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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

Мета: ознайомити здобувачів з теорією та практикою роботи прес-служби. 

Завдання: надати майбутнім фахівцям знання про роль прес-служб та служб 

зв’язків із громадськістю у сучасному світі; надати знання, вміння та досвід 

роботи у прес-службах і підрозділах зв’язків із громадськістю та навички 

створення текстових матеріалів прес-служби; надати знання про принципи 

організації роботи інформаційних агентств, про їхню роль в медійному просторі 

та особливості організації взаємодії прес-служби з інформаційними агентствами. 

Предмет: теоретичні та практико-технологічні аспекти роботи прес-служби 

й інформаційного агентства.  

 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 

СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 

позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 

СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 

технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег. 

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 

про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. 
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ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 

ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, 

з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 

ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 

інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію. 

ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах. 

ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 

ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 

знання для просування організацій, товарів та послуг і створення їх сприятливого 

іміджу. 

ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-

комунікаційній діяльності. 

 

Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента «Прес-

служби та інформаційні агентства» базується на компетентностях, сформованих 

компонентами: «Основи журналістики», «Основи зв’язків з громадськістю та 

реклами», «Жанри журналістики» «Соціальні комунікації» тощо. 

 

  



 6 

2. Структура освітньої компоненти  

 

 

№ 

з/п 

Назва розділу і теми 

 

Кількість годин 

Усього 

годин 

Аудиторні години 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕС-СЛУЖБИ 

1.1. 
Принципи діяльності та функції 

прес-служби 
8 2 1   5 

1.2. 
Диспозиція прес-служби в PR-

підрозділі та компанії 
9 2 1   6 

1.3. 

Імідж і Репутація, Місія і 

Цінності компанії в роботі прес-

служби 

9 2 1   6 

1.4. 

Цільові аудиторії прес-служби, 

стейкхолдери. Інформаційні 

агентства як одна з основних 

груп стейкхолдерів прес-служби 

9 2 1   6 

1.5. 
Лояльність ЗМІ. Комунікативні 

правила 
10 2 2   6 

 Разом за 1 розділ 45 10 6   29 

 Разом за 7 семестр 45 10 6   29 

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРЕС-СЛУЖБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

АГЕНТСТВА 

2.1. 

Комунікаційні інструменти прес-

служби в роботі зі 

стейкхолдерами 

10 1 2   7 

2.2. 

Прес-реліз (структурні 

елементи). Адаптація прес-

релізу до формату новин 

інформаційних агентств 

9 1 2   6 

2.3. 

Прес-конференція та підготовка 

спікерів. Інформаційне агентство 

як основний майданчик 

проведення прес-конференції 

9 1 2   6 

2.4. 

Аналітика та моніторинг ЗМІ. 

Роль інформаційних агентств в 

моніторингу ЗМІ 

8 1 1   6 

2.5. Антикризові комунікації 9 2 1   6 

 Разом за 2 розділ 45 6 8   31 

 Разом за 7 семестр 45 6 8   31 

 Всього 90 16 14   60 
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3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕС-СЛУЖБИ 

ТЕМА 1.1. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕС-СЛУЖБИ 

Короткий огляд функціоналу прес-служби. Зовнішні та внутрішні 

комунікації. Соціальна відповідальність компанії. Стратегічна та поточна робота. 

Комунікаційні програми PR-підрозділу та участь прес-служби. Розробка та 

реалізація PR-програм компанії. Бюджетування. Контроль виконання. PR на 

аутсорсі. PR-агентства. Функції «зовнішньої прес-служби». 

 

ТЕМА 1.2. ДИСПОЗИЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ В PR-ПІДРОЗДІЛІ ТА 

КОМПАНІЇ 

Перший день на посаді прес-секретаря. 

Прес-служба в структурі компанії (організації). Типи прес-служб. 

Комунікаційні підрозділи в держустанові, комерційній компанії, політиці, шоу-

бізнесі. Структура великого комунікаційного підрозділу. 

Взаємодія з юристами, фінансистами, технічними службами тощо. 

Диспозиція «клієнт/виконавець»: компанія/прес-служба, ЗМІ/прес-служба. 

 

ТЕМА 1.3. ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ, МІСІЯ І ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ В 

РОБОТІ ПРЕС-СЛУЖБИ 

З чого починається PR. Функція комунікацій публічних організацій/осіб. PR 

керований і не-керований – роль прес-служби. Ключові комунікаційні засади: 

Місія, Візія, Цінності. 

Репутаційний менеджмент. Репутаційний капітал. Фінансово-облікові 

терміни «гудвіл» і «бедвіл», «паблісіті кепітал». 

Чи має PR займатися маркетинговими комунікаціями? PR, маркетинг і 

реклама. 

Імідж і Репутація. Місія і Цінності. Вплив на Tone-of-Voice, Key-Massages і 

конкретні комунікаційні продукти прес-служби. 

Трансляція ключових повідомлень компанії та їх інтеграція в стрічки новин 

інформаційних агентств. 

Приклади формулювання компаніями Місії та Цінностей. 

 

ТЕМА 1.4. ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ ПРЕС-СЛУЖБИ, СТЕЙКХОЛДЕРИ. 

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ГРУП 

СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРЕС-СЛУЖБИ 
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Аудиторії, з якими працює прес-служба. Широка громадськість. Засоби 

масової інформації. Stakeholders – стейколдери (зацікавлені сторони). Opinion-

makers – опініон-мейкери (лідери думок). Influencers – інфлуєнсери (порівняння з 

інфлуєнс-маркетингом). 

Засоби Масової Інформації (ЗМІ) як головний напрямок роботи прес-служби. 

