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ВСТУП 

 
Підсумкова атестація з теорії та історії рекламної та PR-діяльності 

спрямована на перевірку рівня знань студентів із фахово орієнтованих 

дисциплін, складається з двох умовних тематичних розділів: «Реклама» та 

«Зв’язки з громадськістю». Зокрема, до екзамену було включено питання 

таких теоретичних курсів, як «Теорія реклами та зв’язків з громадськістю», 

«Практика рекламної та PR-діяльності», «Організація роботи конвергентної 

редакції», «Інтернет-журналістика», «Мультимедійні технології та 

мультимедіадизайн», «Соціальна реклама» тощо. Питання екзамену 

передбачають систематизацію вивченого матеріалу, розуміння базових 

положень з теорії реклами та зв’язків з громадськістю, вміння вільно 

оперувати засвоєною інформацією та готовність до її застосування на 

практиці. 

Метою підсумкової атестації є з’ясування рівня фахової підготовленості 

студентів, її відповідності  сучасним вимогам до фахівців зазначеної 

спеціальності. 

 
 



 
 

 

П Р О Г Р А М А 

 

РОЗДІЛ І. РЕКЛАМА 

 

Сутність реклами. Основні визначення реклами. Рекламна термінологія. 

Принципи реклами. Зміст та значення реклами. Роль та функції реклами. 

Принципи класифікації реклами. Типи реклами. Функції реклами у 

суспільстві. 

Періодизація розвитку реклами. Протореклама стародавніх часів. 

Становлення комерційної комунікації і реклами в Середні віки. Розвиток 

друкарської та газетної справи в період Нового часу. Особливості зародження 

та становлення реклами в Україні. Період розвитку реклами за часів Київської 

Русі. Реклама в Україні V – ХVІІІ ст. Дореволюційний період функціонування 

реклами в Україні. Реклама за радянських часів. Новітня реклама 90-х років 

XX ст. — початку XXI ст. в Україні. 

Рекламні професії. Міжнародні фахові стандарти реклами. Рекламний 

процес та його учасники. Типи рекламних агентств. Структура рекламного 

агентства. Обов’язки працівників рекламного агентства. Поняття рекламної 

кампанії. Типологія рекламної кампанії. Етапи рекламної кампанії. План 

рекламної кампанії. Маркетингова товарна політика та реклама. Класифікація 

товарів та особливості їх рекламування. Класифікація реклами на основі 

життєвого циклу товару. Ідентифікація цільового ринку. Позиціювання в 

рекламній діяльності. Стратегії позиціювання. Репозиціювання. Маркетингові 

дослідження в рекламній діяльності. Синдикатні дослідження. Дослідження ad 

hoc. Фокус-група та глибинне інтерв´ю. Кількісні дослідження. Якісні 

дослідження. Мікс-методики (hall-test, home-test, mystery shopping). 

Економічні цілі реклами. Комунікативні цілі реклами. Рекламні моделі. 

Структура рекламного звернення. Мотиви, що використовуються при розробці 

рекламного звернення. Створення рекламного тексту. Розробка варіантів 

тестування. 

Особливості рекламного тексту. Літературна обробка тексту: звук, 

слово, абзац, параграф, художні прийоми. Специфіка товарів та послуг, що 

рекламуються: фінансова реклама, автомобільна реклама, реклама продуктів 

харчування. Правила створення телереклами, радіо реклами та реклами у 

пресі. Проблеми та перспективи рекламного ринку України. 

Критерії вибору оптимальних засобів поширення реклами. Особливості 

газетної та журнальної реклами. Специфіка радіореклами. Особливості 

характеристики радіо роліку. Сценарій радіоролику. Специфіка телереклами. 

Створення сценарію телероліку. Реклама на транспорті. Реклама на місці 

продажу. Рекламні фільми та кінореклама. 

Сутність і види регулювання реклами. Динаміка і тенденції рекламного 

ринку. Закону України " Про  рекламу". 

 

 



 
 

РОЗДІЛ ІІ. ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 
Визначення паблік рілейшнз. Їх особливості, спільне та відмінне. PR у 

системі маркетингових комунікацій. Структура моделі PR-комунікації: 

відправник, повідомлення, кодування/декодування, перешкоди, зворотній 

зв’язок. 

Галузі застосування паблік рілейшнз. Місце паблік рілейшнз у системі 

соціального управління. Зв’язки з громадськістю та маркетинг. Паблік 

рілейшнз та реклама. Паблік рілейшнз та пропаганда. Першовитоки зв’язків з 

громадськістю. Зародження основ професії паблік рілейшнз в Америці: 

діяльність С.Адамса. Інституалізація зв’язків з громадськістю: А.Кендалл, 

Ф.Барнум. Діяльність А.Лі. Створення наукових засад PR (Е.Бернайз). 

