
 
 



 
 

 

 

 
                                                                                                                             



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  4 
Галузь знань 

 (шифр, назва) 

 Вибіркова 

 

Модулів 1 

Напрям 24 

«Сфера 

обслуговування 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 1  Спеціальність   

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

  

 

4-й 4-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

8-й 7-8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 бакалавр 

32 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 12 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год. 109 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Поняття PR, яке ще зовсім нещодавно було маловідомим для колишньої радянської 

політичної культури та для простого українського громадянина, протягом останніх років буквально 

увірвалося у наше життя. На сьогодні видано сотні книг на цю тему, публікуються статті на 

сторінках журналів, газет, проводяться конференції, введені спеціальні дисципліни у багатьох 

вузах нашої держави. У багатьох країнах світу створюються асоціації public relations. Все це 

говорить про те, що роль зв’язків з громадськістю є дуже вагомою, і людство вже усвідомило цей 

факт.  

Особливо важлими є зв’язки з громадськістю у сфері послуг (зокрема, у туризмі). 

Цивілізований світ вже не просто звик до поняття  PR, а й перетворив його у ефективну науку, яка 

працює, та мистецтво досягнення взаєморозуміння та домовленості між різноманітними суб’єктами 

суспільства.  

Оволодіння мистецтвом зв’язків з громадськістю, освоєння цієї спеціальності набуває для 

громадян України особливого значення. На жаль, коло людей, які цікавляться та на професійному 

рівні займаються питаннями зв’язків з громадськістю, є дуже обмеженим. В Україні, незважаючи 

на окремі спроби, практично відсутня продумана та забезпечена спеціалістами система підготовки 

кадрів на рівні вищої школи у сфері PR. 

Щоб відповідати рівню сучасних стандартів ринкової демократії, вимогам ціивіллізованих 

політичних, економічних, соціальних, культурних, громадських відносин, для підвищення 

професіоналізму спеціалісти повинні заповнювати прогалини у совїх знаннях, що викликані 

відсутністю систематизованого уявлення про теорії, стратегії, методики PR. 

Інституціоналізація цивілізованої професійної системи PR у сучасному суспільстві пробиває 

собі дорогу через велику кількість об’єктивних і суб’єктивних перешкод. На сьогодні особливо 

серйозних об’єктивних перешкод для розвитку системи PR у різних сферах економіки в Україні є 

набагато менше, ніж суб’єктивних. А особливо сприятливим є «грунт» для підприємств сфери 

послуг, до яких  і відноситься туризм. Адже PR є системою гармонійних комунікацій  організації з 

її цільовими аудиторіями на базі об’єктивної інформативності у рамках досягнення маркетингових 

цілей комунікатора. 

У процесі планування діяльності туристичних установ менеджер турбізнесу стикається з багатьма 

спеціалізованими поняттями – маркетингова діяльність підприємства, життєвий цикл послуги, 

система мотивації працівників і т.п. І у особистий словник термінів менеджера туристичної 

компанії має обов’язково увійти поняття: «PR – це реклама довготривалої дії для мого 

підприємства».   

Курс «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» розроблено для спеціалізованої 

фахової підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які 

навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Навчальна програма курсу 

передбачає розгляд: теоретичних та практичних аспектів піар-діяльності, принципи і функції 

роботи піару, вивчення обов’язків PR-спеціаліста, його функції, основ PR-менеджменту, 

управління процесом PR, стратегічне планування та аналіз PR, поняття електронного маркетингу 

та його застосування на практиці тощо.  
«PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» - комплексна  дисципліна, 

представлена  системою  знань, відокремлених від класичного вчення піару з метою надання 

спеціалізованої інформації майбутньому спеціалісту в галузі міжнародного туризму. Навчальна 

дисципліна вивчає особливості управління піар-процесами у галізу туризму загалом та в готельно-

ресторанній справі зокрема. Формування позитивного іміджу та вдалої піар-компанії сприяє 

розвитку туристичної фірми чи готельно-ресторанного підприємства, виступаючи як основа 

правильної маркетингової політики, створення  якісного туристичного продукту, оптимізації 

роботи туристичної компанії. Отримана  студентами  інформація  може  бути використана для 

впровадження елементів іміджелогії у формування стратегії туристичної фірми та навиків PR-

роботи. Знання курсу  «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» є необхідною 

умовою для здобуття подальших професійних знань для роботи із клієнтами, партнерами, іншими 

суб’єктами підприємницької діяльності, що відносяться до туристичної галузі, а також підвищення 

загальної і професійної культури студентів. 

