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 з дисципліни  «Теоретичні основи реклами та PR» 

 

Курс І 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання – 15 

2 питання – 15 

3 питання - 10 

 

Критерії оцінювання: 

 

Теоретичні питання 

- знання теоретичного матеріалу щодо типів та видів рекламного продукту, 

архетипів в рекламі, психологічних чинників впливу реклами на підсвідомість 

споживачів;  

- знання теоретичного матеріалу щодо типів, категорії, видів PR та їх форм 

та жанрів; діяльності підрозділів і учасників PR-ринку та бізнесу; принципів 

PR-взаємодії із засобами масової інформації та базових нормативних 

документів Public Relations. 

 

Практичне завдання:  володіння практичним інструментарієм щодо 

створення рекламного продукту, написання PR-текстів, формування 

інформаційних запитів та проведення моніторингу інформаційного поля. 

 

Орієнтовний перелік питань 
 

1. Охарактеризуйте  поняття PR,  його відмінності від реклами. 

2. Поясніть тенденції розвитку зв’язків з громадськістю в сучасних 

умовах. 

3. Назвіть чинники, що зумовлюють популярність професії PR-фахівця. 

4. Поясніть поняття «вплив», назвіть його різновиди. 



5. Охарактеризуйте цивілізований вплив та його різновиди.  

6. Охарактеризуйте маніпуляцію як феномен та зазначте її ключові 

ознаки.  

7. Охарактеризуйте «варварський вплив», його ключові ознаки.  

8. Розкрийте специфіку спічрайтингу як складової PR-діяльності. 

9. Наведіть типології криз та їх комунікаційні особливості.  

10.  Охарактеризуйте поняття «криза», «кризовий PR».      

11.  Поясніть попередження криз як перший етап антикризового 

комунікаційного менеджменту.  

12.  Поясніть алгоритм дій PR-служби на етапі попередження криз.  

13.  Визначте основні принципи підготовки та складові кризового плану. 

14.  Поясніть планування зовнішньокомунікаційної  стратегії компанії. 

15.  Охарактеризуйте поняття «кризове реагування», його ключові ознаки, 

основні принципи.  

16.  Поясніть правила ухвалень рішень під час криз на комунікаційному 

рівні.  

17.  Охарактеризуйте сучасні етичні проблеми у галузі реклами та PR.  

18.  Розкрийте специфіку діяльності PR-служб в сучасних умовах.   

19.  Поясніть правила поведінки у відносинах із ЗМІ під час криз. 

20.  Охарактеризуйте роль спікера у співпраці із ЗМІ. 

21.  Охарактеризуйте сучасні вимоги до фахівця з реклами. 

22.  Розкрийте специфіку розробки та реалізації публічного вибачення.  

23.  Охарактеризуйте спростування як PR-текст: сутність, характеристику, 

структурні компоненти.   

24.  Поясніть особливості написання спростування в умовах 

розповсюдження недостовірної інформації. 

25.  Розкрийте специфіку проведення прес-конференції як ПР-заходу.  

26.  Охарактеризуйте маркетингову складову рекламної діяльності. 

27.  Поясніть роль маркетингової моделі AIDA в рекламній діяльності. 

28.  Охарактеризуйте критерії конкурентоспроможного продукту, який 

готовий до рекламної кампанії. 

29.  Проаналізуйте термін «позиціонування» у контексті рекламної комунікації. 

30.  Охарактеризуйте особливості рекламної комунікації в інтернеті. 

31.  Охарактеризуйте особливості офферу (як складової рекламного 

повідомлення). 

32.  Проаналізуйте поняття цільової аудиторії в рекламній комунікації. 

33.  Охарактеризуйте 4 базові параметри для визначення цільової аудиторії. 

34.  Охарактеризуйте географічні параметри цільової аудиторії. 

35.  Охарактеризуйте соціально-демографічні параметри цільової аудиторії. 



36.  Охарактеризуйте поведінкові параметри цільової аудиторії. 

37.  Зазначте критерії створення портрету представника цільової аудиторії. 

38.  Поясніть критерії ефективної рекламної комунікації. 

39.  Охарактеризуйте найбільш розповсюдженні помилки в out of home рекламі. 

40.  Обгрунтуйте критерії ефективної out of home реклами. 

41.  Обгрунтуйте критерії ефективної реклами в пресі. 

42.  Обгрунтуйте критерії ефективної телевізійної реклами. 

43.  Охарактеризуйте особливості реклами в телемагазині. 

44.  Поясніть критерії ефективної YouTube реклами. 

45.  Обгрунтуйте критерії ефективного рекламного відео в Instagram. 

46.  Обгрунтуйте критерії ефективної радіо реклами. 

47.  Проаналізуйте зміст поняття пошукової оптимізації (SEO). 

48.  Охарактеризуйте поняття пошукової контекстної реклами (Adwords). 

49.  Охарактеризуйте психологічні аспекти поведінки типового споживача. 

50.  Складіть класифікацію реклами за місцем розміщення. 

51.  Складіть класифікацію реклами за цілями. 

52.  Проаналізуйте складові рекламної кампанії. 

 

Практичне завдання:  

1. Розробіть концепцію рекламного макету для харчового продукту - напою. 

2. Розробіть концепцію рекламного макету для нової моделі самртфону. 

3. Розробіть концепцію рекламного макету для продукту в галузі фітнесу, 

спорту. 

4. Розробіть  концепцію рекламного макету для продукту в галузі одягу. 

5. Розробіть  концепцію рекламного макету для продукту в галузі туризму. 

6. Розробіть  концепцію рекламного макету для продукту в галузі готельно-

ресторанного бізнесу. 

7. Розробіть  концепцію рекламного макету для продукту в галузі 

енергозбереження. 

8. Розробіть  концепцію рекламного макету для продукту в галузі 

косметики. 

9. Розробіть концепцію рекламного макету для продукту  будівельної  

галузі. 

10.  Розробіть концепцію можливого сценарію прес-конференції для 

Асоціації «Газові трейдери України». 

11.  Розробіть концепцію можливого сценарію прес-конференції для 

Асоціації шоу-бізнесу. 

12.  Розробіть концепцію можливого сценарію прес-конференції для 

Української асоціації інформаційного захисту бізнесу.  



13.  Розробіть концепцію можливого сценарію прес-конференції для 

 Української асоціації захисту прав споживачів. 

14.  Розробіть концепцію можливого сценарію прес-конференції для 

 Української асоціації людей з обмеженими можливостями. 

15.  Розробіть структуру публічного вибачення топ-менеджменту 

 SKYPE у зв’язку з технологічним збоєм протягом 3-х днів у мережі. 

16.  Розробіть план спічрайтерського тексту на тему:  «Чому сучасній 

 людині важливо управляти власними емоціями?».  Кінцева мета - 

 змотивувати аудиторію відвідати новий університетський 2-денний 

 тренінг «Емоційний інтелект», який допоможе сформувати та 

 вдосконалити практичні навички управління  власними емоціями. 

 

 

Екзаменатори:                                        Гусак Ольга Петрівна 
                                       (підпис)      

                            __________________           Шиян Віктор Олександрович 
    (підпис)      

 

Завідувач кафедри:                                        Новохатько Леонід Михайлович 
                                                          (підпис)      


