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Вступ
Сучасна українська освіта

перебуває у стані трансформа-
ції та принципової перебудови.
Це стосується всіх освітніх галу-
зей, зокрема і сфери PR. Зв’яз-
ки з громадськістю виконують
управлінську функцію, а також є
важливим елементом протидії
активній інформаційній агресії.
У західних країнах вже давно
існують системи, інструменти та
кадрове забезпечення для під-
тримки ефективної інформацій-

ної безпеки. В Україні ж напра-
цювання у цьому напрямку пе-
ребувають лише на початково-
му етапі. Наявна вітчизняна
практика діяльності фахівців зі
зв’язків з громадськістю свідчить
про серйозні недоліки в їхній
підготовці, що в підсумку вили-
вається в програш в інформа-
ційних війнах, підвищення со-
ціальної напруги тощо. Вважаємо
за необхідне проаналізувати та
узагальнити основні концептуаль-
ні напрацювання, що мали ваго-
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мий вплив на розвиток освіти у
галузі зв’язків з громадськістю у
світі та в Україні.

Наукову базу дослідження
становлять праці закордонних
та українських науковців, при-
свячені проблемам підготовки
фахівців галузі зв’язків з громадсь-
кістю. Можна виокремити тео-
ретичні та методологічні напра-
цювання закордонних дослід-
ників Е. Бернейса, Дж. Грюніга,
Т. Бівінса, Б. Ешенфелдера, С. Кат-
ліпа, С. Крістіанса, І. Ламберта,
П. Маклені, С. Харісона, І. Пері-
мо, М. Сандерса, Л. Хатчінсона
та П. Шмуде щодо дослідження
напрямів розвитку і складників
цієї професії. Українські дослід-
ники соціальних комунікацій
Г. Почепцов, В. Різун, В. Іванов,
Н. Грицюта, Л. Хавкіна, В. Король-
ко, Д. Олтаржевський, О. Курбан,
О. Некрасова, Є. Тихомирова
зробили вагомий внесок у тео-
ретичні та методологічні дослі-
дження соціальних комунікацій
у цілому і зв’язків з громадські-
стю зокрема, особливу увагу
приділяючи етичній складовій
фаху.

Варто зазначити, що освіта
в галузі зв’язків з громадськістю
є темою для широких дискусій
серед науковців і практиків світу
вже понад три десятиліття.
Зокрема, 1987 р. у США було
створено Комісію з питань осві-
ти у сфері зв’язків з громадсь-
кістю. У 1989 році цій темі було
присвячено спеціальний випуск
«Огляду зв’язків з громадсь-
кістю» (Public Relations Review).
Серед авторів видання було
багато відомих дослідників, які
вивчали освіту в галузі PR. Нау-
ковці доводили необхідність
впровадження програм освіти зі

зв’язків з громадськістю. Уже
тоді було порушено питання
щодо змісту освітньої програми
із зв’язків з громадськістю [1, С.
53].

Саме ці дослідження слугу-
вали як базис для обговорення
проблем PR-освіти, але цього
було замало, щоб зробити кон-
кретні кроки щодо покращення
програм підготовки зі зв’язків з
громадськістю. Майже через
десять років, у 1998 р., було
проведено саміт — Літню кон-
ференцію зі зв’язків з громадсь-
кістю Національної асоціації з
комунікацій (National Communi-
cation Association), за підсум-
ками роботи якого вийшов ще
один випуск «Огляду зв’язків з
громадськістю» (Public Relations
Review), присвячений освіті.
Одна зі статей, опублікованих у
ньому, спричинила серйозну
дискусію серед фахівців, оскіль-
ки головні висновки, зроблені в хо-
ді дослідження авторами В. Кумб-
сом та К. Рибацкі, були такі:
«Зв’язки з громадськістю як
галузь досліджень не приді-
ляють належної уваги освіті;
підготовка викладацького скла-
ду є неналежною; система під-
готовки й досліджень з питання
освіти у сфері зв’язків з громадсь-
кістю є неефективними» [2].
Після проведення конференції
було створено освітню цільову
групу зі зв’язків з громадськістю
Національної асоціації з комуні-
кацій, завдання якої полягало в
покращенні системи підготовки
фахівців з PR.

