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Модуль І. Теоретичні основи PR-діяльності
Тема 1. Загальна характеристика системи PR – технологій
1. У чому полягає сутність системи зв’язків з громадськістю? Назвіть її основні
елементи.
2. Дайте характеристику прямого і зворотного зв’язку фірми з
цільовою аудиторією.
3. Які ви знаєте суб’єкти і об’єкти системи зв’язків з громадськістю? У чому
полягає їх взаємозв’язок та взаємодія?
4. У чому полягає сутність цільової аудиторії? Дайте її характеристику. Фірмовий
знак, його сутність і роль у системі зв’язків з громадськістю.
5. Канали передачі інформації та їхня роль у системі зв’язків з громадськістю.
6. Що таке звернення? Його елементи і роль у зв’язках з громадськістю.
7. Назвіть основні функції системи зв’язків з громадськістю і дайте їх
характеристику.
8. Охарактеризуйте два основні аспекти функціонування системи зв’язків з
громадськістю.
Тема 2. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з
громадськістю в туризмі
1. У чому полягає сутність іміджу? Назвіть його основні характеристики.
2. Корпорація як об’єднання людей з метою спільної діяльності.
3. Корпоративний імідж: сутність, шляхи формування, основні характеристики.
4. Назвіть основні складові корпоративного іміджу. Яку роль відіграють зв’язки
з громадськістю в їх формуванні та функціонуванні?
5. У чому полягає сутність фірмового стилю?
6. Інформаційний дизайн, його місце і роль у зв’язках з громадськістю.
7. Архітектурній дизайн та його роль у формуванні корпоративного іміджу.
8. Оформлювальний дизайн та його складові.
9. Зовнішній вигляд, стиль поведінки, особиста культура працівників та їхній
вплив на імідж корпорації (фірми).
10. Стиль управління та його роль у забезпеченні ефективних зв’язків з
громадськістю.
11. Стиль взаємовідносин як важливий елемент корпоративного іміджу.
12. Відносини з державними закладами та їхній вплив на формування іміджу
фірми.
13. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні корпоративного іміджу.
14. Особистий імідж керівника (лідера) та його роль у формуванні
корпоративного іміджу.
15. Форми і методи просування та використання корпоративного іміджу у
зв’язках з громадськістю.
Тема 3. Основні документи по зв’язкам з громадськістю, що застосовуються
в туризмі
1. У чому полягає сутність і необхідність системи масової комунікації?
2. Назвіть основні елементи системи масової комунікації та охарактеризуйте їх.
3. Охарактеризуйте системні відносини засобів масової комунікації.
4. Назвіть основні принципи формування і функціонування системи масової
комунікації та охарактеризуйте їх.
5. Дайте характеристику зв’язку як основного чинника системи засобів масової
комунікації.
6. Зв’язок у сучасній Україні та перспективи його розвитку.
7. Сутність та основні характеристики так званого інформаційного суспільства.
8. Взаємодія зв’язку в Україні з державними, громадськими та ринковими
(економічними) структурами.
9. Назвіть основні тенденції розвитку системи зв’язку.
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Тема 4. Дослідження в системі PR – технологій
1. Чим пояснюється об’єктивна необхідність дослідження в системі ЗЗГ (PR)?
2. У чому сутність соціологічних досліджень та їх призначення?
3. Розкрийте поняття програми дослідження та її структури.
4. Назвіть основні типи соціологічних досліджень, їхні характерні риси та
призначення.
5. Що таке гіпотеза дослідження? Її місце та роль у дослідженні.
6. У чому сутність об’єкта дослідження?
7.
Які загальнонаукові методи використовуються у процесі дослідження?
8. Визначте основні спеціальні методи соціологічного дослідження і розкрийте
їхню роль у дослідженні.
9. Які сучасні соціальні, політичні, економічні, культурні, інформаційні
проблеми потребують фундаментального дослідження?
10. Розкрийте методи та інструментарій маніпулятивних технологій у системі
зв’язків з громадськістю.
11. Самостійно розробіть програму конкретного емпіричного дослідження в
системі ЗЗГ і проведіть дослідження за програмою.
Модуль II. Організація PR-діяльності в туризмі
Тема 5. Планування та організація проведення PR-кампанії в туризмі
1. Якими чинниками зумовлені становлення й розвиток організаційних форм
управління зв’язками з громадськістю?
2. Визначте основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з
громадськістю.
3. З яких елементів складається структура служби зв’язків з громадськістю
простої системи управління?
4. Чим зумовлена необхідність планування зв’язків з громадськістю?
5. Назвіть види планів зв’язків із громадськістю та охарактеризуйте їх.
6. Дайте характеристику довгострокового (стратегічного) плану зв’язків із
громадськістю та назвіть його складові.
