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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Сьогодні органам державної влади й управління з метою оптимізації 
своєї діяльності необхідна підтримка громадськості, ефективний зворо-
тний зв’язок між державою та суспільством. У межах вирішення цього 
генерального завдання особливої актуальності набуває використання за-
собів, методів, прийомів і процедур інноваційної для України соціально-
культурної технології “паблік рилейшнз” — зв’язки з громадськістю, 
спрямованих на забезпечення діалогових відносин між державою та її 
громадянами, урахування та цілеспрямоване формування громадської 
думки, стимулювання громадянської активності, підвищення авторитету 
та довіри до органів державної влади й управління. Актуалізація комуні-
кативного аспекту становить важливий напрям підвищення ефективності 
державного управління. 

Слід визнати, що в Україні лишається невирішеною проблема підго-
товки спеціалістів-професіоналів у сфері паблік рилейшнз (ПР) у держа-
вних установах, відсутні вітчизняні повноцінні навчальні програми та 
підручники, в яких би глибоко висвітлювались концептуально-
категоріальні та технологічні основи ПР як важливої теоретико-
прикладної складової процесу державного управління. 

Мета вивчення дисципліни “Паблік рилейшнз у державних устано-
вах” — засвоєння сутності, змісту й особливостей прояву ПР (зв’язки з 
громадськістю) як науки та мистецтва управління процесом комунікації 
між організацією та її цільовими групами громадськості з метою форму-
вання громадської думки в бажаному для організації напряму за підтри-
мки засобів масової комунікації на основі зворотного зв’язку. 

У результаті вивчення дисципліни “Паблік рилейшнз у державних 
установах” студент повинен знати: 

• загальнотеоретичну концепцію феномена паблік рилейшнз; 
• сутність, зміст, функції ПР у державних установах; 
• соціально-психологічні особливості ПР в управлінні суспільними 

процесами; 
• механізм формування громадської думки як предметної площини 

ПР-діяльності в державних установах; 
• соціологічні методи дослідження громадської думки; 
• методи сегментації громадськості на цільові групи як засіб ефек-

тивності впливу в контексті ПР-діяльності; 
• принцип позиціювання як алгоритм формування й управління по-

зитивним іміджем; 
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• місце і роль ПР у системі органів державного управління на при-
кладі роботи прес-служб у структурах апаратів Адміністрації Пре-
зидента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України в умовах системної трансформації українського суспільс-
тва; 

• значення ПР як нової для України форми оптимізації функціону-
вання механізму державного управління, адекватної принципам 
сучасного рівня демократії. 

Студент повинен уміти: 
• застосовувати набуті знання у своїй повсякденній професійній дія-

льності; 
• користуватися рекомендованою літературою та іншими літератур-

ними джерелами. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПАБЛІК  РИЛЕЙШНЗ  У  ДЕРЖАВНИХ  УСТАНОВАХ”  

№ 
п/п Назва теми 

1 Паблік рилейшнз (ПР). Аналіз зарубіжного досвіду і сучасний стан ПР 
в Україні 

2 Паблік рилейшнз як функція управління процесом комунікації 
3 Громадська думка як предмет вивчення та аналізу в ПР 
4 Сучасний інструментарій ефективних комунікацій з масовою  

свідомістю 
5 Типологія спеціальних інформаційних служб у державних  

установах, що забезпечують зв’язки з громадськістю 
6 Місце та роль паблік рилейшнз у системі органів державного управ-

ління 
7 Стратегія створення позитивної репутації державної установи  

засобами паблік рилейшнз 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПАБЛІК  РИЛЕЙШНЗ  У  ДЕРЖАВНИХ  УСТАНОВАХ”  

Тема  1 .  Паблік рилейшнз (ПР). Аналіз зарубіжного досвіду  
і сучасний стан ПР в Україні 

Визначення ПР. Аналіз досвіду зарубіжної практики ПР: Е. Бернайз, 
Д. Грюніг, Р. Харлоу, С. Катліб, А. Сентер, Г. Брум, Д. Доті, Дж. Бергер, 
Л. Кортленд, І. Сендідж, В. Фрайбургер, Ф. Котлер, С. Блек, Е. Мак-
Карті та ін. 

Інституалізація ПР у США. Ідея прагматичної доцільності інформу-
вання громадськості як фундаментальна доктрина паблік рилейшнз в 
американському суспільстві. Стан ПР в Україні. Глобалізація ПР як 
професійної системи. Міжнародна асоціація паблік рилейшнз (IPRA). 