Типи ЗМІ. Медіа-ландшафт. Українські та міжнародні ЗМІ. ЗМІ – як один з видів 

стейкхолдерів. 

Інформаційні агентства як одна з основних та особливих груп стейкхолдерів 

в практиці роботи прес-служби. Інформаційні агентства як «центральні» ЗМІ. 

Світові інформагентства.  

Соціальні мережі – особливі ЗМІ. Основні правила соц. мереж. Цифровий 

слід в інтернеті. PR і SMM. 

 

ТЕМА 1.5. ЛОЯЛЬНІСТЬ ЗМІ. КОМУНІКАТИВНІ ПРАВИЛА 

База ЗМІ – як правильно вести.  

Лояльність ЗМІ – як правильно напрацьовувати. Фінансова етика. Пріоритет, 

унікальність інформації. Програми лояльності. Чи можуть піарники дружити з 

журналістами і навпаки? Межі відвертості: рівень «достатня інфа» і рівень 

«брудна білизна». 

Комунікативні правила. Норми спілкування. «Гігієнічний мінімум». Мова – 

апріорі. Письмове спілкування, телефонні дзвінки. Brand-book і Tone-of-voice. 

«М’який» вплив на правила стосунків. Специфіка подачі інформації в 

інформаційні агентства, як особливий тип ЗМІ. Спілкування в соціальних 

мережах. Агресія і методи її «каналізації». 

 

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРЕС-СЛУЖБИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА 

ТЕМА 2.1. КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕС-СЛУЖБИ В 

РОБОТІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

Комунікаційні «продукти» та інструменти прес-служби. Проактивні та 

реактивні комунікації. 

Прес-релізи (структура), Інформаційні повідомлення, Офіційні заяви. 

Відповіді на запити ЗМІ. Інтерв’ю. Інформаційно-аналітичні матеріали. Річні 

звіти.  

Прес-конференції, брифінги, презентації – стандарти підготовки. Прес-тури, 

прес-клуби та інші специфічні формати. Фото, інфографіка. Платні розміщення: 

advertorial, спец. проєкти, «джинса» (етика). Співпраця з інформаційними 

агентствами. 

Сторітелінг як особливий інструмент. 
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ТЕМА 2.2. ПРЕС-РЕЛІЗ (СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ) ТА ЙОГО 

АДАПТАЦІЯ ДО ФОРМАТУ НОВИН ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ 

Прес-реліз як найбільш розповсюджений інструмент прес-служби. 

Структурні елементи прес-релізу. Структурні елементи новин багатьох 

інформаційних агентств. Стрічка новин інформаційних агентств та правила 

інтеграції в неї текстових продуктів прес-служби. 

«Класичний» прес-реліз як готова за формою до публікації новина 

інформаційного агентства.  

Суб’єкт релізу/новини. Заголовок. Лід-абзац. Основний текст. Цитата. 

Бекграунд. Довідка про суб’єкт релізу. 

Специфічні терміни у релізі/новині. Використання емоційної складової у 

прес-релізі. Додатки до прес-релізу. 

Варіації структури прес-релізу в залежності від сфери діяльності особи, 

компанії, підприємства, установи. 

Розповсюдження прес-релізу. Подальше використання прес-релізу 

інформаційними агентствами.  

 

ТЕМА 2.3. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СПІКЕРІВ. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО ЯК ОСНОВНИЙ МАЙДАНЧИК 

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ. 

Організація прес-конференції  (презентації). Мета прес-конференції. 

Інформаційний привід. Спікери. Модератор. 

Місце і час. Список ЗМІ / журналістів. Запрошення. 

Ключові повідомлення. Key-messages (набір ключових повідомлень) та 

консистентність. Прес-реліз / медіа-кіт. Запитання і відповіді. 

Регламент і сценарій. Технічне забезпечення. 

Неформальне спілкування. Пост-реліз та інша пост-робота. 

Спікери та робота з ними. Хто і на що має право в публічному просторі – 

правила. Профайли спікерів. Підготовка спікерів до публічних проявів. 

Спічрайтинг. 

Прес-секретар як публічна особа. Речник. Обличчя компанії чи обслуговуюча 

функція? Експертність прес-секретаря – знати галузь, тренди тощо. 

Етика і баланс інтересів – компанії, ЗМІ, суспільства. 

Переваги інформаційного агентства як основного майданчика проведення 

прес-конференції. Залучення інформаційних агентств до організації прес-

конференції, модерації проведення та підвищення рівня публікацій за матеріалами 

прес-конференції. 

ТЕМА 2.4. АНАЛІТИКА ТА МОНІТОРИНГ ЗМІ. РОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ В МОНІТОРИНГУ ЗМІ 

Аналітика. Прес-кліпінг. Моніторинги. 

Щотижнева, щомісячна, річна аналітика. Порівняння з конкурентами. 
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Моніторинг ЗМІ як технологія. Пошуковий профіль. Спеціалізовані 

моніторингові та аналітичні компанії України, а також інформаційні агентства, які 

надають моніторингові та аналітичні послуги. Моніторинг друкованої преси. 

Broadcast Monitoring. Моніторинг ЗМІ в реальному часі, створюючи свій веб-

«кабінет» на сайті (спеціалізованій інтернет-платформі) агентства. 

Види медіа-моніторингу. Рівні медіа-моніторингу. Накопичувальний 

моніторинг. Дайджести і огляди. Контент-аналіз. 

Первинна аналітика – тональність публікацій. Позитивна, нейтральна, 

негативна тональність публікацій. 

Репутаційний аудит. Складові Іміджу і Репутації. Карта іміджевих 

характеристик. Дослідження репутації. 

