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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців сучасного погляду на роль зв’язків з громадськістю в 

умовах ринкової економіки та демократичного державного 

устрою, правове забезпечення зв'язків із громадськістю в 

Україні. 

Компетентність ФВ01 Здатність до ефективної та безконфліктної комунікації. 

Результат 

навчання 

Р17 Уміти надавати консультації щодо формування 

злагодженого, націленого на результат трудового колективу, 

організовувати командну роботу і взаємодію. 

Базові знання 1) Знати теоретичні засади, професійні поняття, 

термінологію, завдання та вимоги науки зв’язків з 

громадськістю (PR), місце та функції PR у діяльності 

організацій та установ публічної сфери. 

2) Знати базові принципи та основні цілі PR в органах 

державного управління. 

3) Мати уявлення про історію виникненням та теоретичні 

основи зв’язків з громадськістю. 

4) Знати типології PR і напрями організації PR-діяльності. 

5) Знати форми та методи роботи органів державного 

управління з громадськістю. 

6) Знати методи впливу на громадськість та способи 

управління громадською думкою. 

7) Мати уявлення про практичні методи та інструментарій 

PR. 

8) Мати уявлення про принципи створення ефективного 

іміджу органів державного управління. 

9) Знати принципи побудови, структуру та функції PR-служб 

в органах державного управління.  

10) Мати уявлення про основні аспекти таких PR-технологій 

як лобіювання та виборча кампанія тощо. 

Базові вміння 1) Володіти техніками вивчення та формування громадської 

думки. 

2)  Вміти застосовувати основні методи,  механізми та 

інструментарій PR-діяльності для проведення ефективних PR-

заходів в діяльності  органів публічного управління різних 

рівнів. 

3) Володіти навичками розроблення та поширення 

інформаційних матеріалів в рамках PR-кампаній органів 

публічного управління. 

4) Вміти застосовувати основні методи роботи із засобами 

масової комунікації та інформації й використовувати 

потенціал PR в інформаційно-комунікаційній діяльності  
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органів публічного управління. 

5)  Застосовувати технології формування сприятливого іміджу 

органів державної влади, їх керівників тощо. 

Базові навички 1) Вміти аналізувати головні проблеми, сучасні тенденції PR-

діяльності, виявляти специфіку PR в органах публічного 

управління, їх функції та коло повноважень. 

2) Володіти навичками проведення типологізації 

громадськості у сфері PR та застосовування методів впливу на 

громадськість. 

3) Володіти навичками розробки обґрунтованої інформаційної 

політики, визначення і формулювання основних рекомендацій 

для встановлення та підтримки взаємовигідних відносин із 

ЗМІ. 

4) Вміти використовувати основні інструменти PR для роботи 

з засобами масової інформації, організовувати і проводити 

комунікаційні заходи: прес-конференції, брифінги, 

презентації, круглі столи; складати інформаційні матеріали  

для висвітлення в ЗМІ тощо. 

5) Володіти методами та засобами формування сприятливого 

іміджу органів державної влади, їх керівників тощо. 

6) Вміти застосовувати одержану теоретичну інформацію для 

практики організації спеціальних подій з метою формування 

двостороннього зв’язку органів публічного управління з 

громадськістю та з’ясувати можливості PR у підвищенні 

відкритості органів публічної сфери та наближенні її до 

інтересів громадян. 

7) Володіти методами та засобами реалізації таких PR-

технологій як лобіювання та виборча кампанія тощо.  

Пов’язані 

силлабуси 

 

Попередня 

дисципліна 

Бізнес планування (4 рік навчання, 7 семестр) 

 

Наступна 

дисципліна 

 

Кількість годин лекції:                                28 год.    

практичні заняття:                   28 год.  

лабораторні заняття:              -  

семінарські заняття:              -  

самостійна робота студентів:  124 год. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні модулі 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Теоретичні аспекти паблік рілейшнз. Еволюція та 

наукові основи PR. 

Тема 1. Теоретичні основи паблік рілейшнз. 

Тема 2.  Історичні етапи розвитку PR. 

Тема 3.  Цільові групи громадськості у публічному 

управлінні. 

Тема 4. Зв’язки з громадськістю в органах державної 

влади і місцевого самоврядування. 

Тестова контрольна робота (ТКР1) 

 

 

4 

4 

4 

 

 

4 

 

 

10 

8 

12 

 

 

13 

5 

ЗМ-Л2 Практичні аспекти паблік рілейшнз у публічному 

управлінні. 

Тема 5. PR у функціональній структурі органів 

публічного управління. Спеціальні методи зв’язків з 

громадськістю та технологія їх застосування у PR. 

Тема 6. Створення іміджу в публічному управлінні та 

його використання у зв’язках з громадськістю. 

Тема 7. Завдання та методи політичних PR.  

Тестова контрольна робота (ТКР2) 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

13 

 

 

10 

 

11 

5 

 Підготовка до заліку  5 

Разом: 28 92 

Консультації:  Смірнова Катерина Володимирівна, за розкладом пар академічних 

годин, ауд.314 (НЛК№2). 

 

2.2. Практичні модулі 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 Теоретичні аспекти паблік рілейшнз. Еволюція та 

наукові основи PR. 

Тема 1. Теоретичні основи паблік рілейшнз. 

Тема 2.  Історичні етапи розвитку PR. 

Тема 3.  Цільові групи громадськості у публічному 

управлінні. 

Тема 4. Зв’язки з громадськістю в органах державної 

влади і місцевого самоврядування. 

