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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни  

Оволодіння сучасними концепціями управління компанією з 

позиції соціально-орієнтованого менеджменту та маркетингу, 

методами аналізу та оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності компанії та взаємодії з державними (суспільними) 

структурами; введення в сферу сучасних знань про управління 

взаємовідносинами бізнесу та громадського сектору з державою. 

Тривалість  
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год, практичні заняття 40 

год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання  

Лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, робота з аналізу 

ситуацій, ділові  ігри. 

Система поточного та 

підсумкового 

контролю  

Поточний контроль виконання навчальних завдань; виконання 

завдань самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота. 

 Підсумковий контроль: ПМК  

Базові знання   

вивчення цієї дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, 

як «Економічний аналіз», «Економіка підприємства», «Фінанси 

підприємства», «Планування діяльності підприємства». 

Мова викладання  Українська  

  

  

http://www.mened.puet.edu.ua/
http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

ПР 2. Ідентифікувати проблеми в 

організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПР 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї;  

ПР 5. Планувати діяльність бізнес-

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПР 10. Демонструвати лідерські 

навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних 

задач;  

ПР 11. Забезпечувати особистий 

професійний розвиток та планування 

власного часу. 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими бізнес-організація 

визначає подальші напрями розвитку бізнесу, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани;  

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

СК5. Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління та 

адміністрування бізнесом та бізнес-організацією; 

СК10. Здатність до управління бізнес-організацією 

та її розвитком. 

  

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

 Модуль 1. Основи процесів лоббіювання і здійснення взаємодії 

з державними органами 

Тема 1. 

Government Relations 

(GR) як об’єкт аналізу 

і специфічна сфера 

управління 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання  

самостійної роботи; 

тестування  

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 2. 

Лоббіювання і 

взаємодія з 

державними 

органами. 

Особливості 

міжсекторальної та 

міжорганізаційною 

взаємодії. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання  

самостійної роботи; 

тестування  

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 3. 

Політико-

управлінські мережі в 

процесі просування 

державних рішень 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання  

самостійної роботи; 

тестування  

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 4. 

Взаємодія з 

держаними органами: 

зовнішнє соціально-

політичне середовище 

GR менеджменту 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання  

самостійної роботи; 

тестування  

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 5. 

Взаємодія з 

держаними органами: 

внутрішня структура 

роботи по взаємодії 

компанії на державні 

органи влади 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання  

самостійної роботи; 

тестування  

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Модуль 2. Управління системою GR менеджменту у бізнес-структурах 

Тема 6. 

Аналіз, проектування 

та імплементація 

сучасних процесів GR 

менеджменту у 

систему управління 

бізнесом 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування 

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 7. 

Планування GR-

кампаній на 

підприємстві 

(організації) 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 8. 

Реалізація GR-

технологій впливу на 

прийняття державних 

рішень 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 9. 

Сучасні форми 

організації роботи 

GR-служби компанії 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 9. 

Специфіка GR-

менеджменту у 

великих корпораціях 

та ТНК 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати матеріали, 

рекомендовані викладачем, за темою 

 

Інформаційні джерела 

1. GR. Взаємодія бізнесу та органів влади: підручник та практикум для 

бакалаврату та магістратури. За ред. Є.І. Марковської. Юрайт. 2017. 304 с.  

2. Нікітін А.С., Шатілов А. Б., Муляр С.М., Вечернін Д. С. GR для малого та 

середнього бізнесу. Версія 2.0. Проспект. 2018. 144 с. 

3. Публічне лобіювання: навч. посіб. Під заг. ред. канд. філос. наук Р. Кобця, 

канд. істор. наук С. Панциря. Фонд “Європа ХХІ”. 2008. 160c. 

4. Катлин Скотт. Паблик рилейшнз: теория и практика. ВД "Професіонал". 

2001. 422 с. 

5. Белоусов,  А.  Б.  Лоббизм  как  политическая. УрО  РАН,  2005. 

6. Вуйма,  А.  Ю.  Лоббирование.  Как  добиться  от  власти  нужных решений. 

Питер  Пресс. 2008. 

7. Берлин А.Д., Григор Г. Э. Корпоративный  лоббизм. Теория и практика. 

Издательский дом Международного университета. 2005. 

8. Аги, У., Кэмерон, Г., Олт, Ф., Уилкокс, Д. Самое главное в PR : пер. с англ. 

СПб. : Питер. 2014. 435 с. 

9. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров : учебник. ИКФ 

«Экмос». 2002. 342 с. 



10. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия 

бизнеса и гражданского общества с государством. Под ред. Л. В. Сморгунова 

и Л. Н. Тимофеевой. РОССПЭН. 2012. 457 с. 

11. Чари, Р., Хоген, Дж. Мерфи, Г. Мировая компаративистика регулирования 

лоббистской деятельности. Центр по изучению проблем взаимодействия 

бизнеса и власти. 2012. 335 с. 

12. Рейтерович І. В. Особливості предметного поля government relations. 

Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. DOI: 10.32702/2307-

2156-2019.1.27  

13. Болотіна Є. В., Фоміченко І. П., Шашко В. О. Управлінські технології 

комунікативного менеджменту. Бізнес-Інформ. №9. 2018. С. 212-219. 

14. Соловей Д. Government relations vs лобізм: чим вони відрізняються. 

Юридична газета. 2020. №15 (721). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-

eksperta/government-relations-vs-lobizm-chim-voni-vidriznyayutsya.html  

15. Валенко А. Світовий досвід GR-менеджменту. Юридична газета. 2021. 

№14 (744). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/svitoviy-dosvid-

grmenedzhmentu.html  

16. Лошакова Н. GR-менеджмент: какие инструменты уже не помогают 

украинскому бизнесу достучаться до власти. Delo.ua. 2021. URL: 

https://delo.ua/business/kak-izmenilsya-gr-menedzment-v-pandemiinuyu-eru-i-

kakie-instrumety-segodnya-pozvolyayut-ukrainskomu-biznesu-dostucatsya-do-

vlasti-389432/ 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/government-relations-vs-lobizm-chim-voni-vidriznyayutsya.html%2015
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/government-relations-vs-lobizm-chim-voni-vidriznyayutsya.html%2015
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/government-relations-vs-lobizm-chim-voni-vidriznyayutsya.html%2015
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/svitoviy-dosvid-grmenedzhmentu.html
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/svitoviy-dosvid-grmenedzhmentu.html
https://delo.ua/business/kak-izmenilsya-gr-menedzment-v-pandemiinuyu-eru-i-kakie-instrumety-segodnya-pozvolyayut-ukrainskomu-biznesu-dostucatsya-do-vlasti-389432/
https://delo.ua/business/kak-izmenilsya-gr-menedzment-v-pandemiinuyu-eru-i-kakie-instrumety-segodnya-pozvolyayut-ukrainskomu-biznesu-dostucatsya-do-vlasti-389432/
https://delo.ua/business/kak-izmenilsya-gr-menedzment-v-pandemiinuyu-eru-i-kakie-instrumety-segodnya-pozvolyayut-ukrainskomu-biznesu-dostucatsya-do-vlasti-389432/


Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (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. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 

  

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується 

через поточне оцінювання  

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

2 семестр 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (1 бал); захист домашнього 

завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання 

навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)  

50 

Модуль 2 (теми 6-9): відвідування занять (1 бал); захист домашнього 

завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання 

навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом за семестр 100 

  

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

 


