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relatioпs experts іп Ukraiпe. Тhе author aпalyzes the basic laws of developтent ofPReducation in Ukraiпe froт 1991 to 2013.
Кеу worth: professioпal training ofpublic relatioпs experts, the basic laws of developтeпt of PR-educatioп іп Ukraiпe.
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остановка

проблеми

Аналіз остан.иіх досліджень і

11 у.

у заrальному виrляді

блікацій. Паблик рілейшинз, як наука і

та їі зв'язок із важли

мистецтво із налагодження контактів та

вими

науковими

чи

практичними завданнями. Зміна сус
пільних відносин в незалежній Україні

зумовила потребу створення нової сис
теми стосунків з громадськістю. Адже до

підтримання добрих стосунків із громад
ськістю, набуває особливого значення в
умовах демократизації суспільства, ви
ходу України на міжнародну арену як су
веренної і незалежної держави. Розумію

року для УРСР реаліями були: nо

чи конструктивний соціальний потенці

літичний тоталітарний режим, команд

1991

уnравлін

ал PR, сучасна nрофесійна освіта змінює
своє ставлення до лаблик рілейшинз, як

ня економікою, відсутність nриватного

до значущої науково-прикладної дисци

nідприємництва, конкуренції,

-

за цих

пліни, що має повсякденне nрактичне за

умов не могло бути мови про

PR,

отже і

но-адміністративна

система

стосування і є складовою репутаційного

про необхідність професійної підготовки
майбутніх фахівців із зв'язків з r· ромад 

менеджменту будь- якої організації.
Як сфера діяльності, PR в Україні

ськістю. Замкнутий простір тоталітар

досить молода . Проте з'явилися науко

ного режиму СРСР не потребував

PR ( у
його сьогоднішньому розумінні), частко
во функції сnілкування з 1·ромадськістю

ві дослідження вітчизняних авторів, які

виконували пропагандистські органи, що

із зв'язків з громадськістю з точки зору

були не зацікавлені у зворотній комуні 

теорії соціальних комунікацій. Матері

кації з суспільством .

алом

Із nроголошенням незалежності Укра

-

висвітлюють різноманітні аспекти про

фесійної підготовки майбутніх фахівців

для

дослідження

цього

питання

стали праці Д . Боrуша, С. Квіта, Б . Кия

їни та відповідно природкьою необхідніс

ка, В. Королька, А . Куліша, О. Курбана,

тю переходу до демократичного суспіль

В. Мойсеєва, Г. Почеrщова, В. Різуна.

ства виникає nотреба у функціонуванні

А . Ротовськоrо, І. Слісаренка, Є . Тихоми

такого соціального інституту як паблик

рової, О. Тодорової, Л. Шаяна та інших

рілейшнз. «Головна мета цього інститу

[З; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19] ...

ту - обслуrовуваиня сnільної потреби,
пов'язаної із забезnеченням ефективної
публічної діяльності для всієї багатома
нітності соціальних суб'єктів, що бажа
ють збільшити свій nабліцитний каnітал

У процесі становлення вітчизияноІ
системи паблик рілейшинз необхідно
вивчати,

спиратися,

скористатися до 

свідом країн розвинутої демократії, де
інститут PR вже досяг досить високо

легальними, конвенційними та легітим

го рівня якості. При цьому фахівці з PR

ними засобами »

особливий

усвідомлюють важливість своєї д~ль

PR потре

иості в умовах громадянського сустль·
ства . У Великій Британії, США, у розви·

[7,

с.

113]. Як

різновид соціальної діяльно сті ,

бує фахівців, що володіють сукуnністю

соціальних практик, пов'яз аних із вироб
ництвом і функціонуванням ефективних

систем публічних комунікацій .

нених країнах Західної Європи склаласЯ
відпрацьована

десятиліттями

система

базової освіти фахівців в галузі зв'я зкіВ
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омадськістю, що спирається на пра

в Украіні. Для цього слід nереосмисли ·

з гр ровідних зарубіжних науковців в

~- ~арииі: Е. Бернауз, С. Блек, А Доті,

ти теорію та nрактику nрофесійної nід·
rотовки маі1бутніх ф:~хівців із зв'язюв <

ЦІ:. Маркоии, Ю. Марлоу, [1; 2; 1;~0; 11].

громадськістю; уточнити навчальні цілі

Д Сучасний етаn розвитку сусшльства

зміст, методи та nедагогічні технологіі

висуває досить_висою вфим~~и, як до осо:

професійної підготовки цих фахівців; ви

·сних, так 1 до про

GнСТІ

·

майб>"'t!іх вилускниюв

есщних якостеи

ВНЗ

. ,

де

·
nровІД-

значити складові їхньої nрофесійної ком 
петентності.

Президент

роль вlДіІ рає особистІсна складова.

