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Реклама і зв’язки з громадськістю: [навчальна програма для студентів 

напряму підготовки «Журналістика» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» Львівського національного університету імені Івана Франка] / 

Укладач – д. н. соц. комун., проф. М.Г.Житарюк. – Львів, 2020. – 30 с. 
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практичних і модульних контрольних робіт, списком рекомендованої 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» – фахово-орієнтована теоретично-

практична дисципліна, яка вивчає особливості рекламної діяльності у ЗМІ та 

налагодження і підтримання контактів між установою, фірмою, корпорацією, 

громадською організацією тощо та широкою громадськістю на основі правди і 

повної поінформованості. 

Програма з курсу «Реклама і зв’язки з громадськістю» відповідає 

навчальному планові, освітньо-професійній програмі (ОПП) та освітньо-

кваліфікаційним характеристикам (ОКХ) підготовки журналістів на факультеті 

журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

Для засвоєння цього курсу студенти повинні вивчити низку 

фундаментальних і фахово-орієнтованих навчальних дисциплін («Теорія 

масової комунікації», «Теорія і практика журналістики», «Основи соціальної 

інформатики», «Зарубіжна преса», «Теорія та історія культури», «Правові 

засади діяльності журналіста» та ін.), які створюють фундамент ґрунтовних 

знань про специфіку діяльності ЗМІ, принципи та функції журналістики, типи, 

види і особливості масовоінформаційної діяльності, правове поле і законодавчу 

основу. 

Мета курсу – сприяти прикладній та спеціалізованій підготовці фахівців 

із знанням теоретичних і практичних параметрів як реклами, так і паблік 

рілейшнз як важливих компонентів та параметрів соціально-комунікативної 

дійсності. 

Курс «Реклама і зв’язки з громадськістю» орієнтований на те, щоб дати 

студентам базові теоретичні знання й практичні навички для оцінювання 

інформаційних властивостей під час пошуку, створення, збереження, 

розповсюдження інформації в моделях «реклама продукту – широка 

громадськість», «новини організації/ установи – засоби масової комунікації» з 

допомогою реалізації через рекламні тексти, прес-релізи, повідомлення для ЗМІ 

тощо. 

Об’єктом вивчення дисципліни є інформація, її трансформація з 

публічної у масову, зокрема: рекламної, корпоративної, політичної, суспільно-

важливої (громадські організації та політичні партії), міжнародної інформації 

(міжнародні організації і транснаціональні компанії) через традиційні вербальні 

канали поширення – друковані та електронні ЗМІ, документальні фільми, 

традиційні невербальні або комбіновані – вербальні і невербальні (виставки, 

форуми, ярмарки, відвідування об’єктів, брифінги, прес-конференції), а також 

новітні – інтернет, відео конференції, цифрові медіа. 

Предмет навчальної дисципліни. Предметом вивчення курсу «Реклама і 

зв’язки з громадськістю» є інформація як  соціокультурний феномен, 

реалізований у формах рекламної і громадської діяльності з допомогою масової 

інформації. Предмет також включає такі складові: види і типи рекламної 

діяльності у ЗМІ, паблік рілейшнз як основа налагодження і підтримання 

зв’язку з громадськістю на основі правди і повної поінформовані, види і типи 

зв’язків із громадськістю, українське та зарубіжне законодавче забезпечення; 
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специфіка роботи відділів зв’язків з громадськістю, оцінка ефективності їхньої 

діяльності; консультаційні агентства. 

Завдання вивчення дисципліни передбачають ознайомлення студентів 

із суттю та принципами реклами і діяльності паблік рілейшнз, навчити їх 

здійснювати моніторинг інформації, на основі якої – створювати інформаційні банки 

даних, аналізувати ефективність власної діяльності, готувати інформаційні та 

рекламні повідомлення, прес-релізи, інформаційні запити. 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Студент повинен знати: 

• суть та принципи рекламної діяльності; 

• суть та принципи діяльності паблік рілейшнз; 

• міжнародні й вітчизняні правові акти (Закон «Про рекламу», міжнародні 

кодекси ПР); 

• права та обов’язки рекламістів і фахівців у зв’язках із громадськістю; 

• особливості, методи і засоби роботи із громадськістю; 

• різновиди рекламних та ПР-заходів; 

• види інформації; 

• канали поширення інформації; 

• етичні норми і професійні стандарти роботи журналістів, рекламних 

фахівців і працівників сфери паблік рілейшнз. 

 

Студент повинен вміти: 

• організовувати роботу центру зв’язків із громадськістю; 

• організовувати роботу прес-служби; 

• організовувати роботу рекламної і консультаційної агенцій; 

• готувати рекламні гасла, сюжети, тексти; 

• готувати прес-релізи, інформаційні повідомлення; 

• організовувати і проводити брифінги і прес-конференції; 

• організовувати і проводити виставки і ярмарки; 

• моніторити інформаційний простір; 

• створювати інформаційну базу; 

• працювати із журналістами та медіа. 

 

Методами вивчення курсу є лекційні і практичні заняття, а також 

самостійна робота студентів (підготовка до практичних занять, модульних 

контрольних робіт та письмового іспиту) з допомогою опрацювання 
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рекомендованої літератури та джерел, методичного забезпечення, а також 

навчального сайту дисципліни – http://przhyt.ucoz.ua/. 

У рамках поглибленого вивчення фахової дисципліни студенти можуть 

виконувати курсові, бакалаврські та магістерські роботи з рекламної діяльності 

у ЗМІ та особливостей паблік рілейшнз, а також готувати наукові статті та 

повідомлення. 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. 