Модульна контрольна робота (МКР1) 

 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

2 

 

4 

 

4 

5 

ЗМ-П2 Практичні аспекти паблік рілейшнз у публічному 

управлінні. 

Тема 5. PR у функціональній структурі органів 

публічного управління. Спеціальні методи зв’язків з 

 

 

4 

 

 

 

4 
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громадськістю та технологія їх застосування у PR. 

Тема 6. Створення іміджу в публічному управлінні та 

його використання у зв’язках з громадськістю. 

Тема 7. Завдання та методи політичних PR.  

Модульна контрольна робота (МКР2) 

 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

3 

5 

Разом: 28 32 

Консультації:  Смірнова Катерина Володимирівна, за розкладом пар академічних 

годин, ауд.314 (НЛК№2). 

 

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 

Код 

модуля 
Завдання на СРС та контрольні заходи 

Кількість 

годин 

Строк 

проведення 

ЗМ-Л1  Підготовка до лекційних занять  

 Тестова контрольна робота (ТКР1) (“обов’язковий”) 

43 

5 

1-4 

4 

ЗМ-П1  Підготовка до практичних занять (УО)  

 Модульна контрольна робота (МКР1) 

(“обов’язковий”) 

12 

5 

1-4 

4 

ЗМ-Л2  Підготовка до лекційних занять  

 Тестова контрольна робота (ТКР2) (“обов’язковий”) 

34 

5 

5-7 

7 

ЗМ-П2  Підготовка до практичних занять (УО)  

 Модульна контрольна робота (МКР2) 

(“обов’язковий”) 

10 

5 

5-7 

7 

  Підготовка до заліку 5  

Разом: 124  

 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів. 

Загальна сума балів, яку одержують студенти за всіма змістовними модулями 

дисципліни «PR менеджмент», становить 120 балів (теоретична частина – 50 балів, 

практична частина – 70 балів), вона формує інтегральну оцінку поточного 

контролю студентів з цієї навчальної дисципліни та є підставою до допуску до 

іспиту. 

1.Методика проведення та оцінювання контрольних заходів ЗМ-Л1, ЗМ-Л2 

До заходів поточного модульного контролю виконання самостійної роботи 

студентів з теоретичної частини дисципліни «PR менеджмент» належить 

перевірка знань, в тому числі по темах дисципліни, які винесено на СРС, під час 

виконання модульних тестових контрольних робіт (ТКР1, ТКР2). 

Тестові контрольні роботи (ТКР1, ТКР2) з теоретичного модулю складаються 

з 25 тестових завдань та вважаються зарахованими, якщо надано як мінімум 15 

правильних відповідей. 

Максимальна сума балів, яку можна одержати за теоретичною частиною 

протягом навчального семестру становить 50 балів (табл.1). 
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Таблиця 1 - Максимальна кількість балів по лекційним модулям 

№ ЗМ Максимальна кількість 

балів 

ЗМ-Л1 ТКР1 25 

ЗМ-Л2 ТКР2 25 

УСЬОГО: 50 

 

2. Методика проведення та оцінювання  контрольних  заходів  ЗМ-П1, ЗМ-П2.  

До заходів поточного модульного контролю виконання самостійної роботи 

студентів з практичної частини дисципліни «PR менеджмент» належить усне 

опитування (УО) під час практичних занять, модульні контрольні роботи (МКР1, 

МКР2). 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів ЗМ-П1, ЗП-П2 

полягає в оцінюванні активності студента на практичних заняттях, правильності 

виконання завдань і повноті відповідей на запитання. На виконання кожної 

модульної контрольної роботи (МКР1, МКР2) відводиться по 20 балів, на оцінку 

УО практичних модулів відводиться по 15 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може одержати студент при виконанні 

програми модулю практичних занять протягом навчального семестру становить 70 

балів (табл.2). 

Таблиця 2 - Максимальна кількість балів по практичним модулям 

№ ЗМ Максимальна кількість 

балів 

МКР УО 

ЗМ-П1 20 15 

ЗМ-П2 20 15 

УСЬОГО: 70 

 

3. Поточний контроль роботи студента у вигляді отриманих балів заноситься 

в інтегральну відомість з навчальної дисципліни і сума балів, яку отримав студент 

за всіма змістовними модулями формують кількісну оцінку.   

4. Студент вважається допущенним до заліку, якщо він виконав усі практичні 

роботи, передбачені силлабусом дисципліни, і набрав суму балів за практичну 

частину дисципліни не менше 35 балів. 

5. Залікова контрольна робота складається з 20 тестових завдань закритого 

типу за всіма темами дисципліни. Максимальна кількість балів за виконання 

залікової контрольної роботи дорівнює 20 балам, кожне завдання в роботі 

оцінюється  в 1 бал. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями.  

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Теоретичні аспекти паблік рілейшнз. Еволюція та наукові 

основи PR». 

