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Голова науково-методичної ради _____________ (______________) 
(підпис)   (прізвище та ініціали) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

© О.В.Шевченко, 2013 рік 
© ____________, 201_ рік  
© ____________, 201_ рік  



 3 

ВСТУП 
 

Програма вивчення спеціального курсу ―Майстер-клас "Міжнародна PR-

практика"‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з напряму підготовки 

0302 - міжнародні відносини, спеціальності – 8.03020401 міжнародна 
інформація.  

Предметом вивчення спеціального курсу «Майстер-клас "Міжнародна 
PR-практика"» є системний підхід до ефективних міжнародних технік й 

технологій творення та підтримки позитивної репутації організації/особистості 
інструментами PR в системі сучасних відкритих громадянських суспільств. 

Міждисциплінарні зв’язки: спеціальний курс «Майстер-клас 
"Міжнародна PR-практика"» є складовою циклу професійної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», окремі аспекти якого 

доповнюють нормативні навчальні дисципліни та спеціальні курси «Зв'язки з 
громадськістю в державних установах», «Психотехнології впливу в 

міжнародних відносинах», «GR та лобі технології в міжнародних відносинах», 
«Кризовий комунікативний менеджмент», «Інвестиційні комунікації», 

«Державний брендінг в міжнародних відносинах». 
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений 

стратегічним аспектам зв‘язків з громадськістю. Другий – безпосередньо 
механізму та методиці реалізації PR-камапній в світовій практиці.  

 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни «Майстер-клас "Міжнародна PR-практика"» є 
надання майбутнім магістрам-міжнародникам ґрунтовних знань та вмінь щодо 
теоретичних та прикладних аспектів технологій міжнародних зв‘язків з 

громадськістю у всіх сферах суспільного життя. 
1.2. Основні цілі та завдання дисципліни «Майстер-клас "Міжнародна 

PR-практика"» є: надати студентам знання про 

- принципи розробки PR-концепції розвитку організації на основі 

ідеології/місії організації; 
- правила організації спеціальних PR-заходів;  

- принципи і механізми втілення соціальних програм для стейкхолдерів 
організації;  

- підходи до визначення реального та бажаного іміджу організації або 
особистості; 

а також сформувати вміння і практичні навички з:  

- застосування технологій технології сучасних паблік рілейшнз у 

практичній PR-діяльності; 
- адаптації новітніх технік та практик для реалізації конкретних задач в 

практичній PR-діяльності,  
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- вибору напрямів і тем наукових досліджень в системі міжнародних 
зв‘язків з громадськістю. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні знати: 

- принципи побудови та функціонування PR-підрозділу організації; 

- специфіку роботи із PR-агенством; ринок PR-агенцій України; 

- правила участі у PR - тендері, методи розробки презентацій для клієнта;  

- принципи створення PR- концепції розвитку організації на основі 

ідеології/місії організації; 

- правила і методику організації спеціальних PR-подій;  

- методи формування PR-бюджету на окрему PR-акцію, на визначений 
період; 

- основи розробки програм і проектів соціальної відповідальності 

організації; 

- підходи до визначення реального та бажаного іміджу організації або 

особистості, професійного підходу до технології імідж - білдінгу; 

- правила роботи із вітчизняними та міжнародними засобами масової 

інформації; 

- принципи, критерії та методи оцінки ефективності окремих PR-акцій, 

загальних PR-кампаній; 

- законодавство України, пов‘язане із збором, зберіганням і поширенням 

інформації. 
вміти: 

- аналізувати зовнішнє середовище на предмет вивчення ставлення до 

діяльності підприємства; 

- організовувати опитування, анкетування й інтерв'ювання громадськості з 

метою виявлення реального відношення до іміджу і політики підприємства; 

- готувати комплексні PR-стратегії для компанії (ставити PR-цілі і завдання 

для організації, визначати пріоритетні аудиторії та PR-інструменти роботи з 

ними, готувати план PR-заходів); 

- формувати та обґрунтовувати бюджет PR-кампанії, окремої PR-акції; 

- із застосуванням спеціальних методів та критеріїв здійснювати оцінку 

ефективності загальної PR-кампаній та окремих її складових; 

- розробляти, реалізовувати та оцінювати ефективність окремих PR-заходів 

організації; готувати PR-документи для таких заходів (прес-конференції, прес-

тури семінари, конференції, виставки, презентації); 

- ініціювати, організовувати та готувати публікації (інтерв'ю, статті, 

огляди) для традиційних та електронних засобів масової інформації; 

- готувати PR-тексти (доповіді, презентації, тези, статті тощо);  

- управляти контентом внутрішнього і зовнішнього сайтів організації; 

- на основі моніторингу оцінки ефективності здійснювати поточне 

корегування досягнення/недосягнення проміжних цілей PR-кампанії; 
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- розробляти та втілювати кампаній та окремі складові кампаній 
корпоративної соціальної відповідальності в рамках PR-діяльності організації; 

- проводити тренінгові та роз‘яснювальні заходи, пов‘язані із специфікою 

PR-роботи в організації.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  108 години/ 3 кредити 

ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна 

робота – 57 год.  

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

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. 

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. 

