




 
ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «PR-менеджмент та реклама в міжнародному 

бізнесі» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес»  

підготовки бакалаврів  

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни є  надання знань та вмінь використання основних 
складових PR-технологій в різних сферах сучасного життя, особливо в комунікативній 
складовій міжнародних відносин, а також формування загальнокультурних і професійних 
компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності в сфері реклами, 
шляхом освоєння знань і набуття вмінь щодо застосування чинного законодавства про 
рекламу, організації та оцінки ефективності рекламних акцій і компаній, специфіки 
рекламної діяльності в міжнародному бізнесі. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

- формування наступних загальних компетентностей: 
ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим; 
ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом; 
ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які справляють 

позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших бізнес-культур 
та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на 
засадах цінування різноманітності та мультикультурності та поваги до них. 

 
- формування наступних фахових компетентностей: 
 
ФК13. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 
мовами; 
  ФК 18 - розуміння змісту основних понять і законів міжнародного бізнесу, особливостей 
організації системи та методів здійснення міжнародного бізнесу; 
  ФК 19 - Вміння розробляти та обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної 
компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни, управляти міжнародним 
бізнесом; 
  ФК 20 - вміння брати участь у підготовці контрактів купівлі-продажу та в міжнародних 
переговорах;  
  ФК 21 - володіння знаннями щодо спеціальних розділів з міжнародного бізнесу на вибір 
студента. 
 
 
 

 



 1.3. Кількість кредитів - 4 

 

1.4. Загальна кількість годин  - 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-ий -й 

Семестр 

8-ий -й 

Лекції 

24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

12 год. -  год. 

Лабораторні заняття 

 Не заплановано  год. 

Самостійна робота 

                                     84 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

1 контрольна робота ( 10 години в межах самостійної роботи) 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

ПРН11. Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового 
етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості 
міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 
письмову комунікацію державною та іноземними мовами; 
ПРН28 Знати особливості здійснення міжнародного бізнесу та інвестиційної діяльності 
суб'єктів господарювання, знання напрямів фінансової роботи суб’єктів господарювання у 
міжнародному бізнесі. 
ПРН29 Використовувати сучасні методи управління міжнародним бізнесом для реалізації 
стратегій учасників міжнародних економічних відносин.  
ПРН 30 Застосовувати маркетингові стратегіі впливу на конкурентну позицію суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 
 ПРН31 Знати способи формалізації й побудови моделей світогосподарських процесів, 
технології розробки та реалізації управлінських рішень щодо управління міжнародним 
бізнесом. 
 
 



 
 
 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. PR: наука про управління громадською думкою. Місце PR в системі 

маркетингових комунікацій 

PR: основні поняття та визначення. Зародження та розвиток PR в зарубіжному 

соціумі . П'ять основних цілей і складові PR. Функції Public Relations. Основні типи PR-

кампаній. Кодекси професійної діяльності у сфері зв’язків з громадськістю. Роль PR-

професіонала.  Комунікація: основні поняття і визначення. Теорія комунікації. Основні 

закони комунікації. Специфіка міжнародних зв’язків з громадськістю. 

 

Тема 2. Громадськість та громадська думка. 

Звернення до потреб та інтересів конкретної громадськості. PR-аудиторія: теорія публіки 

Дж. Грюніга, «Біблії» американських PR-фахівців, типологія PR-аудиторії Д. Рісмена. 

Рівні сприйняття цільовою аудиторією (система AIDA).  «Забута» громадськість.  

Використання PR в боротьбі з поганою славою. Дослідження в PR. Дослідження 

громадської думки. Створення повідомлення для управління громадською думкою. 

Нереалістичні очікування. Зміст повідомлення. Лідери громадської думки.  

 

Тема 3. Відділи PR в компанії та зовнішній консалтинг 

 Необхідність PR-відділу, чисельність та штат відділу. Посада PR-менеджера, обов’язки, 

задачі, взаємодія PR-менеджера і керівництва компанії.  Діяльність PR-відділу: переваги 

та недоліки.  PR-консультування: визначення клієнта, визначення послуг, гонорари, 

документація, вибір консалтингового агентства, переваги та недоліки зовнішнього PR-

консультування. Написання кейсів PR  агентствами як спосіб просування своїх послуг 

 

Тема 4. Планування PR-компанії. Робота з телебаченням, радіо, пресою як 

каналами по розповсюдженню PR-інформації 

Основні елементи плану PR-кампанії: аналіз ситуації, визначення цілей, стратегія, 

тактика, графік, бюджет. Фактори, що визначають вибір ЗМІ. Специфіка роботи з 

телебаченням. Специфіка роботи з радіо.  Специфіка роботи з пресою. Підготовка прес-

релізу 

 

 



Тема 5. Конкретні технології зв’язків з громадськістю в міжнародному бізнесі. 