Кваліфікаційні вимоги до особистих якостей ПР-спеціалістів. Освіта 
фахівців з паблік рилейшнз. Питання етики ПР: Афінський кодекс, Ко-
декс професіональних вимог до практики паблік рилейшнз.  

Література [1; 3; 4; 6; 13; 14; 16; 24; 27; 28; 45; 46; 49; 50] 

Тема  2 .  Паблік рилейшнз як функція управління процесом  
комунікації 

Комунікація як двосторонній процес обміну інформацією. Врахуван-
ня людського фактора як найголовнішого в процесі комунікації. Зворот-
ний зв’язок — основа успіху функціонування паблік рилейшнз. 

Поняття громадськості. Визначення цільових груп громадськості. 
Типологізація цільових груп громадськості. Географічний підхід. Демо-
графічний підхід. Психографічний підхід до особливостей людей (ура-
хування їх емоційного стану, ціннісних орієнтацій, особливостей пове-
дінки, мотивації дій, стилю життя та ін.). 

Література [1; 3; 6; 13; 14; 16; 21; 24; 27; 31; 32; 35; 40]  

Тема  3 .  Громадська думка як предмет вивчення та аналізу в ПР 

Визначення громадської думки. Природа громадської думки. Функції 
громадської думки: експресивна, консультативна, дирек-тивна, оцінна, 
критична, діагностична, контролююча, нормативна, прогностична, ви-
ховна. 
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Характерні ознаки громадської думки: спрямованість, інтенсивність, 
стабільність, інформаційна насиченість. Настанова і громадська думка. 
Відмінність між настановами та думками. Індивідуальні орієнтації як 
основа настанови. Вплив на настанови.  

Головна мета формування громадської думки. Технологія реалізації 
механізму формування громадської думки як послідовність таких дій: 

• заявити про себе; 
• привернути та втримати увагу; 
• викликати інтерес; 
• зняти напругу та недовіру; 
• ініціювати бажання; 
• спонукати суспільство до бажаної для організації дії; 
• удосконалювати імідж (підвищувати рейтинг) організації. 
Основні види діяльності ПР щодо формування громадської думки.  
Дослідження громадської думки як складова ефективності ПР. Типи 

досліджень: аналіз, спостереження, опитування, експеримент. Громад-
ська думка та її використання в соціальному управлінні. 

Література [1; 3; 15; 16; 21; 24; 27–29; 33; 34; 36; 45; 46; 48] 

Тема  4 .  Сучасний інструментарій ефективних комунікацій  
з масовою свідомістю 

Особливості психології масової свідомості: стереотипність, здатність 
до наслідування, консервативність, емоційна реагентність на інформа-
цію.  

Ефект емоційного резонансу — важливий чинник успішного впливу 
ПР, що дозволяє оминути раціональні фільтри масової свідомості. Мі-
фологізація повідомлення. Роль міфів як своєрідного банку даних ви-
значеного набору сюжетів, що задають чітку інтерпретацію картини сві-
ту, колективного досвіду людства. Технологія позиціювання як переклад 
комунікативних взаємодій на потреби аудиторії: відбір, виділення, пере-
клад і трансляція. 

Імідж як основний структурний елемент моделі комунікації з масо-
вою свідомістю. Візуальні символи як важливі складники менталітету 
людини та життєві сили в побудові людської уяви. Орієнтованість сим-
волічної організації повідомлень на фізіологічні особли- 
вості функціонування мозку людини як біосоціальної істоти. 

Створення “спеціальних” подій та їх адаптація до контексту повсяк-
денної реальності. Роль ПР як “соціальної мімікрії” у досягненні стану 
динамічної рівноваги з зовнішнім середовищем. 

Література [7; 8; 15–17; 23; 25; 31; 32; 35; 38; 42–44; 48; 49] 
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Тема  5 .  Типологія спеціальних інформаційних служб  
у державних установах, що забезпечують  зв’язки  
з громадськістю 

Зв’язки з громадськістю як функція соціального управління. Сутність 
соціального управління: взаємодія суб’єктів та об’єктів управління за 
допомогою прямих (від суб’єктів до об’єктів) і зворотних (від об’єктів 
до суб’єктів) зв’язків. Наявність прямих і зворотних зв’язків як необхід-
на умова оптимального функціонування й роз- 
витку суспільства. 