~у своїх nсихолого-nедагогічних розвідсучасні дос:.ідники (С. Максименко,

~Сею:ченко, Л. Мітіна, В. Рубцов т~

ської

Всеукраїнської

організаціі

громад

«Українська

ліга

із

зв'язків з громадськістю» А . Ротовський
пише:

в Україні,

«PR

... ,

-зовсім молода

знань, формування умtнь, навичок, ком

професійна сфера діяльності» (переклас
з російської наш - L Р.) [15, с. 15]. Поді 

аетентностей із соціальної комунікації,

ляючи його думку, ми констатуємо необ

повинен ~ути провідюtм завданням про 

хідність готувати майбутніх фахівців до

фесійної підготовки майбутніх фахівців.

цьо1·о роду професійної діяльності.

інші) nі,А.креслюють, щ~ процес nередачІ

Наразі відбуваєтн:л практи'інс вдо

а<Оналення системи nрофесійної niдro
товкч, інтенсивний пошук більш ефек

До

2006

року згідно

Постанови Ка

бінету Міністрів Украіни від

1994

р.

N2 325

травня

18

«Перелік напрямів під 

тнвних: шляхів професійного навчання

готовки фахівців з вищою освітою за

студентів різних наnрямів, аналіз умов,

професійним спрямуванням, спеціаль 
ностей різних кваліфікаційних рівнів та
робітничих професій>> [22] та Постанови
Кабrнету Міністрів Украіни від 24 трав

ui гальмують цей проr1ес. Система вищої
професійної освіти знаходиться на етаnі

реформування згідно із Болонською де 
кларацією, яка активно впроваджується

ня

в Україні з 2005 року. Питаннями у доско 

та сnеціальностей, за якими здійснюєть

налекия професійної підготовки майбут

ся підrотовка фахівців у вищих навчаль

ніх фахівців, з точки зору активізації на
вчальної діяльності майбутніх фахівців у

ньо - кваліфікаційними рівнямИ>>

контексті їхньої nрофесійної nідготовки,

широкому національному рівні не від 

досліджували

1997

них

р.

N9 507

закладах

«Про перелік напрямів

за

відnовідними

освіт

[21]

на

зарубіжні

бувалася підготовка фахівців із зв'язків

науховці: Г. Амбросімова , М. Адамець,

з громадськістю в ВНЗ Україні. Хоча, як

Ю. Бабанський, В. Бондар, Г. Балл, В. Да

зазнача ють провідні украінські науков 

вітчизняні

та

видов , І. Зязюн, П . Лузан, Н. Ничкал.о,

В. Свистун, В. Ягуnов та інші.
Мета нашої наукової розвідки -

«розви 

ба1·атьох

Г.Рuаt~алізувати ііuрмативно-правові до
і<.У!.Іt·.,;.-и: щодо професійної nідготовки

lo!r-.:1ІJ} Нііх ф.::сівців із зв'язкі~.; громад
~r,к,..:т а• ~

Bt іЗ України в історичному ас
і!<>•·,., ~ Jt:i)l
2013 рр.).
, 3ІІ.кд.а.j, O<::llomtcr() r.1атеріалу. Наразі
"f,..~_,,,_•r••cтi р<·,!-вансних країнах набуває
·<.:.;· r; · · -~oro <>ч:>·rеюіЯ Т<'•1рія і практиrrа -... 1 .:-~·н·•
. .• у_ загально.
· ·"''· " '·-=' !щмуюкацш
'1~ ;:yr:•j Г.·JЗВ><ТІ<;• соціальної комуніка
-~; ·ажл;ві· "Otl: ~і \,іrрають фахівці із
'·'_;:~!.ІВ з ''!JunІадськістю. Тому ефектив

.,..,.1

ці В. Королько, О. Некрасова,

ток системи РR-освіти в Україні, як і в

{>•J:;J!~:.тo" сvчасної соціальної ко

nостсоціалістичних країнах,
фактично розnочався в 1990-х рр.» !7, с.
53]. У Інституті міжнародних відносин
Київського

національного

університе

ту імені Т:1раса Шевченка ще у

1993

р.

було <.творено nершу кафедру міжна 
ролних комунікацій та зв'язків із гро

мадськістю. У

1997

р було видано пер

ший вітчизняний навчальний посібник

<< Основи

ючи з

лаблик рілейшінз>>.

1998

Почин:~ 

року було розпочато викла 

д~ю•л 1;урсу «Основи зв'язків із rромі1д

ськістю>> в Національному універсИ1еті

нспщ,К.:..ивиИ. без підвищення

«Киеве-Могилянська академія». На базі
Інституту соціолоrії НАН України цьо

POJЧa:-.c."J<ЇCTJn у внщих навчальних зa1"·~r~<u різких тиnів і рівнів аІ<редитаціі

ліцензійна комерційна Київська школа
nаблик рілейшинз.

•·.• 1Іікuци

~-, ·н н лч;rоt·овки ф;,Хjвців rз .3В'язків з

го ж року розпочала nрацювати nерша
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Таблиця

1.

ПереАік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака.л у ВJtІЦ~

=

авр а

Інаймекування галузі знань!

