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Зв’яз ки з гро мадськістю як на ука, мис тец тво і
соціаль но відповідаль на прак ти ка

&
Ко роль ко В.Г., Нек ра со ва О.В. Зв’яз ки з гро -
мадськістю. На у кові осно ви, ме то ди ка, прак ти ка /
В.Г.Ко роль ко, О.В.Нек ра со ва. — Київ: Ви дав ни чий
дім “Києво-Мо ги ля нська ака демія”, 2009. — 831 с.

Укр аїнська гро мадськість, спос теріга ю чи дра ма тизм чер го вих ви борів у країні,
вже доб ре на тре ну ва ла вухо щодо сприй нят тя ла ти нської аб ревіату ри “PR,” не так
дав но відо мої лише вузь ко му ек спер тно му колу фахівців. Одна че на й частіше, особ -
ли во на тлі на ших нескінчен них політич них реслінгів, зно ву спос терігаємо див ну
транс фор мацію пер вин но го смис лу по нят тя public relations — публічні відно си ни
(або в на шо му уста ле но му пе ре кладі — зв’яз ки із гро мадськістю) у примітив не
 самохизування, са мо рек ла му або об ли ван ня бру дом кон ку рен та-опо нен та (“чор ний 
піар”). На рівні по всяк ден ної свідо мості — і, що при кро, внаслідок сумнівної діяль -
ності ве ли кої кількості ди ле тантів-“прак тиків” — PR все ще ото тож ню ють із  ви -
кривленою ко мунікацією, безвідповідаль ною рек ла мою, техніками маніпу лю ван ня
ма со вою свідомістю, со кир ною про паґан дою, на в’яз ли вою ак тивністю чис лен них
коміво я жерів від торгівлі та політики (тим, що в ан гло мов но му світі діста ло на зву
hard selling). 

Яки ми ж є чи ма ють бути справжні про фесійні, соціаль но відповідальні зв’яз ки
з гро мадськістю? Чи мож ливі за раз вони вза галі з огля ду на де фор маційний ефект
на шої політич ної куль ту ри та незрілість гро ма дя нсько го суспільства? Як відбу -
вається функціону ван ня та управління паб лик рілейшнз як соціаль но го інсти ту ту?
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Яки ми є етичні при нци пи та куль ту ра про фесійних, соціаль но відповідаль них зв’яз -
ків із гро мадськістю? Ці та ба га то інших ак ту аль них та про блем них пи тань зацікав -
ле ний чи тач знай де у новій ґрун товній праці ав то ри тет но го вітчиз ня но го фахівця,
про фе со ра Ва лен ти на Ко роль ка та його колеґи Окса ни Нек ра со вої “Зв’яз ки з гро -
мадськістю. На у кові осно ви, ме то ди ка, прак ти ка”.

На відміну від ба гать ох ви дань у сфері паб лик рілейшнз, час то-гус то  диле -
тантських, ця пра ця поєднує в собі пе ре ва ги двох в од но му: про фесійно го на уко во го
досліджен ня, що як най повніше відоб ра жає су часні до сяг нен ня теорії та прак ти ки,
на уки та мис тец тва ко мунікацій між організаціями та гро мадськістю і дос туп но го та
ґрун тов но го підруч ни ка для сту дентів та аспірантів вузів, фахівців у сфері  мене -
джменту та дер жав но го управління. На моє пе ре ко нан ня, таке поєднан ня — підруч -
ник-досліджен ня — є вель ми важ ли вим, адже йдеть ся про ста нов лен ня про фе -
сійних та соціаль но відповідаль них зв’язків із гро мадськістю як сфе ри знань і прак -
тик у нашій країні. І особ ли ву ува гу тут слід приділяти фор му ван ню те о ре ти ко-ме -
то до логічних підва лин освітньо го та про світниць ко го про це су, окрес лен ню кра щих
про фесійних орієнтирів для підго тов ки про фесійних і відповідаль них спеціалістів з
паб лик рілейшнз. Май бутній фахівець PR від по чат ку сво го на вчан ня має вчи ти ся у
кра щих про фесіоналів, студіюва ти якісну, фа хо ву літе ра ту ру, а та кож му сить не
лише опа ну ва ти те о ре ти ко-ме то дичні та прак тичні осно ви своєї май бут ньої про -
фесії, а й сприй ня ти та поділяти її етичні нор ми та ви мо ги. У цьо му плані кни га
відповідає та ким ви мо гам, а фахівці, які її підго ту ва ли, ак тив но задіяні саме в цій,
найвідповідальнішій та на й важ ливішій ца рині ста нов лен ня вітчиз ня них зв’язків із
гро мадськістю.

Один із ав торів кни ги, про фе сор Ва лен тин Ко роль ко, наш ко ле га по со ціо -
логічно му цеху, на ле жить до піонерів ста нов лен ня вітчиз ня них PR. У 2001 році він
ство рив і очо лив пер шу в Україні ка фед ру теорії та ме то ди ки зв’язків із гро мад сь -
кістю Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія”. На цій ка федрі
пра цює й Окса на Нек ра со ва, яка є фахівцем з те о ре тич них та при клад них пи тань
ме нед жмен ту і має цінний прак тич ний досвід організації внутрішньо кор по ра тив -
них PR, об сто ю ван ня та реалізації в Україні ідей соціаль но відповідаль но го бізне су і 
став лен ня до PR як до ре пу таційно го ме нед жмен ту. Автори у своїй праці уза галь ни -
ли те о ре ти ко-ме то до логічні на пра цю ван ня в га лузі паб лик рілейшнз, ба га тий до -
свід своєї пе да гогічної діяль ності та прак тич ної ро бо ти в цій ца рині. 

