
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
Кафедра міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій  

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Заступник директора  

з навчальної роботи  
______________________ 

 «____»____________20__ року  

 

 

 
 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

PR-ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
 

для студентів 

 

напрям підготовки 0302 Міжнародні відносини 

 
  

спеціальність 6.03020301 – Міжнародні економічні відносини 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2013 



 2 

Розробник: к.політ.н., доцент Шевченко Олена Володимирівна  

 
 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Науково -методичною 
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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни ― PR-технології в економіці ‖ 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 0302 - 

міжнародні відносини, спеціальності – 6.03020301 - міжнародні економічні 
відносини. 

Предметом вивчення дисципліни ―PR-технології в економіці‖ є системний 
підхід до технологій паблік рілейшнз в системі сучасного громадсько-

політичного життя і міжнародних відносин.. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна "PR-технології в 

економіці" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», окремі аспекти якого доповнюють 
нормативні навчальні дисципліни та спеціальні курси "Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства", "Глобальні маркетингові стратегії". 
Курс складається з одного змістового модуля, який присвячений 

теоретичним аспектам зв‘язків з громадськістю та практиці застосування 
зв‘язків з громадськістю в економіці.  

 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни " PR-технології в економіці " є надання майбутнім 
фахівцям - економістам-міжнародникам знань та вмінь визначення та 

використання основних складових PR-технологій в різних сферах сучасного 
життя, особливо в комунікативній складовій міжнародних економічних 

відносин. 
 
1.2. Основні цілі та завдання дисципліни " PR-технології в економіці " є: 

надати студентам знання про 

- теоретичні та прикладні аспекти технологій зв‘язків з громадськістю у 

системі міжнародних відносин, зокрема, у міжнародних економічних 
відносинах; 

- системний характер PR-технологій в економіці; 
- типології PR- комунікацій суб‘єктів економічної діяльності; 

- зарубіжний та вітчизняний досвід використання PR-технологій для 
формування та підвищення позитивного іміджу суб‘єкта комунікації; 

а також сформувати вміння і практичні навички з:  

- визначення основних напрямків і каналів здійснення комунікацій; 

- застосування сучасних PR-технологій у практичній діяльності; 
- вибору напрямів і тем наукових досліджень в системі зв‘язків з 

громадськістю, зокрема в міжнародних PR. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні знати: 
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- роль зв‘язків з громадськістю в сучасному світі;  
- напрямки використання зв‘язків з громадськістю в усіх сферах суспільного 

життя;  
- відмінності PR від реклами, маркетингу, журналістики, прпаганди; 
- місце PR-відділу у функціональній структурі організації; принципи 

побудови служби зв‘язків з громадськістю;  
- принципи визначення пріоритетних груп громадськості; 

- специфіку взаємодії із громадською думкою в сфері паблік рілейшнз;  
- складові кампанії зі зв‘язків з громадськістю;  

- основи відносин із засобами масової комунікації, міжнародними 
інформаційними агенціями;  

- специфіку подієвих комунікацій в системі зв‘язків з громадськістю;  
- методи PR-впливу на громадськість;  

- способи регулювання зв‘язків з громадськістю; 
- основи етичної поведінки PR-спеціаліста. 

вміти: 
- вивчати та аналізувати PR-інформацію конкурентів; 

- визначати приоритетні групи громадськості суб‘єктів економічної 
діяльності, формувати PR-цілі і завдання роботи із ними, визначати PR-
інструменти роботи із цільовими аудиторіями; 

- формувати окремі елементи загальної PR-стратегії організації та їх бюджет; 
- із використанням спеціальних показників проводити оцінку ефективності 

PR-заходів та окремих складових PR-стратегії; 
- визначати PR-способи впливу на громадську думку; 

- визначати медіа-пул, формувати медіа-карту, проводити моніторинг і аналіз 
повідомлень ЗМІ; 

- готувати PR-матеріали організації (прес-релізи, статті, інтерв'ю, промови, 
презентації); 

- підтримувати та оновлювати інформаційне наповнення сайту організації; 
- планувати та організовувати окремі спеціальні заходи в рамках загальної PR-

стратегії організації; 
- здійснювати PR-діяльність із дотриманням законодавства, норм етики та 

моралі сучасного суспільства. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  72 години/ 2 кредити 

ECTS. Зокрема: лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год., самостійна 

робота – 44 год.  

