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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Утвердження в суспільстві атмосфери взаєморозуміння, взаємо-
довіри, взаємовигідного співробітництва є основою для його стабіль-
ності і прогресу. Для цього громадяни повинні бути всебічно проін-
формованими про різні аспекти його життя, проблеми і перспекти-
ви, бути включеними в обговорення актуальних питань, вироблення 
рішень.

Така соціальна практика започаткувалася і набула поширення з 
розвитком ринкової економіки, громадянського суспільства і його ін-
ститутів. Головна її стратегія полягає в налагодженні на основі вико-
ристання соціально-технологічних та інформаційно-психологічних 
засобів, інструментів формування громадської думки взаємовигідних 
діалогічних комунікацій, створення в суспільстві атмосфери довіри, 
конструктивної взаємодії, розвитку соціального партнерства.

Такий підхід довів свою ефективність у державному управлінні, 
політичній, економічній діяльності, на різних рівнях і в різних ви-
мірах соціального буття. З часом ця діяльність набула теоретичного 
осмислення й обґрунтування, виокремилася у спеціальну професійну 
сферу — паблік рилейшнз.

Паблік рилейшнз (ПР) є сьогодні галуззю, яка активно розвива-
ється і, як і реклама, стоїть на перехресті науки й мистецтва.

За сучасними даними, від третини до трьох четвертих свого часу 
сучасний керівник витрачає на роботу, пов’язану з паблік рилейшнз. І 
це зрозуміло, оскльки умови конкурентності змушують бути першим 
не тільки у виробництві товарів, а й у виробництві інформації. Жод-
на велика акція на державному чи приватному рівні не можлива без 
відповідної інформаційної підготовки.

У сучасному українському соціумі більше всього змін, пов’язаних 
з новими засобами комунікації, приходить в політику. Вступаючи як 
нерв сучасної цивілізації, політика приймає на себе всі її досягнення 
і нові віяння. Це пов’язано з тим, що політика як інтенсивна техно-
логія готова брати інформаційні технології з бізнесу, де вони набули 
серйозного розвитку.

Варто зазначити, ПР активно розвиваються не тільки в політиці. 
До динамічно зростаючих галузей належать також державні (урядо-
ві) ПР, фінансові ПР, кризові ПР. І в кожній із цих галузей є свої спе-
ціалісти.

Навчальна дисципліна “Паблік рилейшнз” передбачає ознайом-
лення студентів, майбутніх фахівців у різних сферах діяльності з тео-
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ретичними та практичними основами сучасної спеціальної професій-
ної сфери — паблік рилейшнз.
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“ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ”
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ”

Змістовий модуль І. Історичні умови виникнення паблік 
рилейшнз

Тема 1. Виникнення і розвиток паблік рилейшнз як сфери 
професійної діяльності

Соціально-економічні проблеми, виникнення паблік рилейшнз: 
потреба в застосуванні нових прийомів для просування товарів на ри-
нок; налагодження конфліктів між працедавцями та найманими ро-
бітниками; технічні інновації та нові товари і послуги, інформування 
про них споживачів тощо.

Література [1; 7; 16; 22]

Тема 2. Спільні та відмінні ознаки паблік рилейшнз та інших 
сфер діяльності

Взаємодія паблік рилейшнз із суміжними сферами соціальної 
практики. Запозичення ПР методів та засобів діяльності суміжних 
сфер соціальної практики; специфічні принципи ПР та особливий 
об’єкт впливу. 

Спільні та відмінні ознаки ПР та журналістики; ПР та реклами; 
ПР та інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Література [22; 29; 43]

Тема 3. Особливості паблік рилейшнз у бізнесовій організації

Пріоритети та завдання побудови довіри у бізнесовій організа-
ції: продукція і послуги і їх якість; етичні норми компанії, колективу 
тощо; внутрішні справи (відсутність конфліктів і скандалів, занепо-
коєність станом екології тощо); чистий корпоративний імідж.

Завдання щодо підвищення іміджу організації (компанії, корпора-
ції тощо): реклама; спеціальні події; спонсорство; публікації; пабліси-
ті; виставки тощо.

Література [31; 36; 37]
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Тема 4. Спеціалізовані частини паблік рилейшнз: державні 
справи, управління проблемами, лобіювання тощо

Побудова інформаційних відносин організацій (корпорацій, ко-
лективу тощо) з органами державної влади. Управління проблемами: 
короткотермінові та стратегічні завдання. Історія розвитку лобізму. 
Нормативно-законодавча база лобізму. Етнічний лобізм.

Література [35; 37–39]

Тема 5. Застосування специфічних прийомів паблік рилейшнз

Витоки інформації. Навмисне передавання у пресі інформації або 
фальшивок. Неписані обмеження в інтерпретації повідомлень. 