Види комунікацій в Інтернеті. Аудиторія Інтернету. Пошук інформації в Інтернеті. 

Корпоративний сайт як основа інтернет-комунікацій. Електронний PR- текст. Нові 

способу просування в Інтернеті. Блоги в зв’язках із громадськістю. Соціальні мережі в 

зв’язках з громадськістю. Круглий стіл. Екскурсія. Семінар і конференція. Презентація. 

Виставки. Спонсорство 

Тема 6. Відносини із внутрішньою громадськістю 

Цілі та задачі комунікації з внутрішньою громадськістю. Внутрішній PR: 

інструменти. Внутрішній корпоративний блог. 

 

Тема 7. PR формування корпоративного  іміджу. 

Сутність і структура іміджу організації.  Імідж керівника організації. Організаційна 

(корпоративна) культура. Фірмовий стиль 

Тема 8. Управління PR в кризових ситуаціях.  

Сутність антикризового PR. Види криз. Підготовка до кризи. Вихід з кризи і 

подолання її наслідків. 

Тема 9. Реклама в системі маркетингу та сутність рекламного менеджменту. 
Суб’єкти рекламного менеджменту 

 
Рекламний процес. Види реклами: соціальна реклама, політична реклама, 

комерційна реклама. Загальні вимоги до реклами. Цілі та задачі рекламної компанії. 

Правове регулювання рекламного менеджменту. Сутність рекламного менеджменту. 

Суб’єкти рекламного менеджменту. Рекламодавець. Рекламні агентства. Засоби мас-медіа. 

Дослідницькі організації.   

Тема 10. Цільова аудиторія рекламної кампанії. Засоби рекламної 
аргументації. 
Теорії поведінки споживачів. Сегментування споживачів. «Мішень реклами». Обрання 

цільового сегменту.  Якісні дослідження аудиторії.  Прийоми рекламної аргументації при 

відчутті низького ризику покупки та інформаційної мотивації споживача.  Прийоми 

рекламної аргументації при відчутті низького ризику покупки  та  трансформаційної 

мотивації споживача.  Прийоми рекламної аргументації при відчутті високого ризику 

покупки та інформаційної мотивації споживача. Прийоми рекламної аргументації при 

відчутті високого ризику покупки та трансформаційної мотивації споживача. Аргументи 

за способом та за метою впливу. Нотивна реклама 

Тема 11. Засоби розповсюдження реклами. 
 Реклама на телебаченні. Реклама по радіо.  Реклама у пресі. Зовнішня реклама.  Реклама 

та Інтернет. Сувенірна реклама. 



Тема 12. Планування рекламної кампанії в міжнародному бізнесі. Специфіка 

міжнародної реклами.  

Розробка плану рекламної кампанії. Стратегія рекламних звернень. Формування та 

використання бюджету рекламної кампанії. Специфіка міжнародної реклами 

Мультинаціональне рекламне агентство.  Планування міжнародної реклами: творчі та 

культурні аспекти міжнародної реклами, медіа-планування та юридичні аспекти 

міжнародної реклами. 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

Тема 1. PR: наука про управління громадською 
думкою. Місце PR в системі маркетингових 
комунікацій  
 

8 2 1   5 

Тема 2. Громадськість та громадська думка. 
 

8 2 1   5 

Тема 3. Відділи PR в компанії та зовнішній 
консалтинг 
 

8 2 1   5 

Тема 4. Планування PR-компанії. Робота з 
телебаченням, радіо, пресою як каналами по 
розповсюдженню PR-інформації 
 

8 2 1   5 

Тема 5. Конкретні технології зв’язків з громадськістю 
в міжнародному бізнесі. 
 

8 2 1   5 

Тема 6. Відносини із внутрішньою громадськістю 
 

8 2 1   5 

Тема 7. PR формування корпоративного  іміджу. 
 

