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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Участь громадян в управління державою є невід’ємним атрибутом
демократичного суспільства. В демократичному суспільстві державні
структури не можуть самовільно встановлювати свої «правила гри» у стосунках
з громадськістю, не можуть приймати ефективні управлінські рішення без
співпраці з громадянами та їх об’єднаннями. Для сучасного інформаційного
суспільства налагодження комунікаційних зв’язків між владою та громадянами
вкрай важливо. Відтак, мета курсу полягає у тому, щоб дати уявлення про
діяльність органів державної влади у сфері зв’язків з громадськістю, поглибити
знання про специфіку взаємодії влади і громадськості, ознайомити з способами
формування атмосфери довіри до урядової політики.
Завдання курсу наступні:
• сформувати знання про явище PR, його суть, функції та засоби, які
обумовлюють його виокремлення у самостійну науково-практичну
комунікаційну систему;
• ознайомити зі специфікою PR в органах державної влади;
• розкрити роль та значення роботи PR-служб в органах державної
влади, їх функції та коло повноважень;
• з’ясувати можливості PR у підвищенні відкритості державної влади
та наближенні її до інтересів громадян.
Для досягнення поставлених цілей та виконання завдань необхідно знати:
• базові принципи та основні цілі PR в органах державної влади;
• форми та методи роботи органів державної влади з громадськістю;
• принципи створення ефективного іміджу органів державної влади;
• способи управління громадською думкою;
• структуру та функції PR-служби в органах державної влади.
• інструментарій PR;
вміти:
• прогнозувати та аналізувати суспільну реакцію на дії посадовців;
• володіти технікою вивчення громадської думки;
• застосовувати технології формування сприятливого іміджу органів
державної влади, їх керівників;
• використовувати потенціал PR в інформаційно-комунікаційній
діяльності органів державної влади з метою забезпечення державних
інтересів;
• застосовувати механізми та технології PR-діяльності для проведення
ефективних
PR-заходів в межах діяльності національних,
регіональних та місцевих владних структур;
• здійснювати виробництво ефективних публічних дискурсів з метою
оптимізації інформаційної взаємодії між органами влади та
громадськістю.
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Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку з метою оцінки
результатів засвоєння отриманих знань з усього курсу навчальної дисципліни.
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Тематичний план дисципліни
«PR в органах державної влади»
Назва теми
1

PR. Зв’язки з громадськістю як галузь знань та соціально-політична
практика

2

Зв’язки з громадськістю та громадська думка. Принципи, правила і
функції зв'язків із громадськістю

3

Планування PR-програм як основа гармонізації відносин організації з
громадськістю. Поняття паблік рилейшнз

4

Інструментарій PR

5

Особливості PR-текстів

6

PR та засоби масової інформації (ЗМІ)

7

PR-служби органів державної влади

8

Державна інформаційна політика

9

Медіакратичні способи управління суспільством. Державна пропаганда:
теоретичні та практичні аспекти

