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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета самостійної роботи студента – сприяння засвоєнню в
повному обсязі навчальної програми дисципліни «Паблік
рилейшнз» та формування самостійності як важливої освітньої та
професійної якості, сутність якої полягає у систематизації,
плануванні та контролі власної діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» є
теоретичне обґрунтування і практичне апробування основних
методів та прийомів паблік рилейшнз з їх адаптацією до ситуації, в
якій перебуває національна економіка.
Навчальна дисципліна вивчається відповідно до варіативної
частини «Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за
спеціальностями напряму 0305 – «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»».
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: поняття паблік рилейшнз; принципи, правила і функції
паблік рилейшнз; сутнiсть громадськостi, її групи; характеристику
громадської думки; особливості паблік рилейшнз діяльності в
Україні; сутнiсть паблік рилейшнз інструментарію; оцінювати
ефективність паблік рилейшнз діяльності підприємства;
уміти: розробляти прес-релізи, розробляти план проведення
паблік рилейшнз заходів підприємства, оцінювати ефективність
паблік рилейшнз діяльності підприємства.
Навчальний матеріал дисципліни «Паблік рилейшнз»,
передбачений робочим навчальним планом для засвоєння
студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий
контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при
проведенні аудиторних навчальних занять.
Контроль самостійної роботи студентів включає відповідь на
контрольні питання, перевірку конспекту лекцій та рефератів.
Метою даних методичних вказівок є надання допомоги
студентам напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми
навчання при самостійному вивчені дисципліни «Паблік
рилейшнз». Тому в методичних вказівках представлено тематичний
склад навчальної дисципліни, перелік тем та питань до них, які
виносяться на самостійне опрацювання.
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Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit
Transfer System). Вони призначені для студентів, які навчаються за
напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
2. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Згідно з навчальною та робочою програмами до складу
дисципліни «Паблік рилейшнз» входять теми, об’єднані в два
змістові модулі:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Історія розвитку та теоретичні засади паблік рилейшнз
Тема 1. Значення та історія розвитку науки «Паблік
рилейшнз»
Еволюція розвитку паблік рилейшнз. Сутність паблік рилейшнз.
Основні категорії паблік рилейшнз. Принципи паблік рилейшнз.
Завдання та функції паблік рилейшнз.
Тема 2. Сучасна концепція паблік рилейшнз
Значення паблік рилейшнз на сучасному етапі. Системність
паблік рилейшнз в економічній сфері. Специфіка роботи фахівців з
паблік рилейшнз: посадові обов’язки, розподіл ролей. Правове
регулювання паблік рилейшнз. Етичні норми у паблік рилейшнз.
Тема 3. Паблік рилейшнз у системі управління ринковою
діяльністю підприємства
Управління ринковою діяльністю підприємства, місце і роль у
ньому паблік рилейшнз. Основні завдання, функції паблік рилейшнз
у системі управління ринковою діяльністю підприємства. Основні
спрямування діяльності паблік рилейшнз у бізнесі.
Тема 4. Паблік рилейшнз у системі управління
підприємством
Теоретичні основи внутрішнього паблік рилейшнз. Основні
завдання паблік рилейшнз у системі управління підприємством.
Розробка стратегії ефективності менеджменту фірми з допомогою
паблік рилейшнз.
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Тема 5. Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз
Цілі, завдання, етапи маркетингових досліджень у паблік
рилейшнз. Поняття цільових аудиторій, їх ієрархія і класифікація.
Методи проведення досліджень паблік рилейшнз. Оцінка
потенційних можливостей і прогнозної ефективності проведення
паблік рилейшнз акцій.
Тема 6. Засоби паблік рилейшнз
Засоби масової інформації і їх роль у ПР діяльності
підприємства. Засоби і заходи паблік рилейшнз у відносинах з
громадськістю. Організація роботи підприємства із засобами
масової інформації. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємства
Тема 7. Управління PR-кампаніями у бізнесі
Організація проведення паблік рилейшнз кампаній у бізнесі.