Навчальна дисципліна «Реклама і зв’язки з громадськістю» оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою, що передбачає 2 модулі і 3 кредити. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною 

шкалою, затвердженою у ЛНУ ім. І.Франка. 

Оцінювання студентської успішності здійснюється протягом семестру на 

основі результатів аудиторних самостійних і контрольних робіт, виконання 

домашніх самостійних завдань, підготовки до практичних занять, урахування 

відвідування занять, конспектування. 

Студент може отримати:  

0-50 балів – за контрольні модульні роботи: в кожному змістовому модулі 

(всього два – один з реклами, інший – з ПР, по – 0-25); 

0-30 бали – за доповнення на практичних заняттях (враховується також 

відвідування, конспектування і виконання завдань на самостійну роботу); 

0-20 балів – за підготовку проекту – організацію прес-центру, виставки, 

відвідування об’єкту (відповідно до варіанту). 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів для отримання залікової оцінки: 

 

 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

 

 

 

Підсумковий 

проект (залік) 

 

 

Сума 
 

Змістовий модуль №1 

(0-43) 

 

 

Змістовий модуль № 2 

(0-36) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 20 100 

8 8 9 9 10 8 9 9 10 

 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Контрольні модульні роботи повинні не тільки перевірити рівень 

засвоєння навчального матеріалу, а й допомогти виявити рівень інформаційно-

комунікативного і творчо-креативного потенціалу, можливостей і перспектив 

студентів у сфері рекламної та соціально-комунікаційної діяльності. 

 

http://przhyt.ucoz.ua/


© Житарюк 

М.Г.F:\2021\MARIAN\ROBOTA\METOD_KOMPLEKSY_ZHYTAR\NAVCH_PROGR_ZHYTAR\PRnavch_pr_Lviv_ZHYTAR.do

c 

6 

КМР змістового модуля №1 (Реклама у ЗМІ) – 0-25 балів, 60 хв. – 

передбачає три блоки: 

А) Закриті тестові питання на перевірку теоретичного матеріалу, по 2 

бали на одне питання (0-10 балів). Час виконання – 7-8 хвилин. 

Б) Редагування опублікованих: рекламного слогана, рекламного 

повідомлення, рекламного тексту – по 2 бали за завдання (разом 0-6 балів). Час 

виконання – 10-12 хвилин. 

В) Підготовка власних: рекламного слогана, рекламного повідомлення, 

рекламного тексту на запропоновану у варіанті тему – по 3 бали за завдання 

(разом 0-9 балів). Час виконання – 35-40 хвилин. 

 

КМР змістового модуля №2 (Зв’язки з громадськістю) – 0-25 балів, 60 

хв. – передбачає три блоки: 

А) Закриті тестові питання на перевірку теоретичного матеріалу, по 2 

бали на одне питання (0-10 балів). Час виконання – 7-8 хвилин. 

Б) Редагування  інформаційного повідомлення (прес-релізу) – 0-6 балів. 

Час виконання – 10-12 хвилин. 

В) Підготовка власного прес-релізу на запропоновану у варіанті тему – 0-

9 балів. Час виконання – 35-40 хвилин. 

 

Вимоги до контрольних модульних робіт: 

 

• відповідність запропонованій темі і завданням; 

• відображення основної ідеї презентованого продукту (наприклад, прес-

релізу, інформаційного звернення; рекламного тексту, презентації); 

• цілісність в інформаційно-структурному і стилістичному відношенні. 

 

Критерії оцінювання контрольних робіт:  

 

• наукова-практична світоглядність;  

• обізнаність та ерудованість; 

• культура мови і володіння стилем; 

• естетичне рішення рекламної складової проекту; 

• вміння оперувати інформацією; 

• розуміння специфіки текстуальної, графічної та персональної презентації; 

• врахування специфіки повідомлень залежно від характеру аудиторії та 

носіїв інформації; 

• здатність виділяти головне і другорядне в соціальній комунікації; 

• оригінальність та креативність у розв'язанні поставлених завдань; 

• сюжетність і комплексність творчого задуму і практичної реалізації. 

 

Відповідно до навчального плану, програма курсу охоплює 108 годин (3 

кредити), з яких: 18 годин – на проведення лекційних, 26 год. – на практичні 

заняття, 64 години – на самостійну підготовку студентів.  
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Навчальним планом передбачено 2 контрольні модульні роботи (по одній 

з реклами і зв’язків з громадськістю) як вид поточного контролю і презентацій 

ний проект – як вид підсумкового контролю. 

На практичних заняттях студенти повинні докладно вивчити види, 

форми, методи і засоби а) рекламної діяльності, б) діяльності у сфері зв’язків з 

громадськістю – відповідно до суспільних запитів і можливостей та потреб 

каналів соціального комунікування. 

 

Самостійно – спочатку під керівництвом викладача – студенти повинні 

продемонструвати вміння застосовувати набуті на лекціях і практичних 

заняттях знання: реалізувати їх в реальних публікаціях у традиційних 

(друковані та аудіовізуальні) та новітніх (інтернет, блогосфера) ЗМК у формі 

інформаційних повідомлень, прес-релізів, рекламних текстів тощо. 

Крім того, використовуючи рекомендовану літературу, методичне 

забезпечення, джерельну базу і технічні засоби (зокрема й навчальний сайт 

дисципліни – http://przhyt.ucoz.ua/), студенти самостійно готуються до 

написання модульних контрольних робіт, підготовки підсумкового проекту, 

виконують індивідуальні науково-дослідні завдання, виготовляють дидактичні 

матеріали. 