Метою вивчення дисципліни «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» є 

надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та 

ресурсів суб’єктів туристичного господарювання стосовно можливостей їх використання в 

туристичній галузі. 



Досягненню цієї мети підпорядковані наступні завдання: 

− ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в системі економічних наук та розвитку 

туристичного бізнесу; 

− визначити  специфіку  формування іміджу та PR-повідомлень туристичної фірми та 

готельно-ресторанного підприємства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що 

використовуються  у маркетингових та PR-дослідженнях;  

− визначити місце PR-підрозділів у структурі організації;  

− ознайомити з проблемами використання, формування та розповсюдження засобів PR; 

− охарактеризувати методи PR-роботи у туризмі, формування іміджу компанії 

− діяльність з реалізації плану PR-активності; 

− проаналізувати ресурсні бази види робочих комунікацій по PR. 

− визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в індустрії туризму; 

− ознайомити з технологією електронного маркетингу в готельно-ресторанній сфері.  

 

 

3.  Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Іміджелогія та PR у туризмі: сутність, зміст, управління 

Тема 1. Вступ до PR та іміджелогії: основні поняття, сутність. 

Поняття PR. Суб’єкти діяльності PR, цілі та завдання.  Історія появи та розвитку PR у світі. 

Паблісіті, реклама і PR. Відмінності PR від пропаганди та реклами. Маркетинг і PR. Напрямки PR. 

Брендинг і PR. Позиціонування. Комунікаційне управління брендом. Імідж та іміджелогія. 

Основні терміни іміджмейкінгу. Іміджмейкінг у системі Public Relations. Принципи роботи з 

іміджеформуючими якостями. Структура іміджу. Сильний корпоративний імідж.  

      Тема 2. Практичні аспекти провадження PR-діяльності. 

Принципи і функції PR. Якості та функції спеціалістів по зв’язках із громадськістю. Вимоги, 

що висуваються до PR-спеціалістів. Професії у діяльності Public Relations. 

Тема 3. Громадськість у сфері PR. 

 Поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері PR. Закони громадської 

думки Хадлі Кентріла. Громадські групи та їх типи. Визначення цільових і пріоритетних груп 

громадськості.  

 Тема 4.  Дослідження зв’язків із громадськістю. 

Підходи до визначення цільових груп. Формальні та неформальні методи досліджень. 

Бенчмаркінг. Mix-методики. 

       Тема 5.  Діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг. 

Завдання і функції PR-служби. Основні напрямки діяльності PR-служби. Формування PR-

звернень. Створення PR-подій. Поняття, умови, цілі PR-стратегії для туристичної фірми. 

Планування PR-кампанії туристичного підприємства. Поняття бюджету PR-кампанії. Оцінка 

результатів PR-діяльності. 

        Тема 6. PR-робота із засобами масової інформації та комунікації. Проведення основних 

заходів по зв’язках з громадськістю. 

Взаємодія PR із ЗМІ. Робота PR-служби із пресою. Робота PR-служби із радіо та 

телебаченням. Робота PR-служби із мережею Інтернет. Використання PR при проведенні прес-

конференцій. Використання PR на виставках та ярмарках. 

Тема 7. Середовище Public Relations.  
Внутрішній і зовнішній PR. Антикризовий PR. Соціальна відповідальність і PR. Менеджмент 

відносин з клієнтом: CRM. Internet- PR.Створення  письмових матеріалів для роботи у сфері Public 

Relations.Основні засоби Public Relations. Прес-реліз та правила його написання. Складові прес-

кіту. Вимоги до ділових листів та особливості електронного листування. «Чорний PR»: методи 

атаки та методи захисту.  

