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Курс VІ 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

Теоретичні письмові питання: 2 запитання (10 балів за кожне)   

Практичне завдання  (20 балів) 

 

Критерії оцінювання: знання теоретичного матеріалу щодо інноваційних 

технологій, що застосовуються в рекламі, їх різновидів та технологічних 

особливостей та вміння застосовувати теоретичні знання в практичних 

задачах.  

 

Перелік питань:  

1. Роль інноваційних технологій в формуванні людської свідомості.  

2. Причини виникнення інновацій в рекламній сфері. 

3. Проблеми впровадження інноваційних технологій в рекламу. 

4. Види рекламних проекцій та їх переваги. 

5. Конкурентоспроможність інноваційних технологій на ринку реклами.  

6. Інноваційні аспекти співпраці з аудиторією в рекламній політиці. 

7. Висвітлити інноваційні тренди реклами у традиційних ЗМІ: інноваційна 

реклама у газетах, журналах; інноваційна телевізійна реклама; інноваційна 

реклама на радіо.. 

8. Інноваційні тренди розміщення реклами на різних обʾєктах: інноваційні види 

друкованої рекламної продукції; інноваційні види сувенірної рекламної 

продукції; інноваційна зовнішня реклама; інноваційні рекламні інтерʾєрні 

рішення; нетрадиційні обʾєкти для реклами. 



9. Використання технології 3D. LED-технології у зовнішній рекламі. 

Проекційна реклама. Нові форми зовнішньої реклами. Фізична та 

інтерактивна взаємодія із зовнішньою рекламою. 

10.  Розкрити поняття Ambient Media. Нестандартна внутрішня реклама. 

Спеціальні рішення малого розміру. Спеціальні конструкції. «Жива» реклама. 

Інтерактивний досвід. Транзитна реклама. Приклади застосування. Недоліки. 

11. Зробити опис інноваційних трендів реклами в Інтернеті. 

12. Характеристика та опис інноваційної реклами  у соціальних мережах. 

13.  Використання доповненої реальності у рекламі: характеристика та приклади. 

14.  Використання віртуальної реальності у рекламі характеристика та приклади. 

15.  Використання штучного інтелекту в рекламі: характеристика та приклади. 

16.  Особливості використання вірусної  реклами в Інтернеті. 

17.  Дати характеристику інноваційної  інтерʾєрної  реклами. 

18.  Віртуальна взаємодія із друкованою рекламою через смартфон: переваги та 

недоліки методу. 

19. Особливості креативного контенту друкованої реклами. 

20.  Дайте визначення поняття Real-time персоналізація (оновлення контенту 

відправленого листа та особливостей) . 

21. Особливості застосування відео e-mail розсилки. 

22. Дайте визначення та характеристику застосування доповненої реальності, що 

базується на VIO ((visual inertial odometry). 

23. Наведіть приклади креативних рекламних компаній з використанням 

доповненої реальності. 

24. Автоматизація реклами за допомогою штучного інтелекту: поясніть сутність 

та зробіть аналіз ефективності такої автоматизації. 

25.  Дайте оцінку конкурентоспроможності інноваційних технологій. 

26.  Вітчизняна реклама – оцініть можливість виходу на світовий ринок та за 

яких умов. 

27.  Розкрийте сутність впливу розвитку людства на розвиток ринку реклами. 

28.  Вклад інновацій в розвиток традиційної реклами. 

29.  Дайте характеристику інноваційних методів дослідження цільової аудиторії. 



30.  Наведіть приклади найдавніших  інструментів рекламування, чи можна 

виділити в них переваги над сучасними?. 

31. Традиційні методи рекламного тиску та потреби сучасного інформаційного 

простору. 

32. Ознаки інновацій в сучасному світі. 

33. Інноваційні аспекти співпраці з аудиторією в рекламній політиці. 

34. Розкрийте поняття технологія Ground FX і технологія Free Format  Projection, 

наведіть особливості та приклади їх використання. 

35. Розкрийте поняття технології  InDoorTV,  X3DVideo, наведіть особливості та 

приклади їх використання. 

36. Патентування нових видів інноваційних реклам в світі та Україні. 

37. Причини виникнення і введення інновацій в рекламну сферу. 

38.  Нестандартність способів подачі інформації, наведіть приклади. 

39. Поняття «інновації», «інноваційна реклама», види інноваційної реклами. 

40.  Особливості розміщення інноваційної реклами. 

41. Розкрийте сутність та особливості медіапланування інноваційної реклами.  

42.  Функції інноваційної реклами.  

43.  Особливості розробки інновацій в рекламі галузі (на вибір студента). 

44.  Опишіть структуру основних суб’єктів ринку, що беруть участь у розробці 

та використанні інноваційної реклами.  

45. Опишіть поняття «руйнівні інновації» та тенденції трансформації 

рекламної сфери. 

46.  Вплив систем автоматизованих закупівель інтернет-реклами на рекламну 

індустрію.  

Практичне завдання, 3 варіанти на вибір студента: 

1. Маємо завдання від замовника реклами нового маловідомого 

бренду одягу для проведення промо-кампанії на сторінках 

популярного українського глянцевого журналу, з умовою 

використати максимально можливі інноваційні технології в 

рамках організації кампанії, для забезпечення максимального 

привернення уваги читачів друкованого та інтернет видання 



цього журналу. Запропонуйте перелік варіантів використання  

інноваційних технологій рекламування, що можуть 

забезпечити виконання поставленої задачі замовника.   

2. Дайте свої варіанти використання інноваційних технологій 

реклами, в проекції їх застосування у проведенні виставкової 

діяльності. А саме, складіть короткий план планування й 

організації промоції нового бренду ювелірних прикрас, що вперше 

буде представлений на ринку України, з позиціонуванням бренду 

як не ритейлового а оптового виробника, тобто презентація має 

бути саме для B2B сегменту в рамках щорічної ювелірної 

виставки. Як ви можете забезпечити винятковий ефект виділення 

нового бренду в даних умовах використовуючи інноваційні 

технології реклами? 

3. Складіть короткий маркетинговий план та опишіть можливості 

застосування інновацій реклами в рамках підготовки, плануванні 

та промоції власне виступу-лекції з відомим іноземним 

психологом, що вперше виступатиме в Україні. Місце проведення 

– Київський конференц-зал, завдання – зібрати аудиторії в 1200 

чол., відповідно продати таку кількість білетів і забезпечити 

WOW-ефект аудиторії під час проведення заходу, для забезпечення 

майбутніх заходів та позитивних відгуків в пост-продакшн.  
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