Створення медіа-істеблішменту (привілейована каста журналіс-
тів, які акредитовані у владних структурах і мають першочерговий 
доступ до будь-якої інформації).

Література [40–42]

Тема 6. Спільні й відмінні ознаки паблік рилейшнз 
та інформаційно-комунікативних технологій

Розвиток технічних можливостей поширення інформації: Інтер-
нет, електронна пошта, мобільні телефони тощо. Виникнення інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Спільні ознаки ПР та ІКТ: використання як джерела інформації так 
і засобу її передавання; здатність налагоджувати ділові зв’язки; форму-
вання громадської думки; орієнтація на широку аудиторію тощо.

Особливості ПР: вирокистання різноманітних каналів передаван-
ня інформації; відносна доступність засобів поширення інформації; 
здатність враховувати інтереси кожної із сторін взаємодії; відпові-
дальність за результат поширення інформації.

Література [16; 40–42]

Змістовий модуль ІІ. Стратегії паблік рилейшнз

Тема 7. Основні поняття паблік рилейшнз

Влада — генезис розвитку та особливості сучасного стану. Громад-
ська думка — важлива складова будь-якої дійсності. Народ — основ-
ний пріоритет розвитку та діяльності ПР. Лідери громадської думки 
та їх вплив на сучасний стан та перспективи розвитку соціуму. Засо-
би масової інформації. Імідж. Бренд.

Література [1; 7; 29; 41]

Тема 8. Пріоритетні процеси паблік рилейшнз

Визначення проблеми; планування і програмування. Дії і комуні-
кації. Оцінка програми.

Спостереження. Орієнтація. Рішення. Дія. Просування корпора-
тивного іміджу. Прес-реліз. Презентація.

Література [40–42]

Тема 9. Політичні паблік рилейшнз

Політичні ПР — виборчі технології. Формування характерних рис 
певного кандидата. Шляхи донесення образу кандидата до виборців. 
Основні заходи.

Основні етапи позиціонування кандидата. Імідж лідера та страте-
гії його формування.

Особливий об’єкт політичних ПР — політик як людина. Моніто-
ринг готовності виборців до участі у виборах. Специфічні проблеми 
політичних ПР.

Література [22; 23; 30–32]

Тема 10. Урядові паблік рилейшнз

Конституція України про урядовий ПР. Складність роботи урядо-
вих ПР: проблеми та перспективи розвитку. Історія розвитку урядо-
вих ПР.

Урядові інформаційні служби.
Основні принципи урядових ПР: системність; регулярність; щи-

рість і достовірність; повнота; координація тощо.
Література [24; 26; 27]

Тема 11. Фінансові паблік рилейшнз

Особливості фінансових ПР: історія і сучасність.
Проблеми у взаємовідносинах спеціаліста ПР і фінансової струк-

тури.
Орієнтація фінансових ПР на успішний результат. Обов’язковість 

присутності фінансових ПР у фінансових структурах.
Література [29–31]

Тема 12. Кризові паблік рилейшнз

Класифікація криз: раптові; виникаючі; постійні.
Основні попереджувальні сигнали розвитку кризи: здивування; 

недостатність інформації; ескалація подій; втрата контролю; зроста-
юча зовнішня перевірка; облога; паніка.
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Етапи підготовки кризового плану: аналіз можливого набору про-
блем; підготовка дієвого плану; підбір команди; забезпечення засоба-
ми зв’язку; тренування; ділові ігри.

Література [33; 37; 43]

Тема 13. Паблік рилейшнз для бізнесу

Сучасні уявлення про роль ПР у бізнесі. Історія взаємовідносин 
бізнесу і населення. 

Особливості розвитку бізнесу у сприятливому середовищі: само-
захист; системи вільного підприємництва; виступ на користь кон-
кретної політики суспільства тощо.

Основні завдання ПР у бізнесі: проблема, цільова аудиторія, клю-
чове повідомлення.

Корпоративний імідж.
Література [33; 39; 44]

Змістовий модуль ІІІ. Тактики паблік рилейшнз

Тема 14. Вирішення соціальних проблем методами паблік ри-
лейшнз

Роль фактора оптимізму (песимізму) у сучасному соціумі. Особли-
вості переваги оптимізму над песимізмом. Оптимізм — суттєва риса 
масової свідомості. Вирішальний вплив оптимізму як одного із факто-
рів на життєву поведінку людини. Методи виведення людини зі стану 
песимізму. Можливості подолання песимізму засобами телебачення.

