
  



ВСТУП 

 

Програма вступного випробування з спеціальності 061 "Журналістика" ОПП 

"Реклама у бізнесі" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі раніше здобутого першого (бакалаврського) рівня вищої освіти включає 

базові теми з теоретичних основ реклами. 

Для проведення вступного випробування основні питання тем, поданих у цій 

програмі, представлено у вигляді тестів. Питання тестів дозволяють перевірити 

знання вступників з проблематики, змісту і соціально-економічної спрямованості 

теоретичних основ реклами.  

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави для 

висновку про рівень підготовки вступника для вступу на спеціальність 061 

"Журналістика" ОПП "Реклама у бізнесі" для здобуття першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Тема 1. Поняття реклами та її роль у суспільстві 

Реклама та маркетинг. Реклама – одна з найважливіших складових 

маркетингу. Поняття реклами як предмета, процесу та частини маркетингу. 

Реклама чого, реклама для кого, реклама як, де і за якою ціною придбати товар 

(послугу). Реклама – основа маркетингових комунікацій. Реклама як процес і 

реклама як продукт, товар. Процес рекламної діяльності. Основні етапи 

рекламного процесу: рекламні дослідження, стратегічне планування, тактичні 

рішення, створення рекламних звернень, публікація готових рекламних звернень, 

зворотній зв‘язок. Завдання реклами. Принципи реклами. Цілі рекламної 

діяльності. Класифікація цілей рекламної діяльності. Стратегічні цілі рекламної 

діяльності. Формування попиту та стимулювання збуту. Тактичні цілі рекламної 

діяльності. Фактори, які визначають вибір конкретних цілей реклами: тип фірми 

та її розміри, параметри цільового ринку та характеристики цільової аудиторії, 

особливості товару, ситуація, що склалась на ринку, прогноз її змін. Основні 

характерні риси реклами.  

 

Тема 2. Класифікація видів і засобів реклами 

Засоби паблк рілейшнз, що використовуються для зв’язків із ЗМІ. Засоби 

паблік рілейшнз у вигляді друкованої продукції. Участь представників організації 

у роботі з’їздів, конференцій, семінарів тощо. Організація заходів подійного 

характеру. Заходи паблк рілешнз, спрямовані на органи державного управління. 

Заходи паблік рілейшнз в мережі Інтернет та соціальних мережах. 

 



Тема 3. Учасники рекламного процесу 

Середовище реклами. Система суб’єктів та об’єктів реклами. Основі 

установи, залучені у сферу реклами. Рекламодавці та їх види. Обслуговуючі 

організації (установи). Контролюючі установи. 

 

Тема 4. Різновиди засобів реклами 

Поняття корпоративної реклами, її складові. Засоби класичної реклами. 

Основні вимоги до засобів реклами. Реклама на місці продажу. Друкована 

реклама. Реклама в пресі. Жанри рекламних публікацій в пресі. Особливості 

газетної та журнальної реклами. Аудіо-візуальна реклама. Радіореклама. 

Телевізійна реклама. Кінореклама. Відеореклама. Сучасні засоби реклами: 

мобільний зв‘язок, Інтернет. Зовнішня реклама. Реклама на транспорті. Сувенірна 

реклама. Реклама на місці продажу. 

 

Тема 5. Професії у сфері реклами та журналістики 

Сфери працевлаштування фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю. 

Особливості діяльності фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю у різних 

галузях. Види професій з реклами і зв’язків з громадськістю. Посади, які може 

обіймати фахівець з реклами та зв’язків з громадськістю. Основні обов’язки 

фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю.   

 

Тема 6. Поняття зв’язків з громадськістю та їх роль у суспільстві 

Поняття ПР і його різновиди. Принципи паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз: 

суспільне явище, сутність, поняття, тлумачення. Основна термінологія  ПР. 