Це ви дан ня — вже третій від 2000 року на уко вий посібник за ав то рством В.Ко -
роль ка з теорії, ме то ди ки та прак ти ки PR. У но во му ви данні підруч ни ка, істот но пе ре -
роб ле но му та до пов не но му, ав то ри по си ли ли ува гу до інсти туціональ но го аналізу
сфе ри PR, їхньо го місця та ролі у функціональній струк турі організації, зрос тан ня
зна чен ня про фесії PR-фахівця у стра тегічно му ме нед жменті інсти туцій бізне су та
дер жав но го управління, гро ма дських організацій. Особ ли ву ува гу приділено со -
ціологічним, соціаль но-пси хо логічним та куль ту ро логічним теоріям, що да ють мож -
ливість PR-фахівцям глиб ше зро зуміти такі сутнісні по нят тя для цієї сфе ри знань, як
гро мадськість, гро ма дська дум ка та публічна ко мунікація. У книжці та кож окрес ле но
при нци пи про фесійної ети ки та соціаль но відповідаль ної кор по ра тив ної куль ту ри в
діяль ності PR-прак тиків. Роз ши ре но й аналіз особ ли вос тей ви ко рис тан ня PR-тех но -
логій у різних сфе рах суспільної життєдіяль ності, зок ре ма впер ше на рівні на вчаль -
них посібників ав то ри роз гля ну ли ца ри ну міжна род них паб лик рілейшнз. 

Вдяч ний чи тач цієї кни ги за зна чить при наймні ще два її при нци пові здо бут ки.
По-пер ше, ав то ри не роз рив но по в’я зу ють прак ти ку соціаль но відповідаль них та
ефек тив них PR із под аль шим про це сом де мок ра ти зації та ста нов лен ням гро ма дя -
нсько го суспільства в Україні. Адже зв’яз ки з гро мадськістю, публічні відно си ни
організацій і суспільства — це ат ри бут де мок ратії, не менш важ ли вий, ніж сво бо да
сло ва, інфор мації та ви бо ру. 
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Прин ци по ве пи тан ня, що ви ни кає по про чи танні кни ги, є та ким: а чи мо жуть PR 
бути інши ми (чес ни ми та відповідаль ни ми) у суспільстві з незрілою де мок ра тич -
ною політич ною куль ту рою та гро ма дя нським суспільством, яке все ще пе ре бу ває у
стадії ста нов лен ня? Мож ли вості ствер дної відповіді на це пи тан ня — і це є дру гою
пе ре ва гою ви дан ня — ав то ри вба ча ють у под альшій про фесійній інсти туціоналізації 
сфе ри PR, у транс фор мації їх із ар се на лу суто технічних при й омів впли ву на свідо -
мість та ма со вих ди ле т антських ек спе ри ментів у сфері зв’язків із гро мадськістю у
соціаль но зна чу щий інсти тут публічності, яка б виз на ча ла та реґулю ва ла взаємини
вла ди, підприємств та організацій, з од но го боку, і гро ма дян, суспільних груп,
клієнтів та спо жи вачів — з іншо го.

І навіть вба ча ю чи пев ний ро ман тич ний оптимізм у та ких ав то рських очіку ван -
нях, з огля ду на склад ну діалек ти ку не обхідних і дос татніх умов, аґен тності та струк -
ту ри, слід виз на ти не безпідставність та кої по зиції. Отже, ця кни га є фун да мен таль -
ним внес ком у ста нов лен ня вітчиз ня них про фесійних, соціаль но відповідаль них
зв’язків із гро мадськістю, а відтак — і про світниць ким внес ком у фор му ван ня  демо -
кратичної політич ної куль ту ри та гро ма дя нсько го суспільства у країні.

МАКСИМ РЕПКА,
àñï³ðàíò â³ää³ëó ³ñòîð³¿, òåîð³¿ òà ìå òî äî -
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Візуалізація як соціологічний ме тод досліджен ня
соціаль ної ре аль ності

&
Штом пка П. Ви зу аль ная со ци о ло гия. Фо тог ра фия
как ме тод ис сле до ва ния : учеб ник / Пер. с по льск.
Н.В.Мо ро зо вой, авт. вступ. ст. Н.Е.Пок ров ский. —
М.: Ло гос, 2007. — 168 с. + 32 с. цв. ил.

За доби інфор маційно-ко муніка тив них тех но логій соціоло ги бе руть на
озброєн ня ба га то тех но логічних но вацій: від ком п’ю те ра та Інтер не ту до новітніх за -
собів візуалізації ре аль ності. Одним із геніаль них ви на ходів лю дства є фо тог рафія.

Соціологія як на ука і фо тог рафія як техніка ви ник ли і роз ви ва ли ся май же в
один істо рич ний період — від кінця ХIX століття. Спо чат ку до фо тог рафії звер ну ли -
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