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Ак ту альність те ми. 

PR 	 най важ ливіший ком по нент
мар ке тин го вої політи ки ко -
мунікацій ком паній, ви роб ни чих
підприємств, гро мадських ус та нов,
уря до вих ор ганізацій як у період
стабільно го роз вит ку, так і у кри зові
ча си. І як що з PR гро мадськість де -
що розібра лась, при наймні для чо го
він потрібен, ко ли йо го за сто со ву ва -
ти і за до по мо гою яко го інстру мен -
тарію ре алізо ву ва ти, то з йо го скла -
до ви ми, та ки ми як GR (зв'яз ки з ор -
га на ми вла ди) і IR (зв'яз ки з інве с то -
ра ми), си ту ація складніша. Од ра зу
по ста ють за пи тан ня: чо му ви ник ла
по тре ба у роз поділі PR на ви ди; у
чо му ос нов на різни ця, і го ло вне 	 за
до по мо гою яких тех но логій ре -
алізується ко жен з них.

Зв’язки з органами влади
(GR). Ко му це потрібно?

GR найбільш важ ли вий для тих

ком паній, які за ле жать че рез спе -
цифіки дій від дер жа ви, і в кри зовій
си ту ації підтрим ка ор ганів вла ди для
них має вирішаль не зна чен ня. При
цьо му ба га то ком паній впро ва джу -
ють лобістські функції ли ше після
зіткнен ня з пе ре шко да ми й об ме -
жен ня ми для роз вит ку бізне су. Які б
кра сиві сло ва і ва гомі ар гу мен ти на
ко ристь вста нов лен ня парт нерських
відно син ком паній з ор га на ми вла ди
не при во ди лись, не обхідність у фор -
му ванні та ких сто сунків усвідом -
люється не відра зу, а рішен ня по ста -
ви ти GR як бізнес	про цес дається
після три ва лих роз думів.

GR (government relations) 	 це
зв'яз ки з ор га на ми вла ди, без до по -
мо ги яких не мо же здійсню ва тись
жо ден серйоз ний політич ний або
бізнес	про ект. Так са мо, як і су час не
політич не, і діло ве жит тя не мис лимі
без PR. Ра зом з ба га то ти сяч ною
армією піар щиків, що зай ма ють ся
"зв'яз ка ми із гро мадськістю", існує
інша, більш мо гут ня ко гор та

фахівців 	 "джи ар щи ки".
Роз ви ток GR в Ук раїні відбу -

вається по сту по во. Де сять років на -
зад функції GR ви ко ну ва ли фахівці
з PR, юрис ти, фінан си с ти. Ви ко ри с -
тан ня, так би мо ви ти, по се ред ників,
тоб то фахівців з GR, не схва лю ва -
лось, і виріши ти всі пи тан ня бу ло
простіше на пря му з пред став ни ка ми
вла ди. У 2000	2003 рр. в країні по ча -
в ся період бур х ли во го розквіту gov-
ernment relations, близь ких до кла -
сич но го ро зуміння цьо го ви ду діяль -
ності. Дер жа ва в еко номіку особ ли -
во не втру ча лась, і в цей час бізнес
став лобіюва ти свої інте ре си че рез
га лу зеві асоціації, ок ре мих
політиків у пар ла ментських ор га нах
вла ди. Ба га то бізне с менів зав дя ки
успішни м зв'яз кам з ор га на ми вла ди
збільши ли вартість влас них ак тивів
чи не в сотні разів.

На да ний мо мент як найбільш
потрібні фахівці з зв'яз ків з ор га на -
ми вла ди у тих ком паніях, які за ле -
жать від кон т ро лю ю чих ор ганів і
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яким, зо к ре ма, потрібно ре гу ляр но
про дов жу ва ти сер тифіка ти і ліцензії
на пра во ве ден ня діяль ності ком -
панії, а та кож про хо ди ти пе ревірки.
Крім то го, у ком паніях, які ба жа ють
одер жа ти до зво ли дер жа ви на май -
дан чи ки під за бу до ву, на вивіз ре -
сурсів, кон т ро ль о ва них дер жа вою.
Та кож GR потрібен ком паніям 	
ліде ра ми га лузі, ком паніям з част -
кою держ влас ності й учас ни кам
рин ку, діяльність яких пов'яза на з
от ри ман ням міжна род них квот.

