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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток Інтернет"технологій зумовив не"

обхідність використання урядами розвинених зарубіж"

них країн нових комунікативних технологій і каналів з

метою налагодження довготривалої партнерської взає"

модії з громадськістю і залучення її до процесу держав"

ного управління на принципах громадянської участі,

уповноваження, обговорення. Активна розбудова гори"

зонтальних комунікацій з суб'єктами зовнішнього сере"

довища реалізації політики сприяє зміні жорсткого

інформаційного контролю влади за свідомістю та впли"

ву на поведінку громадян (у т. ч. і за рахунок маніпу"

ляцій) до стратегій партнерської взаємодії. Водночас як

середовище реалізації політики Інтернет"простір потре"

бує дослідження його сегментації (групування користу"

вачів за інтересами, поведінки людей у тематичних

спільнотах, змін та взаємозв'язку переконань та уподо"

бань), нової етики спілкування його суб'єктів, новітніх

інструментів комунікації.
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У статті розглядається стратегія використання органами виконавчої влади України механізмів,

спрямованих на вивчення, збагачення і врахування громадської думки під час вироблення, прий�

няття та оцінювання управлінських рішень. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досв�

іду електронного урядування автор доводить необхідність розбудови ланки електронного уря�

ду "уряд — громадянин" для інформаційної і технологічної підтримки процесів відкритості і про�

зорості діяльності органів виконавчої влади, створення можливостей для ширшої участі гро�

мадян у процесах вироблення та прийняття управлінських рішень.

The article deals with a strategic approach to the use of mechanisms aimed at studying, enriching

and taking into account of the public thought while working out, adopting and evaluating the

administrative decisions of the executive power. Having analyzed domestic and foreign e�government

experience the author proves the necessity of further e�government development for informational

and technological support of the openness and transparency processes in the activities of the

executive power as well as participation of the public in the process of working out and adopting of

government decisions.
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Прагнення української влади "діяти відкрито і про"

зоро, поважати громадян, підтримувати громадські

ініціативи та через тісну співпрацю держави та громадсь"

кості шляхом постійного діалогу влади й суспільства…

стати в ряд демократій, де дотримуються високі міжна"

родні стандарти прав і свобод людини та громадянина"

[3] потребує розбудови ефективних урядових комуні"

кацій органів виконавчої влади з громадськістю для

корегування державної політики з урахування інтересів

та потреб таких аудиторій.

Поряд з цим, слід відзначити ряд особливостей роз"

витку е"урядування в Україні. З одного боку, це стрімке

розширення національного сегменту глобальних соц"

іальних мереж (російсько" та україномовні Одноклас"

ники.ру (понад 1,3 млн користувачів), Вконтакте (700

тис.), Connect (240 тис.) та Tuse (140 тис.), ряд локаль"

них проектів ("Дерево друзей", AtlasKit, Tuse), соціальні

молодіжні мережі (Friends.ua, Connect, НаВстрече та

Фолк), мережу соціальної журналістики HighWay,
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Інформаційний портал Times.ua тощо [4]), що посилює

деконсолідаційні процеси у суспільстві і можливості

тиску малих груп інтересів на формальні центри прий"

няття рішень [1]. З іншого — переважання розвитку

внутрішньоурядової інфраструктури е"урядування [9]

відмежовує громадськість від життєво важливих для неї

державотворчих функцій, відомостей і процесів. Вод"

ночас простежується тенденція до зосередженості часу

і ресурсів українських громадян (зокрема осіб працез"

датного віку та молоді) на вирішенні власних проблем і

низька (менше чверті) спроможність оцінити ситуацію,

сформувати ставлення та адекватно відреагувати на неї

і оточуючих, знижує рівень їхнього інтересу до суспіль"

них проблем і здатність до свідомої участі у прийнятті

державних рішень [13].

Це зумовлює необхідність спрямування цілей кому"

нікативних стратегій органів виконавчої влади викори"

стання інтернет"технологій для посилення дієвості інсти"

туціалізованих комунікативних механізмів взаємодії з

громадськістю, спрямованих на вивчення і врахування

громадської думки та участі громадян у процесах ви"

роблення, реалізації та оцінки державної політики [2;

4; 6; 8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Зростання ролі інформаційно"комунікативних тех"

нологій у демократизації управлінських процесів зумов"

лює посилену увагу як зарубіжних, так і вітчизняних

науковців до питань розробки теоретичних і приклад"

них аспектів електронного урядування. Важливе значен"

ня мають висновки Ж. Бодрійяра, щодо електронного

простору як унікального засобу здійснення соціально"

го контролю, ролі і місця у ньому цільових аудиторій

Інтернету. Серед останніх зарубіжних досліджень слід

зазначити пошуки у сфері ефективності новітніх е"ін"

струментів Г. Лоусон"Бордерза та Р. Кірка (блоги), М. Ку"

пера (прийоми, способи, схеми проведення опитувань)

тощо.