10 PR-вплив та ефективність політичних іміджевих комунікацій
11

Антикризовий PR органів державної влади

Разом годин: 90

ЗМІСТ
дисципліни «PR в органах державної влади»
Тема 1. PR. Зв’язки з громадськістю як галузь знань та соціально-політична
практика
Актуальність, предмет та структура навчальної дисципліни. Поняття
паблік рілейшнз. Предмет паблік рілейшнз. Зв’язки з громадськістю: історія
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формування професії та сфери діяльності. Історичні моделі послідовного
розвитку PR за Дж. Грюнінгом. Передумови появи PR як комунікативної
діяльності та технології. Досвід США. Зв’язки з громадськістю в Європі.
Сутність, принципи та функції паблік рілейшнз. PR, журналістика,
іміджмейкінг, реклама, пропаганда: спільне та відмінне. Правові та етичні
засади зв’язків з громадськістю. Особливості розвитку зв’язків з громадськістю
в сучасній Україні.
Література: [1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 25]
Тема 2. Зв’язки з громадськістю та громадська думка. Принципи,
правила і функції зв'язків із громадськістю
Поняття «громадськість». Типи колективної поведінки за Г.Блумером.
Громадська думка як структурний елемент зв’язків з громадськістю. Поняття
«громадська думка». Характеристики та функції громадської думки. Форми
структурування громадської думки. Лідери громадської думки. Способи
управління громадською думкою. Закони впливу на громадську думку за
Х.Кентріл. Чутки як проформа громадської думки. Умови виникнення чуток.
Протидія чуткам.
Література: [1,2,3,4, 9, 12,17,18,20, 22,28, 37, 39]
Тема 3. Планування PR-програм як основа гармонізації відносин
організації з громадськістю. Поняття паблік рілейшнз
PR-програма: основні складові. Ситуаційний аналіз: основні ситуації, що
зумовлюють необхідність проведення PR-заходів. Особливі характеристики
інформаційних та мотиваційних задач. Цільові аудиторії (групи громадськості)
зв’язків з громадськістю: принципи виокремлення та характеристики цільових
аудиторій. Стратегія як змістовна складова PR-заходів. Тактика та організація
комунікацій. Бюджет програми. Оцінка ефективності зв’язків з громадськістю.
Література: [1, 9, 13, 14, 17, 25]
Тема 4. Інструментарій PR
Прес-реліз: методика складання та поширення. Медіа-кіт (прес-кіт):
основні складові, призначення. Прес-конференція та брифінг: правила
підготовки та проведення. Корпоративні видання. Правила організації та
проведення презентацій. Умови успішності презентацій. Прес-тури як
інструмент PR.
Література: [1, 5, 6, 14, 17, 18, 22, 44]
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Тема 5. Особливості PR-текстів
Загальна характеристика видів PR-текстів. Принципи підготовки
ефективних текстів. Цільова аудиторія. Проектування PR-текстів. Лексика PRтекстів. Універсальні правила написання PR-текстів. Публічний виступ.
Підготовка до виступу. План та текст виступу. Обсяг та основна ідея виступу.
Етапи виступу. Мовні інструменти. Врахування особливостей аудиторії.
Література: [1, 7, 16, 17, 18, 25, 42, 43]
Тема 6. PR та засоби масової інформації (ЗМІ)
Система роботи зі ЗМІ. Планування зустрічей з пресою (прес-конференцій,
брифінгів, прийомів тощо). Розсилка прес-релізів. Моніторинг ЗМІ,
відстеження зворотного зв’язку. Створення інформаційних приводів для ЗМІ.
Правове забезпечення взаємовідносин зі ЗМІ. Створення та обслуговування
інтернет-представництва. Медіапланування як складова процесу взаємодії
органів державної влади з зовнішнім середовищем. Спін-доктор та його
функції. Прийоми спілкування зі ЗМІ. Метод журналістського пулу.
Прес-служба як центр роботи зі ЗМІ. Основні підходи до формування
прес-служби. Функціональні принципи роботи прес-служб органів державної
влади. Особливості діяльності прес-служб органів державної влади:
пропагандистська спрямованість та пріоритетна увага іміджу керівника органу
державної влади. Функції прес-секретаря. Сутність зовнішньої функції.
Особливості охоронної функції. Зміст внутрішньої функції.
Література: [1, 6, 7, 8, 9, 14, 27, 32, 33, 35, 40, 41, 43]
Тема 7. PR-служби органів державної влади
Загальні характеристики PR-служб органів державної влади. Структура
PR-служби в органах державної влади. Особливості формування PR-структур в
органах державної влади. Основні цілі діяльності PR-служб органів державної
влади. Функції PR-служб органів державної влади.
Патронатна служба як механізм забезпечення PR керівника. Завдання
патронатної служби. Визначальні умови діяльності патронатної служби. Склад
патронатної служби. Форми та методи роботи патронатної служби.
Література: [9, 10, 11, 18, 29, 38, 43]
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Тема 8. Державна інформаційна політика
