
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ



Обсяг - 5 кредитів, 150 

годин, в т.ч. 36 год. лекцій, 

34 год. практичних занять, 

80 год. самостійна робота

Підсумкова форма 

контролю

ЕКЗАМЕН

Період навчання

3 курс бакалаврату

5-й семестр

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

теоретичні та практичні основи діяльності прес-служб в органах 

державного управління та у бізнес-структурах 

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСИЦПЛІНИ:

засвоєння основних понять та особливостей інформаційної роботи у прес-службах, 

забезпечення вироблення навичок і умінь творчого підходу до вирішення практичних 

завдань, оволодіння практикою ефективної організації комунікацій суб’єктів 

інформаційного простору з ЗМІ.



Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.

Здатність формувати

інформаційний контент;

здатність створювати

медіапродукт;

здатність організовувати й 

контролювати командну

професійну діяльність.

Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.

Здатність вчитися і оволодівати

сучасними знаннями.

Визначеність і наполегливість щодо

поставлених завдань і взятих обов’язків.

Здатність ефективно просувати

створений медійний продукт;

здатність до провадження

безпечної медіадіяльності.

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.

Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.

Здатність спілкуватися іноземною

мовою.

Здатність працювати в команді.



Становлення, принципи діяльності та функції 

прес-служб 

Роль прес-служб у забезпеченні прав  

журналістів на отримання інформації

Структура та організація роботи прес-служби Жанри інформаційної продукції прес-служб

Особливості роботи прес-служб організацій  

різних сфер діяльності

Система взаємодії прес-служб із представниками 

засобів масової інформації

Законодавча база функціонування прес-служб в 

Україні

Технології та методи роботи прес-служб із 

працівниками засобів масової інформації



Робоча програма дисципліни Лекційний матеріал

Методичні вказівки до проведення 

практичних занять

Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної роботи

Тестові завдання Проблемні наукові публікації



доктор економічних наук,

професор
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