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Анотація 

Зв'язки з громадськістю, PR (зв'язки з громадськістю, PR) – вид маркетингу, який 
полягає в стимулюванні попиту на товари певної фірми шляхом формування сприятливої 
громадської думки про організацію і її продукції в цілому. Основні види PR є комерційний та 
політичний PR. Важливою особливістю правильно організованого піару є те, що ця робота 
спрямована не стільки на моментальний результат, а на досягнення довгострокових вигод.  
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Abstract 

Public relations, PR is a kind of marketing, consisting in stimulating demand for a certain 
firm's goods by forming a favorable public opinion about the organization and its products in 
general. The main types of PR are commercial and political PR. An important feature of properly 
organized PR is that this work is aimed not at the momentary result, but rather at the achievement 
of long-term benefits.  
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Паблік рілейшнз, РR (Public relations, PR) – різновид маркетингу, що 

полягає в стимулюванні попиту на товар певної фірми шляхом 
формування сприятливої громадської думки про організацію і її продукції 
в цілому [3]. 

Поняття «PR» (або «зв'язки з громадськістю») спочатку 
сформувалося в сфері бізнесу. Однак в наші дні воно стало вживатися і 
для позначення політичної агітації. 

Вивченням піару як особливої сфери соціальних відносин 
займаються такі науки як соціальна психологія, логіка, інформатика, 
менеджмент і маркетинг. 

Точне і вичерпне визначення PR дати украй складно через великий 
спектр цілей і дій, які охоплюються цим поняттям. Тому до цих пір немає 
чіткого загальноприйнятого формулювання. 

Найбільш лаконічне визначення піару, запропоноване англійським 
соціологом Семом Блеком, свідчить: «Піар – мистецтво і наука 
досягнення гармоній за допомогою взаєморозуміння, заснованого на 
правді і повній інформованості». 

Основним призначенням піару є досягнення високої суспільної 
репутації фірми (або іншої організації або приватної особи, що потребує 
PR). Слід відрізняти піар від реклами: хоч і те і інше забезпечує процес 
ділових комунікацій, проте реклама розповідає про товар, а піар – про 
фірму-виробника. 
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Принципи, за якими повинні будуватися зв'язки з громадськістю, 
були також сформульовані С. Блеком: 

 відкритість інформації; 

 опора на об'єктивні закономірності масової свідомості, а також 
відносин між людьми, організаціями, фірмами і громадськістю; 

 повага індивідуальності, орієнтація на людину, його творчі 
можливості; 

 залучення на роботу фахівців вищої кваліфікації з максимальним 
делегуванням повноважень аж до найнижчих виконавців. 

Звичайно, в реальному житті далеко не завжди ці принципи 
реалізуються в повній мірі. Наприклад, відкритість інформації рідко 
означає бажання повідати публіці дійсно всю інформацію - їй 
повідомляють те, що підвищує імідж фірми, але не поспішають 
розповідати про її помилки і прорахунки. Хоча формально фахівці піару 
засуджують трюки і маніпулювання, фактично вони часто займаються 
саме нав'язуванням громадськості своєї точки зору. 

Розвиток PR-діяльності. Як професійна сфера діяльності, PR 
вперше почав розвиватися в США. Узагальнюючи головним чином саме 
американський досвід, американський економіст Р. Сміт виділив чотири 
етапи в історії піару: 

1. «Ера маніпулювання» (19 ст.) – одностороння пропаганда. 
2. «Ера інформування» (початок 20 ст.) – поширення інформації та 

правдивість. 
3. «Ера переконання» (середина 20 ст.) – двосторонній вплив на 

громадську думку і поведінку. 
4. «Ера взаємовпливу» (кінець 20 ст.) – взаєморозуміння і вирішення 

конфліктів. 
Джерело: [1] 
Народження професійної PR-спеціаліста відбувається на початку 

ХХ ст. Це пов'язано з посиленням «великого бізнесу», представники 
якого мали в очах основної маси населення негативну репутацію людей, 
готових заради прибутку на будь-які порушення законів і моралі. 
Головним завданням піару стало саме встановлення доброзичливих 
взаємин між підприємцями і рештою частини населення, подолання 
нерозуміння між ними, недовіри і заздрості. 

