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Курс IІІ 

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

Структура дисципліни, відповідно до робочого навчального плану:  

 Організація ділових зустрічей; 

 Організація виїзних заходів; 

 Організація та проведення конференцій. 

 

Форма проведення: письмовий 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання – 15 балів,  

2 питання - 15 балів,  

3 питання - 10 балів 

 

Критерії оцінювання:  

1 питання – знати типи ділових зустрічей, алгоритм проведення ділових 

зустрічей, правила роботи із засобами масової інформації в рамках організації та 

проведення ділових зустрічей, правила складання супроводжуючих документів,  

ділових листів; вміти планувати та організовувати ділові зустрічі, готувати 

супроводжуючі документи, PR-матеріали, знати принципи підготовки учасників 

до ділових зустрічей, вміти забезпечувати інформаційний супровід ділових 

зустрічей. 

2 питання – знати теоретичні основи організації виїзних заходів, класифікацію 

виїзних заходів, алгоритм дій при проведенні різних заходів створених для 

різних цільових аудиторій, принципи проведення заходів щодо підвищення 

іміджу організації, просування товарів і послуг фірми на ринок, методи оцінки 

ефективності виїзних заходів, правила підготовки проектної та супутньої 

документації; вміти планувати та організовувати виїзні заходи, знаходити 

організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях, створювати 

інформаційні приводи що забезпечать подієвий PR, організовувати роботу 

проектних команд для проведення якісного виїзного заходу. 



3 питання – знати види конференцій, формати їх проведення, необхідні опції для 

забезпечення проведення заходу, логістику міжнародних конференцій та 

конференцій на виїзді, використання психологічних прийомів для досягнення 

поставлених цілей, знати складові презентації, необхідне технічне забезпечення, 

нюанси майстерності подачі матеріалу. організація та проведення прес-

конференцій та брифінгів під час конференцій, вміти наповнити прес-кіт 

необхідними матеріалами, скласти перелік матеріалів для ходу конференцій, 

розміщення матеріалів у ЗМІ (знання видів ЗМІ та їхніх особливостей) – з 

визначенням аудиторії, на яку поширюється інформація; визначення переліку 

матеріалів для друку по завершенню події тощо. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 Організація ділових зустрічей: 

1. Дайте визначення поняття ділова зустріч. 

2. Проаналізуйте види ділових зустрічей за характером організації та їх 

специфічні відмінності. 

3. Охарактеризуйте види ділових зустрічей за тематикою. 

4. Опишіть алгоритм проведення ділової зустрічі. 

5. Назвіть основні правила роботи із засобами масової інформації в рамках 

організації та проведення ділових зустрічей. 

6. Назвіть основні види супроводжуючих документів, необхідних в процесі 

організації та проведення ділових зустрічей. 

7. Напишіть запрошення на ділову зустріч у форматі співбесіди кандидатам, 

що пройшли відбірковий тур на посаду прес-секретаря міністра. 

8. Назвіть основні етапи інформаційного супроводу ділових зустрічей. 

9. Дайте визначення поняття комунікативної компетентності. 

10.  Опишіть сутність комунікацій та комунікативного процесу. 

11.  Опишіть відмінності наради та засідання. 

12.  Напишіть запрошення представникам дипломатичного корпусу на 

урочистий прийом з нагоди Дня міста. 

13.  Дайте визначення поняттю ділових переговорів. 

14.  Сформулюйте три основні поради для учасників ділових зустрічей. 

15.  Дайте визначення поняття комунікативний менеджмент. 

16.  Назвіть основні правила складання ділового протоколу. 



17.  Визначте часові межі для таких типів ділових зустрічей: круглий стіл; 

нарада; прес-брифінг; співбесіда. Аргументуйте. 

18.  Складіть та оформіть порядок денний оперативної наради у міського 

голови щодо подолання наслідків снігопаду. 

19.  Опишіть основні принципи визначення рівня ефективності ділової 

зустрічі. 

20.  Назвіть основні помилки під час підготовки та проведення ділових 

зустрічей. 

21.  Опишіть алгоритм підготовки та проведення міжнародного форуму. 

22.  Опишіть основні принципи роботи журналістів під час протокольних 

заходів. 

23. Назвіть види ділових листів, опишіть їх особливості. 