Вагомий внесок у вивчення мети, основних цілей,

завдань, функцій та базових принципів електронного

урядування в Україні зробили вітчизняні дослідники

О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов,

І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Ю. Місніков, О. Арво, Т.В. По"

пова, І.А. Рубан, А.І. Семеняченко, С.А. Чукут. На ос"

нові аналізу української та світової практики застосу"

вання новітніх технологій електронного урядування

ними розроблено модель державного управління в умо"

вах розвитку інформаційного суспільства та механізми

управління розвитком електронного урядування. Е"тех"

нології як невід'ємну складову моделі комунікативної

діяльності органів виконавчої влади, що сприяють фор"

муванню нового стилю управління, побудови взаємові"

дповідальних відносин з громадянським суспільством

розглядають Н.М. Драгомирецька, Н.К. Дніпренко. М.

Демкова та І. Коліушко вважають, що е"уряд як форма

спілкування з державою і спосіб організації державної

влади за допомогою систем локальних інформаційних

мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі

приведе не тільки до більш ефективного й менш витрат"

ного адміністрування, а й до кардинальних змін взає"

мовідносин між громадянами й органами державної

влади [16]. В основу статті покладено є висновки С.А.

Чукут щодо електронного уряду як модернізації само"

го процесу державного управління, адекватного новим

умовам суспільного розвитку.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на різноаспектність вітчизняних та за"

рубіжних науково"практичних праць у сфері електрон"

ного урядування, актуальним є узагальнення сучасного

світового та вітчизняного досвіду використання інстру"

ментів соціальних мереж для досягнення цілей комуні"

кативних стратегій органів виконавчої влади. Існує по"

треба визначити основні напрями модернізації ме"

ханізмів взаємодії органів виконавчої влади з громадсь"

кістю.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ввиявлення сучасних зарубіжних та вітчизняних

практик підвищення ефективності урядових комуні"

кацій; виробити пропозиції щодо основних напрямків та

е"інструментів вдосконалення механізмів взаємодії

органів виконавчої влади та громадськості в Україні.

Реалізація цілей передбачає розв'язання таких завдань:

виявити зарубіжний досвід ефективних урядових кому"

нікацій; визначити проблеми та напрями розбудови мо"

дулю "уряд — громадянин" вітчизняної системи е"уря"

дування. Гіпотеза дослідження базується на припу"

щенні, що модернізація е"комунікацій органів виконав"

чої влади та громадськості здатна забезпечити адек"

ватність державного управління розвитку інформацій"

ного суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комунікативні стратегії органів виконавчої влади в

мережі Інтернет спрямовані на задоволення інформа"

ційних та комунікативних потреб громадськості, підви"

щення рівня сприйняття населенням урядової політики

та програм, підвищення участі у процесах вироблення і

прийняття управлінських рішень, засвоєння соціальних

норм, цінностей і традицій держави. Зокрема, у Вели"

кобританії комунікативна стратегія спрямована на за"

безпечення більшої довіри до уряду, краще розуміння

громадськістю його діяльності, встановлення зв'язку з

урядовими інституціями, більшу задоволеність корис"

тувачів сфокусованими на задоволенні їхніх потреб пуб"

лічними послугами. Її модернізацію на принципах

відкритості, неупередженості та політичного нейтралі"

тету забезпечують Урядова Комунікаційна мережа

(GCN) і Група урядової комунікації.

Корегування урядової стратегії здійснюється у на"

прямі вдосконалення стандартів урядової інформації та

комунікацій, використання електронних технологій для

просування урядової інформації в регіональні засоби

інформації та комунікації, підвищення професіоналіз"

му урядових комунікаторів. Це підвищує ступінь ураху"

вання інтересів цільових аудиторій при підготовці та

поданні публічної інформації, вмотивованість викорис"

тання комунікативних каналів, що сприяє успішній реа"

лізації загальнодержавних та місцевих проектів та про"

грам. Для наближення урядової інформації та послуг до
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громадян створено веб"сайт Directgov (www.direct"

gov.uk). Доступність пошукової системи, оперативність

надання інформації і он"лайн послуг, он"лайн оцінки їх

якості, вмотивованість візуальної інформації зумовили

стрімке зростання популярності цього електронного

ресурсу серед користувачів (особливо молоді). "Нефор"

мальність" урядових комунікацій і простота мови спри"

яла "м'якому" сприйняттю населенням політики уряду

та підвищенню рівня усвідомлення необхідності діяти

згідно суспільних норм.