СТРАТЕГІЯ PR 
 

Тема 1. Практика PR в Україні та світі. Етичні засади PR-діяльності 

(11 год.) 
Сучасні тенденції розвитку інституту PR. Комунікація з громадськістю як 



 6 

соціальний інститут і сфера практичної роботи. PR і споріднені з ним напрями 
діяльності. Ринок PR в Україні і світі: стан, проблеми, тенденції розвитку. 

Ефективні PR-технології в Україні та інших країнах.  
Поняття етики в PR. Етичний адвокат. 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.  
 

Тема 2. Робота PR-менеджера. Організація PR-служби. Робота із PR-
агентством (11 год.) 

Посадові обов‘язки PR-фахівців. Вимоги до особистих якостей і 
професійних навичок фахівця зі зв'язків із громадськістю. Психологічні 

характеристики PR-фахівців. Підходи до організації PR-служби та обов‘язки 
PR-спеціалістів в бізнесових структурах, транснаціональних корпораціях, 

фінансових, державних установах, силових структурах, міжнародних 
організаціях, органах державної влади. 

Світовий ринок PR-агентств. Ринок PR-агентств в Україні. Типи PR-
агентств. Класифікація та типи послуг PR-агентств. Принципи організації 
роботи PR-агентства. Технології управління персоналом для ефективної 

реалізації PR-проектів агентства. PR-тендер. Практика організації тендерів: 
український та міжнародний досвід. Принципи відбору, переговори, угода про 

PR-співробітництво. 
 

Тема 3. PR-кампанія: ідеологія та технологія (11 год.) 
Дослідницька робота та методи з‘ясування сутності PR-проблеми. 

Визначення проблеми. Планування та програмування. Дія і комунікація. Оцінка 
програми. Соціологічні методи дослідницької роботи у сфері PR. Формалізовані 

дослідження. Якісні дослідження. Кількісні методи дослідження. Спеціальні 
методи дослідницької роботи в сфері PR: моніторинг, PR-аудит, комунікаційний 

аудит, соціальний аудит, ситуаційний аналіз. Мобілізація зусиль на реалізацію 
програми та плану PR-кампанії. 
 

Тема 4. PR-матеріали організації. Корпоративні комунікації (11 год.) 
Типи PR-документів, правила підготовки та характеристика: прес-реліз, 

бекграундер, прес-кіт, заява для друку, спростування, інформаційна брошура, 
лист до редакції, біографічна довідка, факт-лист, стаття, інтерв‘ю, аналітичний 

звіт.  Внутрішній PR як складова комунікативної роботи. Інструменти 
внутрішнього PR. Спеціальні заходи внутрішнього PR. 

Корпоративна культура як основа внутрішнього PR. Функції 
корпоративної культури. PR-інструменти формування корпоративної культури. 

Фірмовий стиль як складова корпоративної культури. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ТАКТИКА PR 
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Тема 5. PR продукту та PR-компанії (11 год.) 

PR-супроводження виходу продукту на міжнародні ринки. Групи впливу 
та їх значення в PR-роботі. Технології інтегрованих маркетингових комунікацій 
в PR-супроводженні продукту. Спеціальні заходи у PR-просуванні продукту. 

PR-формування корпоративного іміджу. Імідж керівника як складова PR-
діяльності транснаціональної корпорації. PR-супроводження угод злиття і 

поглинання. PR-супроводження виходу на ІРО. Особливості PR в В2В секторі. 
Формування іміджу українських транснаціональних корпорацій. 

 
Тема 6. Практика PR у банках і фінансових установах, силових структурах 

(11 год.) 
Механізми функціонування PR у фінансових структурах: внутрішні 

корпоративні стандарти. Робота з основними групами громадськості.  
Удосконалення внутрішньої комунікації. Налагодження зв‘язків з державними 

та місцевими органами влади, а також робота з інвесторами. Процес 
формування репутації фінансової установи. Організація спеціальних PR-подій 

для банків. 
PR-супроводження в діяльності силових структур України. Практика PR-

діяльності в силових структурах Російської Федерації. Специфіка PR-діяльності 

в силових структурах США та країн Західної Європи. PR-діяльність НАТО в 
Україні і світі. PR-супроводження військових дій та спеціальних операцій. 

 
Тема 7. Практика PR неурядових організацій та політичних структур 

 (11 год.) 
Специфіка практики PR організацій третього сектору. Екологічні PR-

кампанії, PR практика навчальних закладів, закладів освіти і культури, 
спортивних клубів: український та світовий досвід. 

Особливості політичної комунікації. Загальні принципи організації 
виборчої кампанії. Організаційні схеми виборчої PR-кампанії. Спеціальні PR-

програми в ході виборчої кампанії. Комплексна система виконання програми 
«від дверей до дверей». Активізація явки виборців на вибори. Досвід 
політичних PR-кампаній України, Російської Федерації, США. 

 
Тема 8. Корпоративна соціальна відповідальність як складова PR-

діяльності (9 год.) 
Підходи до корпоративної соціальної відповідальності в різних країнах 

світу. Соціальний облік, аудит та звітність. Соціальна відповідальність бізнесу. 
Потенційні переваги для бізнесу. Проблеми та стимули соціальної 

відповідальності для організації. Напрямки діяльності соціальних програм. PR-
інструменти реалізації соціальних програм. 
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