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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ PR-СТРАТЕГІЇ  
ТА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОГО ДІЯЧА  

В УМОВАХ ВІЙНИ 
 
Чи замислюємось ми над тим, як часто потрапляємо під вплив на прийняття 

наших рішень? Який придбати товар, який зробити вибір, яке ухвалити 
рішення? Насправді щодня. Потенційно кожного дня людина в соціумі 
потрапляє під вплив на її свідомість з боку інших людей. Прямий та 
прихований, сформований та абстрактний, персональний та масовий. Чому це 
трапляється? Насамперед тому що поведінку людей можна читати, аналізувати 
та прогнозувати. А відтак, можемо сказати, що завдяки конкретним 
механізмам, ми можемо її і контролювати. Саме на цьому базуються основні 
принципи реклами, менеджменту, PR, і так працює управління. Як влучно 
сказав Блез Паскаль: «Передбачити – означає керувати». 

Враховуючи те, що PR (public relations, піар) станом на сьогодні 
охоплює практично всі сфери суспільного життя. Опанування його 
методології дає можливість зрозуміти психологію та механізми 
спілкування з певними спільнотами громадян, а також навчитись їх 
застосовувати до персоналу державних та недержавних установ, політиків, 
працівників промислових та непромислових підприємств, бізнесових 
структур, окремих соціальних груп. Кваліфікований піарник використовує 
необхідну форму PR-звернення з метою донесення своїх ідей, цілей, 
постановки певних проблем тощо та управляє спочатку думками, а потім і 
діями персоналу, формує стратегії необхідних комунікацій, спілкується із 
засобами масової інформації (далі – ЗМІ) тощо [3, с. 43]. 

Основна мета процесу комунікації – формування довірливих відносин 
зацікавлених сторін, а також задоволення очікувань громадськості, 
напрацювання стабільних партнерських стосунків між суб’єктами 
комунікації. Водночас, PR – це стратегічна комунікація з аудиторією, щоб 
створити імідж та підвищити впізнаваність. 

Імідж – це позитивний результат довгої спільної праці керівництва та 
підлеглих. Імідж складається із зовнішнього образу (одягу і речей, міміки, 
поз і жестів) та внутрішнього образу, який неможливо побачити, але який 
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відчувається і дуже впливає на сприйняття людини оточенням (вміння 
правильно будувати спілкування, позитивні якості особистості, вміння 
розуміти людей та здатність справляти враження) [4]. 

Формула іміджу публічної людини визначається таким чином: 
особистість + образ + привабливість + харизма + комунікація = ім'я. 
Фахівцям із зв’язків з громадськістю слід враховувати прості правила 
формування вдалого іміджу. Публічна особа має: 1) вміти створювати ілюзії, 
але остаточно їм не піддаватися; 2) грати, але не заграватися, не перегравати й 
не програвати; 3) бути сформованою особистістю, але водночас лишати щось 
недоговорене, незавершене; 4) постійно змінюватись, але завжди залишатися 
самим собою; 5) мати внутрішній стержень, але бути гнучким; 6) відповідати 
ситуації, але іноді виходити за межі правил, канонів, шаблонів [2, с. 258]. 

Розгляну одну з найактуальніших тему для кожного українця сьогодні – 
війну Росії проти України та події, що розвивалися й продовжують 
розвиватися на її тлі. Можемо вже проводити аналіз перших шести місяців 
протистояння та відслідковувати певні тенденції поведінки окремих 
персоналій, аналізувати їхні стратегії, значимість образів та їхній вплив 
на загальнонаціональному рівні.  

На нашу думку, немає жодного громадянина України, хто б не чув про 
таких політичних діячів, як Арестович О.М. – позаштатний радник Офісу 
Президента України, який від 24 лютого 2022 року проводив щоденні 
брифінги щодо ситуації на фронті від імені Офісу Президента; Кім В.О. – 
голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Хоча ми можемо 
говорити й про те, що ці персоналії працювали не лише на внутрішню 
аудиторію, а й на іноземного глядача.  

Доволі суперечливий образ першого (Арестович О.М.), та практично 
досконалий другого (Кім В.О.) – одні з найяскравіших прикладів того, як 
за допомогою сформованого образу, авторитету та PR-технологій 
персоналії можуть впливати на громадськість. Згадати той кредит довіри, 
який отримали їхні відеозвернення одразу після початку 
повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За досить 
короткий термін їхні відео стали вірусними, а рівень довіри населення, 
відповідно до соціологічних досліджень, постійно зростав.  