Роль інформаційних агентств в моніторингу ЗМІ. Нововведення в роботі 

інформаційних агентств з точки зору моніторингу, архівації, аналізу новин. 

Специфічні послуги з пошуку та відновлення видалених електронних публікацій.  
 

ТЕМА 2.5. АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Антикризові комунікації. Історія клієнта – «перший мільйон», «скелети в 

шафі», тощо. Офіційні позиції компанії. «Каналізація» негативу. Відповідь «без 

коментарів» як заборонений прийом. 

Причини негативних публікацій. Види корпоративних PR-ризиків. Зміна 

законодавства. Нечесна конкуренція. Виробничий форс-мажор / аварія. 

Забруднення навколишнього середовища. Звинувачення в фінансових махінаціях. 

Виявлення потенційних ризиків. Відповіді на незручні питання. Сценарії 

поведінки в кризових ситуаціях.  

Базові інструменти антикризових комунікацій. Специфічні інструменти. 

Шість базових принципів PR для запобігання кризових ситуацій. 

Специфічна роль інформаційних агентств в поширенні публікацій з 

негативною тональністю. Залучення інформаційних агентств до антикризових 

комунікацій прес-служби. 
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4. Теми і плани лекцій 

 

Тема 1.1. Принципи діяльності та функції прес-служби 

План 

1. Короткий огляд функціоналу прес-служби.  

2. Зовнішні та внутрішні комунікації.  

3. Соціальна відповідальність компанії.  

4. Стратегічна та поточна робота. 

5. Комунікаційні програми PR-підрозділу та участь прес-служби.  

6. Розробка та реалізація PR-програм компанії. Бюджетування. Контроль 

виконання. PR на аутсорсі.  

7. PR-агентства. Функції «зовнішньої прес-служби». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 29, 33. 

 

Тема 1.2. Диспозиція прес-служби в PR-підрозділі та компанії 

План 

1. Прес-служба в структурі компанії (організації).  

2. Типи прес-служб. Комунікаційні підрозділи в держустанові, комерційній 

компанії, політиці, шоу-бізнесі. Структура великого комунікаційного 

підрозділу. 

3. Взаємодія з юристами, фінансистами, технічними службами тощо. 

Диспозиція «клієнт/виконавець»: компанія/прес-служба, ЗМІ/прес-служба. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 28, 30, 31. 

 

Тема 1.3. Імідж і Репутація, Місія і Цінності компанії в роботі прес-

служби 

План 

1. Функція комунікацій публічних організацій/осіб. PR керований і не-

керований – роль прес-служби. Ключові комунікаційні засади: Місія, Візія, 

Цінності. 

2. Репутаційний менеджмент. Репутаційний капітал. Фінансово-облікові 

терміни «гудвіл» і «бедвіл», «паблісіті кепітал». 

3. PR, маркетинг і реклама. 

4. Імідж і Репутація. Місія і Цінності. Вплив на Tone-of-Voice, Key-Massages і 

конкретні комунікаційні продукти прес-служби. 

5. Трансляція ключових повідомлень компанії та їх інтеграція в стрічки новин 

інформаційних агентств. 

6. Приклади формулювання компаніями Місії та Цінностей. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 10, 19, 20, 23, 26, 35, 36, 37-53. 
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Тема 1.4. Цільові аудиторії прес-служби, стейкхолдери. Інформаційні 

агентства як одна з основних груп стейкхолдерів прес-служби 

План 

1. Аудиторії, з якими працює прес-служба. Широка громадськість.  

2. Засоби масової інформації. Stakeholders – стейколдери. Opinion-makers – 

опініон-мейкери.  

3. Influencers – інфлуєнсери (порівняння з інфлуєнс-маркетингом). 

4. Засоби Масової Інформації (ЗМІ) як головний напрямок роботи прес-служби. 

Типи ЗМІ. Медіа-ландшафт. Українські та міжнародні ЗМІ. ЗМІ – як один з 

видів стейкхолдерів. 

5. Інформаційні агентства як особливий («центральний») тип ЗМІ.  

6. Міжнародні інформагентства.  

7. Основні правила соц. мереж. Цифровий слід в інтернеті. PR і SMM. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 9, 13, 21, 24, 30, 33, 35, 36, 37-53. 

 

Тема 1.5. Лояльність ЗМІ. Комунікативні правила 

План 

1. База ЗМІ – як правильно вести. 

2. Інформаційні агентства, як особливий тип ЗМІ.   

3. Лояльність ЗМІ – як правильно напрацьовувати.  

4. Фінансова етика.  

5. Комунікативні правила. Норми спілкування.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 9, 10, 14, 16, 21, 26, 32, 37-53. 

 

Тема 2.1. Комунікаційні інструменти прес-служби в роботі зі 

стейкхолдерами 

План 

1. Комунікаційні «продукти» та інструменти прес-служби. Проактивні та 

реактивні комунікації. 

2. Прес-релізи (структура), Інформаційні повідомлення, Офіційні заяви. 

Відповіді на запити ЗМІ. Інтерв’ю. Інформаційно-аналітичні матеріали. Річні 

звіти.  

3. Прес-конференції, брифінги, презентації – стандарти підготовки. Прес-тури, 

прес-клуби та інші специфічні формати. Фото, інфографіка. Платні 

розміщення: advertorial, спец. проєкти, «джинса» (етика).  

4. Співпраця з інформаційними агентствами. 

5. Сторітелінг як особливий інструмент. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 13, 22, 27, 28, 37-53. 
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Тема 2.2. Прес-реліз (структурні елементи) та його адаптація до 

формату новин інформаційних агентств 

План 

1. Прес-реліз як найбільш розповсюджений інструмент прес-служби. 