24. Опишіть основні етапи підготовки учасників до ділової зустрічі. 

25.  Назвіть принципи організації ефективного комунікативного процесу. 

 

 Організація виїзних заходів:  

1. Дайте визначення поняття Event. 

2. Дайте визначення поняття  еvent-маркетингу. 

3. Дайте визначення поняття виїзних заходів. 

4. Дайте відповідь на питання: за якими параметрами можна класифікувати 

виїзні заходи. 

5. Назвіть основні види виїзних заходів, опишіть їх особливості. 

6. Охарактеризуйте основні цілі виїзних заходів. 

7. Назвіть основні етапи організації виїзних заходів. 

8. Проаналізуйте методи оцінки ефективності виїзних заходів. 

9. Назвіть основні правила підготовки проектної та супутньої документації. 

10. Опишіть основні принципи організації інформаційного супроводу виїзних 

заходів. 

11.  Назвіть види виїзних заходів за характером інформаційного приводу. 

12. Опишіть основні напрями роботи з планування та організації виїзного 

заходу. 



13. Розкрийте зміст стандартної схеми п'яти модулів – складових частин 

комплексу підготовки та проведення виїзних заходів всіх основних типів 

(Place,  Promotion,  Presentation, Personal + Followup).  

14. Назвіть основні види виїзних заходів для ЗМІ. Опишіть їх особливості. 

15.  Дайте визначення поняття прес-тур. Опишіть особливості проведення 

прес-туру. 

16. Напишіть запрошення на прес-тур локацією мистецького фестивалю. 

17. Опишіть основні критерії вибору локації для проведення виїзних заходів. 

18. Опишіть складові підготовчого етапу організації та проведення виїзних 

заходів. 

19. Розкрийте основні принципи інформаційного супроводу виїзних заходів. 

20.  Напишіть план проведення виїзної презентації нових можливостей 

снігоприбиральної техніки. 

21. Проаналізуйте методи оцінки ефективності виїзних заходів. 

22. Дайте відповідь на питання: за яких умов обов’язковим є організація 

трансферу. 

23. Назвіть недоліки та переваги виїзного формату PR-заходів. 

24.  Назвіть фактори, які впливають на визначення часу і терміну проведення 

виїзного заходу. 

25.  Дайте визначення поняття цільової аудиторії в контексті підготовки до 

проведення виїзних PR-заходів. 

 

 Організація та проведення конференцій: 

1. Проведіть порівняльний аналіз видів наукових конференцій за тематикою 

та формою проведення. 

2. Роз’ясніть особливості бізнес-конференції. 

3. Значення презентації як складової конференції: основні етапи проведення. 

4. Особливості вибору та організації місця проведення конференції (нарада, 

переговори, науково-практичний симпозіум тощо) 

5. Складові технологічні опції організації конференції 

6. Структура конференції: основні позиції  



7. Типи конференцій за психологічними особливостями 

8. Забезпечення безпеки під час проведення конференцій 

9. Інформаційний супровід конференції. Прес-кіт 

10. Особливості конференції експромтом 

11. Особливості «мозкового штурму»: переваги та недоліки 

12. Способи регулювання часу проведення конференцій, виступів 

13. Тактика поведінки учасників конференцій для досягнення поставленої 

мети 

14. Тактика використання впливу на учасника конференцій від конкуруючої 

сторони. 

15. Тактика керування зібранням. 

16. Емоційно-психологічна підготовка конференцій. 

17. Методика утримання психологічної рівноваги під час модерування 

конференції. 

18. Використання аудіовізуальної інформації. Переваги візуальної графіки. 

19. Особливості відносин з аудиторією під час проведення презентації. 

20. Складові подачі інформації під час презентації. 

21. Найпоширеніші помилки під час презентацій 

22. Правила роботи з великою аудиторією 

23. Правила роботи з маленькою аудиторією 

24. Використання і вплив освітлення під час організації конференцій 

25. Дрес-код конференцій 

26. Організація та проведення прес-конференцій та брифінгів 

27. Канали поширення інформації по завершенню конференцій. 

 

 

Екзаменатори                                             Баранова Катерина Олександрівна 

                             _________________        Кармелюк Ірина Миколаївна              

                                                                                                                       

 

Завідувач кафедри:                                       Новохатько Леонід Михайлович 
 

 