8 2 1   5 

Тема 8. Управління PR в кризових ситуаціях 8 2 1   5 

Тема 9. Реклама в системі маркетингу та сутність 
рекламного менеджменту. Суб’єкти рекламного 
менеджменту 

8 2 1   5 



 
Тема 10. Цільова аудиторія рекламної кампанії. 
Засоби рекламної аргументації. 
 

8 2 1   5 

Тема 11. Засоби розповсюдження реклами. 
 

8 2 1   5 

Тема 12. Планування рекламної кампанії в 
міжнародному бізнесі. Специфіка міжнародної 
реклами. 

8 2 1   5 

Контрольна робота 10     10 

Підготовка до заліку 14     14 

 Усього годин  120 24 12   84 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. PR: наука про управління громадською думкою. Місце PR 
в системі маркетингових комунікацій  
Тема 2. Громадськість та громадська думка. 
 

2 

2 Тема 3. Відділи PR в компанії та зовнішній консалтинг 
Тема 4. Планування PR-компанії. Робота з телебаченням, радіо, 
пресою як каналами по розповсюдженню PR-інформації 
 

2 

3 Тема 5. Конкретні технології зв’язків з громадськістю в 
міжнародному бізнесі. 
Тема 6. Відносини із внутрішньою громадськістю 
 

2 

4 Тема 7. PR формування корпоративного  іміджу. 
Тема 8. Управління PR в кризових ситуаціях 

2 

5 Тема 9. Реклама в системі маркетингу та сутність рекламного 
менеджменту. Суб’єкти рекламного менеджменту 
Тема 10. Цільова аудиторія рекламної кампанії. Засоби рекламної 
аргументації. 

2 

6 Тема 11. Засоби розповсюдження реклами. 
Тема 12. Планування рекламної кампанії в міжнародному бізнесі. 
Специфіка міжнародної реклами. 

2 

 Разом 12 

 

 

 

 

 



 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темою 1та 2. Підготовка до відповідей на питання, 
доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

2 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темою 3  та 4. Підготовка до відповідей на 
питання, доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

3 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темою 5 та 6. Підготовка до відповідей на питання, 
доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

4 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темами 7 та 8. Підготовка до відповідей на 
питання, доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

5 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темою 9 та 10. Підготовка до відповідей на 
питання, доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

6 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 
літературою за темою 11 та 12. Підготовка до відповідей на 
питання, доповідей, підготовка до дискусії за темою. Виконання 
письмового завдання за темами. 

10 

7 Виконання контрольної роботи  10 
8 Підготовка до заліку 14 

 Разом  84 
 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Контрольна робота, на виконання якої передбачено 10 годин із загального 

обсягу самостійної роботи студента і передбачає коротку письмову відповідь на 

10 практичних питань за певною темою. 

Приклад завдання: 

Варіант 1 

1.Дайте відповіді на питання. Правильна відповідь на кожне питання 2 бали. 

Неповна або частково правильна відповідь - 1 бал. Відсутність відповіді або невірна 

відповідь - 0 балів.  



1. Які 5 основних цілей у PR? Розкрийте сутність кожної із них. 
2. Що таке ланцюжок сприйняття інформації (AIDA)? Яке відношення AIDA має до 

PR? 
3. Хто такі лідери громадської думки в PR? Як їх використовують в PR? 
4. Які обов'язки PR-менеджера компанії? Які особливості його взаємодії із 

керівництвом компанії? 
5. Назвіть основні елементи плану PR-кампанії 
6. Вимоги до ефективного прес-релізу. 
7. Що таке блог? І яка специфіка його використання в PR? 
8. Що таке внутрішній PR? За допомогою яких інструментів його можна реалізувати? 
9. Чому в одних випадках імідж керівника підприємства є стихійно створеним, а в 

інших синтетично створеним? 
10. Які нюанси спонсорства в  PR ви можете назвати? 

2.Напишіть план рекламної кампанії за схемою. Максимальний бал – 10. 

 
 
 
 

7. Методи навчання 
Методи навчання – взаємодія між викладачем і студентами, під час якої 

відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а 
також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам 
навчання за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 
 

Таблиця 7.1 
Методи навчання  за освітньою компонентною  

Шифр 
ПРН 

(відповідно 
до ОНП) 

Результати нав- 
чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання 

ПРН11.  
 