3.1.1. Повчання до ЗМ-Л1. Звернути увагу на такі питання: 
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- Паблік рілейшнз: поняття, зміст, сутність. Специфіка PR-діяльності в у 

публічному управлінні. Функції PR, завдання та принципи PR, сфери діяльності і 

напрямки PR. Причини виникнення PR. Характеристика понятійно-категоріального 

апарату паблік рілейшнз. Вимоги до особистих якостей PR-фахівців. Передумови 

виникнення системи зв’язків з громадськістю. Основні етапи розвитку паблік 

рілейшнз.  Розвиток зв'язків з громадськістю в період становлення інформаційного 

суспільства. Еволюція PR-концепцій. Особливості паблік рилейшнз в сучасній 

Україні. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади і місцевого 

самоврядування. Громадськість як об’єкт та суб’єкт комунікації в теорії і практиці 

PR. Громадськість: поняття, структура, типологія.  Цільові групи громадськості, їх 

особливості та проблеми визначення. Специфіка PR роботи з цільовими групами 

громадськості по всім сферам застосування PR. Проблема виявлення «своєї» 

громадськості. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю. Методи та види 

досліджень у галузі PR. Відносини з органами державного управління як напрямок 

діяльності в PR. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади і місцевого 

самоврядування як атрибут демократичного суспільства. Завдання і структура 

служб зі зв’язків із громадськістю при органах державної влади. Методи 

комунікації між органами влади і населенням. Сутність та основні різновиди 

лобіювання як сфери зв’язків із громадськістю, його функції та методи.  

 

3.1.2. Питання для самоперевірки 

№ ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

 ЗМ-Л1  

1 1. Паблік рілейшнз: поняття, зміст, сутність. 

2. Основні принципи зв'язків із громадськістю. 

3. Функцій PR у системі державного управління. 

4. Класифікація зв’язків з громадськістю з огляду на етику. 

[1]  с.9-15 

[3]  с.7-26 

[4]  с.42-58 

2 1. Передумови виникнення системи зв’язків з 

громадськістю. 

2. Причини виникнення та основні етапи розвитку 

паблік рілейшнз.   

3. Охарактеризуйте основні ери розвитку PR. 

[3]  с.27-44 

[4]  с.25-41, 

 

3 1. Охарактеризуйте поняття «громадськість» у теорії і 

практиці PR. 

2. Цільові та пріоритетні групи громадськості. 

3. Що являє собою поняття "громадська думка" і які методи 

використовують для її дослідження? 

[3]  с.44-58 

[4]  с.83-128 

 

4 1. Виділіть завдання PR для місцевого самоуправління. 

2. Охарактеризуйте завдання і структуру служб зі зв’язків із 

громадськістю при органах державної влади. 

3. Наведіть методи комунікації між органами влади і 

населенням. 

4. Що таке лобіювання? 

5. Позитивні та негативні риси політичного лобіювання. 

[2]  с.151-159, 

160-171 

[4]  с.338-365 
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3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Практичні аспекти паблік рілейшнз у публічному 

управлінні». 

3.2.1. Повчання до ЗМ-Л2. Звернути увагу на такі питання: 

- PR у функціональній структурі органів публічного управління. Завдання та 

напрямки діяльності PR-відділу, прес-служби. Суб’єкти та об’єкти PR-кампанії. 

Характер і види PR-кампаній. Етапи формування і проведення PR-кампаній. 

Основні задачі та цілі інформаційно-комунікаційних повідомлень в зв’язках з 

громадськістю. Базові PR-документи. Прес-реліз, його форми та методи 

підготовки. Основні види публічних заходів при здійснені PR: прес-конференція, 

круглий стіл, громадські обговорення. Інформаційний супровід публічних заходів. 

Типи та сутність виставкових заходів. Спеціальні заходи: основна мета та завдання. 

Прийоми: види, специфіка, правила проведення. Презентації: види, етапи, 

специфіка, правила проведення. Конференції: правила проведення, функції, зміст. 

Дні відкритих дверей. «Круглі столи»: особливості підготовки та проведення. 

Брифінги. Особливості реалізації завдань PR у ЗМІ та канали охоплення ЗМІ. 

Підготовка інформаційних матеріалів для розміщення на радіо і телебаченні. 

Особливості використання інформаційних матеріалів в Інтернеті. Імідж: сутність, 

завдання та функції. Структура та елементи іміджу в публічному управлінні. 

Класифікація видів іміджу. Створення іміджу в публічному управлінні. Місце і 

роль особистого іміджу керівника у формуванні іміджу державного органу. 

Просування та використання іміджу у зв’язках з громадськістю. Позитивний та 

негативний імідж. Завдання та методи політичних PR. Моделі та шляхи здійснення 

зв’язків з громадськістю в державних установах. Політичні PR. Виборча кампанія 

як мистецтво ефективного використання політичних комунікацій та інформації. 

Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків із 

громадськістю.  

 

3.2.2. Питання для самоперевірки 

№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

 ЗМ-Л2  

5 1. Наведіть переваги наявності власного PR-підрозділу 

організації. 

2. Що таке PR-кампанія і які її складові? 

3. За якими критеріями класифікують PR-кампанії? 

4. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу PR-кампанії. 

5. Охарактеризуйте базові PR-документи. 

6. Які засоби поширення інформації  до засобів масової 

інформації? 

7.Охарактеризуйте канали розповсюдження 

інформації у ЗМІ. 

[1]  с.35-44 

[2]  с.21-35 

[3]  с.76-84 

[4]  с.66-75 

6 1. У чому полягає сутність іміджу? Назвіть його основні 

характеристики. 

2.  Охарактеризуйте етапи формування іміджу. 

3. За якими ознаками класифікують іміджу? 

[1]  с.89-98 

[3]  с.139-148 

[4]  с.313-337 
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4. Які передумови формування позитивного іміджу 

органів державного управління? 

7 1. Охарактеризуйте моделі здійснення зв’язків з 

громадськістю в державних установах. 

2. Поясніть термін політичний PR. 

3. Опишіть стадії виборчої кампанії. 

4. Наведіть основні виборчі технології. 

[2]  с.162-175, 

175-195 

 

Примітка: 

Жирним шрифтом виділено питання для самоперевірки базових результатів навчання. 