Зазвичай «батьком» сучасного піару називають американського 
журналіста Айві. У 1906 році він опублікував «Декларацію про принципи 
PR», свого роду перший моральний кодекс професії. 

У 1970-х в формується інформаційному суспільстві зростає попит на 
PR-технології у всіх сферах - в бізнесі, політиці і соціальній сфері. Зв'язки 
з громадськістю поширюються вшир і вглиб, стають необхідним 
напрямом міжнародної діяльності. 

Виникнувши спочатку в розвинених країнах європейської цивілізації, 
піар діяльність почала поширюватися по всьому світу. Так, в 1990 в 
Нігерії пройшла найбільша в історії континенту Африки конференція зі 
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зв'язків з громадськістю, в якій взяло участь понад 1000 осіб з 25 країн. 
Види і методи піару. Залежно від того, які цілі піару і на кого він 

спрямований, виділяють кілька його різновидів. 
Головні види PR – це комерційний і політичний піар. 
Спочатку піар діяльність була спрямована виключно на споживачів. 

Програми public relations, спрямовані на створення позитивної 
популярності виробляють товари фірм, і зараз залишаються 
найважливішим напрямком піару. Це особливо важливо при виведенні 
на ринок нових видів товару, коли треба запевнити насторожених 
споживачів у високій репутації фірми-виробника. 

Політичний піар почав розвиватися в епоху представницької 
демократії, коли політичним лідерам стало необхідно переконувати 
найширші кола виборців голосувати за них. Сучасний політичний піар 
вже не зводиться до створення сприятливого іміджу окремим політикам 
або політичним партіям. В епоху глобалізації розвивається міжнародний 
PR, спрямований на досягнення взаєморозуміння між громадянами 
різних країн, незважаючи на культурні відмінності. Від іміджу країни 
залежить її репутація, на яку реагують зарубіжні інвестори, громадська 
думка інших країн. Тому діяльність сучасних дипломатів обов'язково 
включає організацію публічних заходів, що прославляють досягнення і 
культуру їх країни. 

Важливою особливістю правильно організованого піару є те, що це 
робота спрямована не стільки на миттєвий результат, скільки на 
досягнення довгострокових вигод. Часто замовник вимагає від піарників 
швидкого результату. Особливо це типово для політиків, терміново 
потребують підвищення своєї популярності напередодні виборів. Якщо 
витратити великі кошти і використовувати маніпулятивні технології, то 
можна різко підвищити рейтинг навіть украй непопулярних фігур. Велике 
значення при цьому відіграє «чорний піар». 

Чорний PR - метод ведення інформаційних війн або цілеспрямоване 
поширення негативної інформації, з метою підриву позицій конкурента і 
досягнення власної переваги на ринку [7]. 

Словосполучення «білий піар» з'явилося в Україні для демонстрації 
поняття, контрастного до чорного піару. У цьому варіанті піар будується 
на відкритості. Це означає, що інформація про об'єкт піару дається тільки 
правдива. При цьому конкуренти ніяк не порівнювалися. Білий піар 
орієнтується на переваги компанії. 

Крім технологій «білого» і «чорного» PR слід виділити ще третій 
вид – технології «рожевого» PR. Це технології легенд і міфів. 