7. Охарактеризуйте оперативний план зв’язків з громадськістю, його зміст і роль
у діяльності фірми (організації).
8. У чому полягає сутність програми зв’язків з громадськістю? Назвіть її
складові.
9. Охарактеризуйте процес розробки і реалізації програми зв’язків з
громадськістю.
10. Кампанія зі ЗЗГ, її сутність та основні складові.
11. Назвіть основні правила підготовки і використання реклами.
Тема 6. Засоби масової інформації та організація роботи з ними
1. У чому полягає сутність і завдання засобів масової інформації?
2. Преса, її види, можливості та завдання.
3. Радіо та його можливості під час здійснення зв’язків з громадськістю.
4. Телебачення, його сутність, можливості та роль у здійсненні зв’язків з
громадськістю.
5. Назвіть види телекомпаній. Особливості їх функціонування.
6. Охарактеризуйте функції засобів масової інформації.
7. Права та обов’язки засобів масової інформації.
8. Дайте характеристику механізму взаємодії служби зв’язків з громадськістю зі
ЗМІ.
9. Назвіть основні елементи механізму передачі повідомлень службою зв’язків з
громадськістю засобам масової інформації.
10.Позитивний і негативний зворотний зв’язок у механізмі взаємодії служби
зв’язків з громадськістю із засобами масової інформації.
11.Назвіть основні напрями діяльності спеціалістів служби ЗЗГ із встановлення
комунікацій зі ЗМІ.
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Тема 7. PR – технології в туризмі
1. У чому полягає сутність туристичної сфери життєдіяльності суспільства?
2. З яких елементів складається система зв’язків з громадськістю у туризмі?
3. Розкрийте сутність і роль звернення (повідомлення) у туристичних зв’язках з
громадськістю.
4. У чому полягає сутність і види цільової аудиторії у туристичних зв’язках з
громадськістю? Які є її види?
5. Які напрями досліджень у межах системи туристичних ПР є основними?
6. У чому полягають сутність і призначення комунікативних стратегій?
7. Які основні завдання виконує система зв’язків з громадськістю у туристичній
сфері?
8. Назвіть основні функції системи туристичних зв’язків з громадськістю і
розкрийте їхню сутність.
9. Які основні комунікації використовуються у відносинах з закордонними
компаньйонами?
10. Назвіть чинники, що визначають готовність фірми до будь-якої кризової
ситуації та до її подолання.
11.Визначте принципи діяльності служби зв’язків з громадськістю в період
виходу з кризової ситуації.
Тема 8. PR і відносини підприємств туристичної галузі з органами влади
1. Назвіть законодавчі органи влади та охарактеризуйте зв’язки з ними.
2. Охарактеризуйте зв’язки із закладами виконавчої влади та їхню роль в
економічній діяльності.
3. Правові основи економічної діяльності.
4. Зв’язки із закладами судової влади та прокуратури, їхня роль у захисті прав
фізичних і юридичних осіб.
5. У чому полягає принцип колективної відповідальності та ділового
партнерства?
6. Охарактеризуйте систему зв’язків виробничих та комерційних структур з
органами державної влади.
7. Лобіювання як один із основних методів системи зв’язків з громадськістю.
8. Легітимне використання лобіювання як механізму впливу на прийняття рішень
законодавчими, виконавчими та судовими органами влади.
9. Які цілі лобіювання в сучасній український економіці? Назвіть основні
напрями діяльності лобістів.
10. Які ви знаєте напрями впливу бізнесу на урядові кола і законодавчу владу?
11. У чому полягають сутність і функції зв’язків з громадськістю у державній
фінансовій сфері?
12. Охарактеризуйте роль зв’язків з громадськістю у правильному виборі
інвесторів.
Тема 9. Міжнародні зв’язки з громадськістю, їх вплив в туризмі
1. У чому полягає сутність системи міжнародних зв’язків з громадськістю?
Назвіть її основні складові та охарактеризуйте їх.
2. Назвіть об’єкти та суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.
Охарактеризуйте прямий і зворотний зв’язок між ними.
3. Імідж країни (держави), його сутність і роль у міжнародних зв’язках з
громадськістю.
4. За якими ознаками формується позитивний і негативний імідж країни?
5. Що являє собою система сучасних міжнародних комунікацій?
6. У чому полягає двох основних тенденцій розвитку системи міжнародних
комунікацій: глобалізації і персоналізації зв’язку.
7. Визначте основні напрями розвитку технічної та технологічної бази системи
міжнародних комунікацій.
8. Яку роль в економічному розвитку, запобіганні або розв’язанні конфліктів
відіграє система міжнародних зв’язків з громадськістю?
9. Охарактеризуйте сучасну систему міжнародних зв’язків України та тенденції
їхнього розвитку.

