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ПЕРЕДМОВА 

актуальність курсу зумовлена зростанням важливос-
ті зв’язків з громадськістю на сучасному етапі у всіх 

сферах життєдіяльності, а також швидкоплинною зміною 
інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки яким мит-
тєво розповсюджуються повідомлення про кризові ситуації 
– техногенні катастрофи, аварії, вибухи – та про наслідки їх 
подолання. Зростання потоків інформації зумовлює почас-
ти їх некерованість, оскільки можливе поширення не лише 
об’єктивної інформації, а й спрямованої чи дезінформації, що 
призводить до перекручування фактів, руйнування репутації 
суб’єкта, з вини якого сталася криза, і негативно впливає на 
їх сприйняття у масовій свідомості суспільства. посібник роз-
глядає створення ефективних механізмів мінімізації ризиків 
в умовах кризи потрібен системний аналіз концептуальних і 
методологічних основ використання PR як інструменту кризо-
вих комунікацій, а також PR-діяльності як спеціальних комуні-
кативних форс-мажорних технологій. 

основним запобіжником кризових ситуацій та фактором 
подолання криз є антикризові PR– комунікації – основний ак-
цент цього посібника. 

якщо порівнювати тренди на українському ринку з тен-
денціями світового, то найбільш перспективними напрямка-
ми, від яких світова PR-індустрія очікує значного зростання, 
є цифрові комунікації. на другому місці за пріоритетністю – 
корпоративний PR та кризовий менеджмент, зв’язки із дер-
жавним сектором, а також бренд-маркетинг, орієнтований 
на споживачів.

Ще ніколи компанії не стикалися з такою кількістю криз, 
змін напрямків діяльності, проблем у взаємовідносинах з ре-
гуляторами та державними структурами, на які, у свою чергу, 
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все більше тисне суспільство. тому контроль за репутацією 
компанії набуває все більшої ваги.

Мета курсу – аналіз та використання у подальшій професіо-
нальній діяльності основних сценаріїв антикризових PR-ко-
мунікацій для запобігання надзвичайним ситуаціям, під час 
їх ліквідації, а також визначення ефективних PR-заходів, які 
сприяють подоланню кризових явищ та покращенню репута-
ції учасників кризи.

Завдання – сприяти розумінню студентами сутності ан-
тикризових PR-комунікацій в управлінні кризовими явища-
ми; новітніх антикризових методик, аналізу їх ефективності 
у запобіганні кризам та під час подолання криз; наукового 
досвіду роботи під час кризи як складової діяльності PR-
комунікацій, навчити користуватися прогресивними комуні-
каційними методами і комунікаційними стандартами для ро-
боти під час кризи; визначати основні сценарії антикризових 
PR-комунікацій із запобігання надзвичайним ситуаціям та під 
час їх ліквідації, а також визначати фактори, ознаки й етапи 
кризи, дати власне визначення кризи.

навчальний посібник складається із матеріалу лекційних 
занять, шаблонів первинних документів, таблиць оцінки ри-
зиків, рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів для 
самостійного і поглибленого вивчення дисципліни. посібник 
також містить практичний модуль, який на прикладі розгляду 
антикризових комунікацій у газорозподільній галузі розкри-
ває сутність планування та реалізації PR-кампаній.

результати експериментального дослідження, теоретичні 
положення, а також визначені тенденції й рекомендації мож-
на використати для навчання студентів відділень зв’язків з 
громадськістю, працівників засобів масової інформації, прак-
тикуючих піар-менів, представників прес-служб та відділів 
зв’язків з громадськістю установ і організацій. 

Розділ 1.  
Навчально-методичні аспекти  
антикризових PR–технологій

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ДОСЛІД ЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

План лекції
1.1. типологія криз. 
1.2. Кризові явища як об’єкт дослідження в соціальних ко-

мунікаціях
1.3. проблематика досліджень кризових явищ

Тематичний зміст лекції 
аналіз кризи як соціального явища в суспільстві. анти-

кризові PR-комунікації та нові напрямки для теоретичного і 
практичного їх використання. Філософські аспекти кризових 
явищ. аналіз внеску вчених, які працювали над теорією криз, 
пояснення теоретико-методологічних засад дослідження кри-
зових явищ, особливостей криз. теоретичний грунт соціаль-
ної філософії, культурна, духовна та світоглядна кризи, управ-
ління кризами, зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях. 
Короткий огляд можливостей антикризових комунікацій, як 
внутрішніх так і зовнішніх. 

За даними української асоціації зі зв’язків із громадськіс-
тю (UAPR) та українського офісу Міжнародної дослідницької 
агенції ІФаК (IFAK), пріоритетними напрямками PR-діяльності 
у 2010 році були корпоративні комунікації (76% опитаних), 
внутрішні комунікації (67%) та корпоративна соціальна відпо-
відальність (61%). 

Рекомендована література:
1. сидорина т. Философия кризиса : учебное пособие / 

т.Ю. сидорина. – М.: Флинта : наука, 2003. – 449 c. 
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