Але технології «рожевого» PR не завжди є засобом зловмисного 
введення людей в оману. У ряді випадків вони виконують роль 
стимулятора соціального оптимізму, занурюючи людей в перспективи 
майбутнього благополуччя, що особливо корисно в періоди масової 
депресії в суспільстві. Бажано, щоб легенда була чистою випадковістю із 
красиво, ефектно і в потрібному ракурсі представленими реальними подіями. 
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На допомогу «рожевому PR» створили навіть цілий напрям в науці - 
мифодизайн. Міфодізайн розробляє методи і методики побудови міфів 
та історій. Міф є безсумнівним близьким «родичем» для паблік рілейшнз, 
особливо в області політики. Саме міфологічний архетипи (типу «батька 
нації"») багато в чому визначають взаємини лідерів і населення. 

Послугами професійних PR-агенцій активно користуються державні 
органи для створення позитивного іміджу в міжнародних відносинах і в 
підтримку власних економік. США на державний маркетинг і піар з 
держбюджету щорічно виділяють близько $ 2 млрд. 

В Україні PR є, з одного боку, досить новою сферою діяльності, з 
другого – доволі розвиненою галуззю, яка сьогодні оцінюється в нашій 
країні десятками, а деколи й сотнями мільйонів доларів США. Таке 
стрімке зростання популярності PR в Україні зумовлене як активним 
впровадженням західних зразків ведення бізнесу та політики (зовнішній 
чинник), так і усвідомленням вітчизняною елітою необхідності застосування 
конкурентоспроможних технологій у багатьох сферах життєдіяльності 
суспільства (внутрішній чинник). Водночас таке впровадження має певні 
проблеми в Україні, зокрема неготовність ринку до широкого 
запровадження PR взагалі, відсутність адаптованої до вітчизняних умов 
моделі впровадження, недостатня науково-теоретична й практична бази 
та ін. Саме така невідповідність із боку нашої країни та необхідність 
впровадження PR-технологій, що диктуються закономірностями розвитку 
світового ринку, є досить проблемним моментом. 

Над дослідженням питання PR, його розвитку і становлення 
працювали такі зарубіжні вчені, як П. Бурдьє, Н. Вінер, М. Де Флера, 
К. Дойча, Ж.-М. Коттре, П. Лазарсфельд, Г. Лассуелл, У. Ліппман, У. Луман, 
Д. Істона, П. Т. Барнум, І. Доман, Т. Джеферсон, Д. Вестингхауз, 
Е. Бернеза, Д. Флейшман, Дж. Грюниг, Т. Хант, Ж. Л. Шабо, С. Блек. 

Серед вітчизняних учених та науковців, практиків близького 
зарубіжжя – Г. Алешина, В. Бебик, В. Бугрим, В. Шабліовський, 
О. Грищенко, О. Зернецька, А. Куліш, В. Панніто, Е. Пашенцев, 
Г. Почепцов, І. Слісаренко, А. Баранова, М. Назарова, Ю. Нисневич, 
А. Соловйова, Л. Тимофєєва, А. Хлоп'єва.  

Нами визначено такі завдання: 
1. Проаналізувати особливості зародження PR та основні віхи його 

розвитку як професійної діяльності у світовому масштабі. 
2. Розглянути особливості появи PR в Україні та шляхи його 

становлення на теренах вітчизняного простору. 
3. Охарактеризувати основні завдання PR та можливості їх 

реалізації в Україні. 
4. Проаналізувати специфіку ринку PR у нашій країні: його обсяг та 

основні тенденції. 
5. Розглянути основні проблеми розвитку PR в Україні та можливі 

шляхи їх подолання. 
Водночас особливості ринку бізнес-PR в Україні зумовлені низкою 
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чинників: 
1. Брак програм навчання PR-спеціалістів практично в усіх 

вітчизняних вишах призводить до того, що здобувати освіту доводиться 
на тренінгах або у спеціалізованих бізнес-школах. 