Тема 8. Поняття електронного маркетингу. Структурні складові електронного маркетингу. 

Технології електронного маркетингу та їхнє застосування в готельно-ресторанній справі. 

Організація роботи в мережі Інтернет., технології створення веб-сайтів.Структура електронного 

ринку. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

В
сь

о
г

о
  у тому числі Всь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Іміджелогія та PR у туризмі: сутність, зміст, управління 

Тема 1. Вступ до PR та 

іміджелогії: основні поняття, 

сутність. 

18 4 4   10  2     

Тема 2. Практичні аспекти 

провадження PR-діяльності. 

 

18 4 4   10  2 2    

Тема 3. Громадськість у сфері 

PR. 

18 4 4   10  2 2    

Тема 4. Дослідження зв’язків 

із громадськістю. 

 

13 4 4   5  2 2    

Тема 5. Діяльність служби по 

зв’язках з громадськістю у 

туризмі та сфері послуг. 

13 4 4   5  2 2    

Тема 6. PR-робота із засобами 

масової інформації та 

комунікації. Проведення 

основних заходів по зв’язках з 

громадськістю. 

13 4 4   5  2     

Тема 7. Середовище Public 

Relations. 

13 4 4   5  1 2    

Тема 8.  Поняття 

електронного маркетингу. 

Структурні складові 

електронного маркетингу. 

Технології електронного 

маркетингу та їхнє 

застосування в готельно-

ресторанній справі. 

 

14 4 4   6  1 2    

Разом – зм. модуль1 12

0 

32 32   56  1

4 

12   109 

Всього годин  120 32 32   56 135 1

4 

12   109 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 Вступ до PR та іміджелогії: основні поняття, сутність 4 

2 Практичні аспекти провадження PR-діяльності 4 

3 Громадськість у сфері PR 4 

4 Діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері 

послуг 

4 

5 Вивчення середовища Public Relations 4 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Аналіз повідомлень паблісіті, реклами та PR 

 

4 

2 Визначення цільових і пріоритетних груп громадськості.  

 

4 

3 Вибір критеріїв оцінки ефективності PR-програми та побудова 

матриці PR-активності    

2 

4 Створення друкованого повідомлення, підготовка прес-релізу та 

прес-кіту  

2 

 

 

7. Самостійна робота 

Самостійна робота виконується студентом під керівництвом викладача і полягає у виконанні 

індивідуальних завдань, що є однією з форм організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. Індивідуальні завдання виконується у формі рефератів, теми яких видаються в терміни 

передбачені робочою навчальною програмою. Студентам пропонується на вибір наступні теми: 

1. Поняття піару, визначення та їх сутність. 

2. Історія появи та розвитку PR у світі. Етапи формування та розвитку сучасного піару у 

Західній Європі та США. 

3. Паблісіті, реклама і PR.  

4. Відмінності PR від пропаганди та реклами. 

5. Маркетинг і PR. 

6. Напрямки PR. 

7. Брендинг і PR: поняття бренду, брендингу та їх використання у піар-діяльності підприємств 

сфери послуг. 

8. Позиціонування у піар-діяльності. 

9. Комунікаційне управління брендом. 

10. Імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління  

11. Іміджмейкінг у системі Public Relations. 

12. Формування іміджу туристичної компанії.  

13. Принципи і функції PR. 
14. Професії у діяльності Public Relations. 

15. Поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері PR. 

16. Закони громадської думки Хадлі Кентріла.  

17. Визначення цільових і пріоритетних груп громадськості для роботи у сфері PR. 

18. Дослідження зв’язків із громадськістю: методи, підходи.  

19. Діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг. 

20. Основні напрямки діяльності PR-служби.  

21. Формування PR-звернень та створення PR-подій. 

22. Поняття, умови, цілі PR-стратегії для туристичної фірми.  