Структурні елементи прес-релізу. 

2. Структурні елементи новин інформаційних агентств.  

3. Правила інтеграції текстів прес-служби в стрічку новин інформаційних 

агентств. 

4. «Класичний» прес-реліз як готова за формою до публікації новина 

інформаційного агентства.  

5. Суб’єкт релізу/новини. Заголовок. Лід-абзац. Основний текст. Цитата. 

Бекграунд. Довідка про суб’єкт релізу. 

6. Специфічні терміни у релізі/новині. Використання емоційної складової у 

прес-релізі. Додатки до прес-релізу. 

7. Варіації структури прес-релізу. 

8. Розповсюдження прес-релізу. Використання інформаційними агентствами.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 13, 16, 22, 26, 30, 33, 37-53. 

 

Тема 2.3. Прес-конференція та підготовка спікерів. Інформаційне 

агентство як основний майданчик проведення прес-конференції 

План 

1. Організація прес-конференції. Мета. Інформпривід. Спікери. Модератор. 

2. Місце і час. Список ЗМІ / журналістів. Запрошення. 

3. Ключові повідомлення. Консистентність. Медіа-кіт. Запитання і відповіді. 

4. Регламент і сценарій. Технічне забезпечення. 

5. Неформальне спілкування. Пост-реліз. 

6. Спікери. Профайли спікерів. Підготовка до публічних проявів. Спічрайтинг. 

7. Прес-секретар як публічна особа. Речник. Експертність прес-секретаря. 

8. Етика і баланс інтересів – компанії, ЗМІ, суспільства. 

9. Інформаційне агентства як майданчик для прес-конференції. Залучення до 

організації та модерації прес-конференції. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 32, 33. 

 

Тема 2.4. Аналітика та моніторинг ЗМІ. Роль інформаційних агентств 

в моніторингу ЗМІ. 

План 

1. Аналітика. Прес-кліпінг. Моніторинги. Порівняння з конкурентами. 

2. Моніторинг ЗМІ як технологія. Пошуковий профіль.  

3. Спеціалізовані моніторингові та аналітичні компанії України, а також 

інформаційні агентства, які надають моніторингові та аналітичні послуги. 

4. Моніторинг друкованої преси. Broadcast Monitoring. Моніторинг ЗМІ в 

реальному часі: веб-«кабінет» на інтернет-платформі. 

5. Види і рівні медіа-моніторингу. Дайджести і огляди. Контент-аналіз. 

6. Первинна аналітика – тональність публікацій. 
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7. Репутаційний аудит. Складові Іміджу і Репутації. Карта іміджевих 

характеристик. Дослідження репутації. 

8. Роль інформаційних агентств в моніторингу ЗМІ.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 14, 15, 26, 27, 29, 32, 34, 38. 

 

Тема 2.5. Антикризові комунікації 

План 

1. Антикризові комунікації.  

2. Офіційні позиції компанії.  

3. Причини негативних публікацій. Види корпоративних PR-ризиків.  

4. Зміна законодавства. Нечесна конкуренція.  

5. Виробничий форс-мажор / аварія. Забруднення навколишнього середовища.  

6. Звинувачення в фінансових махінаціях. 

7. Виявлення потенційних ризиків. Відповіді на незручні питання. Сценарії 

поведінки в кризових ситуаціях.  

8. Базові інструменти антикризових комунікацій. Специфічні інструменти. 

9. Специфічна роль інформаційних агентств в поширенні негативних публікацій. 

Залучення їх до антикризових комунікацій. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 9, 10, 16, 24, 27, 30, 33, 35, 36. 

 

5. Теми і завдання практичних занять 

 

Тема 1.1. Принципи діяльності та функції прес-служби 

Заняття  

Мета: ознайомитися з основними поняттями роботи прес-служби. 

Завдання 

1. Усвідомити прес-службу як інструмент зовнішніх комунікацій 

компанії/організації.  

2. Ознайомитися з основним функціоналом прес-служби.  

3. Розглянути поняття комунікаційних програм PR-підрозділу.  

4. Побачити різницю між стратегічною та поточною роботою прес-служби. 

5. Розглянути роль прес-служб у формуванні соціальної відповідальності 

компанії.  

6. Проаналізувати вплив прес-служб на суспільний розвиток. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 29, 33. 

 

Тема 1.2. Диспозиція прес-служби в PR-підрозділі та компанії 

Заняття  

Мета: ознайомитися з крос-функціональними особливостями роботи прес-

служби 

Завдання 

1. Ознайомитися з типами комунікаційних підрозділів та прес-служб. 
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2. Проаналізувати можливості корисної крос-функціональної взаємодії з 

представниками інших підрозділів компанії/організації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 30, 31. 

 

 

Тема 1.3. Імідж і Репутація, Місія і Цінності компанії в роботі прес-служби 

Заняття   

Мета: усвідомити засадничі комунікаційні елементи роботи компанії. 

Завдання 

1. Дізнатися про ключові комунікаційні засади компанії/організації: Місію, 

Візію, Цінності. 

2. Ознайомитися з поняттями: репутаційний менеджмент і репутаційний 

капітал та їхнім впливом на фінансовий стан компанії/організації. 

3. Знайти відмінності між PR та маркетинговими комунікаціями і рекламою. 

4. Дізнатися про інтеграцію ключових повідомлень компанії в стрічки новин 

інформаційних агентств. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 10, 19, 20, 23, 26, 35, 36, 37-53. 

 

Тема 1.4. Цільові аудиторії прес-служби, стейкхолдери. Інформаційні 

агентства як одна з основних груп стейкхолдерів прес-служби 

Заняття  

Мета: ознайомитися з основними цільовими аудиторіями прес-служби. 