Що до оп ла ти фахівців з GR дані
варіюють ся. Ви ко навці се ред ньої
лан ки одер жу ють 2	10 тис. дол. на
місяць, віце	пре зи ден ти ж мо жуть
за ро би ти і 0,2	1 млн дол. на рік. Вва -
жається, що най ви щий рівень оп ла -
ти GR	ме не дже ра мо же бу ти ви ра -
же ний у відсот ках за леж но від
склад ності опе рації. Бо ну си у
розмірі 1	3% мо жуть ма ти і фахівці
або ком панії, що здійсню ють
функції GR на аут сор син гу.

Мож на виділи ти три ка те горії
GR.
1. Пар ла мен те ри до бре осо би с то

зна ють пред став ників дер жав них
ор ганів і уміють з ни ми до мо вля -
тись.

2. Рад ни ки (кон суль тан ти) да ють
по ра ди пер шим осо бам ком панії,
пла ну ють те, що ком панії
потрібно від дер жор ганів, що во -
на мо же одер жа ти і що са ма по -
вин на для цьо го зро би ти. До
функцій рад ни ка вхо дять
складан ня і кон т роль за ре -
алізацією бюд же ту на всі про гра -
ми взаємодії з дер жор га на ми,
моніто ринг за конів, роз по ря -
джень, інструкцій, актів дер жор -
ганів, своєчас не сповіщен ня
керівниц тва ком панії про всі
підго тов лю вані зміни або ті, що
вже відбу ли ся.

3. Кон т ро ле ри сте жать за тим, щоб
всі зо бов'язан ня, прий няті і ком -
панією, і дер жор га на ми, ви ко ну -
ва лись обо ма сто ро на ми, скла да -
ють бюд жет, сте жать за йо го ви -
ко нан ням, своєчас ною підго тов -
кою і на дан ням до дер жор ганів
усіх довідок, відповідей на їх за -
пи ти, вне сен ням штраф них пла -
тежів від ком панії.
Відо мо, що на ви ко нан ня

функцій фахівця з зв'яз кіа з ор га на -
ми вла ди (GR) впли ває розмір ком -
панії. У ма ленькій фірмі або не ве ли -
ко му пред став ництві західної ком -
панії GR зай мається або пер ша осо -
ба, або ме не джер, який відповідає за
зовнішні зв'яз ка ми. Мірою зро с тан -
ня бізне су ком панії або пред став -
ниц тва GR	функція виділяється в
ок ре мий про цес, за який не се
відповідальність свій ме не джер. В
ос нов но му GR іно зем них кор по -
рацій пе ред ба чає ство рен ня спри ят -
ли вих інсти туційних умов для ро бо -
ти ком панії в Ук раїні, ніж розв'язан -
ня ок ре мих зав дань і проб лем.

Зав дан ня фахівців з зв'яз -
ків з ор га на ми вла ди 	
"джи ар щиків" 	 в
українських ком паніях

1. Фор му ва ти тісні, довірчі сто сун ки
між своїм пра це дав цем і вла дою.
В ос но ву цьо го зав дан ня по кла де -

но не розв'язан ня кон крет ної проб -
ле ми, а вста нов лен ня не фор маль но -
го діало гу. По тра пи ти до чис ла про -
фесійних "джи ар щиків" лю дині без
зв'язків і досвіду не мож ли во.
Фахівців з GR не ви пу с кає жо ден з
нав чаль них за кладів. "Джи ар щи ки"
не по тре бу ють публічної сла ви і
рідко по трап ля ють під світло пре си і
гро мадськості.
2. Пра цю ва ти постійно, навіть під

час криз і ре во люцій.
3. Без пе рерв но нав ча ти ся й удо с ко -

на лю ва ти про фесіоналізм.
"Джи ар щи ки" по винні як

мінімум роз мов ля ти з клієнта ми
однією мо вою, то му більшість з них
	 вихідці з ви ко нав чої і за ко но дав чої
вла ди.
4. Відкри то го во ри ти про се бе як

фахівця з GR.
Про свою діяльність "джи ар щи -

ки" роз повіда ють вкрай не охо че,
про свої до ся гнен ня і про ва ли 	 тим
більш. На зви по сад фахівців з GR
зву чать солідно і за гад ко во: ди рек -
тор з регіональ них про ектів або кор -
по ра тив них пи тань, рад ник пре зи -
ден та або помічник ге не раль но го
ди рек то ра. Але все частіше їх на зи -
ва ють так, як і прий ня то у всьо му
світі: фахівець з government relations,
або простіше 	 "джи ар щик".