Найефективнішою є індивідуальна робота студента вдома і в бібліотеці: 

конспектування рекомендованої літератури, написання рефератів, підготовка 

виступів на практичні заняття, підготовка до заліку. 

http://przhyt.ucoz.ua/
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КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

 
Форма 

контролю 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
р

ед
и

т
ів

 Кількість годин 

 

 

С
ем

е
ст

-

р
и

 

 

всього лекції практ. лабор. Самост.  

Залік 3 108 18 26  64 5 

 

РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

 

 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ій

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
-

ст
ій

н
а
 

р
о
б
о
т
а

 

В
сь

о
г
о

 

Змістовий модуль №1. РЕКЛАМА У ЗМІ 

1. Вступ до курсу. Поняття, сутність, 

завдання, види і засоби реклами. 

законодавча база 

2 2  4 8 

2. Рекламодавець, рекламне агентство, 

рекламна кампанія. Етапи ефективності 

рекламних комунікацій 

2 2  4 8 

3. Рекламний маркетинг, медіапланування, 

Ефекти комунікації і рекламні стратегії 

2 2  6 10 

4. Медіа як рекламоносії 2 4  8 14 

5. Творча ідея, композиція, дизайн реклами. 

підготовка рекламного тексту. 

Маркетингові комунікації. стимулювання 

збуту 

2 4  8 14 

 Разом у змістовому модулі №1 10 14  30 54 

Змістовий модуль №2. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

6. Поняття, сутність, завдання паблік 

рілейшнз і законодавча база 

2 2  8 12 

7. Різновиди і форми зв’язків з 

громадськістю. Правові аспекти зв’язків з 

громадськістю у взаєминах із засобами 

масової інформації 

2 4  10 16 

8. Традиційні форми інформаційної роботи 

паблік рілейшнз 

2 3  8 13 

9. Технічні засоби і канали реалізації потреб 

паблік рілейшнз 

2 3  8 13 

 Разом у змістовому модулі №2 8 12  34 54 

 Усього 18 18  64 108 

 

 



© Житарюк 

М.Г.F:\2021\MARIAN\ROBOTA\METOD_KOMPLEKSY_ZHYTAR\NAVCH_PROGR_ZHYTAR\PRnavch_pr_Lviv_ZHYTAR.do

c 

9 

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 

РЕКЛАМА У ЗМІ 
 

 

Тема 1 

 

ВСТУП ДО КУРСУ. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, ВИДИ І 

ЗАСОБИ РЕКЛАМИ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

 

Огляд літератури до курсу. Поняття реклами. Сутність і значення 

реклами. Різновиди реклами Завдання реклами. Засоби реклами. Закон України 

«Про рекламу». 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Опрацювати законодавчі норми використання реклами у ЗМІ (Закон 

України «Про рекламу»). 

2. Вивчити дефініції і поняття, подані в матеріалах до теми 1. 

3. Ознайомитись із додатковими джерелами і матеріалами до теми 1 

(книги, інтернет-видання). 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Які види відповідальності і шкоди є наслідком використання і 

споживання неналежної, прихованої та неетичної реклами? 

2. Які особливості видів і засобів реклами? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: 

Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f. 

2. Про рекламу. Закон України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 

3. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Эксмо, 2005. – 

85 с. 

4. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. 

Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. 

Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998. 

5. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2002. – 240 с.  

6. Огилви Д. Огилви о рекламе. — М.: Эксмо, 2004.  

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f
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7. Олехнович Е.А. Рекламоведение. – Минск: БГУИР, 2006. – 108 с. 

8. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

9. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, 

Л.Ф.Смотрова. Под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с. 

10. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. 

11. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294. 

 

 

Тема 2 

 

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ, РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО, РЕКЛАМНА 

КАМПАНІЯ. ЕТАПИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Рекламодавець і продукт. Брендинг. Бриф. Рекламне агентство та його 

функції. Рекламні кампанії. Етапи ефективності рекламних комунікацій 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Визначте учасників рекламного процесу з огляду на сучасні особливості і 

перспективи розвитку українського рекламного ринку; 

2. Назвіть, чим відрізняється реклама за формами і видами; 

3. Підберіть приклади реалізації відомих моделей проведення рекламних 

кампаній; 

4. Наведіть приклади розрахунку відсотка споживачів, які принесуть вигоду 

компанії (коефіцієнти контактування споживачів із рекламою: а) 0,95; б) 

0,67; в) 0,28), і визначте ступінь ефективності. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Яка різниця між брифом і брендингом? 

2. Як можна проілюструвати переваги і вади власної рекламної служби? 

3. Яка реалізація рекламної кампанії на прикладі соціальної реклами 

(боротьба зі шкідливими звичками, профілактика СНІД, туберкульозу 

тощо)? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: 

Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f. 

2. Зуляр Ю.А. Массовые коммуникации в рекламе: Учебник для вузов. – 

Иркутск: Оттиск, 2006. – 405 с. 

http://www.litmir.net/br/?b=139294
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3. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Эксмо, 2005. – 

85 с. 

4. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. 

Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. 

Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998. 

5. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2002. – 240 с.  

6. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, 

Л.Ф.Смотрова. Под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с. 

7. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. 

8. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294. 
 

 

Тема 3 
 

РЕКЛАМНИЙ МАРКЕТИНГ, МЕДІАПЛАНУВАННЯ, ЕФЕКТИ 

КОМУНІКАЦІЇ І РЕКЛАМНІ СТРАТЕГІЇ 

 

Форми і послідовність маркетингу. Моделі рекламного впливу. 