Змістовні моделі PR-діяльності: модель маніпуляції, модель 

інформування громадськості, модель «двостороння асиметрична комунікація, 

модель «двостороння симетрична комунікація». Громадськість як об’єкт та 

суб’єкт комунікації. Поняття “громадськість”. Масова та спеціалізована 

аудиторії. Типологія груп громадськості. Зовнішня та внутрішня 

громадськість. Типи громадськості за характером комунікативної поведінки. 

Цільові групи громадськості, їх особливості та проблеми визначення. Поняття 

пріоритетних груп громадськості. Сегментація ринку споживачів. Об’єктивні 

та суб’єктивні критерії сегментації громадськості. Технологія сегментації 

громадськості. 

PR-стратегії стосовно різних груп громадськості: масова, спеціалізована, 

пріоритетна стратегії. 

Соціальне значення громадської думки. Термін “громадська думка”: 

історія його походження та сучасний зміст. Основні властивості громадської 

думки, її функції. Об’єкти громадської думки. 

Джерела вивчення громадської думки. Дослідження громадської думки 

службами паблік рілейшнз. Шляхи, засоби та методи формування громадської 

думки. Переконання: стадії, принципи, засоби та проблема ефективності. 

Громадська думка та PR. Механізми формування громадської думки. 

Установка і громадська думка (орієнтація, коорієнтація, вплив на установки, 

мотивування зміни установки). 

Поняття іміджу в сучасній науці. Імідж як інформаційне явище. 

Індивідуальний імідж. Основні риси успішного політичного іміджу. 

Психологічні технології створення ефективного політичного іміджу. 

Психологічні моделі політичних іміджів. 

Корпоративний імідж. Модель корпоративного іміджу А.Чумікова. 

Інструментарій іміджмейкера: позиціонування, міфологізація, 

емоціоналізація, дистанціювання, візуалізація. 

Особливості взаємодії системи зв’язків з громадськістю з радіо і 

телебаченням. Підготовка матеріалів для радіо та телебачення: репортажі, 

інтерв’ю, фільми, відеоматеріали тощо. Правила написання прес-релізів, 

організація прес-конференцій та брифінгів як засобів комунікації. 

Теорія управління PR. Складові процесу управління. 



 
 

Питання для підготовки до підсумкової атестації  

з теорії та історії рекламної та PR- діяльності  

 

Питання І блоку програми 
1. Особливості політичних комунікацій у Давній Греції та Давньому 

Римі. 

2. Еволюція політичної комунікації у Середні віки (Фома Аквінський, 

Роджер Бекон, Мішель Монтень, Еразм Ротердамський, Ніколо Макіавеллі). 

3. Зародження основ паблік рілейшнз у США. 

4. Інноваційні PR-технології ХІХ ст.: досвід країн Європи. 

5. Основні історичні віхи розвитку паблік рілейшнз у ХХ ст., 

геополітична специфіка. 

6. Глобалізація професійної системи зв’язків з громадськістю ХХ ст.: 

міжнародні асоціації. 

7. Інституалізація та правові основи діяльності паблік рілейшнз в 

Україні. 

8. Етика і професійні стандарти у зв’язках з громадськістю. 

9. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю. 

10. Основні моделі управління зв’язками з громадськістю. 

11. PR-агенція: цілі, функції, методи роботи. 

12. Форми і ефективні методи організації PR-кампанії. 

13. Прес-служби у системі підрозділів зв’язків із громадськістю 

урядових структур. 

14. Основні функції та особливості організації PR-служб у фінансовій 

галузі. 

15. Зв’язки з громадськістю державних органів влади: психологічні та 

організаційні особливості. 

16. Форми і методи роботи сучасної прес-служби. 

17. Напрямки PR-діяльності некомерційних організацій. 

18. Імідж: види, функції, структура, методи та засоби формування. 

19. Специфіка та основні форми діяльності спін-доктора в контексті 

сучасної інформаційної боротьби. 

20. Поняття сучасної інформаційної війни, методи протидії 

інформаційним атакам. Основні інструменти ведення сучасних 

інформаційних війн. 

21. Чутки як PR-інструмент: класифікація, шляхи і методи поширення, 

соціальні функції, методи управління та протидії. 

22. Особливості діяльності прес-служб за умов кризових та 

надзвичайних ситуацій. 

23. Громадська думка в контексті PR-діяльності: генезис, структура,

 функції, технології  формування. 

24. Соціологія громадської думки: історія та методи дослідження, 

актуальні проблеми та найвидатніші дослідники. 

25. Канали висловлення громадської думки, особливості взаємодії з 

державними, політичними, економічними та іншими соціальними 



 
 

інститутами. 

26. Моніторинг інформаційного поля як основа інформаційної політики 

організації. 

27. Планування PR-кампаній: стратегічний та оперативний підходи. 

Інформаційне планування PR- кампанії. Критерії і показники ефективності PR-

кампанії. 

28. Кризовий     план     і     планування     кризових     комунікацій.      

Група      кризових комунікацій: принципи її комплектування, основні сфери 

діяльності. 