Нещодавно вчені Бостонсько-
го коледжу комунікацій В. Тодд
і Дж. С. Хатсон заявили про від-
сутність значного прогресу у сфе-
рі освіти зі зв’язків з громадськістю,
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незважаючи на те, що науковці
присвячують цьому питанню
достатню увагу. Отже, існує по-
треба в тому, щоб вони продов-
жували вдосконалювати педа-
гогічні аспекти підготовки фахів-
ців зі зв’язків з громадськістю [3].

Нині освіта у галузі зв’язків
з громадськістю в США ґрун-
тується, передусім, на запро-
понованому Американською асо-
ціацією зі зв’язків з громадсь-
кістю (Public Relation Society of
America) стандарті, що охоплює
такі п’ять дисциплін: основи
зв’язків з громадськістю, мето-
ди дослідження у зв’язках з гро-
мадськістю, копірайтинг, стажу-
вання і додаткова дисципліна на
вибір. Частина дослідників у
Сполучених Штатах вважає, що
викладачі та практики зі зв’язків
з громадськістю створили уз-
годжену навчальну програму,
якої достатньо для якісної під-
готовки студентів — майбутніх
фахівців [4]. Однак інші науковці
зазначають, що професійні кон-
сультанти Американської асо-
ціації зі зв’язків з громадськістю
не завжди впевнені у відпо-
відності знань, умінь та навичок
випускників тим компетенціям,
яких потребує ринок праці.
Практики, як правило, цінують
практичний досвід більше, ніж
викладачі, і схильні брати участь
в оцінюванні прикладних сту-
дентських проектів, таких як
портфоліо та дипломні проекти
[5].

Науковці з Бостонського ко-
леджу комунікацій вивчали ме-
тодичні праці викладачів зі зв’яз-
ків з громадськістю стосовно
об’єднання програм зі зв’язків
з громадськістю та реклами в уні-
верситетах США. Вони дослі-

джували ставлення викладачів
до ефективності програми в про-
цесі інтеграції цих двох галузей,
а також те, наскільки ця інте-
грація впливає на кар’єрний
успіх студентів. Результати під-
твердили підтримку такої інте-
грації. Респонденти зазначили,
що об’єднана програма «забез-
печує студентів усебічною осві-
тою» [6].

Вивчалися різні аспекти осві-
ти у галузі зв’язків з громадсь-
кістю, зокрема проводилося
опитування серед студентів
щодо їхнього ставлення до кур-
сів з міжнародної комунікації, та
було надано рекомендації щодо
інтеграції дисциплін, пов’язаних
з міжнародним PR та комуніка-
цією [7]. У 1996 р. було видано
книгу про міжнародний PR, один
з розділів якої присвячено освіті
зі зв’язків з громадськістю в
Сполучених Штатах. Цей при-
клад є безумовним свідченням
того, що в США вже досить
давно переймаються питання-
ми освіти в галузі зв’язків з гро-
мадськістю [8]. 

Багато науковців наголошують
на важливості для студентів
розуміння правових, політичних
та економічних систем інших
країн [9]; систем засобів масо-
вої комунікації в інших країнах
[10]; а також етики, яку засто-
совують у закордонній практиці
у галузі зв’язків з громадськістю
[11–13].

У США вже протягом 50 років
постійно звітують про стан осві-
ти зі зв’язків з громадськістю та
реклами. Найбільш значними
прикладами є річні звіти в «Jour-
nalism & Mass Communication
Educator», які оцінюють стан
акредитованих програм у галузі
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масових комунікацій, та «Куди
піти вивчати рекламу та зв’язки
з громадськістю?» [14; 16–19],
де оцінюються загальна підго-
товка й навчальні плани з рек-
лами та зв’язків з громадсь-
кістю. Дослідження проводило-
ся як в акредитованих ВНЗ, так і
в інших школах, в яких є під-
готовка за цим фахом.