 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО 

ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1. 

№ Тестові завдання Основна 

література, 

сторінки 

1 Завдання PR для місцевого самоуправління (наприклад, 

міської чи районної рад) полягає в тому, щоб: 

Лекція 4 с.2 

2 «Білий» PR  заснований на технологіях міфів і 

легенд, впливає на аудиторію, схильну вірити в надуману 

інформацію. 

Лекція 1 с.12 

3 Зв’язки з громадськістю (паблик рілейшнз) як самостійна 

сфера практично-прикладної діяльності почала розвиватися 

вперше в: 

[4]  с.33-39 

4 Сутність паблік рилейшнз [3]  с.10-11 

5 Інтенсивність громадської думки – це: [3]  с.45 

6 Основні функції відділу PR при органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування - це: 

Лекція 1 с.8 

7 Технології цього виду ПР використовують обман, 

фальсифікацію, поширення неправдивої інформації про 

продукт, компанії або особистості для обмовляння, знищення 

конкурентів, розповсюдження від їх імені образливих або 

економічно небезпечних заяв та ін. 

Лекція 1 с.11 

8 Основними завданнями паблік рилейшнз як науки та 

мистецтва є такі: 

[4]  с.60-61 

9 Комплексний потік інформації від територіальної громади, 

підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів місцевого 

самоврядування, що стосується конкретних важливих 

проблем, пов’язаних із функціонуванням міста, оцінкою 

ситуації в різних галузях життєдіяльності міста та 

конкретних рішень місцевої влади, рівнях їх виконання – це: 

Лекція 4 с.9 

10 Паблік рилейшнз – це: [3]  с.10-11 

11 Консультативно-методична функція ПР передбачає і 

забезпечує продукування, тиражування інформації в межах 

Лекція 1 с.7 
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виконання інформаційно-пояснювальної, пропагандистської 

та рекламної роботи, необхідної для формування і підтримки 

клімату всередині організації і в громадському середовищі, 

дотримання норм етики, моралі, досконалого стилю. 

12 Розділом якої науки є Public relations? [1]  с.10-102 

13 Лобіювання – це: [1]  с.117 

14 Знаряддя PR-технологій, скероване на приваблення публіки з 

метою популяризації, така діяльність здійснюється для 

безкоштовного висвітлення якогось суб’єкта в засобах 

масової інформації. 

[4]  с.286-287 

15 Що не відносять до предмету PR? [3]  с.11-12 

16 Батьком паблік рілешенз вважають: [4]  с.34 

17 Аналітико-прогностична функція - це вироблення 

інформаційної політики, її стратегії й тактики, які 

визначають події в динаміці. Ця функція забезпечує ретельне 

вивчення партнерів і громадськості, аналіз конкретних 

ситуацій при формуванні напрямів діяльності, оцінку 

громадської думки, підготовку масиву аналітичних даних для 

прийняття та реалізації ефективних рішень. 

[1]  с.23-24 

 

18 До функцій PR у системі державного управління належать:  Лекція 1 с.8 

19 Офіційні та неформальні контакти з владою, спрямовані на 

ухвалення рішень в інтересах організації, - це: 

[2]  с.160-161 

20 Основним суб’єктом здійснення зв’язків із громадськістю в 

органах державної влади є служби зі зв’язків із 

громадськістю і прес-центри 

Лекція 4 с.3 

21 Консенсус - відсутність у сторін, що домовляються, згоди з 

пропозицій, висунутих під час переговорів. 

[2]  с.15 

22 Категорії ПР – це? [1]  с.16 

23 Завдання Public relations полягає у: [1]  с.14-15 

24 Крім преси рекомендується використовувати для зв’язків із 

громадськістю такі заходи: 

Лекція 4 с.2 

25 PR ,  який привертає увагу до скандальних подій, 

використовуючи провокаційні інструменти з метою 

залучення уваги, образливих для читачів елементів - це: 

Тема 1 с.10 

 

26 Серед етапів розвитку PR оберіть той, характер комунікацій 

за якого був двостороннім 

[4]  с.33-39 

27 Чи вірним є, що консультативно-методична функція ПР 

передбачає і забезпечує продукування, тиражування 

інформації в межах виконання інформаційно-пояснювальної, 

пропагандистської та рекламної роботи, необхідної для 

формування і підтримки клімату всередині організації і в 

громадському середовищі, дотримання норм етики, моралі, 

досконалого стилю. 

[1]  с.23-24 

 

28 Серед етапів розвитку PR оберіть той, метою PR-заходів за Лекція 2   
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якого була пропаганда с.2-4 

29 Інститут представництва і реалізації інтересів різноманітних 

суспільних груп шляхом впливу на рішення органів 

державної влади – це: 

Лекція 4 с.10 

30 Яка абревіатура відповідає поняттю «паблік рилейшнз»? [3]  с.10-11 

31 Специфічний вид PR, механізм посередницької діяльності, 

пов’язаний із комунікаціями різних соціальних груп і 

організацій з представниками влади для захисту своїх 

інтересів під час прийняття різних рішень 

Лекція 4 с.10 

32 Що називають «певною групою людей, які виражають свою 

думку з тієї чи з іншої проблеми, а також реагують на певні 

події та ситуації»? 

[3]  с.25 

33 Об’єктом PR є: [3]  с.11 

34 Паблік рилейшнз  реалізує свою мету через такі 

комунікативні процеси: 

[3]  с.10-12 

35 Як називається рівень і стан масової свідомості, яка містить 

певне ставлення до подій, різних соціальних груп, 

особистостей, державних і громадських організацій, фірм, 

засобів масової інформації? 