Планування паблік рилейшнз кампаній: стратегічний і оперативний
підходи. Контроль та оцінка ефективності паблік рилейшнз
кампаній.
Тема 8. Моделювання процесу комунікативного впливу
паблік рилейшнз на економічну поведінку ринкових суб’єктів
Економічна поведінка ринкових суб’єктів і чинники, які її
формують. Поняття та основні характеристики домінанти паблік
рилейшнз. Стереотипи та їх значення при підготовці та здійсненні
паблік рилейшнз акцій. Розробка паблік рилейшнз кампаній із
застосуванням теорій соціально-психологічного впливу на
економічну поведінку ринкових суб’єктів.
Тема 9. Іміджелогія паблік рилейшнз
Теоретичні основи іміджу. Методи побудови та підтримування
іміджу товару, торгової марки, підприємства. Комплексна система
оцінювання іміджу підприємства.
Тема 10. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових
ситуаціях
Кризові ситуації на підприємстві. Антикризовий паблік
рилейшнз. Адаптаційний паблік рилейшнз.
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО
ВИВЧЕННЯ ТЕМ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Історія розвитку та теоретичні засади паблік рилейшнз
Тема 1. Значення та історія розвитку науки «Паблік
рилейшнз»
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Зародження, розвиток, становлення та визначення в
суспільстві паблік рилейшнз як нової наукової дисципліни.
2. Історія становлення та розвитку паблік рилейшнз.
3. Розвиток паблік рилейшнз в Україні.
Теми рефератів
1. Історія виникнення паблік рилейшнз та його становлення як
сфери діяльності.
2. Тенденції розвитку світової індустрії паблік рилейшнз.
3. Характеристика становлення ринку паблік рилейшнз послуг в
Україні.
Рекомендована література: 1-4, 6, 9, 12, 13.
Тема 2. Сучасна концепція паблік рилейшнз
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Застосування системного підходу до формування паблік
рилейшнз в економічній сфері.
2. Правове регулювання паблік рилейшнз на світовому ринку та
в Україні.
3. Тенденції розвитку світової індустрії паблік рилейшнз.
Теми рефератів
1. Етичні норми у паблік рилейшнз в Україні.
2. Специфіка роботи фахівців з паблік рилейшнз.
3. Застосування системного підходу до формування паблік
рилейшнз в економічній сфері.
Рекомендована література: 1-4, 6, 9, 12, 13.
Тема 3. Паблік рилейшнз у системі управління ринковою
діяльністю підприємства
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Основні спрямування діяльності паблік рилейшнз у діяльності
підприємства.
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2. Процес управління ринковою діяльністю підприємства.
3. Створення основних заходів паблік рилейшнз з формування та
збереження суверенітету підприємства.
Теми рефератів
1. Застосування контрреклами підприємствами в Україні.
2. Застосування контрреклами підприємствами за кордоном.
3. Застосування антиреклами у паблік рилейшнз.
Рекомендована література: 1-3, 6, 7, 9, 12, 13.
Тема 4. Паблік рилейшнз у системі управління
підприємством
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Підтримка легітимності підприємства з допомогою заходів з
паблік рилейшнз.
2. Просування товару на внутрішньому ринку компанії.
3. Використання пропаганди у внутрішньому середовищі
підприємства.
Теми рефератів
1. Корпоративна культура як важлива складова менеджменту
фірми з допомогою паблік рилейшнз.
2. ПР-діяльність в системі менеджменту.
3. ПР-діяльність у внутрішньому середовищі підприємства.
Рекомендована література: 1-3, 6, 7, 9, 12, 13.
Тема 5. Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Цільові аудиторії паблік рилейшнз, їх ієрархія і класифікація.
2. Використання основних напрямків досліджень цільових
аудиторій.
3. Особливості формування бази даних про цільові аудиторії.
Теми рефератів
1. Дослідження маніпулятивних можливостей підприємства для
управління громадською думкою.
2. Основні етапи проведення маркетингових досліджень паблік
рилейшнз.
3. Методи збирання інформації у маркетингових дослідженнях в
сфері паблік рилейшнз.
Рекомендована література: 1-3, 6, 7, 8, 9, 12, 13.
