
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 

 

«GR-менеджмент» 

 

Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Соціологія 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Денна 1 1 4/120 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Краснопольська Тетяна Миколаївна, 

доцент кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська 

юридична академія», кандидат політичних наук, доцент 

Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 404 

контактний телефон: 048-719-88-07 

контактна електронна адреса: krasnopolskaya@onua.edu.ua 

 

Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Курс надає уявлення про сутність GR-менеджменту, що націлений на вирішення 

проблем утвердження і розвитку інституту публічно-приватного партнерства в 

державі. Управління діяльністю щодо налагодження взаємодії і відповідних 

комунікацій держави і суспільства (GR-діяльністю) або GR-менеджмент за 

світовою практикою стало функціональним завданням спеціально утворених 

структурних підрозділів як в органах публічної влади, так і в корпораціях. В 

рамках курсу передбачається дослідження сучасних моделей, технологій та 

інструментів GR-менеджменту, вітчизняного та зарубіжного досвіду GR-

діяльності. Крім того, курс спрямований на аналіз технологій лобістської 

діяльності та практики лобіювання за кордоном і в Україні, а також етичних питань 

GR і лобізму. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Формування у здобувачів уявлення про GR-менеджмент як інструмент впливу на 

формування і реалізацію політики та розвитку публічно-приватного партнерства. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне навантаження 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 20 24 76 120 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 



Шифр 

програмно

го РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

ПРН 03  
Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших 

аспектів суспільного життя. 

ПРН 08  
Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з 

питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема 

до осіб, які навчаються. 

ПРН 11  Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх у 

наукових доповідях, публікаціях. 

ПРН 13 

Забезпечувати розповсюдження соціологічних знань, консультування 

працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, 

політичних партій, громадських і комерційних організацій, мас-медіа при 

вирішенні соціально значущих завдань. 

ПРН 14 Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних та 

політичних досліджень для різних цільових аудиторій. 

ПРН 15 Організовувати, розробляти і проводити дослідження з діагностики, оцінки, 

оптимізації соціальних показників, процесів і відносин. 
 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної програми здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРН 14 знати сутність, моделі та механізми GR-

менеджменту, закономірності 

функціонування і розвитку сучасного 

лобізму 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення, усна 

презентація, аналіз 

даних, тестові 

завдання, екзамен 

ПРН 11 

ПРН 13 

розуміти проблеми GR-менеджменту, його 

технології та інструменти, визначати 

можливості використання ЗМІ та мережі 

Інтернет в GR 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, 

консультації 

обговорення, усна 

презентація, доповідь, 

тестові завдання, 

екзамен 

ПРН 08 

ПРН 14 

визначати закономірності функціонування 

і перспективи розвитку GR-менеджменту 

практичні заняття, 

самостійне 

навчання 

обговорення,  усна 

презентація, доповідь 

ПРН 08 

ПРН 11 

аналізувати форми взаємодії між 

державою та групами інтересів, виявляти 

явні та приховані технології лобізму; 

прогнозувати напрямки і динаміку 

лобістської діяльності 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, 

консультації 

обговорення, усна 

презентація, аналіз 

даних, доповідь 

ПРН 11 орієнтуватися в законодавчому 

регулюванні лобізму та особливостях 

лобістської діяльності в зарубіжних 

країнах та в Україні 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання,  

консультації 

обговорення, аналіз 

даних, тестові 

завдання, доповідь, 

екзамен 

ПРН 03 

ПРН 15 

аналізувати діяльність GR-служби та 

визначати її можливості в розвитку 

державно-приватного партнерства 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

усна презентація, 

аналіз даних, екзамен 

 

Зміст навчання 



Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, (год., форма 

навчання (ф/н)) 

Тема 1. GR-менеджмент: сутність поняття та 

ознаки. Теоретичні підходи до 

дослідження Government Relations 

ПРН 11 

ПРН 13 

ПРН 14 

2/2/8 (денна ф/н) 

Тема 2. Моделі та механізм GR-менеджменту: 