[4]  с.103 

36 Що таке «громадська думка»? [3]  с.25 

37 До функцій прес-служб і відділів зі зв’язків із громадськістю  

в органах державної влади належать: 

Лекція 4 с.9 

38 Що являє собою цільова аудиторія?  [4]  с.90 

39 Яка з функцій передбачає проведення консультацій з 

організації, налагодження і здійснення відносин суб’єкта 

управління (фірми, закладу) з громадськістю? 

[1]  с.23-24 

 

40 До загальних принципів інформаційних основ 

функціонування місцевих органів самоврядування і способів 

взаємного їх спілкування з громадськістю належать: 

Лекція 4 с.8 

41 Які основні канали комунікації, завдяки яким формується 

імідж будь-якої державної організації? 

Лекція 4 с.7 

42 Яким повинен бути зворотний зв’язок у системі масових 

комунікацій ?  

[4]  с.21-24 

43 Як у Стародавньому Римі називали проходи, відкритий 

коридор, галереї? 

[2]  с.161 

44 Коли поняття «лобізм» у США почали використовувати для 

позначення груп інтересів, які прагнули вплинути на рішення 

законодавчої влади? 

[2]  с.161 

45 Комплексний інформаційний потік, спрямований на 

територіальну громаду, який стосується діяльності органів 

самоврядування, загальної ситуації у місті, планів і 

перспектив розвитку – це: 

Лекція 4 с.8 

46 До зворотних зв’язків інформаційної основи функціонування 

органів самоврядування з мас-медіа можна зарахувати: 

Лекція 4 с.9 



13 
 

звернення і пропозиції громадян; прямі ефіри, «гарячі лінії», 

відкриті у ЗМІ; аналіз і узагальнення інформації ЗМІ; система 

соціологічного моніторингу? 

47 PR ,  який привертає увагу до скандальних подій, 

використовуючи провокаційні інструменти з метою 

залучення уваги, образливих для читачів елементів - це: 

Лекція 1 с.13 

 

48 Основні функції відділу PR при органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування - це: 

Лекція 4 с.4 

49 У сфері урядового PR, урядової комунікації, урядових 

зв’язків із пресою існує принаймні два ключові напрями:   

Лекція 4 с.6 

50 Основним суб’єктом здійснення зв’язків із громадськістю в 

органах державної влади є служби зі зв’язків із 

громадськістю і прес-центри? 

Лекція 4 с.3 

 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2. 

№ Тестові завдання Основна 

література, 

сторінки 

1 Чи вірним є твердження: «Процес прямого захисту інтересів 

зацікавленої організації, коли здійснюється цілеспрямована 

робота з представниками інститутів влади – це непряме 

(опосередковане) лобіювання»? 

[2] с.164 

2 Мета брифінгу: [2] с.31 

3 Презентація – це: [2] с.31 

4 Система контор і агентів монополій при законодавчих 

органах, що чинять тиск на законодавців і чиновників на 

користь того або іншого рішення - це: 

[2] с.160-161 

5 За масштабом PR-кампанії бувають:  Лекція 5 с.4-5 

6 За характером цільової громадськості  PR-кампанії 

поділяються на:    

Лекція 5 с.4-5 

 

7 До функцій PR у системі державного управління належать:  [2] с.153 

8 Мета розповсюдження прес-релізу: [3]  с.67-68 

9 Оберіть основні етапи процесу проведення PR-кампаній:  Лекція 5,с.5-8 

10 Цілеспрямована, системно організована і завершена 

сукупність PR-операцій і заходів, що їх забезпечують, 

поєднаних спільним стратегічним задумом, спрямована на 

розв’язання конкретної проблеми організації (базового 

суб’єкта PR) і здійснюється технологічним суб’єктом 

(суб’єктами) PR на певному етапі діяльності організації - це: 

[4] с.66-70 

11 Модель PR-діяльності, специфіка якої полягає в тому, що в 

ній широко використовуються дослідницькі методи, в 

першу чергу, для визначення того, яка інформація викликає 

негативну реакцію суспільства, щоб згодом змінити її на 

свою користь 

Лекція 7 с.1 
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12 Яку інформацію повинен включати прес-реліз?  [3]  с.67-68 

13 Особливий вид комунікацій, спрямований не на раціональне 

осмислення подій, а на закріплення стійких понять в 

аудиторії за рахунок інсценування аудіовізуальних ефектів – 

це: 

Лекція 7 с.12 

14 Яка інформація подається у прес-релізі?  [3]  с.67-68 

15 Що таке масові періодичні друковані видання, тобто газети 

та журнали?  

[4]  с.31, 262 

16 Що таке телебачення?  [3]  с.58-59 

17 Оформлювальний дизайн - це зовнішній вигляд будинку 

(або під’їзду), розміщення будівель, їх планування 

[1]  с.92 

18 Імідж політика складається з низки компонентів, які в ідеалі 

повинні працювати на створення єдиного образу: 

Лекція 6 с.18-

20 

19 Чи вірним є твердження «Реальний імідж – уявлення 

широкої громадськості про соціальні цілі та роль організації 

в економічному, соціальному й культурному житті 

суспільства, підтримка національних соціальних проектів, 

дотримання прав людини»? 

[3]  с.144 

20 У державній установі PR здійснюється шляхами:  Лекція 7 с.2 

21 Чи вірним є твердження: «Своєрідний механізм прийняття й 

ухвалення політичних рішень як на державному, так і 

регіональному рівнях, пов’язаний із перерозподілом сил і 

впливу, ціннісних орієнтацій, ресурсів влади - це політичне 

лобіювання)»? 