Ще один приклад — це нау-
ковий доробок дослідника Б. Ро-
са, який протягом сорокарічної
діяльності опублікував низку
досліджень, де описано історію
та тенденції освіти в галузі рек-
лами та зв’язків з громадсь-
кістю, заклади, які пропонують
навчальні програми з реклами
та PR, зміст програм базової і
повної освіти, а також випуск-
ників, студентів та викладачів,
які розглядаються за регіонами
США [15–19]. Якщо у першому
звіті, що був опублікований ще у
1966 р. і мав назву «Освіта в
галузі реклами (1965)» [16], та у
наступних, 1990 р. [14] і 1992 р.
[15, 17], увагу було приділено
лише освіті у галузі реклами, то
у найновішому дослідженні 2005
р. [19] у фокусі є вже й зв’язки з
громадськістю. Дані з цих дослі-
джень використовувались в нау-
ково-освітніх журналах [15,
20–21] та окремих статтях для
більш детального висвітлення
питання PR-освіти. 

Пошуки єдиної ефективної
моделі освіти зі зв’язків з гро-
мадськістю почалися ще у 50-і
роки. Так, у 1955 р. було ство-
рено Міжнародну асоціацію PR
(International Public Relations
Association, IPRA). Функції цієї
організації, зокрема, полягали і
в наданні рекомендацій щодо
освіти зі зв’язків з громадсь-

кістю. У 1980 р. організація
вирішила систематизувати весь
досвід та знання для того, щоб
створити єдиний стандарт PR-
освіти, який також охоплював би
методики та перелік обов’яз-
кових дисциплін. Як результат, у
1980–1990 рр. було опубліко-
вано декілька звітів, які надава-
ли рекомендації щодо трьох
основних моделей PR-освіти. 

Український науковець В. Ко-
ролько, який досліджував освіту
в галузі PR, розвинув концепцію
трьох моделей освіти зі зв’язків
з громадськістю [22, С. 31].
Розглянемо ці три моделі до-
кладніше:

— «Журналістська модель»
PR-освіти. З огляду на загальні
соціальні функції зв’язків з гро-
мадськістю, цю модель спрямо-
вано на підготовку фахівця зі
зв’язків з громадськістю з ак-
центом на слові «зв’язки» [22, С.
31]. Тобто під час підготовки
більше уваги приділяється вихо-
ванню навичок із комунікації,
інформаційно-комунікаційних
технологій, роботі з медіа та
вмінню створювати й подавати
ефективний та цікавий інформа-
ційний продукт.

— «Бізнес-модель» освітньої
підготовки робить акцент на
дисциплінах, пов’язаних із керу-
ванням та визначенням стра-
тегічної лінії [22, C. 23]. 

— «Академічна модель» PR-
освіти передбачає опанування
як наукових методів PR, так і
основ професії загалом. Тут
йдеться про PR-аналітиків та
науковців, які здійснюють аналі-
тичну та наукову роботу відпо-
відно. Попит на цих фахівців до-
сить високий, оскільки завжди
є необхідність у прогнозах
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радикальних змін в економічних
та політичних сферах, а отже, і в
галузі PR [22, С. 29].

Особливості підготовки фахів-
ців галузі PR полягають в акценті
на науково-дослідних складни-
ках освіти, залученні студентів
до написання кваліфікаційних
робіт щодо теоретико-методо-
логічних й практичних проблем
функціонування та розвитку інс-
титуту PR [22, С. 31].

Три вищезгадані освітні мо-
делі є базовими та загально-
прийнятними в світі. Саме вони
впроваджуються в освітній про-
цес у більшості країн. Мінімальні
відхилення відбуваються лише з
урахуванням гендерних і куль-
турних особливостей. 

Якщо ж говорити про сучас-
ний стан освіти зі зв’язків з гро-
мадськістю на просторах СНД,
то тут найбільшого успіху до-
сягла Російська Федерація.
Першу російську університетсь-
ку програму вищої освіти зі
зв’язків з громадськістю було
створено у 1993 р. у Санкт-Пе-
тербурзькому електротехнічно-
му університеті. Побудовану на
основі моделі програми базової
освіти Тоусонського державно-
го університету в США, її було
схвалено Міністерством освіти
РФ. Пізніше її було адаптовано
для дотримання вимог російсь-
кого державного освітнього стан-
дарту зі зв’язків з громадсь-
кістю [23].