Підписатися на новини, блоги, отримати відповіді на

поширені запитання та звернення громадян можливо на

сайтах Італії (www.governo.it.), Королівства Іспанії

(www.la"moncloa.es.), Німеччини (www.bundesregie"

rung.de.), Російської Федерації (www.government.ru),

очільника уряду Республіки Польща (www.pre"

mier.gov.pl). Портал уряду Франції (www.service"

public.fr) побудований за принципом тематичного дові"

дника з відповідями на найбільш поширені запитання

громадян та роз'ясненнями положень офіційних доку"

ментів доступною для громадян мовою. Цей ресурс та"

кож пропонує громадянам згенеровану відповідно до

їх потреб довідкову форму для роздруковування, за"

повнення та подання у відповідний орган влади та за"

безпечує електронний прийом звернень громадян. Усі

згадані інтернет"ресурси мають яскраву колірну схему

та передбачають версії порталів для доступу з мобіль"

них телефонів, RSS"інформування.

Досить поширеною світовою практикою є створен"

ня альтернативних джерел доступу до урядової інфор"

мації та комунікативних майданчиків урядових установ

та урядовців є. Зокрема, для посилення впливу урядо"

вої політики в країні перебування уряди Великобританії

та США розміщують інформаційні матеріали у соціаль"

них мережах Flickr (фотографії), YouTube (відео кліпи)

та Twitter (мікроблоги), запроваджують веб"платфор"

ми (http://blogs.fco.gov.uk), (http://blogs.state.gov),

що дозволяють громадянам не лише отримати, а і об"

говорити зовнішню політику уряду.

Новітні технології та канали електронних комуні"

кацій за умови системного спланованого цілеспрямо"

ваного та вмотивованого використання дозволяють

підвищити рівень споживання урядової інформації,

забезпечують підтримку і практичне втілення держав"

них проектів у життя. Дослідження тематичних блогів

виявило понад сорок ефективних інструментів соц"

іальних мереж (значна кількість обумовлюється

чіткою відповідністю їх видів потребам цільових груп).

Найпоширенішими серед них є створення груп в соц"

іальних медіа для залучення цільової аудиторії, інди"

відуальних блогів як інструменту виявлення і підви"

щення публічного рейтингу урядовців. Проникненню

урядової інформації сприяє розміщення посилань,

прес"релізів, коментарів у тематичних спільнотах,

соціальних медіа, новинних соціальних сервісах,

здійснення е"розсилки, просування мемів (крилатих

усталених виразів), фото", відео" та аудіо"контенту,

відеоблогів, RSS"маркетинг.

Ефективними способами і формами надання уря"

дової інформації є актуальний контент, промо"роли"

ки, відеозаписи презентацій, виступів на конференці"

ях, відеотренінгів (зібрань). Серед групових методів

слід відзначити проведення вебінарів, віртуальних

флеш"мобів, конкурсів, опитувань та голосувань, ко"

мунікації з лідерами думок [12]. Поряд з цим, резуль"

тати проведеного спільного дослідження Інституту

людського капіталу та кампанії Saba (США) інстру"

ментів соціальних мереж в урядовому середовищі

свідчать про відставання державних установ від кор"

поративного сектора у використанні інструментів соц"

іальних мереж у сфері зв'язків з громадськістю. Ок"

ремі інструменти (як для внутрішніх, так і зовнішніх

цілей) використовують лише 66% державних служ"

бовців, при цьому взагалі не користуються ними у своїй

роботі 29% управлінців (на 14% більше, ніж у корпо"

ративному секторі). Це і зумовило започаткування уря"

дом цієї країни інтеграції політиків і чиновників у со"

ціальні мережі — GOV 2.0, що одним з трендів все"

світньої мережі Інтернет 2010 року.

Винятково важливого значення у діяльності органу

влади набуває моніторинг інформаційних потоків у соці"

альних мережах та медіа для оперативного реагування

на резонансні повідомлення впливових мережевих

центрів, підготовки і поширення інформації (мультиме"

дійних повідомлень), меседжів щодо позиції та ініціа"

тив органів виконавчої влади з резонансних та суспіль"

но важливих питань. Докладне "потокове" інформуван"

ня громадськості про діяльність органів виконавчої вла"

ди сприятиме інституціоналізації громадянського сус"

пільства створюватиме умови для переходу у від проте"

стних взаємовідносин з владою до рівноправного парт"

нерства і взаємовідповідальності за стан та перспекти"

ви суспільного розвитку.