Поняття «державна інформаційна політика». Суб’єкти та об’єкти
державної інформаційної політики. Предмет державної інформаційної
політики. Державна інформаційна політика як складова системи державного
управління. Ефективна інформаційна інфраструктура – запорука розвитку
держави. Інформаційна політика як інструмент політичного впливу та засіб
досягнення політичних цілей. Загрози в інформаційній сфері. Сутність
інформаційного тероризму та способи боротьби з ним.
Література: [9, 10, 11, 20,33, 34, 35]
Тема 9. Медіакратичні способи управління суспільством. Державна
пропаганда: теоретичні та практичні аспекти
Основні підходи до вивчення пропаганди. Пропаганда як комунікативна
технологія.
Поняття
«державна
пропаганда».
Сутнісний
зміст
пропагандистського впливу. Державна пропаганда як специфічний спосіб
організації політичного дискурсу. Цілі та функції державної пропаганди.
Державна пропаганда як знаряддя запровадження у масову свідомість основних
положень державної ідеології. Методи державної пропаганди та
контрпропаганди. Технологія реалізації пропагандистської політики.
Література: [7, 12, 33, 39, 43, 44, 45]
Тема 10. PR-вплив та ефективність політичних іміджевих комунікацій
Зміст поняття «імідж». Категоризація політичних іміджів у масовій
свідомості. Функції та властивості іміджу. Типи та моделі іміджів. Проблеми
формування іміджу органів державної влади. Місце і роль PR у формуванні
іміджу. Складові іміджу органів державної влади. Технології формування
іміджу органів державної влади. Особливості сприйняття політичного іміджу.
Основні чинники впливу на сприйняття політичного іміджу. Стратегії захисту
іміджу органів державної влади. Складові персонального іміджу керівника.
Алгоритм формування іміджу державного посадовця. Поширення політичних
іміджів засобом PR.
Імідж держави. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування іміджу
держави. PR-технології формування міжнародного іміджу держави. Сутність
поняття «бренд країни». Імідж, репутація та довіра як необхідна політична
складова стратегічного капіталу країни. Вплив PR на міжнародний авторитет
держави.
Література: [6, 7, 10, 11, 16, 22, 25, 30, 34, 43]
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Тема 11. Антикризовий PR органів державної влади
Поняття «криза». Типи криз. Особливості психологічного сприйняття
інформації в умовах кризи. Управління проблемами з метою попередження
кризових ситуацій. Правила реагування на кризу. Аудит ризиків. Складові
антикризової PR-програми. Антикризова команда: склад, сфера повноважень.
Планування антикризового комунікаційного процесу. Особливості управління
інформацією в умовах кризи. Організація кризового інформаційного центру.
Правила поведінки посадових осіб в умовах кризи. Робота з наслідками кризи.
Література: [1, 3, 5, 7, 9, 14, 18, 21, 25, 43]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Правові та етичні засади зв’язків з громадськістю.
2. А.Лі та його «нова філософія PR».
3. Особливості розвитку зв’язків з громадськістю в сучасній Україні.
4. Типи колективної поведінки за Г.Блумером.
5. Лідери громадської думки.
6. Правила організації та проведення презентацій.
7. Спін-доктор та його функції.
8. Метод журналістського пулу.
9. Патронатна служба як механізм забезпечення PR керівника.
10. Сутність інформаційного тероризму та способи боротьби з ним.
11. Інформаційна політика як інструмент політичного впливу та засіб
досягнення політичних цілей.
12. Державна пропаганда як знаряддя запровадження у масову
свідомість основних положень державної ідеології.
13. Категоризація політичних іміджів у масовій свідомості.
14. Функції та властивості іміджу.
15. Типи та моделі іміджів.
16. Імідж, репутація та довіра як необхідна політична складова
стратегічного капіталу країни.
17. Вплив PR на міжнародний авторитет держави.
18. Аудит ризиків.
19. Антикризова команда: склад, сфера повноважень.
20. Проблеми іміджу країни.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Основою оволодіння матеріалом програми вичення курсу «PR в органах
державної влади» є систематична самостійна науково-дослідна робота
аспірантів щодо вивчення навчальної, наукової, спеціальної літератури,
вирішення ситуаційних завдань та задач із навчальних тем дисципліни,
написання рефератів і наукових повідомлень, виконання контрольних робіт.
Засвоєння матеріалу сприятиме розвиненості індивідуальних умінь і здібностей
слухачів щодо роботи з першоджерелами та підручниками.
Обираючи тему, аспірант на власний розсуд опрацьовує одну із
запропонованих або три із запропонованих у переліку тем. Варто обирати так,
щоб вона викликала інтерес, або була повязана зі власною темою дисертаційної
