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Анотація до дисципліни
 Паблік рилейшнз (PR) як спеціальна функція менеджменту багато в 

чому обумовлює конкурентоспроможність організацій 
(підприємств), відіграючи помітну роль у формуванні 
маркетингової стратегії, комунікативної політики. Формування 
репутації організації, підприємства, іміджу товару, топ-менеджерів, 
розвиток бренду залежать від паблік рилейшнз, що впливає на 
рівень та якість позиціювання суб'єкта господарювання на ринку. 
Сферами використання паблік рилейшнз є внутрішнє і зовнішнє
середовище, конфліктно-кризові ситуації, організація брендингу та 
іміджмейкингу, соціальна відповідальність, менеджмент відносин з
клієнтами і зв’язки з громадськістю, політика, шоу-бізнес, Інтернет.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність, елементи
та функціонування зв’язків із громадськістю як комунікативної
практики та функції управління, а також як науки із її основними
принципами, моделями, методологією та методиками з метою 
діагностики та гармонізації відносин організації із внутрішньою та
зовнішньою громадськістю. 



 Метою вивчення навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз» є ознайомлення
студентів з основами зв’язків з громадськістю, освоєння прийомів та способів
планування та організації різних комунікативних акцій і кампаній, PR  та 
іміджевої діяльності, складання прес-релізів, засвоєння досвіду використання
комунікаційних технологій у подоланні кризових ситуацій..  
 Завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

 загальні:
 ЗК4 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК5 - знання та розуміння предметної області розуміння професійної 

діяльності;
 ЗК8 – навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
 ЗК9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК11 - здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 ЗК12 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК9 - здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань; 
 СК11 – здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;
 СК14 - розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності;
 СК-15 – здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички.



Очікувані результати навчання:

 РН9 – демонструвати навички взаємодії, лідерства, 
командної роботи

 РН11- демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації;

 РН16 - демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
 1. Зв’язки з громадськістю: значення, зміст, 

становлення. 
 2. Характеристика зв’язків з громадськістю.
 3. Основи комунікації в PR. 
 4. Робота із ЗМІ.
 5. Планування зв’язків з громадськістю. 
 6. Комплексні напрямки діяльності зв’язків з

громадськістю.
 7. PR в антикризовому управлінні.
 8. Ефективність зв’язків з громадськістю.
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