Ідеї “демократії співучасті” як базові для реалізації комунікативної 
політики в державних установах та як необхідна умова для ра-
ціоналізації інформаційної взаємодії у процесі прийняття управлінських 
рішень. Інформаційна взаємодія: володіння інформацією, ініціація обмі-
ну, процедури отримання, критерії оцінки, канали і способи поширення 
інформації як матерії управління. 

Типологія спеціальних інформаційних служб у державних установах, 
що забезпечують зв’язки з громадськістю: інформаційні управління, 
управління внутрішньої політики, інформаційно-ана-літичні підрозділи, 
прес-служби, управління і центри громадських зв’язків. 

Література [2; 9–12; 15; 18–20; 22; 23; 30; 37; 41; 51; 52; 53] 

Тема  6 .  Місце та роль паблік рилейшнз у системі органів  
державного управління 

Прес-служба глави держави. Головні напрями діяльності. Функ-ції 
Відділу листів і звернень громадян. Робота з засобами масової комуні-
кації. Недоліки роботи прес-служби глави держави. Оптимізація режиму 
функціонування прес-служби глави держави. 

Методи інформування громадськості про діяльність Верховної Ради 
України. Система інформаційно-аналітичного забезпечення законотвор-
чої та правозахисної діяльності (СІАЗ). Лобіювання:  
сутність, легітимність, практика. Головні недоліки роботи інформацій-
ної служби Верховної Ради України. Вивчення зарубіжного досвіду й 
оптимізація роботи інформаційної служби Парламенту України. 

Основні напрями роботи прес-служби Уряду України. “День Уряду” 
— ефективна форма комунікації Кабінету Міністрів України. Співпраця 
з засобами масової комунікації. Недоліки роботи прес-служби Уряду 
України. Вивчення зарубіжного досвіду та оптимізація роботи прес-
служби Кабінету Міністрів України. 

Література [2; 11; 12; 16; 18; 19; 22; 23; 27; 41]  
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Тема  7 .  Стратегія створення позитивної репутації державної 
установи засобами паблік рилейшнз 

Методологія системного підходу в діяльності ПР. Визначення мети 
комунікації та алгоритму комунікативних взаємодій для досягнення ме-
ти. Етапи ПР-діяльності: 

• аналіз поточного стану (комунікативний аудит); 
• планування і програмування; 
• реалізація; 
• оцінка. 
Комплекс функцій ПР, необхідних для досягнення стратегічної мети 

державної установи та вирішення тактичних завдань: 
• аналітично-прогностична; 
• інформаційно-комунікативна;  
• організаційно-технологічна; 
• консультивно-методична. 
Діалектичний характер ПР у державних установах: теоретична й ана-

літична робота з послідовним наданням інформаційних послуг для ви-
щого керівництва, практична робота з широким застосуванням фінансо-
вих і матеріально-технічних засобів і спеціальних форм і методів освіт-
ньо-виховного впливу на масову свідомість та поведінку людей, соціа-
льних груп, об’єднань та інститутів. 

Література [1; 2; 4; 14; 16; 23; 24; 46] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Визначення ПР. 
2. Інституалізація ПР у США. 
3. Глобалізація ПР як професійної системи. 
4. Міжнародна асоціація ПР. 
5. Сучасний стан ПР в Україні.  
6. Вимоги до особистих якостей ПР-спеціалістів. 
7. Освіта фахівців з ПР. 
8. Поняття громадськості. 
9. Громадська думка як предмет вивчення та аналізу ПР. 

10. Визначення цільових груп громадськості. 
11. Психографічний підхід до особливостей людей. 
12. Основні види діяльності ПР щодо формування громадської  

думки. 
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13. Соціально-психологічні особливості ПР в управлінні суспільними 
процесами. 

