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1. Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок з 

теорії і практики маркетингових комунікацій, оволодіння навичками аналізу суті і механізмів 

взаємодії з громадськістю в ході підготовки і проведення PR-акцій. 

2. Завдання: ознайомлення з категорійним та понятійним апаратом, функціями PR-

діяльності; формування у студентів системних знань з теорії паблік рилейшнз; формування 

уявлень щодо механізмів впливу на громадськість, засобах, методах і основних формах їх 

реалізації в Паблік рилейшнз діяльності; формування навичок аналізу PR-кампаній і конкретних 

напрямків діяльності зв’язків з громадськістю та навичок управління кризовими ситуаціями і 

створення позитивного іміджу підприємства за допомогою заходів паблік рилейшнз. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

предметної області та розуміння професійної діяльності; 

теоретичних положень маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі; 

ринкових явища та процесів на основі застосування фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності; 

виявлення й аналізу ключових характеристик маркетингових систем різного рівня, а також 

особливості поведінки їх суб’єктів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності; 

уміння визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність такої діяльності; 

уміння використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1.Сутність і зміст Паблік рилейшнз 

Тема 2. Сучасний стан і тенденції розвитку ПР 

Тема 3. Концепції ПР 

Тема 4. Методи ПР 

Тема 5. PR-інструментарій: сутність і класифікація. 

Тема 6. Комунікації в сфері ПР 

Тема 7. Розробка pr-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства. 

Тема 8. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз-потенціалу як основа 

вдосконалення управління на сучасному етапі. 

Тема 9. Паблік рилейшнз у конфліктних та кризових ситуаціях. 

Тема 10. Процес управління паблік рилейшнз 
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