 
 

Демонструвати знання та навички з ведення 
ділового протоколу та ділового етикету у 
сфері міжнародних економічних відносин, 
враховуючи особливості міжкультурного 
спілкування на професійному та соціальному 
рівнях, включаючи усну та письмову 
комунікацію державною та іноземними 
мовами; 
 

Дискусія, самостійний 
пошук інформації з 
україномовних та 
англомовних джерел, робота 
в команді над генеруванням 
ідей, їх презентація 

ПРН28  
 

Знати особливості здійснення міжнародного 
бізнесу та інвестиційної діяльності суб'єктів 
господарювання, знання напрямів фінансової 
роботи суб’єктів господарювання у 
міжнародному бізнесі. 

Лекція; практичні завдання 
із розробки плану 
міжнародної рекламної 
кампанії 

ПРН29  Використовувати сучасні методи управління 
міжнародним бізнесом для реалізації 
стратегій учасників міжнародних 

Лекція; практичні завдання 
із розробки PR та рекламних 
кампаній для МБ 



економічних відносин.  
 

ПРН 30  Застосовувати маркетингові стратегії впливу 
на конкурентну позицію суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 
 

Дискусія, робота в команді 
над генеруванням ідей, їх 
презентація 

ПРН31 
 

Знати способи формалізації й побудови 
моделей світогосподарських процесів, 
технології розробки та реалізації 
управлінських рішень щодо управління 
міжнародним бізнесом. 

Лекція, конспектування 
основної інформації, 
виконання творчих завдань з 
PR та реклами в МБ  

 

8. Методи контролю 

У даному курсі дисципліни використовуються наступні форми контролю: 

відповіді на семінарських заняттях; 

виконання письмових завдань за темами; 

перевірка виконання контрольної роботи ; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку. 
 

Критерії оцінки успішності та результатів навчання 
 

1. За кожні 2 теми установлено максимальну кількість балів, що їх можна отримати, 

виконавши усі запропоновані завдання повно та без помилок. Зазвичай сюди входить 

відповідь на запитання, винесене на обговорення на семінарське заняття, або виступ з 

проблематики, винесеної у самостійну роботу студента, а також чіткі короткі відповіді 

студента на додаткові питання викладача в рамках, винесеної на обговорення теми, та 

виконання письмових завдань за темами в рамках самостійної роботи студента. Якщо 

студент плутано та неповно відповідає на основне питання, не відповідає на додаткові 

питання – його бал знижується. Підвищити його студент може. проявляючи подальшу 

активність на семінарі, відповідаючи на питання, поставлені іншим студентам, якщо ті не 

знають відповіді, участь у дискусії. 

 

2. У курсі дисципліни передбачено контрольну роботу. Перша частина роботи присвячена 

темам PR-менеджменту. В основі роботи - пошук інформації для повної аргументованої 

відповіді на поставлене проблемне питання. Аргументовані правильні відповіді і наукова 

цінність роботи дають максимальний бал. 2-а частина контрольної роботи передбачає 

написання плану рекламної кампанії. Виконання контрольної із додержанням усіх 

рекомендацій та проявом креативності дає максимальний бал. Помилки, відсутність 

самостійності - знижують бал.  

 



3. Підсумком вивчення дисципліни є складання письмового заліку. Питання, що 
виносяться на залік надаються  студенту заздалегідь. Залік має змішану форму: тестові 
питання та 1 питання, що потребує розкритої відповіді. За кожне завдання передбачено 
максимальну кількість балів, які можна одержати, надавши повну правильну відповідь. 
     
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 
жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО ) 
здобувачам вищої освіти денної форми навчання надається можливість надіслати 
контрольну через платформу Moodle  та скласти залік дистанційно на платформі 
Moodle в дистанційному курсі (https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4615). 
 
 
 
 
 

 
9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота Залік Сума 

 

Ра
зо

м
 

Т1,2 Т3,4 Т5,6 Т7,8 Т9,10 Т11,12 Контрольна 
робота 

60 40 100 

6 10 6 6 6 6 20 
 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 
непоборної сили  

 
В умовах дії обмежень освітній процес в університеті здійснюється за дистанційною 

формою навчання, а саме:  
– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття та семінари;  
– дистанційно на платформах Modle  викладаються матеріали, проводяться 

консультації, контроль самостійної роботи, написання контрольної роботи, передбаченої 
навчальним планом; 

 
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі  заборони відвідування ЗВО 

студентам денної форми навчання надається можливість скласти залік дистанційно на 
платформі Moodle (https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4615). 
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