[2] с.160-161 

22 На думку французьких фахівців формування позитивного 

іміджу органів державного управління можливе лише за 

наявності передумов: 

Лекція 6 с.15 

23 Прес-реліз – це… [3]  с.67-68 

24 Паблік рилейшнз  реалізує свою мету через такі 

комунікативні процеси: 

[3]  с.10-12 

25 Роботою над іміджем особистості займається наука: Лекція 6 с.2-3 

26 До якого виду відноситься репортаж, що транслюється в 

ефір в момент здійснення події: 

[4] с.270-275 

27 Терміном «іміджмейкінг» позначається сукупність 

технологій і технік, елементів і операцій, призначених для 

реалізації завдання по формуванню іміджу об'єкта (людини, 

предмета, явища).  Оберіть обов'язкові елементи 

іміджмейкінгу: 

[4]  с.315-321 

28 Імідж – це: [1]  с.89 

29 Коли виник контент-аналіз у відповідь на необхідність 

пошуку змістових одиниць, загальних, постійних і змінних 

параметрів друкованих матеріалів, аналізу текстів, 

передусім газетних? 

Лекція 5,с.13 

30 Знаряддя PR-технологій, скероване на приваблення публіки [4]  с.286-287 
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з метою популяризації, така діяльність здійснюється для 

безкоштовного висвітлення якогось суб’єкта в засобах 

масової інформації. 

31 Процес підготовки і здійснення PR-кампанії спрощено 

виражають формулою:  

[4]  с.60 

32 Основним завданням діяльності державних підрозділів 

зв’язків з громадськістю є 

Лекція 7 с.3 

33 Що таке радіо?  [3]  с.58 

34 За стратегічною ціллю PR-кампаній виділяють:    Лекція 5 с.5 

35 Прес-конференція - це спеціально організована подія, що 

відноситься до: 

[4]  с.282-285 

36 Різновид психологічного впливу у передвиборчій кампанії, 

метою якого є послаблення моральних і матеріальних сил 

суперника, а завданням - вплинути на маси і забезпечити 

поразку небажаного кандидата – це: 

Лекція 7 с.12 

37 Що таке ЗМІ?  [3]  с.58 

38 Складовими формування іміджу органів державного 

управління повинні бути 

Лекція 6,с.13 

39 Які види інтерв’ю розрізняють? Лекція 5,с.13 

40 Консультативна форма паблік рілейшнз може бути особливо 

корисною у разі необхідності: 

Лекція 5 с.1-3 

41 Відділи зв’язків із громадськістю в органах державної влади 

почали формуватися у: 

Лекція 7 с.2 

42 Кількісний метод аналізу, який полягає у цілеспрямованому 

вивченні носіїв інформації щодо наявності (повторюваності) 

у них певних мотивів, аргументів, що дає підстави для 

висновків про актуальність, масштаби суспільно-

політичних, економічних процесів і явищ, ставлення до них 

певних індивідів, спільнот – це: 

Лекція 5 с.13 

 

4.3. Питання до модуля ЗМ-П1 

Варіант № 1 
1. Паблік рілейшнз: поняття, зміст, особливості PR в публічному управлінні. 

2. Методи комунікації між органами влади і населенням. 

3. Цільові та пріоритетні групи громадськості. 

 

Варіант № 2 

1. Основні етапи розвитку PR. 

2. Сутність та основні різновиди лобіювання як сфери  PR. 

3. Громадська думка та методи її дослідження. 

 

Варіант № 3 
1. Передумови виникнення системи зв’язків з громадськістю. 
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2. Завдання і структура служб зі зв’язків із громадськістю при органах державної 

влади. 

3. Поняття «громадськість» у теорії і практиці PR та її типологізація. 

 

4.4. Питання до модуля ЗМ-П2 

Варіант № 1 
1. Політичні PR. Виборча кампанія як мистецтво ефективного використання 

політичних комунікацій та інформації. 

2. Охарактеризуйте процес побудови PR-структур. 

3. Розробіть і підготуйте прес-реліз для місцевих ЗМІ з нагоди святкування 

державного свята Дня Конституції України  у  Вашому населеному пункті. 

 

Варіант № 2 

Моделі та шляхи здійснення зв’язків з громадськістю в державних установах. 

1. Створення іміджу в публічному управлінні. Місце і роль особистого іміджу 

керівника у формуванні  

іміджу державного органу. 

2. Розробіть і підготуйте прес-реліз для місцевих ЗМІ з нагоди відкриття нової 

школи у Вашому населеному пункті. 

  

Варіант № 3 
1. Базові PR-документи. 

2. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків із 

громадськістю. 

3. Розробіть і підготуйте прес-реліз для місцевих ЗМІ з приводу проведення 

екологічної акції  у Вашому населеному пункті. 

 

4.5. Контрольні завдання до заліку. 

№ Тестові завдання Основна 

література, 

сторінки 

1 Основні функції відділу PR при органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування - це: 

Лекція 1 с.8 

2 Зв’язки з громадськістю (паблик рілейшнз) як самостійна 

сфера практично-прикладної діяльності почала розвиватися 

вперше в: 

[4]  с.33-39 

3 Технології цього виду ПР використовують обман, 

фальсифікацію, поширення неправдивої інформації про 

продукт, компанії або особистості для обмовляння, знищення 

конкурентів, розповсюдження від їх імені образливих або 

економічно небезпечних заяв та ін. 