29. PR-діяльність організації в інтернеті: завдання massrelations (масової 

комунікації), grouprelations (взаємовідносин із групами) та mediarelations 

(стосунків із ЗМІ).  

30. Формування позитивного іміджу, управління репутацією в 

соціальних мережах, блогах, на корпоративних сайтах. SERM 

(SearchEngineReputationManagement) – управління репутацією у пошукових 

системах. 

 

Питання ІІ блоку програми 
1. Інтернет-реклама: види, психологічні особливості сприйняття, 

переваги та недоліки. 

2. Рекламна агенція: її функції, структура та роль в організації 

рекламної діяльності. 

3. Засоби розповсюдження реклами. Основні критерії вибору каналу 

для розповсюдження реклами. 

4. Основні етапи рекламного процесу. 

5. Цільова аудиторія. Типи споживачів. Раціональний та емоційний 

типи споживачів. Мотивація та стимулювання споживачів у рекламі. 

6. Особливості реклами на різних етапах життєвого циклу товару. 

7. Організація та функції відділу реклами, його структура, взаємодія з 

іншими службами. 

8. Протореклама у стародавньому світі: витоки, функції, форми, 

особливості комунікації. 

9. Зародження, становлення, специфічні особливості національних 

форм рекламування в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) 

у ХVІІ-ХVІІІ ст. 

10. Планування, розрахунок і розподіл рекламного бюджету. 

11. Західноєвропейський досвід рекламної діяльності у ХХ ст. 

12. Основні етапи розвитку реклами: причини і закономірності появи 

нового етапу, особливості комунікації, провідні жанри. 

13. Розвиток рекламної справи в Україні на сучасному етапі. 

14. Сутність, класифікація, види та функції реклами. 

15. Місце реклами в системі маркетингових комунікацій. 

16. Правові засади рекламної діяльності в Україні. Основні положення 

Закону України «Про рекламу». Відповідальність за порушення чинного 

законодавства України в галузі рекламної діяльності. 



 
 

17. Піраміда потреб А.Маслоу і мотивація споживачів у рекламі. 

18. Вербальна і невербальна комунікації у рекламі. 

19. Когнітивні механізми формування рекламного іміджу. 

20. Рекламний слоган: основні завдання, вимоги, критерії відбору. 

21. Основні етапи підготовки та проведення рекламної кампанії. 

22. Соціальна реклама в Україні: механізми ефективного впливу. 

23. Розробка стратегії рекламної кампанії. 

24. Основні міфотехнології сучасної реклами. 

25. Семіотика у рекламі. Семіотичні моделі реклами. 

26. Тенденції та перспективи розвитку Інтернет-реклами. 

27. Кількісні та якісні дослідження у рекламі та аналіз їх результатів. 

28. Основні показники і терміни медіапланування. 

29. Епатажність як предмет комунікації, її ефективність у рекламі. 

Скандальна реклама. 

30. Стереотипи та домінанти у рекламі. Гендерні стереотипи: сила і 

слабкість, особливості сприйняття та дискримінаційні ідеали. 



 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

під час підсумкової атестації  

з теорії та історії рекламної та PR-діяльності 

 

Для оцінювання відповіді студента використовується національна 

шкала та шкала ECTS. 

 

Сума балів 

за всі види  

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

Критерії оцінювання  

90 – 100 А  відмінно    Студент в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, глибоко та 

аргументовано розкриває зміст 

екзаменаційних питань, дає повні 

відповіді на додаткові питання, 

виявляє здатність до  систематизації 

отриманих знань та їх  практичного 

застосування.   

82-89 В  добре   Студент у повній мірі володіє 

навчальним матеріалом, глибоко та 

аргументовано розкриває зміст 

екзаменаційних питань, проте дає 

недостатньо повні відповіді на 

додаткові  питання.   

74-81 С  Студент достатньо добре володіє 

навчальним матеріалом, чітко і 

послідовно розкриває зміст 

екзаменаційних питань, але при 

викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та 

аргументації. Допускаються окремі 

несуттєві неточності та незначні 

помилки. 

64-73 

 
D 

 

задовільно Студент в цілому володіє 

навчальним матеріалом, але не 

демонструє достатньої глибини 

аналізу, не подає обґрунтування 

своїх відповідей, допускає при цьому 

окремі неточності та помилки. 

60-63 Е задовільно Студент  загалом задовільно володіє 

основними  положеннями 

теоретичного матеріалу, але не 

демонструє достатньої глибини 

аналізу, у відповідях практично 



 
 

відсутнє обґрунтування 

висловлюваних положень, 

допускаються суттєві неточності та 

помилки. 

0-59 FX незадовільно Студент в неповному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, 

недостатньо, незадовільно розкриває 

зміст теоретичних питань, допускає 

суттєві неточності та помилки. 

 

  



 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що 

передбачає застосування положень і методів соціально-

комунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери 

соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати 

командну професійну діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений 

медійний продукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної 

медіадіяльності 
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