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Тема 6. Засоби паблік рилейшнз
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Характеристика основних функцій, які виконують засоби
масової інформації.
2. Засоби масової інформації як одна із посередницьких
підсистем у загальній системі ПР-управління.
3. Засоби і заходи паблік рилейшнз.
4. Особливості
використання
методичного
апарату
у
встановленні і підтримуванні взаємовигідних відносин із засобами
масової інформації.
Теми рефератів
1. Пресс-посередницька діяльність як засіб паблік рилейшнз.
2. Пабліситі за допомогою спеціальної продукції як засіб ПР.
3. Організація спеціальних ПР – заходів (промо-акцій) як засіб
паблік рилейшнз.
Рекомендована література: 1, 3, 4, 5, 9-13.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємства
Тема 7. Управління PR-кампаніями у бізнесі
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Координація проведення паблік рилейшнз акцій.
2. Особливості планування паблік рилейшнз кампаній.
3. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз у системі
управління діяльністю підприємства.
Теми рефератів
1. Використання планового методу планування при розробці
стратегії проведення ПР-кампанії.
2. Використання еволюційного методу планування при розробці
стратегії проведення ПР-кампанії.
3. Алгоритм планування проведення ПР-кампанії.
Рекомендована література: 1-5, 6, 7, 9, 12, 13.
Тема 8. Моделювання процесу комунікативного впливу
паблік рилейшнз на економічну поведінку ринкових суб’єктів
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Характеристика чинників, що впливають на формування
економічної поведінки ринкових суб’єктів.
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2. Використання домінанти у бізнес паблік рилейшнз.
3. Використання стереотипів при підготовці та здійсненні паблік
рилейшнз акцій.
Теми рефератів
1. Застосування паблік рилейшнз механізмів досягнення
компромісу між вирішенням проблем суспільства та підприємства.
2. Рекламна підтримка паблік рилейшнз кампаній.
Рекомендована література: 1-3, 6, 7, 8, 9, 12, 13.
Тема 9. Іміджелогія паблік рилейшнз
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Методи підтримування іміджу товару, торгової марки,
підприємства залежно від завдань комунікативного обміну.
2. Основні характеристики іміджу.
3. Класифікація іміджів організації.
Теми рефератів
1. Використання методів іміджеології на рівні підприємства.
2. Характеристика
найпоширеніших
символів,
які
використовуються у міфологізації створення іміджу.
3. Методика оцінювання іміджу підприємства.
Рекомендована література: 1-5, 6, 7, 9, 12, 13.
Тема 10. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових
ситуаціях
Питання та завдання для самостійного опрацювання
1. Кризові технології у паблік рилейшнз.
2. Завдання паблік рилейшнз у кризових ситуаціях.
3. Оперативне управління кризою за допомогою паблік
рилейшнз.
Теми рефератів
1. Розробка антикризових стратегій у паблік рилейшнз.
2. Основні шляхи подолання кризи на підприємстві.
3. Застосування адаптаційного паблік рилейшнз на підприємстві.
4. Характеристика стадій антикризового паблік рилейшнз.
Рекомендована література: 1-5, 6, 7, 9, 12, 13.
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4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни
«Паблік рилейшнз» є складання письмового звіту за темами,
вказаними у розділі 3.
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну
частину, висновки, список використаної літератури та додатки.
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4
(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє –
20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і
виконується державною мовою.
Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни,
спільно обумовлені студентом і викладачем.
5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Контроль самостійної роботи з навчальної дисципліни «Паблік
рилейшнз» проводиться:
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань.
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів
проводиться за такими критеріями:
1. Розрахункові завдання, реферати, звіти про виконання
самостійної роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання
із заокругленням до цілого числа):
0 % – завдання не виконано;
40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки
методичного або розрахункового характеру;
60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки
у розрахунках або в методиці;
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення);
100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання
із заокругленням до цілого числа):
0 % – завдання не виконано;
40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і
не конкретні, звіт підготовлено недбало;
60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить
окремі несуттєві недоліки не системного характеру;
100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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