23. Планування PR-кампанії туристичного підприємства. 

24. Планування бюджету PR-кампанії для туристичної фірми. 

25. Оцінка результатів PR-діяльності. 

26. PR-робота із засобами масової інформації та комунікації. 

27. Проведення основних заходів по зв’язках з громадськістю. 



28. Використання PR на виставках та ярмарках.  

29. Середовище Public Relations. 

30. Внутрішній і зовнішній PR туристичної фірми. 

31. Використання антикризового PR у діяльності туристичного підприємства.  

32. Менеджмент відносин з клієнтом: CRM. 

33. Основні засоби Public Relations. 

34. Створення  письмових матеріалів для роботи у сфері Public Relations. 

35. Особливості електронного листування у діяльності фірми. 

36. «Чорний PR»: методи атаки та методи захисту.  

 

 

8. Методи контролю 

1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює перевірку 

розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою 

лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати навчально-методичну 

літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи письмово представити 

певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка 

охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних 

завдань, що складається з трьох частин: 

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і термінам; 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 

використання інформаційних технологій в туризмі. 

 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та самостійної 

роботи студента. 

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних  

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 

успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються всі види 

робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати під час 

відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після його 

проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 

навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку згідно шкали 

оцінювання. 

 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (длязаліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови

й тест 

(залікова 

контр. 

робота) 

Сума 

Змістовий модуль 1 

 
50 100 

М1 П 1-9  

14 36 50 

П1, П2 ... П12 – теми практичних робіт 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

− максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 



− при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

  

   Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS   

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних 

робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів 

контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі 

визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 

 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Базова література: 

1.Паньків Н. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой пиар / Беленкова А.А. – М.: НТ Пресс, 2007. – 256 с. – (Бизнес-

букварь). 

3. Доскова И.С. Public Relations: теория и практика. – М.: Альфа-Пресс, 2004. – 152 с. 

 

 

 

 

Допоміжна література: 

 

4. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 

408 с. 

5. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью. – М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с. 

6. Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. Сайдышева. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2004. – 158, [2]. 

7. Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR. – М.: Триз-шанс, 1995. – 224 с. 



8. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: 

Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с. 

9. Демин Ю.М. Бизнес PR: М.: Бератор-Пресс, 2003. – 336 с.  

10. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2006. – 160 с. 

11. Маркони Джо. PR: полное руководство; пер. с анг. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леоновой. – М.: 

Вершина, 2006. – 256 с. 

12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник: Пер. с англ. – М.: 

Дело, 1992. – 702 с. 

13. Мехлер Гарольд. Власть и магия PR/ Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2004. – 173 с.   

14. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник. – М.: Экономисть, 2005. – 319 с. 

15. Поченцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – 

М.: Центр, 2004. – 336 с. 

16. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи – М.: «Рип-холдинг», 2006. – 256 с.  

17. Старикова Ю.А. Паблик рилейшнз (PR). Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2006. – 96 с. 

18. Тиккер Э. Паблик рилейшнз: учебн. / Пер. с анг. С. Бередышева. – М.: Проспект, 2005. – 

336 с. 

19. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. – 296 с. 

20. Шариков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учебное пособие для вузов. – 

М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 304 с.  

21. Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Академический Проект, 2006. – 272 с.  

 

Інформаційні ресурси: 

 

22. http://www.allreklama.ru/ 

23. http://pr-center.org.ua/  

24. http://propr.com.ua/ru/ 

25. http://pr-study.ru/theory/effect.php 

26. http://publicity.kiev.ua/ 

27. http://www.rwr.ru/ 

28. http://shakin.ru/seo/high-pr-search.html 

29. http://www.pr-center.org.ua/bibl.php 

30. http://www.pr-chance.kiev.ua/ 

31. http://www.prcongress.com.ua/ 

32. http://www.reklamaster.com/ 

33. http://www.simon.ua/saityoreklame,marketinge,pr.htm 

34. http://www.sostav.ua/ 

 

 

 

  

 

  