14. Особливості психології масової свідомості. 
15. Символічна організація комунікативних потоків у контексті  

ПР-діяльності. 
16. Імідж як основний структурний елемент моделі комунікації з масо-

вою свідомістю. 
17. Створення “спеціальних” подій та їх адаптація до контексту повсяк-

денної реальності. 
18. Міфологізація повідомлень. 
19. Технологія позиціювання як переклад комунікативних взаємодій на 

потреби аудиторії. 
20. ПР як функція соціального управління. 
21. Сутність соціального управління. 
22. Прямі та зворотні зв’язки як необхідна умова оптимального функці-

онування й розвитку демократичного суспільства. 
23. Інформація як матерія управління. 
24. Ідеї “демократії співучасті” як базові для реалізації комуніка- 

тивної політики в державних установах. 
25. Типологія інформаційних служб у державних установах.  
26. Прес-служба глави держави.  
27. Функціонування ПР у структурі апарату Верховної Ради України. 
28. Функціональний статус прес-служби Уряду України. 
29. Стратегія створення позитивної репутації державної установи. 
30. Комплекс функцій ПР.  

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Визначення ПР. 
2. Інституалізація ПР у США. 
3. Глобалізація ПР як професійної системи. 
4. Міжнародна асоціація ПР. 
5. Сучасний стан ПР в Україні.  
6. Вимоги до особистих якостей ПР-спеціалістів. 
7. Освіта фахівців з ПР. 
8. Поняття громадськості. 
9. Громадська думка як предмет вивчення й аналізу ПР. 

10. Типологізація груп громадськості.  
11. Визначення цільових груп громадськості. 
12. Психографічний підхід до особливостей людей. 
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13. Визначення громадської думки. Характерні ознаки громадської ду-
мки. 

14. Технологія реалізації механізму формування громадської думки. 
15. Основні види діяльності ПР щодо формування громадської  

думки. 
16. Соціально-психологічні особливості ПР в управлінні суспільними 

процесами. 
17. Особливості психології масової свідомості. 
18. Сучасний інструментарій ефективних комунікацій з масовою свідо-

містю. 
19. Символічна організація комунікативних потоків у контексті  

ПР-діяльності. 
20. Імідж як основний структурний елемент моделі комунікації з масо-

вою свідомістю. 
21. Створення “спеціальних” подій та їх адаптація до контексту повсяк-

денної реальності. 
22. Ефект емоційного резонансу — важливий чинник впливу ПР. 
23. Міфологізація повідомлень. 
24. Роль ПР як “соціальної мімікрії”. 
25. Технологія позиціювання як переклад комунікативних взаємодій на 

потреби аудиторії. 
26. ПР як функція соціального управління. 
27. Сутність соціального управління. 
28. Прямі та зворотні зв’язки як необхідна умова оптимального функці-

онування й розвитку демократичного суспільства. 
29. Інформація як матерія управління. 
30. Ідеї “демократії співучасті” як базові для реалізації комуніка- 

тивної політики в державних установах. 
31. Зміст інформаційної взаємодії. 
32. Типологія інформаційних служб у державних установах.  
33. Зв’язки з громадськістю у структурі органів державного управління. 
34. Прес-служба глави держави.  
35. Головні напрями діяльності.  
36. Недоліки в роботі. 
37. Вивчення зарубіжного досвіду функціонування урядових інформа-

ційно-аналітичних служб. 
38. Оптимізація роботи прес-служби глави держави. 
39. Функціонування ПР у структурі апарату Верховної Ради України. 
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40. Методи інформування громадськості про діяльність Парламенту 
України. 

41. Система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та 
правозахисної діяльності (СІАЗ). 

42. Лобіювання: сутність, легітимність, практика. 
43. Сучасний стан лобіювання в Україні. 
44. Недоліки в роботі інформаційної служби Парламенту України. 
45. Вивчення зарубіжного досвіду ПР-діяльності законодавчої гілки 

влади. 
46. Оптимізація роботи інформаційної служби Верховної Ради України. 
47. Функціональний статус прес-служби Уряду України. 
48. “День Уряду” — ефективна форма комунікації Кабінету Міністрів 

України. Вивчення зарубіжного досвіду роботи. 
49. Недоліки в роботі прес-служби Уряду України. 
50. Оптимізація роботи прес-служби Кабінету Міністрів України. 
51. Вивчення зарубіжного досвіду роботи урядових прес-служб. 
52. Методологія системного підходу в діяльності ПР. 
53. Стратегія створення позитивної репутації державної установи. 
54. Етапи ПР-діяльності. 
55. Аналіз поточного стану (комунікативний аудит) в ПР. 
56. Планування і програмування заходів ПР. 
57. Реалізація ПР-кампанії. 
58. Оцінка ПР-кампанії 
59. Комплекс функцій ПР.  
60. Діалектичний характер ПР. 
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