5. Сфор му ва ти такі взаєми ни з дер -
жав ною си с те мою, щоб зміна
уря дов ця не пе ре шко джа ла пла -
нам ком панії.
Як що у бізне су взаємовідно си ни

з вла дою по бу до вані гра мот но, ри -
зи ки ком панії бу дуть не ду же ви сокі
навіть у разі зміни міністрів і інших
ви со ко по с тав ле них осіб. Про те ба -
га то "джи ар щиків" і за раз вва жа ють
за кра ще три ма тись в тіні: кілька ве -
ли ких фахівців у цій га лузі не ба жа -
ють роз кри ва ти се к ре ти своєї ро бо -
ти.
6. Чітко ро зуміти, що він має ви ко -

ну ва ти.
Ро бо та "джи ар щи ка" за пріори те -

та ми і за кількістю ча су, який він ви -
т ра чає, вклю чає та ке:
u взаємодія з ор га на ми вла ди

(дер жав ни ми, регіональ ни ми,
міськи ми і рай он ни ми в тих
місцях, де ком панія пра цює);
ця діяльність зво дить ся до
роз'яс нен ня політи ки ком -
панії, ідей, що ви су ва ють ся,
ство рен ня по зи тив но го іміджу
ком панії;

u взаємодія зі ЗМІ;
u участь у засідан нях, на ра дах,

фо ру мах то що;
u кон так ти з іно зем ни ми пред -

став ни ка ми і фірма ми.

Функції фахівця із зв'язків
з інвесторами (IR) і йо го
місце у роз вит ку вітчиз ня -
них ком паній

IR, на на шу дум ку, по тре бу ють
особ ли вої ува ги, зва жа ю чи на
падіння інве с тиційної ак тив ності
Ук раїни. На га даємо, що за ре зуль та -
та ми січня	ве рес ня ми ну ло го ро ку
інве с тиції в ос нов ний капітал ско -
ро ти лись на 43,7%.

Зв'яз ки з інве с то ра ми, або IR
(investor relations), 	 сфе ра діяль ності
ор ганізації, що пе ре бу ває на пе ре -
тині фінансів, ко мунікаційної
політи ки, мар ке тин гу і пра ва, що
має на меті по бу до ву мак си маль но
ефек тив ної дво с то рон ньої ко -
мунікації між ком панією, інве с -
тиційним співто ва ри с т вом і інши ми
гру па ми інте ресів, що впли ва ють
або по тенційно спро можні справ ля -
ти вплив на оцінку рин ко вої вар -
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тості ком панії. Ча с то цей термін ви -
ко ри с то вується для по зна чен ня
відділу в ком панії, який зай мається
вста нов лен ням і підтрим кою відно -
син з акціоне ра ми й інве с то ра ми.

Іно зем ний досвід

Термін "зв'яз ки з інве с то ра ми"
(IR) був сфор му ль о ва ний у 1953 р.
Раль фом Кордіне ром (Ralph J.
Cordiner), го ло вою ра ди ди рек торів
аме ри канської ком панії "General
Electric". Обов'яз ки пер ших
IR	служб по ля га ли у по ши ренні
фінан со вої інфор мації про ком -
панію або че рез прес	релізи з фінан -
со ви ми ре зуль та та ми і річни ми
звіта ми. У 1969 р. у США бу ло ство -
ре но про фесійну асоціацію 	
Національ ний інсти тут по зв'яз ках з
інве с то ра ми (National Investor Rela-
tions Institute, NIRI). Пізніше ана -
логічні ор ганізації з'яви ли ся в Бра -
зилії, Ве ли ко бри танії, Німеч чині,
Ка наді, Фінляндії, Франції, Японії
та інших країнах, а в 1990 р. во ни
об'єдна ли ся в Міжна род ну фе де -
рацію по зв'яз ках з інве с то ра ми
(International Investor Relations Fed-
eration, IIRF). Міжна род ну фе де -
рацію по зв'яз ках з інве с то ра ми
(IIRF) 4 ве рес ня 2008 р. пе ре тво ре но
у Гло баль ну ме ре жу IR (Global
Investor Relations Network, GIRN).

За виз на чен ням NIRI [2], investor
relations 	 це вид стра тегічної діяль -
ності ком панії, що вклю чає пи тан ня
роз крит тя інфор мації, фінан со вої
політи ки і на дан ня існу ю чим і по -
тенційним інве с то рам відо мо стей
про по точ не ста но ви ще справ у ком -
панії та її пер спек ти ви.