Вислови політиків, що лунали із кожного телевізора та ґаджета, 
ставали ледь не крилатими, отримували поширення користувачами на 
мільйонну аудиторію, а також, у подальшому, ставали основою для 
брендування найрізноманітніших предметів вжитку пересічного 
українця: від харчових продуктів до одягу.  
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Звичайно, відповідний алгоритм дій, визначені формулювання для 
подання інформації свого часу відіграли значущу роль в розвитку подій, адже, 
як результат, було стримано панічні настрої населення. Як відомо, паніка 
породжує хаос, а ухвалення рішень у непідконтрольному стані має високий 
ризик отримання небажаних результатів. Значно простіше стримувати паніку, 
коли населенню дають інформацію частково, наголошуючи на тому, що 
сприяє збереженню ментального здоров'я та ресурсів. 

Своєю чергою лідер може втрачати авторитетність із часом, коли його 
слова не відповідають діям та реальності, яка настає після ейфорії обіцяного. 
Що і прослідковується в різкій динаміці падіння рейтингу Олексія 
Арестовича. Народна прихильність змінилась несприйняттям та недовірою. 
Взяти до прикладу такі висловлювання як у червні 2022 року в етері «Фейгін 
Live» про те, що українська культура надто маленька. Це викликало великий 
шквал обурення у ЗМІ та соціальних мережах. Крім цього, 19 червня  
2022 року О. Арестович назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з 
девіацією» або «відхиленнями» від нормальної поведінки. Через це 
спалахнув скандал і спільнота ЛГБТ закликала президента Зеленського 
звільнити Арестовича О.М. з посади радника глави ОП. 20 червня 2022 року 
Арестович О.М. виклав допис у соцмережі Фейсбук, в якому розкритикував 
українських активістів. 21 червня 2022 року під час етеру на YouTube-каналі 
«Ісландія» Арестович О.М. заявив, що жінка в армії – це жах [1]. Ця його 
заява викликала обурення серед представниць жіночої статі, які 
перебувають у лавах Збройних сил України. 

Однак, враховуючи те, що даний історичний період ще не завершився, 
війна триває, а кожен з визначених нами лідерів громадської думки 
продовжує свою діяльність, тримає власний фронт оборони, на нашу 
думку, робити безпосередні висновки про результати проведення PR-
заходів щодо тих чи інших публічних осіб ще зарано. Ймовірно, динаміка 
розвитку національної прихильності ще варіюватиметься та вже не 
матиме такого однозначного характеру й визначеності.  

У підсумку варто підкреслити, що вдало розроблена PR-кампанія, 
підібраний образ публічного діяча та забезпечення його інформаційної 
присутності можуть не лише підвищити його рейтинг та успішність з метою 
досягнення в подальшому особистих цілей, а й у критичний для суспільства 
момент можуть стати об'єднуючим чинником. Проте, як ми бачимо, на 
практиці втримати такі позиції доволі складно. Розробникам PR-стратегій 
слід пам’ятати, що через один необачний крок, слово чи вислів може 
змінитись загальнонаціональна прихильність на масову неприязнь.  
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На сьогодні публічне управління як суспільне явище потребує 

встановлення ефективних комунікативних зв’язків з громадськістю з 
метою забезпечення управлінського процесу та отримання зворотного 
зв’язку від громадян країни. Комунікація є необхідним складником 
публічного управління, оскільки сутність публічного управління полягає 
саме у здійсненні цілеспрямованого впливу для реалізації суспільно 
значимих завдань. Як зазначає В. Дрешпак, комунікація є процесом 
суспільної взаємодії шляхом повідомлень, сутність яких полягає у 
реалізації публічної влади і політики [1, с. 3]. Відтак сфера комунікації 
державної влади поширюється на соціальний простір, однак вона може 
бути зовнішньою (комунікація з громадянами) та внутрішньою 
(комунікація між державними структурами та посадовими особами). 

Проблемі комунікативної взаємодії органів державної влади з 
громадськістю присвячено низку наукових праць. Зокрема, різні аспекти 
такої проблеми розкрито у працях В. Гошовської, Н. Драгомирецької,  
В. Дрешпака, І. Ігнатьєвої, О. Каретної, Н. Ларіної, М. Лашкіної,  
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