зарубіжний досвід 

ПРН 08 

ПРН 11 

ПРН 13 

ПРН 14 

2/2/8 (денна ф/н) 

Тема 3. Технології та інструменти GR-

менеджменту 

ПРН 08 

ПРН 11 

ПРН 13 

ПРН 14 

2/4/8 (денна ф/н) 

Тема 4. Структура сучасного лобізму: суб'єкти, 

об'єкти і предмет лобістської діяльності 

ПРН 08 

ПРН 11 

ПРН 14 

2/2/7 (денна ф/н) 

Тема 5. Технології лобістської діяльності ПРН 08 

ПРН 11 

2/2/8 (денна ф/н) 

Тема 6. Практика лобіювання за кордоном та 

специфіка лобістської діяльності в 

Україні 

ПРН 08 

ПРН 11 

2/4/8 (денна ф/н) 

Тема 7. Етика GR і лобізму ПРН 03 

ПРН 11 

ПРН 13 

ПРН 15 

2/2/7 (денна ф/н) 

Тема 8. Стратегії та моделі використання ЗМІ та 

мережі Інтернет в GR 

ПРН 08 

ПРН 11 

ПРН 13 

ПРН 14 

2/2/7 (денна ф/н) 

Тема 9. GR-служба в організації: особливості 

функціонування 

ПРН 03 

ПРН 15 

2/2/8 (денна ф/н) 

Тема 10. Сучасні напрямки та перспективи 

розвитку GR-менеджменту в Україні 

ПРН 08 

ПРН 14 

2/2/7 (денна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 

1. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : монографія / за ред. 

проф. Мігус І. П. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2014. 376 с. URL : 

https://www.academia.edu/35292876/МІНІСТЕРСТВО_ОСВІТИ_І_НАУКИ_У

КРАЇНИ. 

2. Базілевич Д., Нестерович В., Федоренко В. Інститут лобіювання в Україні та 

за кордоном : походження, проблеми, перспективи розвитку : науково-

інформаційне видання ; Інститут професійного лобіювання та адвокаті. К., 

2015. 105 с. 

3. Діалог суспільства і влади : європейські правові стандарти та досвід : Збірка 

документів. Пер з іноз. мов / За заг. ред. В. М. Литвина. К. : Парламентське 

вид-во, 2011. 480 с. 

4. Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі 

державного управління сталим розвитком регіонів України: теорія, 

методологія, практика : моногрaфiя. Миколаїв : ПП Ємельянова Т.В., 2012. 

420 с. 

5. Квітка С.А. Державне управління формуванням партнерських відносин між 

владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія. Дніпро : 

Грані, 2017. 268 с. 

6. Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю: наукові основи, 

методика, практика : підручник. 3-є вид., доп. і перероб. К. : Вид. дім «Києво-



Могилянська академія», 2009. 831 с 

7. Мацкевич Р.М. Політико-правові засади формуваня інституту лобізму в 

Україні: монографія. Одеса : Фенікс, 2013. 168 с. 

Інтернет ресурси: 

http://www.president.gov.ua – Офіційне представництво Президента України. 

http://www.rada. o .ua/  – Офіційний портал Верховної Ради України. 

http://www.kmu. o .ua/  – Офіційний портал органів виконавчої влади України. 

http://gr-news.ru/team/ – Інтернет портал про цивілізований лобізм та GR. 

http://grukraine.com.ua/ – Українська асоціація професіоналів у сфері GR і 

лобістів. 

 

Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-

dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 80 

 лекції 10 

 практичні заняття 50 

 індивідуальні завдання 10 

 тестові завдання 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 20 

 письмова компонента  - 

Разом за дисципліну 100 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня кількість год. 

на кожен вид (денна 

форма) 

Кількість кредитів/год. 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 44 

лекційні заняття, год. 20 

практичні заняття, год. 24 

семінарські заняття, год. - 

лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 76 

контрольні роботи, к-сть/год. 10 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 10 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 56 

Екзамен + 

Залік - 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, пошук прикладів 

в сучасних соціально-політичних процесах є необхідною умовою 

успішного засвоєння курсу. 

 