Класифікаційні підходи до визначень. Лінгвістичні  та комунікативні аспекти 

термінів. Підходи до розподілу паблік рилейшнз. Основні типи і моделі паблік 

рилейшнз та їх суть і специфіка. Міжнародна класифікація паблік рилейшнз. 

Функції  ПР. Відмінності реклами і ПР. 

 

Тема 7. Ринок реклами та зв’язків з громадськістю 

Поняття інформаційного ринку та його структура. Суб’єкти та об’єкти 

ринку реклами та ПР: засоби масової інформації, рекламні та ПР агентства тощо. 

Інформаційні ресурси та їх класифікація. Основні учасники ПР-рекламного 

бізнесу. Структура та  обсяги ПР-рекламного ринку. Стан ринку реклами та ПР в 

Україні та світі.  

 

Тема 8. Служби та підприємства у галузі реклами та зв’язків з 

громадськістю 

Рекламні агенції. Види рекламних агенцій, основні засади їх роботи. 

Рекламні служби підприємства. Структура рекламної служби підприємства. 

Функції рекламної служби підприємства. ПР-агенції. ПР-служби підприємства. 

 



Тема 9. Регулювання діяльності у сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю 

Громадське регулювання ринку та ПР. Етичний кодекс реклами. Громадські 

рухи та організації, які впливають на рекламну діяльність в Україні на 

міжнародному рівні. Особливості впливу громадськості та різні види реклами: 

комерційної, соціальної, політичної. Міжнародні стандарти діяльності у сфері 

реклами та зв’язків з громадськістю. Кодекс професійної етики журналісти, 

рекламіста, фахівця зі зв’язків з громадськістю. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Басій Н.Ф. Реклама. Навчальний посібник для студентів напрямів 

“Економіка та підприємництво”, “Міжнародні відносини”, “Торгівля” / Басій Н.Ф., 

Бук Л.М.  – Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – 200 с. 

2. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посібник / В. В. 

Божкова, В. В. Мельник. – [2-е вид, стер.]. – К. : ЦУЛ, 2010. –200 с. 

3. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посібник / 

Лук‘янець Т. І. – К. : КНЕУ, 2003. – 276 с. 

4. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: курс лекцій / Н. І. 

Норіцина. – МАУП. – К., 2003. – 119 с. 

5. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посібник / Т. 

О. Примак. – К.: Атака, 2009. – 328 с.  

6. Прищенко С.В. Основи рекламного дизайну : підручник. 2-ге вид., 

випр. і доповн.  / С.В. Прищенко. - Київ: Кондор, 2018. – 400 с. 

7. Скибінський С.В. Історія реклами і PR : навчальний посібник / 

Скибінський С.В. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. - 372 с. 

8. Скибінський  С.В. Маркетинг. Ч.2: Підручник. / С.В. Скибінський.  – 

Львів: ЛА „Піраміда”, 2009. – 748 с. 

9. Скибінський С. Маркетинг у галузях і сферах діяльності / 

С.Скибінський, І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк, І. Нємцева, І. Черданцева. - 

Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. - 560 с. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування.  

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів тем програми.  

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна.  



Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній клітинці, 

що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під 

якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь.  

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб 

не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично 

заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках талона 

відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються недійсними і 

не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності.  

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо.  

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк.  

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей.  

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

абітурієнта.  

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити свій 

підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає порушення. 

Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання правил 

заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох місцях 

талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити біля 

кожної клітинки чи місця талону.  

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета оцінюються 

5 (п’ятьма) балами.  

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів.  

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і оцінювання їх 

відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За підсумками обробки 

талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів тестування, у якій у 

рейтинговому порядку проставляються набрані абітурієнтами бали і яка 

передається Голові приймальної комісії на затвердження. Правильність введення 

варіантів відповідей із талонів, заповнених і підтверджених особистими підписами 

абітурієнтів, перевіряється двома працівниками групи інформаційного 

забезпечення роботи Приймальної комісії, відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків, проведеного керівником цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 



   