роботи аспіранта, а також сприяла максимальному застосуванню знань та
набуттю практичного досвіду. Одна тема обирається в разі великого обсягу
знайденого матеріалу, три теми – в разі невеликих обсягів матеріалів на кожну
окрему тему.
При підготовці відповідей на питання контрольної роботи аспірант
повинен ознайомитись з навчальними посібниками, переліченими в списку
літератури. Необхідно знайти глави чи розділи, які містять матеріал щодо
конкретного питання та ретельно вивчити (прочитати, зрозуміти,
законспектувати) його.
У контрольній роботі потрібно концентровано викласти основний зміст
відповідей на поставлені питання. В цілому в контрольній роботі мають бути
відповіді на кожне зазначене питання. По кожному питанню, якщо їх декілька,
необхідно зробити стислий висновок.
Для підготовки відповідей потрібно також вивчити не тільки навчальну
літературу, але й першоджерела - твори розробників теорії соціальної держави
та поняття соціальної відповідальності, які варто прочитати і зрозуміти основні
ідеї цих авторів. Адже підготовка контрольної роботи - це не тільки
конспектування навчальної літератури, але й творчий процес. Саме тому
відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати
рівень загальної культури та спеціальних знань аспірантів.
Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок друкованого тексту,
відповідно вдвічі більше – рукописного. На початку роботи потрібно вказати
тему або теми роботи та викласти план роботи, який відбиватиме структуру
роботи (чіткий порядок побудови тексту, зв’язок між окремими частинами).
Структура контрольної роботи має бути такою: титульний лист (прізвище, ім'я
та по-батькові аспіранта; факультет, назва навчального закладу; дисципліна, з
якої виконується робота; варіант контрольного завдання; прізвище, ім'я та побатькові викладача; місто та рік виконання роботи); план роботи; вступ (де
викладена актуальність та основні положення обраної теми або тем, об’єкт та
предмет аналізу); основна частина (розглянуті питання); висновки; список
використаної літератури (потрібно вказати навчальні посібники та додаткову
літературу, використані при виконанні контрольної роботи). Всі сторінки
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мають бути пронумеровані (крім першої - титульної) та відповідно відображені
в плані роботи.
Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної роботи. Вона
повинна бути виконана охайно, ретельно. Кожна відповідь розпочинається з
назви питання, закінчується коротеньким висновком. Кожен розділ роботи
починається з нової сторінки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зв’язки з громадськістю: історія формування професії та сфери діяльності.
Історичні моделі послідовного розвитку PR за Дж. Грюнінгом.
Сутність, принципи та функції паблік рілейшнз.
Зв’язки з громадськістю як процес.
PR, журналістика, іміджмейкінг, реклама, пропаганда: спільне та відмінне.
Громадська думка як структурний елемент зв’язків з громадськістю. Поняття
«громадська думка».
7. Способи управління громадською думкою.
8. Закони впливу на громадську думку за Х.Кентріл.
9. Чутки як проформа громадської думки. Умови виникнення чуток. Протидія
чуткам.
10. Планування PR-програм.
11. Інструментарій PR
12. Принципи підготовки ефективних текстів.
13. Медіапланування як складова процесу взаємодії органів державної влади з
зовнішнім середовищем.
14. Спін-доктор та його функції. Прийоми спілкування зі ЗМІ.
15. Прес-служба як центр роботи зі ЗМІ. Основні підходи до формування пресслужби.
16. Функціональні принципи роботи прес-служб органів державної влади.
17. Особливості
діяльності
прес-служб
органів
державної
влади:
пропагандистська спрямованість та пріоритетна увага іміджу керівника
органу державної влади.
18. Функції прес-секретаря.
19. Структура PR-служби в органах державної влади.
20. Особливості формування PR-структур в органах державної влади.
21. Основні цілі та функції діяльності PR-служб органів державної влади.
Функції PR-служб органів державної влади.
22. Патронатна служба як механізм забезпечення PR керівника.
23. Державна інформаційна політика як складова системи державного
управління
24. Інформаційна політика як інструмент політичного впливу та засіб
досягнення політичних цілей.
25. Загрози в інформаційній сфері.
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26. Сутність інформаційного тероризму та способи боротьби з ним.
27. Цілі та функції державної пропаганди. Методи державної пропаганди та
контрпропаганди.
28. Технології формування іміджу органів державної влади.
29. Складові антикризової PR-програми.
30. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування іміджу держави.
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