Завдання 

1. Дізнатися про цільові аудиторії, з якими працює прес-служба.  

2. Визнати ЗМІ як основну групу стейкхолдерів у роботі прес-служби.  

3. Оглянути медіа-ландшафт та визначити інформаційні агентства як 

«центральні» ЗМІ для роботи прес-служби. 

4. Ознайомитися зі специфікою комунікацій у соціальних мережах. 

5. Порівняти PR і SMM. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 30, 33, 35, 

36, 37-53. 

 

Тема 1.5. Лояльність ЗМІ. Комунікативні правила 

Заняття  

Мета: визначити комунікативні правила у спілкуванні зі ЗМІ. 

Завдання 

1. Освоїти правила створення та ведення бази ЗМІ.  

2. Виокремити інформаційні агентства, як особливий тип ЗМІ. 

3. Ознайомитися з методами напрацювання лояльності ЗМІ 

4. Дізнатися про фінансову етику у спілкуванні зі ЗМІ. 

5. Вивчити комунікативні правила та норми спілкування прес-служби. 

6. Дізнатися про «м’який» вплив на правила стосунків прес-служби і ЗМІ.  
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7. Порівняти спілкування представників прес-служби в соціальних мережах з 

іншими каналами комунікації за ЗМІ. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 9, 10, 14, 16, 21, 26, 32, 37-53. 

 

Тема 2.1. Комунікаційні інструменти прес-служби в роботі зі 

стейкхолдерами 

Заняття  

Мета: ознайомитися з типами комунікаційних інструментів прес-служби. 

Завдання 

1. Дізнатися, що таке проактивні та реактивні комунікації. 

2. Навчитися розрізняти типи текстових інструментів прес-служби.  

3. Зрозуміти задачі та особливості подієвих інструментів роботи прес-служби.  

4. Звернути увагу на допустимість оплачуваних розміщень у ЗМІ.  

5. Порівняти специфіку роботи з різними типами ЗМІ, акцентувати увагу на 

особливостях співпраці з інформаційними агентствами. 

6. Дізнатися про сторітелінг як особливий інструмент комунікацій з 

громадськістю. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 13, 15, 18, 22, 27, 28, 37-53. 

 

Тема 2.2. Прес-реліз (структурні елементи), та його адаптація до 

формату новин інформаційних агентств 

Заняття  

Мета: освоїти написання «класичного» прес-релізу, застосувати усі 

структурні елементи. 

Завдання 

1. Усвідомити роль прес-релізу як найбільш розповсюдженого текстового 

інструмент прес-служби.  

2. Ознайомитися зі структурними елементами «класичного» прес-релізу.  

3. Проаналізувати структуру новин інформаційних агентств та порівняти з 

елементами прес-релізу.  

4. Вивчити технологію розповсюдження прес-релізу. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 11, 13, 16, 22, 26, 30, 33, 37-53. 

 

Тема 2.3. Прес-конференція та підготовка спікерів. Інформаційне 

агентство як основний майданчик проведення прес-конференції 

Заняття  

Мета: ознайомитися з правилами підготовки та проведення прес-

конференцій. 

Завдання 

1. Ознайомитися з правилами організації прес-конференцій. 

2. Навчитися визначати мету прес-конференції та співвідносити її з 

інформаційним приводом. 

3. Засвоїти правила формування списку запрошених журналістів. 
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4. Навчитися формулювати ключові повідомлень для прес-конференції. 

5. Навчитися створювати набір Q&A (відповідей на можливі запитання). 

6. Дізнатися про особливості підготовки спікерів до публічних проявів. 

7. Ознайомитися з особливостями підготовки прес-конференції на території 

інформаційного агентства. 

8. Проаналізувати роль прес-секретаря як публічної особи та речника.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 32, 33. 

 

Тема 2.4. Аналітика та моніторинг ЗМІ. Роль інформаційних агентств 

в моніторингу ЗМІ 

Заняття  

Мета: ознайомитися з технологією моніторингу ЗМІ та рівнями аналітики. 

Завдання 

1. Навчитися розрізняти аналітику, прес-кліпінг та моніторинги ЗМІ. 

2. Дізнатися про мету порівняння з конкурентами. 

3. Навчитися створювати пошуковий профіль для моніторингу ЗМІ. 

4. Проаналізувати види та рівні медіа-моніторингу. 

5. Зробити огляд спеціалізованих моніторингових та аналітичних компаній 

України, а також інформаційних агентств, які надають моніторингові та 

аналітичні послуги. 

6. Дізнатися про репутаційний аудит та карту іміджевих характеристик. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 14, 15, 26, 27, 29, 32, 34, 38. 

 

Тема 2.5. Антикризові комунікації 

Заняття  

Мета: ознайомитися із причинами кризових ситуацій та типами 

антикризових комунікацій. 

Завдання 

1. Проаналізувати поняття «кризова ситуація» та «антикризові комунікації».  

2. Дізнатися про причини негативних публікацій. 

3. Розглянути види корпоративних PR-ризиків. 

4. Ознайомитися зі сценаріями поведінки в кризових ситуаціях. 

5. Усвідомити специфічність такого медійного каналу, як інформаційні агентства 

з точку зору антикризових комунікацій. 

6. Ознайомитися з базовими інструментами антикризових комунікацій. Звернути 

увагу на специфічні інструменти та шість базових принципів PR для 

запобігання кризових ситуацій. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:2, 4, 9, 10, 14, 16, 24, 27, 30, 33, 35, 36. 
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Принципи діяльності та функції прес-служби 

Практичне завдання 

Ознайомитися з принципами діяльності прес-служби, переглянути в 

оголошеннях з вакансіями функціональні обов’язки керівника або співробітника 

прес-служби. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 9, 12, 16, 29, 33. 