Медіапланування. Матриця Россітера-Персі. Ефекти комунікації. Рекламні 

стратегії. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Осмислити особливості проведення рекламного маркетингу. 

2. Вивчити моделі рекламного впливу: комунікаційні та інформаційні. 

3. Значення медіапланування в досягненні рекламного впливу. 

4. Вибір цільової аудиторії у ході рекламної кампанії. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Чому одні рекламні повідомлення досягають мети, а інші – ні? 

Зверніть увагу на новину. 

2. Чому для рекламодавця вкрай важливі комунікативні стратегії? 

3. Яке значення матриці Россітера-Персі з погляду реалізації 

комунікативних ефектів? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: 

Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f. 

2. Зуляр Ю.А. Массовые коммуникации в рекламе: Учебник для вузов. – 

Иркутск: Оттиск, 2006. – 405 с. 

http://www.litmir.net/br/?b=139294
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3. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. 

Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. 

Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998. 

4. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2002. – 240 с.  

5. Огилви Д. Огилви о рекламе. — М.: Эксмо, 2004.  

6. Олехнович Е.А. Рекламоведение. – Минск: БГУИР, 2006. – 108 с. 

7. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

8. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. 

9. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294. 
 

 

Тема 4 
 

МЕДІА ЯК РЕКЛАМОНОСІЇ 

 

Особливості медіазасобів-рекламоносіїв. Технічні характеристики 

медіазасобів і способи вимірювання аудиторії ЗМІ. Ефективність розміщення 

реклами. Позиціонування в рекламі. Явище зносу й оцінка ефективності 

реклами. 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Підготуйте зразки рекламних повідомлень до різних видів реклами. 

2. Виокремте структурно-морфологічні особливості реклами у пресі, на 

радіо, телебаченні та в інтернеті. 

3. Складіть план проведення рекламної кампанії без обмеження засобів і 

носіїв реклами. 

4. Складіть план проведення рекламної кампанії, виходячи з можливостей 

друкованих або електронних ЗМІ (на вибір). 

5. Опрацювати додаток до теми 4. 

6. Законспектувати основні положення додатку до теми 4. 

7. Після поділу на міні-групи (по 4-5 осіб) і розподілу ролей (за видами 

медіазасобів-рекламоносіїв) підібрати приклади для практичної оцінки 

ефективності реклами (рекламної кампанії) на практичному занятті з 

подальшим письмовим оформленням. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Які переваги і вади основних медіазасобів? 

2. Чи доцільно ототожнювати технічні характеристики медіазасобів у 

рекламній справі і журналістиці? 

3. Чому для рекламістів важливі моделі Россітера і Персі? 

http://www.litmir.net/br/?b=139294


© Житарюк 

М.Г.F:\2021\MARIAN\ROBOTA\METOD_KOMPLEKSY_ZHYTAR\NAVCH_PROGR_ZHYTAR\PRnavch_pr_Lviv_ZHYTAR.do

c 

13 

4. Навіщо здійснюють оцінку ефективності реклами? 

5. Як можна доповнити або спростити запропоновані в додатку до теми 4 

етапи оцінки ефективності реклами? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: 

Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f. 

2. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Эксмо, 2005. – 

85 с. 

3. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. 

Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. 

Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998. 

4. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2002. – 240 с.  

5. Огилви Д. Огилви о рекламе. — М.: Эксмо, 2004.  

6. Олехнович Е.А. Рекламоведение. – Минск: БГУИР, 2006. – 108 с. 

7. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

8. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. 

9. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294. 

 

 

Тема 5 

 

ТВОРЧА ІДЕЯ, КОМПОЗИЦІЯ, ДИЗАЙН РЕКЛАМИ. ПІДГОТОВКА 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ. 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

 

Пошук творчої ідеї. Принципи і прийоми побудови композиції реклами. 

Дизайн реклами. Кольористика, уявний комунікатор, фірмовий стиль. 

Написання рекламного тексту. Маркетингові комунікації. Стимулювання 

збуту. 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Підберіть приклади вдалого і невдалого дизайну у медіарекламі, в т.ч. 

і на матеріалі інтернету. 

2. Наведіть приклади невдалого кольоророзподілу в рекламі. 

3. Наведіть приклади маніпуляції образом уявного комунікатора. 

4. Назвіть елементи фірмового стилю і зробіть аналіз фірмових стилів на 

основі самостійно підібраних взірців. 

http://www.litmir.net/br/?b=139294
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5. Підготуйтесь до написання успішного рекламного повідомлення. 

Застосуйте принципи і прийоми побудови рекламної композиції, 

знання з дизайну, кольористики, особливостей уявного комунікатора, 

психологічних типів особистостей. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Яке значення креативу в пошуку творчої ідеї в рекламі? 

2. Чому рекламісти надають великого значення дизайну реклами? 

3. Чи є потреба приділяти велику увагу кольоростиці. обґрунтуйте 

відповідь. 

4. Які аргументи на користь спеціальної підготовки уявного 

комунікатора? 

5. Яка законодавча основа використання сугестивних технологій в 

рекламній діяльності? 

6. Чому важливо враховувати психологічні типи особистостей під час 

написання рекламного тексту?  

7. Як можна поєднати і розділити рекламу, пабліситі та зв’язки з 

громадськістю? 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: 

Знання, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/00000000/marketing/reklama_-_dzhefkins_f. 

2. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Эксмо, 2005. – 

85 с. 

3. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. 

Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. 

Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998. 

4. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2002. – 240 с.  

5. Огилви Д. Огилви о рекламе. — М.: Эксмо, 2004.  

6. Олехнович Е.А. Рекламоведение. – Минск: БГУИР, 2006. – 108 с. 

7. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

8. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. 

9. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.litmir.net/br/?b=139294. 

 

http://www.litmir.net/br/?b=139294
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 

 

Тема 6 

 

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ І 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

 

Терміни й визначення паблік рілейшнз. Генеза PR. Світ PR. Правила 

ефективності спілкування. Різниця PR та реклами, PR і пропаганди. Етичні 

кодекси міжнародної асоціації фахівців PR.. 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Вивчити визначення ПР. 

2. Вивчити напрями діяльності ПР. 

3. Ознайомитись з етичними кодексами PR, поданими в Додатку до теми 5. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Що спільне і відмінне у PR, реклами і пропаганди? 

2. Яке призначення етичних кодексів міжнародної асоціації фахівців PR? 

3. Чим корисна галузь діяльності «зв’язки з громадськістю»? 

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: Модино Пресс, 1990.  

3. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Пер. с анг. под ред. Б.Л. Яремина: 

Уч. пос. для вузов. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, 416 

с. 

4. Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP): 

www.sbq.ac.at/cerp 

5. Катлип Скотт, М., Сентер Аллен, Х., Брум Глен, М. Паблик рилейшнз. 

Теория и практика, 8-е изд.: М., 2003. 

6. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 

528 с. 

7. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): 

www.ipranet.ru 

8. Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области 

связей с общественностью (ICCO): www.marrtex.co.uk/prca 

http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.ipranet.ru/
http://www.marrtex.co.uk/prca
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9. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

10. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-бук, 

Ваклер, 2005. – 640 с. 

11. Райс Э., Райс Л. Расцвет пиара и упадок рекламы. – М.: Ермак, 2004. 

12. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей Бердышев. 

– М.: Проспект, 2006. – 336 с. 

13. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 

2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294. 

 

 

Тема 7 

 

РІЗНОВИДИ І ФОРМИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ПРАВОВІ 

АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ВЗАЄМИНАХ ІЗ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Організація діяльності PR. Форми діяльності PR. Зовнішні PR. 

Консультаційні агентства. Обов’язки працівників PR. Внутрішні PR. Зв’язки з 

громадськістю у кризових ситуаціях. Консультанти в галузі PR. Відділ зв’язків 

з громадськістю. Прес-центри. 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) внутрішніх PR. 

2. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) зовнішніх PR. 

3. Складіть план PR в екстремальних ситуаціях, виходячи з обраної ролі 

(стихійне лихо, техногенна катастрофа, аварія на транспорті). 

4. Змоделюйте структуру відділу PR в уявній або реальній організації. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Чому у практиці PR не можна обійтися тільки зовнішнішніми або тільки 

внутрішніми центрами зв’язків із громадськістю? 

2. Які особливості планування екстремальних PR? 

3. Які завдання відділу PR в уявній або реальній організації (на вибір) мають 

пріоритетне, а які – другорядне значення? Чому саме? 

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: Модино Пресс, 1990.  

3. Катлип Скотт, М., Сентер Аллен, Х., Брум Глен, М. Паблик рилейшнз. 

Теория и практика, 8-е изд.: М., 2003. 

http://www.litmir.net/br/?b=139294
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4. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 

528 с. 

5. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. – 431 с. 

6. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-бук, 

Ваклер, 2005. – 640 с. 

7. Райс Э., Райс Л. Расцвет пиара и упадок рекламы. – М.: Ермак, 2004. 

8. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей Бердышев. 

– М.: Проспект, 2006. – 336 с. 

9. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння / Бабинська С.; Завадська Ю.; 

Карапінка М.; Кулигіна О. — К.: Ездра, 2012. — 240 с. 

10. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 312 с. 

 

 

Тема 7 

 

РІЗНОВИДИ І ФОРМИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ПРАВОВІ 

АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ВЗАЄМИНАХ ІЗ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

Організація діяльності PR. Форми діяльності PR. Зовнішні PR. 

Консультаційні агентства. Обов’язки працівників PR. Внутрішні PR. Зв’язки з 

громадськістю у кризових ситуаціях. Консультанти в галузі PR. Відділ зв’язків 

з громадськістю. Прес-центри. 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

5. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) внутрішніх PR. 

6. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) зовнішніх PR. 

7. Складіть план PR в екстремальних ситуаціях, виходячи з обраної ролі 

(стихійне лихо, техногенна катастрофа, аварія на транспорті). 

8. Змоделюйте структуру відділу PR в уявній або реальній організації. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

4. Чому у практиці PR не можна обійтися тільки зовнішнішніми або тільки 

внутрішніми центрами зв’язків із громадськістю? 

5. Які особливості планування екстремальних PR? 

6. Які завдання відділу PR в уявній або реальній організації (на вибір) мають 

пріоритетне, а які – другорядне значення? Чому саме? 

 

 

Рекомендована література: 
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1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: Модино Пресс, 1990.  

3. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Пер. с анг. под ред. Б.Л. 

Яремина: Уч. пос. для вузов. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003, 416 с. 

4. Катлип Скотт, М., Сентер Аллен, Х., Брум Глен, М. Паблик рилейшнз. 

Теория и практика, 8-е изд.: М., 2003. 

5. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 

2000. – 528 с. 

6. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2011. – 431 с. 

7. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-бук, 

Ваклер, 2005. – 640 с. 

8. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: 

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 104 с. 

9. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей 

Бердышев. – М.: Проспект, 2006. – 336 с. 

10. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння / Бабинська С.; Завадська Ю.; 

Карапінка М.; Кулигіна О. — К.: Ездра, 2012. — 240 с. 

11. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 312 с. 

 

 

Тема 8 

 

ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПАБЛІК 

РІЛЕЙШНЗ 

 

Надання новин та інформації. Прес-релізи. Правила підготовки прес-

релізів. Робота з журналістами. Прес-конференції. Брифінги. Прийоми. 

Організація відвідування об’єктів. Присутність журналістів на заходах. 

Оцінка діяльності мас-медіа 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Розробіть технологію підготовки та проведення прес-конференції для 

журналістів; 

2. Підготуйтесь до написання подієвого прес-релізу; 

3. Підготуйтесь до написання анонсного прес-релізу; 

4. Складіть план прийому або організації відвідування об’єкту. 

5. Здійсніть моніторинг ЗМІ з приводу організованого прийому або 

відвідування об’єкту; 

6. Підготуватись до практичного заняття «прес-конференція». 
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ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Як правильно визначити ефективність роботи відділу ПР? 

2. Що важливо врахувати для успішного проведення рольових ігор 

«брифінг», «прес-конференція»? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: Модино Пресс, 1990.  

3. Катлип Скотт, М., Сентер Аллен, Х., Брум Глен, М. Паблик рилейшнз. 

Теория и практика, 8-е изд.: М., 2003. 

4. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 

2000. – 528 с. 

5. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2011. – 431 с. 

6. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-бук, 

Ваклер, 2005. – 640 с. 

7. Райс Э., Райс Л. Расцвет пиара и упадок рекламы. – М.: Ермак, 2004. 

8. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: 

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 104 с. 

9. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей 

Бердышев. – М.: Проспект, 2006. – 336 с. 

10. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння / Бабинська С.; Завадська Ю.; 

Карапінка М.; Кулигіна О. — К.: Ездра, 2012. — 240 с. 

11. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 312 с. 

 

 

Тема 9 

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ПАБЛІК 

РІЛЕЙШНЗ 

 

 

Технічні можливості PR. Радіо. Телебачення. Преса. Друковане слово. 

Друкована продукція. Основи видавничої справи і книгодрукування. Внутрішні 

видання: багатотиражні газети або корпоративні видання. Робота з 

друкарнею. Затвердження кошторису. Відеоконференції. Можливості 

електронних засобів та інтернету. Фотографія в PR. Зйомки під час заходів. 

Фоторепортаж. Фотоілюстрація. Організація виставки. Інтернет-

можливості (створення веб-сторінки, електронні розсилки, соціальні мережі). 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ І ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 
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1. Назвати традиційні і новаторські технічні можливості PR. 

2. Розробити технологію підготовки та проведення виставки. 

3. Скласти макет експозиції. 

4. Скласти короткі кошториси на газету і книжку або брошуру – з готових 

плівок і без верстки. 

5. Скласти план реалізації потреб організації (установи). 

6. Створити веб-сторінку організації. 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ: 

1. Чому фахівці у зв’язках з громадськістю намагаються якнайчастіше 

використовувати електронні ЗМІ? 

2. Наскільки ефективно використовують центри PR можливості інтернету й 

цифрові технології центри PR? Обґрунтуйте протилежні відповіді з 

допомогою прикладів. 

3. Чи варто відмовлятись від традиційних каналів реалізації потреб PR – 

друку, фото, виставок? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.: Модино Пресс, 1990.  

3. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Пер. с анг. под ред. Б.Л. 

Яремина: Уч. пос. для вузов. / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003, 416 с. 

4. Катлип Скотт, М., Сентер Аллен, Х., Брум Глен, М. Паблик рилейшнз. 

Теория и практика, 8-е изд.: М., 2003. 

5. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., Рефл-бук, К.: Ваклер, 

2000. – 528 с. 

6. Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2011. – 431 с. 

7. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: 

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 104 с. 

8. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей 

Бердышев. – М.: Проспект, 2006. – 336 с. 

9. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 312 с. 

10. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-бук, 

Ваклер, 2005. – 640 с. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ПІДГОТОВКУ ПІДСУМКОВОГО 

ПРОЕКТУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

1. Скласти план проекту проведення прес-конференції. 
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2. Скласти план проекту організації і проведення виставки. 

3. Скласти план проекту організації відвідування об’єкту. 

4. Скласти план проекту рекламної кампанії (соціальної, політичної, товарів 

і послуг – за варіантами або на вибір викладача). 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ  

І ПІДГОТОВКУ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ №1 

 

4. Вивчити дефініції і поняття, подані в матеріалах до теми 1. 

5. Вивчити моделі рекламного впливу: комунікаційні та інформаційні. 

6. Визначте учасників рекламного процесу з огляду на сучасні особливості і 

перспективи розвитку українського рекламного ринку; 

7. Виокремте структурно-морфологічні особливості реклами у пресі, на радіо, 

телебаченні та в інтернеті. 

8. Значення медіапланування в досягненні рекламного впливу. 

9. Наведіть приклади маніпуляції образом уявного комунікатора. 

10. Наведіть приклади невдалого кольоророзподілу в рекламі. 

11. Наведіть приклади розрахунку відсотка споживачів, які принесуть вигоду 

компанії (коефіцієнти контактування споживачів із рекламою: а) 0,95; б) 

0,67; в) 0,28), і визначте ступінь ефективності. 