Вітчиз ня ний ри нок зв'язків
з інвесторами (IR)  сьо -
годні

1. Про фесія IR	фахівця вже є, але
рівень якості IR	служб різних
ком паній відрізняється на по ря -
док від іно зем них, а про -
фесіоналів на рин ку по ки вкрай
ма ло.
Ма со вий вихід ком паній на

фінан сові рин ки призвів до по яви
но вої про фесії 	 фахівець по зв'яз ках

з інве с то ра ми. З іншо го бо ку, зро с -
тан ня ук раїнсько го фон до во го рин -
ку спри я ло підви щен ню інте ре су з
бо ку інве с торів як вітчиз ня них, так і
іно зем них до діяль ності ком паній.
Ра зом з тим збільши лись й інфор -
маційні за пи ти інве с торів. Так, на -
явність по вної звітності по МСФЗ
(Міжна родні стан дар ти фінан со вої
звітності) більш не вва жається до -
статнім свідоц твом інфор маційної
відвер тості.

Для оцінки по точ ної си ту ації бу -
ло про ве де но опи ту ван ня трьох ос -
нов них ка те горій фахівців, за лу че -
них до про це су спілку ван ня з інве с -
то ра ми.

Бу ли опи тані фахівці IR	служб
вітчиз ня них ком паній. Так, ви я ви -
лось, що рівень IR	служб вітчиз ня -
них ком паній відрізняється: на од -
но му кінці спек тра зна хо дять ся
найбільші ком панії, що ма ють три -
ва лу історію при сут ності на міжна -
род них рин ках капіта лу, а з іншо го
кінця 	 знач на кількість ком паній,
які тільки сфор му ва ли такі служ би і
роб лять перші кро ки до відвер тості.
2. Вітчиз няні інсти туційні інве с то -

ри, на відміну від своїх західних
ко лег, ви яв ля ють ма ло ціка вості
до вив чен ня ком паній, по кла да -
ю чись на звіти бро керів і
технічний аналіз.
На жаль, ук раїнські інве с то ри не

відрізня ють ся ви со ким рівнем про -
фесіоналізму. Див но, але навіть се -
ред ве ли ких вклад ників, що інве с ту -
ва ли сотні мільйонів до ларів в акції
ук раїнських ком паній, важ ко знай -
ти ком панії, які ве дуть са мостійний
аналіз об'єктів своїх вкла день. Для
більшості та ких інве с торів ха рак тер -
ний ду же ко рот кий інве с тиційний
го ри зонт, орієнтація перш за все на
інстру мен ти технічно го аналізу з
опо ром на досліджен ня, одер жу вані
від ве ли ких бро керських ком паній.

Найбільш кри тич на си ту ація спо -
с терігається се ред стра хо вих ком -
паній: для пе ре важ ної більшості
стра ху валь ників з чис ла ве ли ких
інве с торів по ста нов ка пи тан ня про
не обхідність взаємодії з ком паніями
ви да ла ся див ною. Де що кра ща си ту -
ація скла лась у ко мерційних бан ках,
але й тут пе ре важ на більшість не
відчу ва ють жод ної по тре би у спілку -

ванні з ком паніями	емітен та ми.
Се ред про фесійних керівників

ак ти ва ми, як це не див но, інте рес до
влас но го аналізу об'єктів вкла день
та кож не ве ли кий. Ли ше кілька
найбільших уп рав ля ю чих ком паній
ма ють аналітичні відділи, які зай ма -
ють ся не тільки технічним, а й фун -
да мен таль ним аналізом, од нак і ці
підрозділи по ки, су дя чи за да ни ми
опи ту ван ня, ха рак те ри зу ють ся до -
стат ньо па сив ним підхо дом до здо -
бут тя інфор мації від ком паній.