Лекція 1 с.11 

4 Основними завданнями паблік рилейшнз як науки та 

мистецтва є такі: 

[4]  с.60-61 

5 Комплексний потік інформації від територіальної громади, Лекція 4 с.9 
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підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів місцевого 

самоврядування, що стосується конкретних важливих 

проблем, пов’язаних із функціонуванням міста, оцінкою 

ситуації в різних галузях життєдіяльності міста та 

конкретних рішень місцевої влади, рівнях їх виконання – це: 

6 Паблік рилейшнз – це: [3]  с.10-11 

7 Завдання PR для місцевого самоуправління (наприклад, 

міської чи районної рад) полягає в тому, щоб: 

Лекція 4 с.2 

8 Лобіювання – це: [1]  с.117 

9 Сутність паблік рилейшнз [3]  с.10-11 

10 Інтенсивність громадської думки – це: [3]  с.45 

11 За характером цільової громадськості  PR-кампанії 

поділяються на:    

Лекція 5 с.4-5 

12 Розділом якої науки є Public relations? [1]  с.10-102 

13 Знаряддя PR-технологій, скероване на приваблення публіки з 

метою популяризації, така діяльність здійснюється для 

безкоштовного висвітлення якогось суб’єкта в засобах 

масової інформації. 

[4]  с.286-287 

14 Що не відносять до предмету PR? [3]  с.11-12 

15 Батьком паблік рілешенз вважають: [4]  с.34 

16 Аналітико-прогностична функція - це вироблення 

інформаційної політики, її стратегії й тактики, які 

визначають події в динаміці. Ця функція забезпечує ретельне 

вивчення партнерів і громадськості, аналіз конкретних 

ситуацій при формуванні напрямів діяльності, оцінку 

громадської думки, підготовку масиву аналітичних даних для 

прийняття та реалізації ефективних рішень. 

[1]  с.23-24 

 

17 До функцій PR у системі державного управління належать:  Лекція 1 с.8 

18 Офіційні та неформальні контакти з владою, спрямовані на 

ухвалення рішень в інтересах організації, - це: 

[2]  с.160-161 

19 Основним суб’єктом здійснення зв’язків із громадськістю в 

органах державної влади є служби зі зв’язків із 

громадськістю і прес-центри 

Лекція 4 с.3 

20 Консенсус - відсутність у сторін, що домовляються, згоди з 

пропозицій, висунутих під час переговорів. 

[2]  с.15 

21 Чи вірним є твердження: «Процес прямого захисту інтересів 

зацікавленої організації, коли здійснюється цілеспрямована 

робота з представниками інститутів влади – це непряме 

(опосередковане) лобіювання»? 

[2] с.164 

22 Чи вірним є, що консультативно-методична функція ПР 

передбачає і забезпечує продукування, тиражування 

інформації в межах виконання інформаційно-пояснювальної, 

пропагандистської та рекламної роботи, необхідної для 

формування і підтримки клімату всередині організації і в 

[1]  с.23-24 
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громадському середовищі, дотримання норм етики, моралі, 

досконалого стилю. 

23 Різновид психологічного впливу у передвиборчій кампанії, 

метою якого є послаблення моральних і матеріальних сил 

суперника, а завданням - вплинути на маси і забезпечити 

поразку небажаного кандидата – це: 

Лекція 7 с.12 

24 Завдання Public relations полягає у: [1]  с.14-15 

25 Основним суб’єктом здійснення зв’язків із громадськістю в 

органах державної влади є служби зі зв’язків із 

громадськістю і прес-центри? 

Лекція 4 с.3 

26 Особливий вид комунікацій, спрямований не на раціональне 

осмислення подій, а на закріплення стійких понять в 

аудиторії за рахунок інсценування аудіовізуальних ефектів – 

це: 

Лекція 7 с.12 

27 Що називають «певною групою людей, які виражають свою 

думку з тієї чи з іншої проблеми, а також реагують на певні 

події та ситуації»? 

[3]  с.25 

28 Кількісний метод аналізу, який полягає у цілеспрямованому 

вивченні носіїв інформації щодо наявності (повторюваності) 

у них певних мотивів, аргументів, що дає підстави для 

висновків про актуальність, масштаби суспільно-політичних, 

економічних процесів і явищ, ставлення до них певних 

індивідів, спільнот – це: 

Лекція 5 с.13 

29 Специфічний вид PR, механізм посередницької діяльності, 

пов’язаний із комунікаціями різних соціальних груп і 

організацій з представниками влади для захисту своїх 

інтересів під час прийняття різних рішень 

Лекція 4 с.10 

30 Серед етапів розвитку PR оберіть той, метою PR-заходів за 

якого була пропаганда 

Лекція 2   с.2-

4 

31 Цілеспрямована, системно організована і завершена 

сукупність PR-операцій і заходів, що їх забезпечують, 

поєднаних спільним стратегічним задумом, спрямована на 

розв’язання конкретної проблеми організації (базового 

суб’єкта PR) і здійснюється технологічним суб’єктом 

(суб’єктами) PR на певному етапі діяльності організації - це: 

[4] с.66-70 

32 Як називається рівень і стан масової свідомості, яка містить 

певне ставлення до подій, різних соціальних груп, 

особистостей, державних і громадських організацій, фірм, 

засобів масової інформації? 

[4]  с.103 

33 Яка абревіатура відповідає поняттю «паблік рилейшнз»? [3]  с.10-11 

34 Консультативно-методична функція ПР передбачає і 

забезпечує продукування, тиражування інформації в межах 

виконання інформаційно-пояснювальної, пропагандистської 

та рекламної роботи, необхідної для формування і підтримки 

Лекція 1 с.7 
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клімату всередині організації і в громадському середовищі, 

дотримання норм етики, моралі, досконалого стилю. 