12. Назвіть елементи фірмового стилю і зробіть аналіз фірмових стилів на 

основі самостійно підібраних взірців. 

13. Назвіть, чим відрізняється реклама за формами і видами; 

14. Опрацювати законодавчі норми використання реклами у ЗМІ (Закон України 

«Про рекламу»). 

15. Осмислити особливості проведення рекламного маркетингу. 

16. Підберіть приклади вдалого і невдалого дизайну у медіарекламі, в т.ч. і на 

матеріалі інтернету. 

17. Підберіть приклади реалізації відомих моделей проведення рекламних 

кампаній; 

18. Підготуйте зразки рекламних повідомлень до різних видів реклами. 

19. Підготуйтесь до написання успішного рекламного повідомлення. Застосуйте 

принципи і прийоми побудови рекламної композиції, знання з дизайну, 

кольористики, особливостей уявного комунікатора, психологічних типів 

особистостей. 

20. Після поділу на міні-групи (по 4-5 осіб) і розподілу ролей (за видами 

медіазасобів-рекламоносіїв) підібрати приклади для практичної оцінки 

ефективності реклами (рекламної кампанії) на практичному занятті з 

подальшим письмовим оформленням. 

21. Складіть план проведення рекламної кампанії без обмеження засобів і носіїв 

реклами. 
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22. Складіть план проведення рекламної кампанії, виходячи з можливостей 

друкованих або електронних ЗМІ (на вибір). 

 

МОДУЛЬ №2 

 

4. Ознайомтесь з етичними кодексами PR, поданими в Додатку до теми 5. 

5. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) внутрішніх PR. 

6. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) зовнішніх PR. 

7. Складіть план PR в екстремальних ситуаціях, виходячи з обраної ролі 

(стихійне лихо, техногенна катастрофа, аварія на транспорті). 

8. Змоделюйте структуру відділу PR в уявній або реальній організації. 

9. Розробіть технологію підготовки та проведення прес-конференції для 

журналістів; 

10. Підготуйтесь до написання подієвого прес-релізу; 

11. Підготуйтесь до написання анонсного прес-релізу; 

12. Складіть план прийому або організації відвідування об’єкту. 

13. Здійсніть моніторинг ЗМІ з приводу організованого прийому або 

відвідування об’єкту; 

14. Підготуйтесь до практичного заняття «прес-конференція». 

15. Назвіть традиційні і новаторські технічні можливості PR. 

16. Розробіть технологію підготовки та проведення виставки. 

17. Складіть макет експозиції. 

18. Складіть короткі кошториси на газету і книжку або брошуру – з готових 

плівок і без верстки. 

19. Складіть план реалізації потреб організації (установи). 

20. Створіть веб-сторінку організації. 

 

 

ПИТАННЯ НА САМОКОНТРОЛЬ 

 

МОДУЛЬ №1 

 

3. Навіщо здійснюють оцінку ефективності реклами? 

4. Чи доцільно ототожнювати технічні характеристики медіазасобів у 

рекламній справі і журналістиці? 

5. Чи є потреба приділяти велику увагу кольоростиці. обґрунтуйте відповідь. 

6. Чому важливо враховувати психологічні типи особистостей під час 

написання рекламного тексту?  

7. Чому для рекламістів важливі моделі Россітера і Персі? 

8. Чому для рекламодавця вкрай важливі комунікативні стратегії? 

9. Чому одні рекламні повідомлення досягають мети, а інші – ні? Зверніть 

увагу на новину. 

10. Чому рекламісти надають великого значення дизайну реклами? 

11. Як можна доповнити або спростити запропоновані в додатку до теми 4 етапи 

оцінки ефективності реклами? 
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12. Як можна поєднати і розділити рекламу, пабліситі та зв’язки з 

громадськістю? 

13. Як можна проілюструвати переваги і вади власної рекламної служби? 

14. Яка законодавча основа використання сугестивних технологій в рекламній 

діяльності? 

15. Яка реалізація рекламної кампанії на прикладі соціальної реклами (боротьба 

зі шкідливими звичками, профілактика СНІД, туберкульозу тощо)? 

16. Яка різниця між брифом і брендингом? 

17. Яке значення креативу в пошуку творчої ідеї в рекламі? 

18. Яке значення матриці Россітера-Персі з погляду реалізації комунікативних 

ефектів? 

19. Які аргументи на користь спеціальної підготовки уявного комунікатора? 

20. Які види відповідальності і шкоди є наслідком використання і споживання 

неналежної, прихованої та неетичної реклами? 

21. Які особливості видів і засобів реклами? 

22. Які переваги і вади основних медіазасобів? 

 

 

МОДУЛЬ №2 

 

1. Що спільне і відмінне у PR, реклами і пропаганди? 

2. Яке призначення етичних кодексів міжнародної асоціації фахівців PR? 

3. Чим корисна галузь діяльності «зв’язки з громадськістю»? 

4. Чому у практиці PR не можна обійтися тільки зовнішнішніми або тільки 

внутрішніми центрами зв’язків із громадськістю? 

5. Які особливості планування екстремальних PR? 

6. Які завдання відділу PR в уявній або реальній організації (на вибір) мають 

пріоритетне, а які – другорядне значення? Чому саме? 

7. Як правильно визначити ефективність роботи відділу ПР? 

8. Що важливо врахувати для успішного проведення рольових ігор «брифінг», 

«прес-конференція»? 