Програма зі зв’язків з гро-
мадськістю Санкт-Петербурзь-
кого електротехнічного універ-
ситету є п’ятирічною. Вона не
поділяється на базову та повну
програми. Однією з важливих
характеристик є те, що програ-
ма базується на американській

системі розробки послідовності
курсів в галузі зв’язків з гро-
мадськістю.

Існує чимало прикладів вда-
лих програм освіти зі зв’язків з
громадськістю у країнах СНД.
Хоча окремі університети Росії
роблять спроби впроваджувати
зарубіжний досвід підготовки
фахівців галузі реклами та PR. 

Науковець І. Рябець щодо
розвитку освіти зі зв’язків з гро-
мадськістю зазначає: «Можемо
констатувати суперечності між
необхідністю на державному
рівні вдосконалювати соціальні
комунікації та недостатнім ана-
лізом низки чинників, які суттє-
во впливають на поліпшення
цього процесу; між потребами
сучасного суспільства в широкій
професійній підготовці майбут-
ніх фахівців зі зв’язків з гро-
мадськістю та їхньою обмеже-
ністю за галуззю знань: тільки
журналістикою та інформацією»
[24]. Ми погоджуємося з твер-
дженням автора про те, що іс-
нує невідповідність між систе-
мою підготовки у вітчизняних
ВНЗ і вимогами, що їх формує
ринок праці.

Також І. Рябець зазначає:
«Такі особистісні якості майбутньо-
го фахівця з PR як високий
рівень суб’єктності, гнучкості,
креативності, комунікативності
відіграють особливу роль у про-
цесі професійної діяльності. Для
того, щоб ці якості сформувати
в майбутнього фахівця під час
навчально-виховного процесу у
ВНЗ, слід особливу увагу приді-
ляти використанню інновацій-
них педагогічних технологій»
[24]. Існує велика кількість до-
сліджень, які стосуються іннова-
ційної педагогіки загалом, але у
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галузі соціальних комунікацій та
PR таких досліджень небагато.

Президент Всеукраїнської гро-
мадської організації «Українсь-
ка ліга зі зв’язків з громадсь-
кістю» А. Ротовський пише: «PR
в Україні — зовсім молода галузь
професійної діяльності» [25, С.
15]. Це зумовлює необхідність її
розвитку та удосконалення під-
готовки фахівців.

Як зазначають провідні ук-
раїнські дослідники В. Королько
і О. Некрасова, «розвиток сис-
теми PR-освіти в Україні, як і в
багатьох постсоціалістичних
країнах, фактично розпочався в
1990-х рр.» [26, С. 53]. 1993
року в Інституті міжнародних
відносин КНУ ім. Шевченка було
створено першу кафедру міжна-
родних комунікацій та зв’язків з
громадськістю. Згодом, у 1996 р.,
було видано перший українсь-
кий підручник зі зв’язків з гро-
мадськістю «Основи паблік рі-
лейшнз» [27]. У 1998 вперше
було впроваджено навчальний
курс «Зв’язки з громадськістю».

Ключову роль у розвитку ос-
віти у галузі зв’язків з громадсь-
кістю відіграли дві постанови:
постанова Кабінету Міністрів
України від 18 травня 1994 р.
№ 325 «Перелік напрямів підго-
товки фахівців із вищою освітою
за професійним спрямуванням,
спеціальностей різних кваліфі-
каційних рівнів та робітничих
професій» [28] та постанова
Кабінету Міністрів України від 24
травня 1997 р. № 507 «Про
перелік напрямів та спеціально-
стей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих нав-
чальних закладах за відповід-
ними освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями» [29]. Незважаючи

на це, до 2006 р. освіта за цим
напрямом розвивалася не дуже
активно. 

У 2001 р. у Національному уні-
верситеті «Києво-Могилянська
академія» було видано підруч-
ник для студентів ВНЗ «Паблік
рілейшінз. Наукові основи, ме-
тодика, практика». Цього ж року
було засновано першу кафедру
теорії і методики зв’язків з гро-
мадськістю, а у 2003 р. — від-
крито сертифіковану спеціалі-
зацію «Зв’язки з громадськістю»
[26, С. 54].