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання  

3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: доповідей, 
аналітичних записок, тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової 

роботи, опитування у різних формах. 
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3.2. Когнітивні навички (навички мислення)  оцінюються через: аналіз, 
аналітичні довідки, колоквіум, оцінювання усіх частин окремих модулів, 

включаючи самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: 
індивідуальних практичних робіт, доповідей, участі у дискуссії, комбінованих 

тестів; написання практичний робіт, аналізу ситуацій, моніторинг новинних 
ЗМІ, порівняльного аналізу міжнародних новин. 

3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка 
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 

теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність 

методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 

пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) 

включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може 

виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 
проблем (25%). 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання 
детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у 

робочих програмах навчальних дисциплін. 
 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ЕКОНОМІЦІ 

 
Тема 1. Застосування PR в сучасній практиці. Розробка PR-проекту  

(27 год.) 
Вступ до навчальної дисципліни. Визначення PR. Об‘єкт та предмет 

дисципліни. Функції та принципи PR. Стан зв‘язків з громадськістю в Україні і 
світі. Напрями реалізації PR -роботи. Відмінності PR від споріднених видів 
діяльності. 

Поняття громадськості: визначення, ознаки громадськості. Підходи до 
типологізації груп громадськості; зовнішня і внутрішня громадськість. 

Визначення цільових/пріоритетних груп громадськості. Специфіка PR -роботи з 
цільовими групами громадськості по всім сферам застосування PR. 

Громадськість і аудиторія в PR.  
Поняття громадської думки: визначення, об‘єкт, суб‘єкт, властивості 

громадської думки. Функції громадської думки, форми та канали вираження 
громадської думки. Спіраль мовчання Ноель-Нойман. Позиція П.Бур‘є та 

П.Шампаня щодо громадської думки. Методи дослідження громадської думки: 
кількісні та якісні методи.  

Складові PR-кампанії. Розробка PR -стратегії. Основні принципи оцінки 
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ефективності PR -діяльності. Складові PR -оцінки. Способи вимірювання 
ефективності PR-діяльності. Оцінка основних підсумків і наслідків ПР-

кампанії. PR -аудит: основні напрями, цілі, критерії дослідження. 
 

Тема 2. Організація спеціальних PR-заходів. Робота із ЗМІ (18 год.) 

Поняття спеціальних подій, їх характерні ознаки та класифікація. Загальні 
вимоги до організації спеціальних подій. Типологія спеціальних PR-заходів. 

Вили PR-документів та їх характеристика. 
Загальні правила роботи із ЗМІ. Комунікаційні переваги та недоліки 

різних видів ЗМІ для реалізації PR-проектів. Показники діяльності ЗМІ в 
Україні. Специфіка електронних, друкованих та мультимедійних ЗМІ для 

поширення PR -матеріалів. Співпраця з українськими і світовими 
інформаційними агенціями в ході реалізації PR -кампаній. Медіапланування та 

управління. Моніторинг ЗМІ. 
 

Тема 3. Робота PR-відділу. Нормативне та етичне регулювання PR-
діяльності. (16 год.) 

Власна PR-служба: переваги та недоліки власної PR -служби, місце PR -
департаменту у функціональній структурі організації та зв‘язок з іншими 
структурними підрозділами, функції та напрями діяльності PR -служби. Робота 

із PR -агентством: форми роботи із PR -агентством, переваги та недоліки 
роботи з агентством, послуги PR -агентства. Індивідуальне PR -консультування, 

робота з незалежними PR -фахівцями. Вимоги до особистих якостей фахівця з 
паблік рілейшнз. 

Законодавче регулювання PR -діяльності в Україні. Етичні засади PR -
діяльності, етичні рівні здійснення PR -діяльності та їх характеристика. 

Діяльність IPRA щодо регулювання етики PR, роль Української PR -ліги та 
Української асоціації PR щодо формування етичних засад PR -діяльності. 

Міжнародні та українські кодекси професійної поведінки PR -спеціалітса. 
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