Міфічний рівень масової свідомості в аспекті оптимізму (песимізму).
Література [38; 39; 40; 44]

Тема 15. Чутки у структурі суспільної думки

Чутки як комунікативна одиниця. Чутки — поширений елемент 
масового спілкування. Вплив чуток на політику. Комунікативні ха-
рактеристики чуток. Чутки як елемент міжнародної комунікації.

Література [31; 44]

Тема 16. Паблік рилейшнз і супутні науки

Теорія переговорів, конфліктологія, теорія комунікацій. Паралін-
г вістика. Проксеміка. Кінесика. Поглядознавство. Іміджелогія. Про-
паганда і контрпропаганда. Теорія масової культури. Нейролінгвіс-
тичне програмування. Дослідження масової свідомості і масової со-
ціальної поведінки.

Література [38; 44]

Тема 17. Масова людина: психологічні й комунікативні 
особливості

Психологічні й комунікативні особливості масової людини. Спів-
праця державних ПР з громадянами. 

Способи впливу на натовп: утвердження, повторення, захоплюва-
ність. Штучні маси — церква та армія (за З. Фрейдом). Стадний ін-
стинкт (за Ф. Ніцше). 

Особливості змін характеру сучасного суспільства (за Хосе 
Ортега-і-Гассет).

Лобіювання як організоване відстоювання певних інтересів, в пер-
шу чергу, в органах влади.

Література [16; 21]

Тема 18. Паблік рилейшнз як теорія непрямого 
комунікативного впливу

Паблік рилейшнз як теорія непрямого комунікативного впливу. 
Паблік рилейшнз як непрямий вплив, який посилює себе більш чіт- як непрямий вплив, який посилює себе більш чіт-
кою орієнтацію на роботу по всіх каналах, насамперед, по-візуальному.

Література [13; 16]

Тема 19. Типи комунікації для мети паблік рилейшнз

Комунікація явна та неявна; пряма та непряма. Результативність 
комунікації. Врахування зворотного зв’язку.

Література [16; 40; 44]

Тема 20. Комунікативний базис сучасних виборчих кампаній

Виборчі компанії як інтенсивний процес. Політика як комуні-
кативний процес. Певні комунікативні завдання у процесі виборчої 
кампанії. Професіоналізм та його роль в побудові комунікаційних 
дій. Особливості сучасних виборчих кампаній в Україні.

Література [16; 41; 42]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Поняття “паблік рилейшнз”.
2. Комунікативний процес у класичній побудові організації.
3. Історичний розвиток паблік рилейшнз.
4. Поняття внутрішньої комунікації в організації.
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5. Обґрунтуйте твердження, що працівник організації — носій ін-
формації про організацію.

6. Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів 
уряду і мас-медіа.

7. Методи і прийоми раблік рилейшнз (медіарилейшнз) у зовніш-
ній політиці.

8. Роль прес-секретаря.
9. Значення саунд-байту.

10. Засадні відмінності між паблік рилейшнз та політичним марке-
тингом.

11. Які проблеми можуть виникати у процесі внутрішньої комуні-
кації в організації?

12. Що таке кризовий паблік рилейшнз?
13. Проблема цитування в пресі. Розмова “не під запис”. Тіньові зу-

стрічі.
14. Поняття “прицільної” аудиторії.
15. Методи посилення повідомлення.
16. Засадні вимоги до складання прес-релізу.
17. Історичні причини набуття поняттям “пропаганда” негативного 

забарвлення.
18. Чи є “біла пропаганда” паблік рилейшнз?
19. Три фази кризового менеджменту.
20. Специфічні риси такої діяльності, як державні справи.
21. Специфічні риси такої діяльності, як управління проблемами.
22. Лобізм та його характеристика.
23. Досвід політичного маркетингу британської компанії “Саатчі 

енд Саатчі”.
24. Чому американського президента Р. Рейгана називали “вели-

ким комунікатором”?
25. Обґрунтуйте твердження, що паблік рилейшнз будується на 

особистих відносинах.
26. Розвиток паблік рилейшнз в Україні.
27. Процес прийняття рішень і роль в ньому паблік рилейшнз.
28. Інтернет та його вплив на паблік рилейшнз.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

1. Паблік рилейшнз як тип науково-пізнавальної та організацій-
но-практичної діяльності.

2. Особливості становлення та тенденції інституціалізації ПР 
у першій половині ХХ ст.

3. Особливості розвитку спеціалізованих служб та фірм ПР в Єв-
ропі та Америці у другій половині ХХ ст.

4. Етнокультурні засади ПР: значущість ПР в буденному житті.
5. Стан, основні напрями розвитку та проблеми інституціалізації 

ПР в Україні.
6. ПР та споріднена з ним діяльність.
7. Технологічна специфіка ПР: особливості науково-пізнавальних 

та суспільно-практичних функцій ПР.
8. Специфіка менеджерального, націоналістського і комунікатив-

ного підходів до розуміння змісту і розвитку теорії ПР.
9. ПР як чинник демократичного розвитку суспільства.