 

Тема 1.2. Диспозиція прес-служби в PR-підрозділі та компанії 

Практичне завдання 

Продумати свої перші кроки щодо налагодження стосунків з колегами та 

стейкхолдерами на позиції керівника або співробітника прес-служби. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 8, 9, 25, 31. 

 

 

Тема 1.3. Імідж і Репутація, Місія і Цінності компанії в роботі прес-

служби 

Практичне завдання 

Визначити Місію і Цінності компанії – потенційного Роботодавця. 

Визначити ключові повідомлення для інтеграції в новини інформаційних 

агентств.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 10, 20, 23, 26, 35, 36, 37-53. 

 

Тема 1.4. Цільові аудиторії прес-служби, стейкхолдери. Інформаційні 

агентства як одна з основних груп стейкхолдерів прес-служби 

Практичне завдання 

Прописати сім груп цільових аудиторій прес-служби, визначити ключових 

стейкхолдерів. Зробити акцент на такій цільовій групі, як ЗМІ, виокремити в ній 

інформаційні агентства. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 33, 35, 36, 37-

53. 

 

Тема 1.5. Лояльність ЗМІ. Комунікативні правила 

Практичні завдання 

1. Ознайомитися з інструментами забезпечення лояльності ЗМІ.  

2. Дослідити «гігієнічний рівень» комунікативних правил взаємодії з медіа. 

3. Скласти список інформаційних агентств, як особливого типу ЗМІ. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 9, 10, 14, 16, 26, 32, 37-53. 
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Тема 2.1. Комунікаційні інструменти прес-служби в роботі зі 

стейкхолдерами 

Практичні завдання 

1. Скласти списки текстових та подієвих інструментів роботи прес-служби. 

2. Визначити з поміж них найбільш застосовувані. 

3. Визначити специфічні інструменти взаємодії з інформаційними агентствами. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 13, 15, 18, 22, 27, 28. 

 

Тема 2.2. Прес-реліз (структурні елементи), та його адаптація до 

формату новин інформаційних агентств 

Практичні завдання 

1. Підготувати прес-реліз із застосуванням усіх його «класичних» 

структурних елементів. 

2. Порівняти зі структурою новин інформаційних агентств. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 11, 13, 16, 22, 26, 30, 33, 37-53. 

 

Тема 2.3. Прес-конференція та підготовка спікерів. Інформаційне 

агентство як основний майданчик проведення прес-конференції 

Завданн Практичні завдання 

1. Скласти план проведення прес-конференції з означеної теми. 

2. Визначити ключові повідомлення для прес-релізу та промов спікера. 

3. Обрати одне з інформаційних агентств в якості потенційного майданчика 

для проведення прес-конференції. 

4. Підготувати короткі тези для виступу спікера. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 30, 33. 

 

Тема 2.4. Аналітика та моніторинг ЗМІ. Роль інформаційних агентств 

в моніторингу ЗМІ 

Практичне завдання 

Переглянути сайти українських компаній з моніторингу та аналізу ЗМІ, а 

також інформаційних агентств та проаналізувати їхні пропозиції. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 14, 26, 27, 29, 32, 34, 38. 

 

Тема 2.5. Антикризові комунікації 

Практичне завдання 

Знайти яскраві приклади (кейси) кризових ситуацій  (наприклад, пов’язаних 

з корпоративними скандалами) з практики українських компаній. Визначити 

інформаційні агентства, які можливо задіяти в антикризових комунікацій прес-

служби. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 9, 10, 14, 16, 24, 27, 30, 33, 35, 36. 
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7. Питання та завдання до заліку 

 

1. Функціонал прес-служби. Media Relations. 

2. Поняття іміджу як образу об'єкта. 

3. Місія як коротке формулювання причини існування компанії. 

4. Візія як заява компанії про те, куди вона рухається. 

5. Поняття стейкхолдери з точки зору прес-служби. 

6. Центральна з цільових аудиторій у роботі прес-служби. 

7. Поняття опініон-мейкери з точки зору прес-служби. 

8. Найбільш дієві типи ЗМІ для локальних завдань. 

9. Бази ЗМІ та використання їх прес-службою. 

10. Формати спілкування з недружніми журналістами. 

11. Обов’язкові комунікативні правила для всіх типів взаємодії прес-служби зі 

ЗМІ. 

12. Коментарі прес-секретаря в соціальних мережах – типи прояву. 

13. Текстові інструменти прес-служби. 

14. Елементи класичного прес-релізу. 

15. Функція бекграунду в прес-релізі. 

16. Правило інформаційних агентств, яке використовується в прес-релізі. 

17. Емоційна складова та її доречність в прес-релізі. 

18. Суб’єкт новини. 

19. Локації для проведення прес-конференція та їх зручність для журналістів. 

20. Обов’язкове технічне забезпечення прес-конференції. 

21. Функція пост-релізу. 

22. Універсальний спікер компанії та його роль в компанії. 

23. Елементи пошукового профілю для моніторингу ЗМІ. 

24. Базові інструменти антикризових комунікацій. 

25. Адекватні антикризові інструменти при виробничому форс-мажорі. 

26. Належність прес-служби до структурних підрозділів компанії. 

27. Визначення поняття «репутація». 

28. Засадничий принцип, яким компанія керується при формуванні бізнес-

процесів та корпоративної культури. 

29. Послідовність базових елементів, яку прес-служба використовує в роботі. 

30. Термін, який найбільш широко окреслює цільові аудиторії з точки зору прес-

служби. 

