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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни – дослідження особливостей формування 
позитивного іміджу та вдалої піар-компанії, що сприяє розвитку туристичної фірми, 
виступаючи як основа правильної маркетингової політики, створення якісного 
туристичного продукту, оптимізації роботи туристичної компанії для залучення нових 
клієнтів.  

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу «Іміджеологія та 
PR в туризмі» викладається магістрам після засвоєння навчальних дисциплін освітнього 
рівня «бакалавр». 
 Мета курсу – надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості 
провадження PR-роботи та ресурсів туристичної компанії щодо можливості їх 
використання в туристичній діяльності для формування іміджу організацій і 
різноманітних послуг у туристичній сфері. 

Завдання дисципліни: 
− ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в розвитку туристичного бізнесу; 
− визначити специфіку формування іміджу та PR-повідомлень туристичної фірми, 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 Public Relations; 
− визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в індустрії туризму.  
 
Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 
- імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління; 
- іміджмейкінг у системі Public Relations; 
- формування іміджу туристичної компанії; 
- принципи і функції Public Relations; 
- професії у діяльності Public Relations; 
- поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері Public Relations;  
- поняття піару, визначення та їх сутність; 
- історію появи та розвитку Public Relations у світі, етапи формування та   розвитку   
сучасного піару у Західній Європі та США; 
- реклама і Public Relations; 
- відмінності Public Relations від пропаганди та реклами; 
- маркетинг і Public Relations; 
- напрямки Public Relations; 
- брендинг і Public Relations: поняття бренду, брендингу та їх  використання у піар-
діяльності; 
  підприємств сфери послуг; 
- позиціонування у піар-діяльності; 
- комунікаційне управління брендом; 
вміти: 
- визначати цільові групи громадськості для роботи у сфері Public Relations;  
- досліджувати зв’язки із громадськістю, застосовуючи методи, підходи;  
- досліджувати діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг; 
- визначати основні напрямки діяльності PR-служби;  
- формувати PR-звернення та створення PR-подій.  

 
ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (20 год.), 
організації самостійної роботи студентів (112 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, 
але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної 
форми навчання під час семестрe. Під час викладання дисципліни використовуються 
методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація презентації з 
картами, графіками, фото та відеосюжетами); практичні (практичні роботи); робота з 
підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота студентів).  
   

Навчальний контент 
 Перелік тем (загальні блоки) Результати навчання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Імідж туристичної організації 
1 Тема 1. Образ та імідж: сутність і 

визначення 
 

 

знати: 
- поняття іміджу, роль іміджу в діяльності 
туристичної фірми;  
- різниця між поняттями “образ” та “імідж”;   
- природа впливу образу на свідомість 
людини; 
- зорові образи, звукові образи; 



- властивості торговельної марки 
і фірмового стилю зі створення образу фірми 
або послуги; 
- класифікація іміджу;  
- управління іміджем;  
- ринок послуг і ринок символів. 

2 Тема 2. Об’єкти і методи формування 
іміджу в туристичній сфері 

знати: 
- об’єкти формування іміджу;  
- інструменти формування іміджу; 
- прийоми формування іміджу: приєднання 
клієнта, вкладена дія, зміна каналу 
прийняття, “Диво” й наступні розповіді про 
нього, натяк; 
- психологічні аспекти створення образу: 
завдання фахівців-психологів у створенні 
іміджу; залучення та утримання уваги 
аудиторії, нейролінгвістичне програмування, 
метод когнітивного диссонансу, сугестія, 
трансактний аналіз, психологічні особливості 
сприйняття повідомлень; 
- використання стереотипів для створення 
потрібного образу.  

3 Тема 3. Загальні поняття і цілі 
формування фірмового 
стилю туристичної організації 
 

знати: 
- визначення фірмового стилю;  
- мета формування фірмового стилю;  
- основні елементи фірмового стилю:  
товарний знак, фірмовий шрифтовий напис 
(логотип), фірмовий блок, фірмове гасло 
(слоган), фірмовий колір (кольори), фірмовий 
комплект шрифтів, інші фірмові константи. 
- носії фірмового стилю: елементи 
діловодства; реклама в пресі; друкована 
реклама; радіо- і телереклама; рекламні 
сувеніри; зовнішня реклама; засоби 
пропаганди; виставочний стенд; документи і 
посвідчення. 
- визначення товарного знака;  
- захист товарного знака;  
- реєстрація товарних знаків;  
- типи товарних знаків;  
- функції товарного знака: гарантія якості; 
функція, що індивідуалізує; рекламна 
функція; охоронна функція;  
- рекомендації з використання товарного 
знака; 
- підходи до формування марочної назви. 
- рівні сприйняття бренду;  
- характеристики успішної назви; 
- значення ролі торговельної марки для 
успіху туристичної послуги; 
- характеристика найвідоміших марочних 
назв туристичних фірм і послуг. 