10. Чинники соціального ризику, що пов’язані з професійною ді-
яльністю у сфері ПР.

11. Вимоги до особистих якостей фахівця з ПР.
12. Освіта та особливості професійної підготовки фахівців з ПР.
13. Поняття громадськості в ПР.
14. Типологія груп громадськості як проблема теорії ПР.
15. Технологічні особливості визначення цільових та пріоритетних 

груп громадськості.
16. Поняття громадської думки. Роль, значення та функціональні 

особливості громадської думки в суспільному житті.
17. Формування громадської думки як технологічне завдання та 

функція ПР.
18. Типи досліджень громадської думки.
19. Методи соціологічного дослідження громадської думки.
20. Поняття комунікації в паблік рилейшнз. Основні елементи про-

цесу комунікації.
21. Вербальні комунікації в паблік рилейшнз. Специфіка публіч-

них виступів.
22. Правила складення тестових матеріалів.
23. Значення невербальних комунікацій в паблік рилейшнз.
24. Поняття масової комунікації. Функції масових комунікацій.
25. Інформаційні агентства та преса як засоби масової комунікації. 

Їх роль і значення в організації паблік рилейшнз.
26. Інформаційні агентства: їх призначення та особливості функці-

онування.
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27. Специфіка преси як засобу масової інформації, її переваги та 
недоліки.

28. Радіо та телебачення як засоби масової інформації, їх переваги 
та недоліки.

29. Робота з пресою як напрям паблік рилейшнз.
30. Матеріали для преси: інформаційні повідомлення (бекграунде-

ри), прес-релізи, медіакіти.
31. Матеріали для преси: авторські, оглядові та рекламні статті.
32. Матеріали для преси: біографії та фотографії.
33. Специфіка роботи з радіо і телебаченням.
34. Репортаж як жанр інформаційної публіцистики.
35. Інтерв’ю як жанр інформаційної публіцистики.
36. Бесіда, огляд, коментар як жанри аналітичної публіцистики.
37. Нарис, есе, фейлетон, памфлет як жанри художньої публіцистики.
38. Засоби внутрішньоорганізаційної комунікації: листки новин, 

звіти, стенди оголошень, спілкування з керівником.
39. ПР в економічній діяльності: завдання та основні напрями роз-

витку.
40. Роль та значення ПР у розробці та реалізації маркетингової по-

літики економічних суб’єктів.
41. Роль та значення ПР у розробці та реалізації рекламної політи-

ки економічних суб’єктів.
42. Відносини з державою як напрям професійної діяльності у сфе-

рі ПР.
43. Технологія розподілу влади та можливості і засоби впливу на 

діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
44. Сутність і принципи лобіювання.
45. Методи та правила лобіювання.
46. Особливості ПР в недержавних політичних інститутах.
47. Роль та значення ПР у розвитку соціальної бази політичних 

партій.
48. Роль та значення ПР у розробці та реалізації електоральної 

стратегії політичних партій, політичних рухів та коаліцій.
49. Значення ПР для розвитку духовної сфери суспільного життя: 

особливості ПР-технологій у галузях спорту, концертної та теа-
тральної діяльності, шоу-бізнесу, туризму, освіти.

50. Імідж як категорія теорії ПР. Роль та значення іміджу.
51. Створення іміджу як технологічна проблема ПР.
52. ПР-реклама іміджу: організаційні та технологічні особливості.
53. Поняття та сутність пабліситі в теорії ПР.

54. Функції пабліситі.
55. Поняття іміджмейкера в теорії ПР.
56. Організація спеціальних подій як технологічна проблема ПР: 

прийоми і презентації.
57. Організація спеціальних подій як технологічна проблема ПР: 

конференції, круглі столи, дні відкритих дверей.
58. Організація спеціальних подій як технологічна проблема ПР: 

виставки, експозиції.
59. Менеджмент ПР: організаційні засади діяльності служб ПР.
60. Менеджмент ПР: технологічні особливості планування та про-

грамування ПР-кампанії.
61. Організація акцій та ефективних комунікацій як засоби реалі-

зації ПР-програми.
62. Менеджмент ПР: технологічні особливості оцінювання ходу ре-

алізації та основних результатів ПР-програми.
63. ПР у кризових ситуаціях: інформування про ризик як засіб за-

побігання кризовим ситуаціям.
64. ПР у кризових ситуаціях: особливості управління кризою шля-

хом організації та розвитку ефективних комунікацій.
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