31. Аудиторія, яка у найбільшому ступені є цільовою і для маркетингу і для прес-

служби. 

32. Тип ЗМІ, який обов’язково потрапляє у вибірки прес-служб усіх компаній. 

33. Списки розсилки, які використовує прес-служба. 

34. Коректні інструменти підвищення лояльності журналіста. 

35. Ступінь впливу прес-служби та спікера на публікацію після надання коментаря 

або інтерв’ю для ЗМІ. 

36. Характерні риси діалогу компанії та прес-служби з громадськістю. 

37. Ключові повідомлення в роботі прес-служби. 

38. Подієві інструменти роботи PR-підрозділу та прес-служби. 
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39. Джинса та її запобігання в практиці роботи прес-служби. 

40. Роль лід-абзацу в прес-релізі. 

41. Правила датування прес-релізу. 

42. Форми заголовка, найбільш вдалі для публікації прес-релізу інформаційними 

агентствами. 

43. Співвідношення обсягів структурних елементів прес-релізу. 

44. Медіа-кіт та його складові. 

45. Прес-конференція як формат діалогу представників компанії з журналістами. 

46. Першочергові медіа для публікації анонсу прес-конференції. 

47. Обов’язкові документи при підготовці спікерів до прес-конференції. 

48. Домінуючі фактори виступу спікера на прес-конференції у сприйнятті 

аудиторією. 

49. Елементи аналітичного контент-аналізу моніторингу ЗМІ. 

50. Застосування Q&A. 

 

 

Практичне завдання до заліку 

Практичне завдання 

Створити схему етапів організації та проведення прес-туру. 
(складається з 3-х частин) 

І. 

o Обрати потенційного Роботодавця – будь-яку українську компанію або 

організацію будь-якої форми власності (або українське представництво 

зарубіжного бренду).  

o Означити назву/бренд потенційного Роботодавця та вставити у текстовий 

файл зображення його логотипу. 

o Описати профільну діяльність потенційного Роботодавця (коротко – до 7 

рядків). 

o Описати вакансію прес-секретаря та/або піарника (коротко) в колективі 

Роботодавця. Вакансію можна взяти як реально існуючу (на сайтах з пошуку 

роботи або на сайті потенційного Роботодавця), так і самостійно описати 

гіпотетичну вакансію прес-секретаря/піарника. Зазначити звідки взято опис 

вакансії. 

ІІ. 

o Вивчити суб’єктну інформацію про потенційного Роботодавця – його 

власний сайт та інформацію з відкритих джерел (наприклад власні прес-

релізи Роботодавця). 

o Описати Місію (одна) і Цінності (3-5) потенційного Роботодавця – 

визначити/сформулювати (скомпілювати або придумати) їх на основі 

інформації про Роботодавця, яку він сам про себе надає у відкритих 

джерелах.  

ІІІ. 

o Визначити та описати стейкхолдерів потенційного Роботодавця – 

представників зовнішніх Цільових аудиторій Роботодавця (громадськості) з 

точки зору прес-служби за наступною схемою: 

1. Споживачі продуктів/послуг Роботодавця. 
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2. Потенційні споживачі продуктів/послуг Роботодавця.  

3. Перелік ЗМІ, з якими прес-служба Роботодавця має встановити контакт 

та працювати першочергово (із врахуванням галузі та профільної 

діяльності Роботодавця). 

4. Лідери громадської думки, які можуть бути доречно залучені до 

публічних проявів Роботодавця. 

5. Операційні учасники ринку – підрядники, постачальники, партнерські 

організації, конкуренти Роботодавця. 

6. Державні та регуляторні органи – установи, від яких залежить 

діяльність Роботодавця з точки зору інтересів державної влади і 

суспільства. 

7. Потенційні співробітники – аудиторія, серед якої може просуватися 

образ Роботодавця як найкращого в своїй галузі. 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

Оцінку А (90-100), «відмінно» отримує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в 

обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. 

Методично правильно, своєчасно та в повному обсязі виконував завдання, 

винесені на самостійне опрацювання. У виступах на практичних заняттях 

продемонстрував глибину засвоєння теоретичного матеріалу, продемонстрував 

сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав відмінні знання. 

Оцінку В (84-89), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в 

обговоренні проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. 

Методично правильно та своєчасно виконував завдання, винесені на самостійне 

опрацювання. У виступах на практичних заняттях показав глибину засвоєння 

теоретичного матеріалу, продемонстрував сформовані навички виконання 

практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 

контролю показав добрі знання. 

Оцінку С (74-83), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в 

отриманні знань, готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних 

питань тем навчальної освітньої компоненти. Намагався своєчасно і в повному 

обсязі виконувати завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

практичних заняттях показав здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу,  

продемонстрував добрий рівень сформованості навичок виконання практичних 

завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю 

показав переважно добрі знання. 
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Оцінку D (66-73), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски 

з різних причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з певною 

нерегулярністю готувався до занять і намагався брати участь в обговоренні 

проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на 

самостійне опрацювання виконував із незначними затримками і/або не в повному 

обсязі. У виступах на практичних заняттях показав засвоєння теоретичного 

матеріалу, продемонстрував неповністю сформовані навички виконання 

практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 

контролю показав задовільні знання. 

Оцінку Е (61-65),  «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який 

впродовж атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски 

в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до 

занять готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в обговоренні 

проблемних питань тем навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на 

самостійне опрацювання виконував із затримками і/або не в повному обсязі. У 

виступах на практичних заняттях показав слабке засвоєння теоретичного 

матеріалу, продемонстрував частково сформовані навички виконання практичних 

завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю 

показав переважно задовільні знання. 

