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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків з громадськістю. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: ознайомлення студентів із сутністю, природою, тактикою та 

стратегією паблік рілейшинз, їх комунікативними основами і практикою в різних сферах 

діяльності, роллю у забезпеченні функціонування фірми (організації). 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: дослідити природу формування громадської думки 

та можливості впливу на неї; дослідити значення паблік  рілейшинз у забезпеченні успішного 

функціонування підприємств (організацій, фірм); сформувати у студентів фахові знання про 

сутність та природу зв’язків із громадськістю, їхню роль у соціальних процесах; виробити навички 

взаємодії із різними сегментами громадськості в ході реалізації ПР-кампаній. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Політична економія», «Мікроекономіка», 

«Вступ до фаху» та передує вивченню навчальних дисциплін: «Фінанси суб’єктів 

господарювання», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Менеджмент», «Комунікації в 

управлінні фінансами», «Маркетинг». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: предмет та завдання навчальної дисципліни «Паблік рілейшинз», подібність та 

відмінність із суміжними дисциплінами – маркетингом, пропагандою, рекламою, журналістикою; 

історію та етапи становлення зв’язків з громадськістю як соціальної практики та навчальної 

дисципліни; суть та структуру системи масових комунікацій, роль стратегічного планування у їх 

функціонуванні; основні організаційні форми у сфері ПР; правові умови та етичні засади ПР-

діяльності; матеріально-технічне і фінансове забезпечення ПР-діяльності; особливості ПР у 

політиці, економіці, а також у соціальній та фінансовій сфері; специфіку реалізації завдань паблік  

рілейшинз; головні PR-інструменти; технологію планування ПР-кампаній; шляхи формування 

позитивного та ефективного іміджу. 

б) уміти: застосовувати сучасні методи ПР; володіти навичками публічного виступу; планувати 

ПР-кампанії та розробляти заходи паблік рілейшинз із використанням сучасних комунікативних та 

інформаційних технологій; розробляти ПР-заходи для формування позитивного іміджу 

підприємства, створення довготривалих партнерських відносин між суб’єктами ринку; аналізувати 

наслідки проведення ПР-кампаній для використання їх результатів у системі управління ринковою 

діяльністю підприємства. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Паблік  рілейшинз як сфера професійної діяльності. 

Тема 2. Засоби реалізації завдань паблік рілейшинз. 

Тема 3. Організація роботи в паблік рілейшинз. 

Тема 4. Паблік рілейшинз в економічній та фінансовій сферах. 

Тема 5. Паблік  рілейшинз в політичній та соціальній сферах. 

Тема 6. Тактики паблік  рілейшинз. 

Тема 7. Псевдотехнології паблік рілейшинз та протидія їм. 

Тема 8. Формування персоніфікованого іміджу як фактор успіху паблік  рілейшинз. 

 

 



Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Завальницька Н.Б. 
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