Тим ча сом слід за зна чи ти, що на
да ний час ве ликі провідні ком панії
фор му ють власні аналітичні ко ман -
ди (buy	side analysts) і більш ак тив но
про ва дять са мостійний аналіз діяль -
ності емітентів, цінні па пе ри яких
ста нов лять для них інте рес.
3. До цьо го ча су са ме аналіти ки

інве с тиційних банків і бро ке ри
ви яв ля ють що найбільшу цікаві-
сть до IR	діяль ності ком паній.
За відсут ності ак тив но го інте ре су

інве с торів до взаємодії з ком -
паніями	емітен та ми найбільшу ак -
тивність ви яв ля ють аналіти ки інве с -
тиційних банків і бро керських ком -
паній. Са ме во ни і яв ля ють со бою
на да ний мо мент го ло вну ау ди торію
IR	служб все ре дині країни.
4. Більшість опи та них аналітиків

оціни ли рівень вітчиз ня них
IR	спеціалістів як да ле кий від
світо во го.
За галь на оцінка про фесіоналізму

IR	підрозділів ук раїнських кор по -
рацій з бо ку інве с тиційно го співто -
ва ри с т ва ви я ви ла ся не ви со кою. Ли -
ше 15% опи та них аналітиків оціни -
ли про фесійний рівень фахівців по
зв'яз ках з інве с то ра ми як близь кий
до міжна род но го, а більшість вва жа -
ють, що до світо во го рівня вітчиз ня -
ним IR	служ бам ще да ле ко. Ви щу
оцінку IR	діяль ності ком паній
схильні да ва ти аналіти ки, які
спеціалізу ють ся на те ле ко -
мунікаціях і ме та лургії, підприє-
мства інших га лу зей ха рак те ри зу -
ють ся як помітно менш підго тов -
лені.
5. Найбільш серйоз ною проб ле мою

більшості IR	служб є низь ка ад -
ресність ро бо ти, по га не ро -
зуміння по треб своєї ау ди торії.
Аналіти ки вка зу ють та кож на
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низь ку ад ресність ро бо ти IR	служб
більшості ком паній, по га не ро -
зуміння ни ми інфор маційних по -
треб і зав дань банків. Ком панії не
вміють сег мен ту ва ти свою ау ди -
торію, на да ють всім од но манітну
інфор мацію, яка до то го ж не
відповідає за пи там ко ри с ту вачів.

Ба га то ком паній	но вачків не ро -
зуміють навіть прин ци по вої різниці
між інве с то ра ми (buy	side) й
аналіти ка ми інве с тиційних банків
(sell	side). Під час про ве ден ня

"зустрічей з інве с то ра ми" ба га то хто
за про шує на них са ме аналітиків
інве с тиційних банків і не ба чать по -
тре би спілку ва ти ся з ким	не будь
іще.

Більше то го, і аналіти ки інве с -
тиційних банків, і бро ке ри во -
лодіють різним рівнем досвіду у га -
лузі і вирішу ють різні зав дан ня. Як
мінімум мож на виділи ти дві гру пи
аналітиків: більш сфо ку со ва них на
по бу дові мо де лей ком панії й оцінці
спра вед ли вої вар тості, з од но го бо -

ку, і більш орієнто ва них на по шук
ко рот ко с т ро ко вих по точ них мож ли -
во с тей для інве с ту ван ня, "інве с -
тиційних ідей", 	 з іншо го.

Тим ча сом на прак тиці частіше
кор по ра тивні IR	служ би про во дять
роз сил ку ма теріалів і вла ш то ву ють
пре зен тації без ура ху ван ня пе ре ваг
слу хачів, що істот но зни жує ефек -
тивність їхньої ро бо ти.

Як пра ви ло, вузь ко с пеціалізо вані
аналіти ки інвест банків (sell	side
analysts), що зай ма ють ся підго тов -

Рис. 1. Оцінка важ ли вості різних видів інфор мації

Рис. 2. Оцінка аналіти ка ми рівня важ ли вості відо мо стей про ком панію
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кою ог ля до вих ма теріалів по
якій	не будь ком панії, по тре бу ють
де тальнішої інфор мації, що ха рак те -
ри зує не тільки фінан со вий стан да -
ної ком панії і се ред ньо с т ро кові про -
гно зи її роз вит ку, але й за гальні га -
лу зеві тен денції, мож ливі за ко но -
давчі зміни то що.
6. Найбільш цінною інфор мацією

для аналітиків інве с тиційних
банків є звітність ком паній по
МСФЗ, а най ко риснішим дже ре -
лом 	 стрічки но вин інфор -
маційних агентств.
Не зва жа ю чи на відмінності у

підхо дах інве с торів до аналізу діяль -
ності ком паній, і відповідно до тієї
інфор мації, яку во ни хотіли б одер -

жу ва ти від IR	фахівців, існує ряд за -
галь них за ко номірно с тей, що сто су -
ють ся ви мог до роз крит тя відо мо -
стей про ком панії.

