначити основні принципи створення  відеороликів 

31) Охарактеризувати основні правила промоції YouTube-каналу. 

32) Розкрити зміст аналітики YouTube-каналу (інструменти і показники 

ефективності) 

33) Розкрити принципи управління репутацією компанії в інтернеті 

34) Охарактеризувати методики моніторингу онлайн платформ 

35) Визначити сервіси моніторингу репутації 

36) Проаналізувати складові формування репутації в Інтернеті 

37) Розкрити закони SERM  

38) Охарактеризувати поняття «чек-лист», основи управління 

репутацією 

 

Орієнтовний перелік практичних завдань 
 

1. Зробити аналітику персонального акаунту (надається викладачем) 

2. Зробити аналітику YouTube-каналу (надається викладачем) 

3. Проаналізувати ефективність групи у Facebook (надається викладачем) 

4. Підготувати пропозиції щодо промоції бренду у соцмережах (на вибір 

студента) 

5. Розробити проект стратегії промоції товару чи послуги (за вибором 

студента) за допомогою digital-інструментів  

 

 

Екзаменатор:                                        Курбан Олександр Васильович 
                                       (підпис)      

 

 

Завідувач кафедри:                                        Новохатько Леонід Михайлович 
                                                   (підпис)      

 