9. Чому фахівці у зв’язках з громадськістю намагаються якнайчастіше 

використовувати електронні ЗМІ? 

10. Наскільки ефективно використовують центри PR можливості інтернету й 

цифрові технології центри PR? Обґрунтуйте протилежні відповіді з 

допомогою прикладів. 

11. Чи варто відмовлятись від традиційних каналів реалізації потреб PR – друку, 

фото, виставок? 

 

 

 

ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
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Модуль №1 («Реклама у ЗМІ») 

Варіант – ХХХ 

 

1. Упізнайте різновид непрямої реклами у пресі: 

А) будь-які статті, репортажі  

Б) статті, репортажі в рубриці «на правах реклами» 

В) рекламні оголошення 

Г) джинса 

 

2. Брендинг – це: 

А) різновид менеджменту 

Б) різновид маркетингу 

В) створення тривалих переваг товару 

Г) рівень сприйняття інформації споживачем 

 

3. До інформаційних моделей належать: 

А) моделі Ґ.Лассуела, Майерса, Вестлі-Маккліна 

Б) моделі AIDA, AIMPA, DAGMAR, АССА, DIBABA, ADD, Левіжа-Стейнера 

В) моделі Вестлі-Маккліна та Левіжа-Стейнера 

Г) моделі AIDA, AIMPA, DAGMAR, АССА, DIBABA, ADD 

 

4. Головний акцент макромоделі акцентування переваг: 

А) мотиваційний 

Б) інформаційний 

В) технологічний 

Г) споживацький 

 

5. Проектування всіх напрямків діяльності щодо створення та забезпечення 

функціонування об’єкта є різновидом: 

А) арт-дизайну 

Б) нон-дизайну 

В) системного дизайну 

Г) стайлінгу 

 

 

Варіант – ХХХ 

 

1. Упізнайте різновид прямої реклами у пресі: 

А) стаття 

Б) репортаж 

В) рекламні оголошення 

Г) джинса 

 

2. Професійний колектив, що виконує виробничі та творчі функції, пов’язані із 

здійсненням рекламної діяльності: 
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А) редакція мас-медіа 

Б) колектив маркетологів 

В) колектив менеджерів 

Г) рекламне агентство 

 

3. Відповідає на питання про те, які види засобів масової комунікації будуть 

використані в рамках рекламної кампанії і чому: 

А) медіатактика 

Б) медіастратегія 

В) маркетинг 

Г) медіапланування 

 

4. Рекламне повідомлення втрачає ефективність, оскільки має місце: 

А) знос реклами 

Б) помилкова стратегія 

В) зміщення акценту на мотивацію 

Г) змішення акценту на споживача 

 

5. Відповідні (традиційні) поєднання кольорів у рекламі: 

А) жовтий – синій 

Б) жовтий – фіолетовий 

В) синій – зелений 

Г) зелений – помаранчевий 

 

 

Модуль № 2 ( «Зв’язки з громадськістю») 

 

Варіант – ХХХ 

 

 

1. Система взаємопов’язаних акцій, спрямованих на різні цільові аудиторії, – 

це: 

А) завдання PR 

Б) заходи PR 

В) мета PR 

Г) функції PR 

 

2. Назвіть різновид (різновиди) PR за періодичністю: 

А) регулярний, кризовий 

Б) одноразовий (цільовий) 

В) регулярний, кризовий, одноразовий (цільовий) 

Г) кризовий 

 

3. Назвіть складову комунікативної стратегії риторики, яка передбачає чітку 

аргументацію всіх вимог: 
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А) стратегія пояснення 

Б) стратегія натяків 

В) стратегія прямих вимог 

Г) стратегія обману 

 

4. Поновлення списків отримувачів інформації найдоцільніше провадити: 

А) розширюючи кількісний штат співробітників 

Б) використовуючи електронну систему пошуку 

В) скорочуючи список 

Г) залучаючи якнайбільше практикантів 

 

5. PR не включає в себе: 

А) будь-які дії, скеровані на поліпшення контактів між людьми або 

організаціями 

Б) безплатну рекламу 

В) заходи, скеровані на розширення сфери впливу організації з допомогою 

відповідної пропаґанди і реклами 

Г) організацію виставок, відео- і кінопоказів 

 

 

Варіант – ХХХ 

 

 

1. У травні 1955 року в Лондоні: 

А) створено Міжнародну асоціацію паблік рілейшнз (ІПРА) 

Б) виникла Концепція створення Міжнародної асоціації паблік рілейшнз 

В) ухвалено Афінський кодекс 

Г) ухвалено Європейський кодекс професійної поведінки в галузі ПР 

 

2. Консультаційна функція PR передбачає: 

А) консультування керівників компанії і персоналу в галузі зв’язків з 

громадськістю 

Б) поширення інформації про компанії 

В) проведення заходів PR 

Г) розробку стратегії і тактики інформаційної політики 

 

3. Назвіть складову комунікативної стратегії риторики, яка не передбачає 

логічних пояснень своєї вимоги з боку відправника: 

А) стратегія пояснення 

Б) стратегія натяків 

В) стратегія прямих вимог 

Г) стратегія обману 

 

4. У більшості країн Заходу контракти захищаються законом, якщо: 

А) укладені письмово 
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Б) укладені письмово і усно при свідках 

В) укладені усно 

Г) укладені дією, усно, письмово 

 

5. Розуміння письмових розпоряджень на кожному з рівнів найчастіше може 

складати: 

А) 100 % 

Б) 60 % 

В) 30 % 

Г) 15 % 
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