35 Як у Стародавньому Римі називали проходи, відкритий 

коридор, галереї? 

[2]  с.161 

36 Коли поняття «лобізм» у США почали використовувати для 

позначення груп інтересів, які прагнули вплинути на рішення 

законодавчої влади? 

[2]  с.161 

37 Об’єктом PR є: [3]  с.11 

38 Що таке «громадська думка»? [3]  с.25 

39 До функцій прес-служб і відділів зі зв’язків із громадськістю 

в органах державної влади належать: 

Лекція 4 с.9 

40 Що являє собою цільова аудиторія?  [4]  с.90 

41 Яка з функцій передбачає проведення консультацій з 

організації, налагодження і здійснення відносин суб’єкта 

управління (фірми, закладу) з громадськістю? 

[1]  с.23-24 

 

42 До загальних принципів інформаційних основ 

функціонування місцевих органів самоврядування і способів 

взаємного їх спілкування з громадськістю належать: 

Лекція 4 с.8 

43 Комплексний інформаційний потік, спрямований на 

територіальну громаду, який стосується діяльності органів 

самоврядування, загальної ситуації у місті, планів і 

перспектив розвитку – це: 

Лекція 4 с.8 

44 До зворотних зв’язків інформаційної основи функціонування 

органів самоврядування з мас-медіа можна зарахувати: 

звернення і пропозиції громадян; прямі ефіри, «гарячі лінії», 

відкриті у ЗМІ; аналіз і узагальнення інформації ЗМІ; 

система соціологічного моніторингу? 

Лекція 4 с.9 

45 Основні функції відділу PR при органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування - це: 

Лекція 4 с.4 

46 У сфері урядового PR, урядової комунікації, урядових 

зв’язків із пресою існує принаймні два ключові напрями:   

Лекція 4 с.6 

47 Модель PR-діяльності, специфіка якої полягає в тому, що в 

ній широко використовуються дослідницькі методи, в першу 

чергу, для визначення того, яка інформація викликає 

негативну реакцію суспільства, щоб згодом змінити її на 

свою користь 

Лекція 7 с.1 

48 Крім преси рекомендується використовувати для зв’язків із 

громадськістю такі заходи: 

Лекція 4 с.2 

49 Презентація – це: [2] с.31 

50 Система контор і агентів монополій при законодавчих 

органах, що чинять тиск на законодавців і чиновників на 

користь того або іншого рішення - це: 

[2] с.160-161 

51 За масштабом PR-кампанії бувають:  Лекція 5 с.4-5 

52 Імідж політика складається з низки компонентів, які в ідеалі Лекція 6 с.18-
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повинні працювати на створення єдиного образу: 20 

53 Чи вірним є твердження: «Своєрідний механізм прийняття й 

ухвалення політичних рішень як на державному, так і 

регіональному рівнях, пов’язаний із перерозподілом сил і 

впливу, ціннісних орієнтацій, ресурсів влади - це політичне 

лобіювання)»? 

[2] с.160-161 

54 До функцій PR у системі державного управління належать:  [2] с.153 

55 Мета розповсюдження прес-релізу: [3]  с.67-68 

56 У державній установі PR здійснюється шляхами:  Лекція 7 с.2 

57 Яку інформацію повинен включати прес-реліз?  [3]  с.67-68 

58 Консультативна форма паблік рілейшнз може бути особливо 

корисною у разі необхідності: 

Лекція 5 с.1-3 

59 Яка інформація подається у прес-релізі?  [3]  с.67-68 

60 Оформлювальний дизайн - це зовнішній вигляд будинку (або 

під’їзду), розміщення будівель, їх планування 

[1]  с.92 

61 До якого виду відноситься репортаж, що транслюється в ефір 

в момент здійснення події: 

[4] с.270-275 

62 Чи вірним є твердження «Реальний імідж – уявлення широкої 

громадськості про соціальні цілі та роль організації в 

економічному, соціальному й культурному житті 

суспільства, підтримка національних соціальних проектів, 

дотримання прав людини»? 

[3]  с.144 

63 На думку французьких фахівців формування позитивного 

іміджу органів державного управління можливе лише за 

наявності передумов: 

Лекція 6 с.15 

64 Прес-реліз – це… [3]  с.67-68 

65 Паблік рилейшнз  реалізує свою мету через такі 

комунікативні процеси: 

[3]  с.10-12 

66 За стратегічною ціллю PR-кампаній виділяють:    Лекція 5 с.5 

67 Відділи зв’язків із громадськістю в органах державної влади 

почали формуватися у: 

Лекція 7 с.2 

68 Основним завданням діяльності державних підрозділів 

зв’язків з громадськістю є 

Лекція 7 с.3 

69 Складовими формування іміджу органів державного 

управління повинні бути 

Лекція 6,с.13 

70 Знаряддя PR-технологій, скероване на приваблення публіки з 

метою популяризації, така діяльність здійснюється для 

безкоштовного висвітлення якогось суб’єкта в засобах 

масової інформації. 

[4]  с.286-287 

71 Мета брифінгу: [2] с.31 

72 Оберіть основні етапи процесу проведення PR-кампаній:  Лекція 5 с.5-8 

73 Інститут представництва і реалізації інтересів різноманітних 

суспільних груп шляхом впливу на рішення органів 

державної влади – це: 

Лекція 4 с.10 
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