- тлумачення поняття фірмового стилю у 
вузькому і широкому розумінні. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Заходи Public Relations у роботі туристичної організації 
4 Тема 4. Визначення і завдання Public 

Relations  
знати: 
- визначення Public Relations (пропаганди);  
- формування іміджу як одне із завдань Public 
Relations;  
- зв’язок з громадськістю;  
- способи просування і розповсюдження 
інформації;  
- етапи розробки ефективної програми 
проходження інформації; 
- рішення про засоби розповсюдження 
інформації; 
- робота прес-служби туристичної 
організації;  
- стимулювання співробітників організації, 
які беруть участь у маркетинговій 
діяльності; 
- вибір засобів зв’язків із громадськістю;  
- запровадження в життя плану з формування 
громадської думки. 

5 Тема 5. Види і цілі заходів з Public 
Relations  

знати: 
- основні цілі заходів з Public Relations;  
- план заходів із Public Relations; 
- спеціальні PR-заходи: дні відкритих дверей; 
перерізання стрічок; участь у виставках,  
виступи перед аудиторією, банкети, 
фуршети, інтерв’ю, проведення конгресів, 
прес-конференцій, інші PR-акції; 
- моніторинг преси; 
- бажані та справжні результати правильного 
Public Relations .  

6 Тема 6. Реклама (publicity) як один із 
різновидів Public Relations 
 
 

 

знати: 
- визначення реклами;  
- реклама як одна з форм створення 
позитивного іміджу; 
- планування і впровадження кампанії 
реклами;  
- інформаційні зв’язки як засіб 
розповсюдження інформації;  
- контрольоване та неконтрольоване 
розповсюдження інформації;  
- особливості роботи зі ЗМІ; 
- використання реклами для виходу на нові 
туристичні ринки. 

7 Тема 7. Практичні рекомендації щодо 
зв’язків із громадськістю в 
туристичній сфері 

знати: 
- заходи Public Relations у періоди криз;  
- “штучні” новини як засіб привернути увагу 
до діяльності фірми;   
- підготовка та аналіз звітів про проведені 
заходи Public Relations;  



- критерії ефективності заходів щодо 
формування громадської думки.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Особливості створення і сприйняття образу туристичної 
організації та туристичної послуги 

8 Тема 8. Етичні аспекти формування 
образу туристичної організації та 
туристичної послуги 

знати: 
- етичні аспекти формування образу 
туристичної організації; 
- імідж туристичної послуги;  
- співвідношення туристичної послуги та 
образу послуги;  
- “дикий маркетинг” у туристичній галузі.  

9 Тема 9. Вплив сучасних 
інформаційних технологій на 
формування образів у туристичній 
сфері 

знати: 
- комп’ютерні технології в туризмі: історія 
розвитку та сфери використання;  
- потенціал світових комп’ютерних мереж у 
створенні іміджу туристичної фірми чи 
послуги; 
- обмін інформацією з використанням 
інформаційних технологій між 
підприємствами і споживачами послуг; 
- перспективи розвитку цифрових технологій 
у напрямі формування іміджу фірм і послуг: 
переваги та недоліки; 
- поліграфічні технології як інструмент 
створення іміджів у туристичній сфері;  
- роль електронних засобів масової 
інформації у створенні іміджів.  
 

Формування програмних компетентностей 
 

Компетенція Шифр 
компетенції 

Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел  ЗК6. 
Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань  ЗК7. 
Навички використання інформаційних та комунікативних технологій  ЗК8. 
Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел  ЗК6. 
Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань  ЗК7. 
Навички використання інформаційних та комунікативних технологій ЗК8. 
Знання та розуміння предметної області своєї професії  ФК1. 
Уміння застосовувати фахові знання на практиці  ФК2. 
Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління  ФК4. 
Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому 
та окремих його форм і видів  ФК5. 
Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної 
індустрії та її підсистем  ФК8. 
Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 
туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал  ФК10. 
Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні 
технології та офісну техніку  ФК11. 
Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні 
технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу  ФК12. 
Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 
ними ефективні комунікації  ФК13. 



Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до 
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, 
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання 
міжкультурних проблем у професійній практиці  ФК14. 
Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства ФК15. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу. 
  

Поточний контроль  

Змістовий модуль 
№1 

Змістовий модуль 
№2  

Змістовий модуль 
№3 

Модульний 
контроль 

Сума балів 
(залік) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 100 

    Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
  
 
 
 