0301

Код каnрІІму

Наnря" підготоІІ~>ІІ

СоціаJІьно-nоштичні науки

Соціологія

Міжнаоодні відносини

міжнаРодні відносини

Журналістика та

Журналістика

6.030101
6.030102
6.030103
6.030104
6.030201
6.030301

реклама і зв'язюt з громадсьКІстю (за

6.UЗОЗО2

Психологія
nрахтична ПСИХОЛОГІЯ

Політодогія

0302
0303

-----

підготоІІІк 11

Соціальні науки, біщес і право

--

інформація
видами діяльності)
видавнича снрава та редагування

«У 2001 р. було здійснено видання

6.030303

зв'язків з громадськістю у ВНЗ України.
У організаційно-педагогічному асnек

nовноцінного лідручника для студентів

вузів «Паблик рілейшінз. Наукові осно
ви, методика, практика». Цього ж року

ті питання про nрофесійну підготовку
фахівців із зв'язків з громадськістю на

створено першу кафедру теорії і мето

загальнонаціональному рівні в Україні

дики зв'язків із громадськістю, а у

2003

можемо розглядати, починаючи з Поста

р. відкрито сертифіковану спеціалізацію

нови Кабінету Міністрів України

«Зв'язки з 1·ромадськістю» в Національ

від

ному університеті «Києво-Могилянська

nрямів, за якими здійснюється підготов

академія>>

ка фахівців у вищих навчальних закладах

[7,

с.

53].

У

2003

р. на кафедрі

13 грудня 2006

N01719

року «Про nерелік на

ді

за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба

яльності Інституту журналістики Київ

калавра» [23] (див. табл. 1).
Після аналізу Постанови Кабінету Мі
ністрів України N01719 від 13 грудня 2006

організації

масово-інформаційної

ського національного університету іме

ні Тараса Шевченка було започатковано
підготовку з нової сnеціалізації «Рекла

року можемо констатувати

ма та зв'язки з 1·ромадськістю». Ці події

го напряму підготовки «Реклама і зв'язки

в розвитку РR - освіти складають перші

з громадськістю (за видами діяльності)»

кроки в процесі зародження, становлен

за ОКР «бакалавр». Звідси ми робимо ви

ня і розвитку nрофесійної освіти фахів
ців із зв'язків з громадськістю в Україні.

сновок, що з 2006 р. до 2010 р. відбувався
дРУГИЙ етаn nроФесійної підготовка май

На нашу думку, це - перший етап профе
сійної підготовка майбутніх фахіщів із

тю у ВНЗ України.

появу ново

бу~шх фахівців і~ зв'язІdв з rромадськіс·

Таблиця2.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється:

підготовка

фахівців

у

вищих

навчальних

закладах

за

освітньо

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра

ШІІфр
галузі

Найменування r&.!J)'Зi знань/

Напря~• підrотовкн
Освіта

0303

Журна: 1 істнка та інформація jзи'ЯJt<ІІ J flЮМІІдсьхіС"Ію (спеціі1Ліст)
jзв'яlКІ\1 r}Х'мадськістю (магістр)
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І

Код напря~у
підs·отовки

17 03030202
,8.03030202

(6.030302).

е3JІ.ізації Постанови Кабінету Мі

Із _Р України N2 787 від 27 серnня 2010
JIIC1P111 твердження _переліку сnеціаль.
• nрО . за якими здіиснюється шдготов--r"І"ЄІf.

ці в у вищих навчальних закладах

підготовки

(8.03030202)

с:JІЄЦІ тій етаn nрофесійної підготовка

та

нормативно-правових документів щодо

~~ у ВНЗ України. Наразі підготовка

nроцесу формування професійної під

~бутніх фахівців із зв'язкі~ з гром~
:.:стJО відбувається за освІтньо-квалt-

готовки майбутніх фахівців із зв'язків з
громадськістю у ВНЗ України в історич
ному асnекті (1991- 2013 рр.) відображає

за галуз

~ань ,,Журналістика та інформація»

.
(0303),
за наnрямом п~дготовки
« р еклам_а

відповідно (7.03030202)
(див. табл. 2).

Висновки. Проведений нами аналіз

СІІ _тре ніх фахівців із зв'язків з громад

-

за х·алуззю

«Журналістика та інформація»
(0303), за наnрямом nідr·отовки «Зв'язки
з громадськістю)», за кодами наnряму

JJ ~~тньо-кваліфікаційними рівнями
88 ·а,ліста і магістра» [20] розnочав

jjuоrм рівнем бакалавр

-

знань

за

...,... - ·

За освітньо-кваліфікаційним

рівнем сnеціаліст, магістр

нормативно-nравові засади становлення

nрофесійної підготовки майбутніх фа

і SВЯЗКИ З ГГОМаДСЬКlСТЮ (за В~ДаМИ ДІ

хівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ

.,U.НОСТЇ)», за кодом напряму шдrотовки

України .
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