Оскільки в ос нові ух ва лен ня інве -
с тиційно го рішен ня ле жить ро -
зуміння фун да мен таль них ха рак те -
ри с тик бізне су ком панії, не див но,
що до найбільш важ ли вих відо мо -
стей аналіти ки відно сять стра тегію
роз вит ку й інве с тиційну про гра му,
яку має на меті здійсню ва ти ком -
панія. Крім то го, се ред важ ли вих ас -
пектів 	 рівень якості ме нед ж мен ту,
кор по ра тив но го уп равління, ви роб -
ничі по каз ни ки.

Яку інфор мацію і з яких дже рел
ма ють от ри му ва ти аналіти ки, щоб

скла с ти об'єктив не уяв лен ня про
діяльність ком паній, по ка за но на
рис. 1 	 3.

З існу ю чих дже рел інфор мації
найбільш ко рис ни ми аналіти ки на -
зва ли но винні стрічки інфор -
маційних агентств, що свідчить про
те, що інве с то ри не одер жу ють опе -
ра тив ної інфор мації від ком паній у
до стат ньо му об сязі.
7. Се ред форм IR	ак тив ності пе ре -

ва жа ють ди с танційні ме то ди, тоді
як інве с то ри й аналіти ки вва жа -
ють за кра ще осо бисті зустрічі.
За ре зуль та та ми опи ту ван ня,

найбільш ча с ти ми ви я ва ми IR	ак -
тив ності ком паній є ди с танційні ме -
то ди 	 те ле фонні кон фе ренції та
е	mail	роз сил ки різних інфор -

Рис. 4. Фор ми кор по ра тив ної IR	ак тив ності, що най частіше зустріча ють ся

Рис. 3. Найбільш ва гомі дже ре ла інфор мації, на дум ку ек с пертів
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маційних ма теріалів. Для пе ре важ -
ної ж більшості аналітиків найбільш
прий нят на фор ма спілку ван ня 	
осо бисті зустрічі, а ди с танційні ме -
то ди не так важ ливі (рис. 4).
8. Аналіти ки хотіли б одер жу ва ти

інфор мацію більш опе ра тив но і в
більшо му об сязі, ніж це вдається
їм на да ний час
У ході підго тов ки аналітич них

звітів фахівці інве с тиційних струк -
тур відчу ва ють дефіцит інфор мації,
що сто сується діяль ності емітентів
цінних па перів. Ступінь відвер тості
ме нед ж мен ту ком паній для спілку -
ван ня з інве с тиційним співто ва ри с -
т вом оцінюється як не ви со кий 	 три
чверті опи та них аналітиків за яви ли,
що їм до ступні ли ше фраг мен тарні
відо мості про ком панії, при цьо му
аб со лют на більшість хотіла б одер -
жу ва ти до дат ко ву інфор мацію.

Інвест бан ки вва жа ли за кра ще
об нов ля ти дані про ком панії
частіше: раз на тиж день от ри му ва ти
інфор маційні ма теріали хотіла б по -
ло ви на учас ників опи ту ван ня, раз
на місяць 	 тре ти на.

Ви мо ги до опе ра тив ності
відповідей на за пи ти, які пря му ють
до емітентів, та кож ви сокі. Так, до -
пу с ка ють мож ливість за че ка ти на
відповідь про тя гом од но го	двох днів
11 з 20 аналітиків, а 7 вва жа ють, що
ре акція з бо ку ком панії по вин на
над хо ди ти про тя гом то го ж дня.
9. Пред став ни ки інве с тиційних

банків на да ють ве ли ке зна чен ня
осо би с то му спілку ван ню з
топ	ме нед ж мен том ком паній, а
від зустрічей з керівни ка ми
IR	служб ба га то не че ка ють.
Без по се реднє спілку ван ня інве с -

торів з керівни ка ми ком паній є ду же
важ ли вим, а інко ли навіть це є виз -
на чаль ним чин ни ком при ух ва ленні
інве с тиційно го рішен ня.

Що сто сується місця про ве ден ня
за хо ду, то більшість аналітиків
цілком вла ш то вує офіс або ви роб -
ничі об'єкти ком панії, а мен ше за
все при вер та ють ку рор ти, у то му
числі за кор донні.

