
1. Назва модуля: PR-технології в бізнесі
2. Код модуля: МУБ_6_ВВІ.2.13_3
3.Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: 7
5. Обсяг модуля: - загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Король Інна Володимирівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: концепції PR у сучасних умовах; організаційні форми управління PR, у 

тому числі цілі, задачі та функції; специфіку формування PR як мистецтва й науки 
досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, що ґрунтується на правді й 
повній інформованості; механізми організації, планування й сучасної реалізації 
системи PR для отримання успіху 

вміти: використовувати форми та методи системи PR для успішної реалізації 
проектів за рахунок урахування суспільної думки, вміння на нього впливати й 
установлювати активні комунікації; запроваджувати основні принципи PR в діяльність 
з урахуванням впливу факторів соціальної сфери; складати результативні PR-
звернення, направлені на формування іміджу підприємства; володіти механізмами 
планування, організації й проведення PR-кампаній; оцінювати результати діяльності 
служби PR з наступним аналізом і розробляти рекомендації щодо створення 
атмосфери довіри на підприємстві та за її межами. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
– пререквізити: маркетинг
– кореквізити: курс-тренінг «Техніка активних продажів»
10. Зміст модуля:

PR як сфера діяльності і дисципліна. Загальні стратегії PR, принципи і функції. 
Комунікативний простір як сфера дії PR. Громадськість в сфері PR. Громадська 
думка і PR. Соціальні та соціально-політичні установки особистості і громадська 
думка. Комунікація і вплив на громадську думку. Комунікативний простір як сфера дії 
PR. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій. PR інструментарій. Види 
та особливості невербальної комунікації та її використання в практиці. Роль 
стереотипів в масовій свідомості. PR-конкретні стратегії. Практика PR. Регулювання 
діяльності у сфері PR.  

11. Рекомендована література:
1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров. — М.: ИКФ

“ЭКСМО”, 2013. – 480 с. 
2. Антипов К. В., Баженов Ю. К. PR для коммерсантов: Учеб.-практ.

пособие. – М., 2000. 
3. Королько В.Г. Паблик рилейшнз. Наукові основи, методика, практика:

Підручник. – К.: Скарби, 2011. – 400 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:

• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне
навчально-дослідне завдання; 

• Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання).
14. Мова навчання: українська.