Оцінку  FX (21-60), «незадовільно» з можливістю повторного складання 

одержує здобувач вищої освіти, який впродовж атестаційного періоду мав значну 

кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку 

зацікавленість в отриманні знань, до занять здебільшого не готувався, інколи 

намагався брати участь в обговоренні проблемних питань тем навчальної 

освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання не 

виконував, або виконував із значними затримками, не в повному обсязі з 

порушеннями методичних вимог. У виступах на практичних заняттях показав 

слабке засвоєння теоретичного матеріалу, або й повне незнання, продемонстрував 

несформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав переважно незадовільні знання. 

Оцінку F (0-20), «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

освітньої компоненти» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять, 

більшість з яких з неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні 

знань, до занять не готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань тем 

навчальної освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання 

в основному не виконував. У виступах на практичних заняттях показав відсутність 

теоретичних знань, продемонстрував несформовані навички виконання 

практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час підсумкового 

контролю показав незадовільні знання. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 

компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 

 

Основна література  

1. Білан Н. І., Нетреба М. М. Організація роботи прес-служб : навч. посібник. 

Київ, 2015. 

2. Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності. Київ, 2006. 

3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. 

Львів, 2008.  

4. Різун В. В. Роль ЗМІ в демократичному суспільстві : зб. наук, праць / за ред. 

проф. В. І. Шкляра. Київ, 2001. 

5.  Саприкін О. Сучасні інформаційні агентства : підручник. Київ, 2014.  

6.  Скуртул Г. Українські мережеві інформаційні агентства в умовах 

медіаконвергенції / Обрії друкарства.  2018. №1 (6).  С. 201- 208 

7.  Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: 

навч. посібник. Київ, 2001. 

8.  Супруненко С. Історія виникнення та розвитку інформаційних агентств. / 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.  2009.  №2.  

С. 100-104 

9. Фоменко В.К. Прес-служби та інформаційні агентства : метод. матеріали. 

Суми, 2008.  

10.  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник. Київ,  2013.  

11.  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика 

новинної журналістики : Підручник-практикум. Київ, 2004. 

12.  Шевченко О. В., Яковець А. В. PR: теорія і практика. підручник. Київ, 

2011.  

 

Допоміжна література 

13. Джерас Томас, Маккі Роберт. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну 

епоху. Київ, 2019. 

14. Здоровега В. Й. Вступ до журналістики. Львів. 1995. 

15. Золотаревич Ірина, Біденко Сергій. Репутаційний антистрес. Інструктор для 

власників і топ-менеджерів бізнесу. Київ, 2021. 

16. Карпенко В. Основи професіональної комунікації : навч. посібник. Київ, 

2002.  

17. Кібл Р. Журналістська етика. Київ : 2007.  

18. Кузнецова О. Д. Основи масової комунікації: навч. посібник. Львів, 1996. 

19. Лі Річ. Міфи про PR. Київ, 2020. 

20. Лівін Марк. Сторітелінг для очей вух і серця. Київ, 2020. 

21.  Москаленко А., Губерський Л., Іванов В. Основи масово-інформаційної 

діяльності : Підручник. Київ, 1999. 

22. Москаленко А.З. Теорія журналістики: підручник. Київ, 1998. 

23.  Петрова Н., Якубенко В. Медіа-право. Київ, 2007. 

24.  Потятиник Б. Ключі до мас-медіа. Львів. 2002. 

25.  Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ, 1999. 

26. Різун В. В. Роль ЗМІ в демократичному суспільстві : зб. наук, праць / за ред. 

проф. В. І. Шкляра. Київ, 2001. 



 26 

27. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: 

навч. посібник. Київ, 2001. 

28. Стельмахова Олександра. Піаритись не можна зупинитись. Київ, 2019. 

29.  Суїні Кевін. Порадник прес-секретаря. Київ, 1995. 

30. Тихомирова Є. Зв’язки з громадськістю. Київ, 2001. 

31. Тодорова Оксана. Інновації в комунікаціях. Київ, 2015. 

32. Фоменко В.К. Прес-служби та інформаційні агентства : метод. матеріали. 

Суми, 2008.  

33. Холл Кіндра. Сторітелінг, який не залишає байдужим. Київ, 2020. 

34.  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник. Київ,  2013.  

 

Інформаційні ресурси 

35. Методологія моніторингу якості новин в онлайн-ЗМІ: 

https://imi.org.ua/monitorings/metodolohiya-monitorynhu-yakosti-novyn-v-

onlajn-zmi-i28331 

36. Міжнародна Федерація журналістів: www.ifj.org 

37. Українська Асоціація зі зв´язків з громадськістю: www.uapr.com.ua 

38. Велика Українська Енциклопедія: Агентство інформаційне  

39. Закон України «Про інформаційні агентства»: 

https://ips.ligazakon.net/document/Z950074  

40. Укрінформ: www.ukrinform.ua/  

41. УНІАН: www.unian.ua/  

42. Українські Новини: https://ukranews.com/  

43. Українські національні новини (УНН): www.unn.com.ua/  

44. РБК-Україна: www.rbc.ua/  

45. Інтерфакс-Україна: https://interfax.com.ua/ 

46. Регіональні Новини: https://regionews.ua/  

47. #Букви: https://bykvu.com/ 

48. Ассошіейтед Прес (США): https://apnews.com/ 

49. Ройтерз (Велика Британія): www.reuters.com/  

50. Франс Прес (Франція): www.afp.com/ 

51. Сіньхуа (Китай): www.xinhuanet.com/  

52. Кьодо (Японія): www.kyodonews.jp/  

53. Аль-Джазіра (Катар): www.aljazeera.com/  
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