В Інституті журналістики КНУ
ім. Шевченка, який є провідним
навчальним закладом нашої
країни у сфері зв’язків з гро-
мадськістю, 1999 р. було засно-
вано кафедру організації масо-
во-інформаційної діяльності,
яка згодом, у 2006 р. отримала
назву «Кафедра реклами та
зв’язків з громадськістю». Інс-
титут журналістики став пер-
шим ВНЗ, де почали читати
лекції зі зв’язків з громадсь-
кістю [30]. Саме цю подію, що
відбулася в 1992 р., можна вва-
жати першопочатком у розвитку
PR-освіти в Україні. 

Отже, у розвитку вищої осві-
ти України зі зв’язків з гро-
мадськістю було три етапи:

— перший етап почався в
1992 р. і тривав аж до 2006 р. У
цей період існували лише ок-
ремі підготовчі курси та серти-
фіковані програми. Розпочато
організацію профільних кафедр
у провідних ВНЗ;

— другий етап тривав з 2006 р.
по 2010 р., коли на державному
рівні розпочалася підготовка за
ОКР «бакалавр»;

— третій етап розпочався у
2010 р. і тривав до вересня 2015 р.,
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коли відбувалася підготовка за
ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та
«магістр»;

— четвертий етап розпо-
чався 29 квітня 2015 р. Було
враховано зміни, які сталися
після прийняття нового переліку
спеціальностей в Україні. Роз-
галуження, серед напрямів «Ви-
давнича справа та редагуван-
ня»; «Реклама і зв’язки з гро-
мадськістю»; «Журналістика» зни-
кають, і всі об’єднуються в одну
спеціальність «Журналістика» та
галузь знань, яка також має ана-
логічну назву «Журналістика».
Підготовка фахівців зі зв’язків з
громадськістю може відбувати-
ся в рамках спеціалізації «Рек-
лама і зв’язки з громадські-
стю», як це буде відбуватися в
НТУУ «КПІ», або у межах інших
спеціалізацій (за вибором ВНЗ). 

Висновки
Світова практика свідчить,

що в країнах, де освіту зі зв’язків
з громадськістю впроваджено
вже давно, є величезна кількість
теоретичного та практичного
матеріалів, напрацьована ще у
1980-х р., які університети ус-
пішно застосовують в освітньо-
му процесі. На жаль, українська
наука у той час була поза сві-
товим контекстом, тому вини-
кло суттєве відставання. Саме
тому українська освіта в галузі
зв’язків з громадськістю має
недоліки, серед яких є освітні
програми, які не повною мірою
відповідають вимогам ринку
праці. Фактично Україна пере-
буває на початковій стадії у ви-
рішенні освітніх проблем галузі
PR.
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аспектов, которые давали толчок к эволюции и совер-
шенствованию системы подготовки специалистов 

в сфере связей с общественностью. 

Ключевые слова: связи с общественностью; PR-образо-
вание; исследования; историографический обзор;

социальные коммуникации; модель подготовки;
образовательный подход; система образования.

The article provides an overview of developments related 
to education in public relations. We consider the evolution 

of the concept of PR education and those developments that
have been made in this direction over the last thirty years. 
The first part of the article is devoted to historiographical 

review of research education in public relations that took place 
in the western countries, including the US, UK, France and

Germany. In the second part, the author makes an overview 
of the developments that were made towards the study of the

phenomenon PR-education in the CIS. The third part of the 
study draws attention to the domestic segment of PR edu-
cation and those studies that the Ukrainian scientists per-

formed in the field of education in public relations. At the end 
of the article the author analyzes the stages of professional 

PR education in Ukraine. The article focuses on the study 
of the technical and methodological aspects that contributed 
to the evolution and improvement in preparing of specialists 
in public relations. The study also describes the basic funda-

mental differences in the approach to the provision of edu-
cational services in the field of PR. These important studies 
have provided the driving force for the progress of PR edu-

cation. The author focuses on the study of international 
experience in education in the field of public relations. 

The conclusions logically author summarizes the main pro-
visions of the research and outlines the prospects 

for enhancing and improving in preparing of professionals 
in public relations.

Keywords: public relations; PR education; research; 
historiographical review; educational transformation; 
social communication; education model; educational 

approach; educational system.

Рецензент — О. В. Тріщук, д.н. із соц. комунікацій, 

професор, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Надійшла до редакції 28.10.16