При цьо му на зустрічах прак тич -
но всі аналіти ки хо чуть ба чи ти пред -
став ників топ	ме нед ж мен ту ком -
панії. Більш ніж для по ло ви ни пред -
став ників інвест то ва ри с т ва важ ли -
вим є спілку ван ня з фахівця ми пла -
но во	фінан со во го підрозділу. Що
ха рак тер но, з керівни ка ми IR	служб

хо чуть зустріти ся всьо го ли ше 30%
інвест банків.

До при сут ності на зустрічах пред -
став ників ЗМІ близь ко по ло ви ни
аналітиків став лять ся ней траль но,
про те ба га то хто вва жає не ба жа ним
участь жур налістів у та ких за хо дах.
Аналіти ки вва жа ють, що кількість
за про ше них на зустріч осіб не по -
вин на пе ре ви щу ва ти де ся ти.

Особ ли вої ува ги пред став ни ки
інве с тиційних струк тур приділя ють
не фор маль но му спілку ван ню під
час зустрічей. Дві тре ти ни опи та них
аналітиків вва жа ють йо го неві-
д'ємною ча с ти ною за ходів або
оціню ють як най про дук тивніший
спосіб спілку ван ня.

Вис но вок
Су час ний ефек тив ний роз ви ток

PR не мож ли вий без ана логічно го
роз вит ку йо го скла до вих. Мож на,
зви чай но, го во ри ти про те, що GR і
IR 	 це аб со лют но різні ви ди діяль -
ності і нічо го спільно го з PR не ма -
ють, оскільки охоп лю ють інші кон -
тактні ау ди торії. З іншо го бо ку,
політич ний PR тоді та кож потрібно
виділи ти в ок ре му га лузь, вве с ти та -
ке по нят тя, як "еко номічний PR". І
на решті при пи ни ти роз г ля да ти PR
як га лузь соціаль них або пси хо -
логічних на ук.

На дум ку ав торів, PR є су то еко -
номічним по нят тям, скла до вою
мар ке тин го вої політи ки ком паній,
який спря мо ва ний на вста нов лен ня
і підтри ман ня спри ят ли вих до б ро -
зич ли вих та дов го т ри ва лих сто -
сунків з гро мадськістю, інве с то ра -
ми, ор га на ми вла ди, що фор мує по -
зи тив ний імідж і діло ву ре пу тацію
ком паній.

Виділен ня зв'яз ків з ор га на ми
вла ди і зв'яз ків з інвесторами з ком -
плек су PR свідчить ли ше про те, що
їм потрібно приділя ти ок ре му ува гу,
оскільки це слу гує од ним із фак торів
успіху. Так са мо як ко лись з ком -
плек су "4Р" мар ке то ло ги виділи ли
певні еле мен ти, роб ля чи ак цент на
не обхідності їх ак тив но го роз вит ку,
так і в PR є певні склад ни ки, які по -
тре бу ють більшої де талізації й ак -
тив но го впро ва джен ня їх інстру мен -
тарію у діяльність ком паній. Тим
більше, що пе ре ду мо ви для цьо го в
Ук раїні на явні більш ніж у будь	якій
з інших країн.

Пи тан ня GR в нашій країні особ -

ли во ак ту аль не, ад же прак ти ка по -
ка зує, що вда ле лобіюван ня мо же
ста ти ос нов ним клю чем до омріяно -
го успіху. Керівни кам ком панії вар -
то зо се ре ди ти ува гу на пла ну ванні
ха рак те ру відно син з дер жа вою (ко -
рот ко с т ро кові чи си с те ма тичні), а
та кож на до борі кан ди да та на цю
над зви чай но спе цифічну по са ду.

Сто сов но зв'язків з інве с то ра ми
ком паніям, то тут спра ва простіша:
вар то ли ше при слу ха тись до за питів
інве с торів, да ти їм потрібну інфор -
мацію в потрібно му виг ляді 	 і кон -
такт з ни ми бу де на ла ш то ва ний. Що
сто сується еко номіки, то наші ви -
роб ни ки теж не ди ха ють один од но -
му в по ти ли цю. Ви роб ник в умо вах
жор ст кої кон ку ренції бо реть ся
скоріше не за клієнта, а за свою
част ку держ бю дже ту.

Та ким чи ном, є всі надії на по -
даль ший роз ви ток цих сфер діяль -
ності і сподіваємось, що у най -
ближчій пер спек тиві ми бу де мо роз -
г ля да ти на ступні "	R" як ком по нен -
ти ве ли кої і друж ньої PR	сім'ї.
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