2. За браком базової освіти ряди вітчизняних PR-спеціалістів 
поповнюють фахівці з інших споріднених сфер діяльності, наприклад 
журналісти, що зумовлено такими їхніми фаховими якостями, як 
наявність зв'язків у ЗМІ, уміння правильно та грамотно готувати 
матеріали для преси, здатність дискутувати з будь-якою аудиторією. 
Крім журналістів, у PR-менеджери працедавці також охоче беруть 
«колишніх» технічних спеціалістів та психологів. Ці люди досить грамотні 
для того, щоб обіймати таку посаду, а нестача знань у царині зв'язків із 
громадськістю компенсується завдяки розвиткові цих працівників 
усередині компанії. 

3. Потреба вдосконалення багатьох PR-технологій відповідно до 
особливостей вітчизняного ринку. Усі прийоми, які застосовує сучасний 
PR, потрапили до України із Заходу або з Росії, добре себе 
зарекомендувавши. Однак варто зважати на те, що вітчизняна аудиторія 
має свій менталітет, а тому багато програм потрібно доопрацьовувати та 
впроваджувати з урахуванням особливостей українського споживача. В 
іншому разі організація, замовляючи PR-кампанію, може змарнувати 
гроші або, ще гірше, зазнати негативних наслідків [2]. 

Отже, існування PR в Україні – тема для всебічного обговорення. 
Деякі доводять, що в Україні не існує PR; інші підтверджують, що існує і 
навіть має свої власні школи, принципи, теорії і «національні 
особливості». Очевидно, що ринок PR не сформований, і теорії, надовго 
відкладені, залишаються на початковій стадії виникнення. Є кілька 
причин, що перешкоджають розвитку PR в Україні, як-от: низький 
ринковий потенціал зумовив брак ресурсів, призначених для 
маркетингових цілей; теорія не має ніякого стосунку до практики, тому 
проекти PR рекламуванню майже не приносять ніяких результатів. 

Україна має найнижчу рекламну вартість для юридичної особи в 
Східній Європі. Іноземні компанії й спільні підприємства використовують  
90 %  реклами в країні. Вони, здається, спроможні стимулювати розвиток 
PR. Зрештою, приватний сектор посприяв появі й прогресу PR. У 
підсумку він увійшов до царства політики, державних установ і 
неурядових організацій. 

Якість й ефективність політичних рекламних проспектів також 
далека від бажаної. Паблисіті та реклама в пресі – мабуть, єдині 
технології, що застосовуються. Інші, такі, наприклад, як соціальні 
дослідження, планування й стратегічне планування трапляються дуже 
рідко. 

Розвиток української теорії PR має свої особливості. Більшість 
підручників із PR – звичайні переклади західних авторів або навіть 
гірше – копії російських підручників. Здебільшого автори таких книг не 
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провели жодної успішної кампанії з PR. То що ж ми маємо? Західні 
технології уповільнюють розвиток національного PR, внутрішні засоби не 
працюють узагалі. 

Визначаючи перспективи PR в Україні, сподіваємося на певні 
зрушення на краще. Але «певні» не означають «адекватні». Експерти 
передбачають, що просування PR в Україні буде підкріплене російським 
досвідом. Очікується, що ця галузь охопить приватний сектор, але все ж 
головну увагу буде зосереджено на політиці. 
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Анотація 

У статті класифіковано основні фактори впливу на прибуток малого підприємства як 
зовнішні і внутрішні. Обґрунтовано необхідність дослідження напрямів зниження витрат, як 
резервів зростання прибутку малого підприємства. Проведено аналіз динаміки прибутковості 
підприємств України за видами діяльності у 2010-2015 рр. Досліджено основні внутрішні 
фактори, які впливають на прибутковість малого підприємства, їх стан в Україні та пропозиції 
щодо їх активізації. 
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Abstract 

The major factors of  impact on small business income such as external and internal were 
classified. The necessity of the research areas of cost reduction, as revenue growth stocks of small 
companies was grounded. The analysis of the dynamics of Ukraine profitability of enterprises’ 
activity in 2010-2015 was made. The basic internal factors that affect the profitability of small 
businesses, their status in Ukraine and proposals for their enhancement had been studied.  
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