


 

Силабус курсу «Оцінка ефективності PR-технологій» 

2022/2023 навчального року 

 

 

Назва курсу Оцінка ефективності PR-технологій 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Вул. Університетська, 1 Львів 79000, Україна  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра соціології  

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки  

054 Соціологія  

Викладачі курсу Козаченко Ольга Олександрівна, кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри соціології 

Контактна інформація 

викладачів 

olha.kozachenko@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через zoom, Microsoft teams або подібні ресурси. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/otsinka-efektyvnosti-pr-tekhnolohiy-2  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб учасники мали змогу оволодіти 

системою теоретичних знань у галузі зв’язків з громадськістю та 

реклами, одержати практичні вміння та навики щодо аналізу PR-

кампанії і рекламних повідомлень, визначення критеріїв їх 

ефективності  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Оцінка ефективності PR-технологій» викладається у 

одинадцятому семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS) в межах освітньої 

програми магістр зі спеціальності «Соціологія». 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Оцінка ефективності PR-технологій» 

є: вироблення в студентів достатнього рівня критичного осмислення 

сучасних теоретичних концепцій та методів реалізації PR-діяльності; 

вдосконалення навичок аналізу конкретних випадків та створення 

PR-концепції, що сприятиме переведенню теоретичних знань в 

практичну площину. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю навчальний посібник. 

Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. 123 с.  

Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 

практика / Королько В.Г., Некрасова О. В. – К: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2009. 831 с. 

Основи реклами і зв'язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. 

В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. 431 с. 

Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. [текст] : навч. посіб. 

К.: «Центр учбової літератури», 2013. 202 с. 

Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів: навчальний 

посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 202 с.  

 Ромат Є. В. Зв'язки з громадськістю (базовий курс): навчальний 

посібник. Київ, 2016. 284 с. 
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Романовський О.Г., Середа Н.В., Воробйова Є.В. Психологія паблік 

рилейшнз : навчально-методичний посібник. Харків : НТУ "ХПІ", 

2015. 176 с. 

Сергєєва І.В. Психологія паблик рілейшинз : курс лекцій. Слов’янськ 

: вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 102 с. 

Мироненко В.В. Вимірювання ефективності PR-діяльності: 

варіативність критеріїв та підходів. Communications and 

Communicative Technologies. Вип. 20. 2020. С. 107 – 115. 

Шевченко О.В. PR: теорія і практика. Підручник / Шевченко О.В., 

Яковець А.В. – К.: Бізнесполіграф, 2011. – 464с. 

Шевченко О.В. Основи PR-практики (прикладний аспект): Посібник 

/ О.В.Шевченко. – К.: Центр вільної преси, 2007. – 157 с 

 Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron Public Relations: Strategies and 

Tactics (10th Edition) – Pearson, 2011. 624p.  

Edward Bernays and Stuart Ewen Crystallizing Public Opinion – Ig 

Publishing, 2011. 216p 

 

Тривалість курсу 105  год. 

 

Обсяг курсу 40 годин аудиторних занять. З них 20 годин лекцій, 20 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 65 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Знати методологічні і теоретичні основи вивчення зв’язків з 

громадськістю; функції, завдання реклами і PR у суспільстві, 

природу,  характеристики масової комунікації, практичні методи та 

інструментарій зв’язків з громадськістю, принципи роботи ЗМК, 

правила розробки PR-кампанії, методи кризових PR кампаній, 

критерії ефективності PR технологій, методи здійснення PR - аудиту 

Зміст понять: громадськість, зв’язки з громадськістю, масова 

комунікація, імідж, реклама, рекламне повідомлення, комерційна і 

соціальна реклама, маніпуляція, громадська думка, ЗМК, PR-

кампанія, корпоративна культура, кризові PR, ефективність PR 

технологій, PR – аудит. 

Вміти аналізувати PR-кампанії, а також форми рекламних 

повідомлень у різних соціальних сферах робити оцінку її 

ефективності, створювати концепцію успішної PR-діяльності, 

проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, визначати 

стратегічні цілі та мету кампанії зв’язків з громадськістю (в 

залежності від мети кампанії) у різних економічних, виробничих та 

політичних ситуаціях.  

Ключові слова громадськість, зв’язки з громадськістю, масова комунікація, імідж, 

реклама, рекламне повідомлення, комерційна і соціальна реклама, 

маніпуляція, громадська думка, ЗМК, PR-кампанія, корпоративна 

культура, кризові PR, ефективність PR технологій, PR – аудит 

Формат курсу Очний  

 Проведення консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1.  Паблік рілейшнз як галузь наукового знання та сфера 

практично-прикладної діяльності  

1. Історія виникнення та розвитку паблік рілейшнз 

2. Зв’язки з громадськістю в системі сучасних наук 

3. Функції та принципи PR-діяльності 

4. Підготовка фахівців з зв’язків з громадськістю 

Тема 2. Вербальна та невербальна комунікація у сфері зв’язків з 

громадськістю  



1. Публічні виступи як елемент PR-кампанії 

2. Комунікації з використання письмової мови як елемент PR-

кампанії  

3. Основні типи невербальної комунікації у сфері зв’язків з 

громадськістю 

Тема 3: Корпоративна культура. Імідж організації  

1. Корпоративна культура 

2. Імідж і його природа 

3. Імідж організації 

4. ПР-реклама іміджу 

Тема 4: Кризові PR  

Тема 5: Робота з ЗМК як частина зв’язків з громадськістю  

1. Інтерв’ю та прес-конференції у роботі  

2. Управління новинами 

3. Програми паблісіті 

Тема 6: Внутрішньоорганізаційні зв’язки з громадськістю 

Тема 7: Програма PR-кампанії: визначення проблеми  

Тема 8: Програма PR-кампанії: планування та програмування  

Тема 9: Програма PR-кампанії: дія та комунікація  

Тема 10: Програма PR-кампанії: оцінювання  

 
Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру за підсумками роботи 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

загальносоціологічних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу, розуміння джерел  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

• Презентація  

• Лекції 

• Семінар 

• Дискусії 

• Групова робота 

• Індивідуальна робота 

• Практичні завдання з розробки PR-кампанії 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

№ Форма участі студента у 

навчальних заняттях 

Максимальна 

кількість балів 

1. Модульна контрольна робота (двічі 

протягом семестру, письмово) 

10 балів 

2. Презентація PR-концепції 40 балів 

3. Участь у семінарах/лекціях 20 балів 

4 Аналіз існуючої PR-кампанії 30 балів 

                                       ЗАГАЛОМ                                   100 балів 

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 