Важливим напрямом комунікативних стратегій орга"

нів влади є участь громадян у виробленні оптимального

варіанту управлінського рішення та оцінці ефективності

реалізації урядових проектів та програм. Практика зап"

ровадження програм громадської оцінки діяльності

місцевих органів влади на принципах пріоритетності

проблемних сфер діяльності, відповідності мети, цілей

та результату інтересам цільових груп, відкритості та

прозорості поширена у США, Великобританії, Канади,

Швеції, Австралії.

У ряді країн для пошуку балансу наслідків управлі"

нських рішень використовують технологію "збагачен"

ня" громадської думки Дж. Фішкіна та Б. Аккермана

(США). Вона полягає у виявленні громадської думки

цільових груп стосовно визначених проблем, її "збага"

ченні" шляхом обговорення адресних інформаційних

матеріалів (результати досліджень, статистика), прове"

дення циклів публічних дискусій, семінарів у невеликих

цільових групах за участю науковців, експертів, зацікав"

лених сторін з метою формулювання ними нового влас"

ного ставлення до проблем і проведення повторного

опитування "збагаченої" думки для зважування ціни і

наслідків альтернативних дій [3].

Незважаючи на трудомісткість, високу вартість і

тривалість навчання новим формам системної комуні"

кації, ця технологія дозволяє поглибити усвідомлення

усіма учасниками обговорень суспільних проблем і не"

обхідність компромісів для їхнього вирішення, відпові"

дальності за легітимізований оптимальний варіант уп"

равлінського рішення.

Поряд з цим, відсутність в органах виконавчої вла"
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ди стратегічного планування інформаційної та комуні"

кативної роботи, чітких стандартів процесів вивчення

та збагачення громадської думки, участі громадськості

у процесах вироблення та оцінки державної політики

[2; 6] ускладнюють порозуміння з громадськістю.

Відмежовує суспільство від державотворчих функцій

та процесів і пріоритетність розвитку внутрішньоуря"

дового модуля е"урядування G2G та обмеженнями про"

сування урядовців у соціальні мережі. Існують пробле"

ми з дотриманням органами виконавчої влади норма"

тивних положень щодо висвітлення власної діяльності

в мережі Інтернет [4; 8; 9] Критичною в умовах трива"

лої політичної та економічної кризи є відсутність пол"

ітичної волі керівництва окремих органів виконавчої

влади до прозорості та відкритості діяльності та нала"

годження системного та неупередженого діалогу з гро"

мадськістю.

У межах цієї стратегії мають системно здійснюва"

тися заходи з модернізації власних веб"сайтів з ураху"

ванням рівня розвитку інформаційної інфраструктури і

технологічних можливостей кожного із органів та по"

треб громадян [7]. Крім того, необхідно здійснювати

кроки щодо нормативного та ресурсного забезпечення

створення нових доступних комунікативних каналів та

мереж доступу до урядової інформації та консультацій

з урахуванням кращих комунікативних практик соціаль"

них мереж, підвищення комунікативної компетентності

державних службовців.

ВИСНОВКИ
Модернізація механізмів взаємодії органів вико"

навчої влади та громадськості шляхом запроваджен"

ня електронних технологій комунікації має здійсню"

ватися на основі стратегічного планування. Це доз"

волить забезпечити кореляцію цілей і завдань органів

виконавчої влади з інтересами та потребами грома"

дян.

Наукові висновки полягають у ствердженні, що со"

ціально"економічними наслідками запровадження реко"

мендацій щодо модернізації е"урядування стане підви"

щення адресності, оперативності і якості надання уря"

дової інформації та дієвості механізмів участі громадсь"

кості у процесах вироблення, реалізації та оцінки дер"

жавної політики, посилення позитивної динаміки сприй"

няття населенням урядової політики.

Практичні висновки статті полягають у необхідності

розробки комунікативної стратегії уряду — неупередже"

ної та нейтральної комунікативної політики. Водночас

необхідно здійснювати кроки щодо стандартизації ко"

мунікативних процесів в органах виконавчої влади, ор"

ієнтованих на результат, забезпечивши їх відповідність

фаховим і професійним стандартам державної служби

і реальними інтересами та потребами цільових груп (у

відповідній сфері, на відповідній території). Для цього

необхідно внести зміни до нормативно"правових актів

та відповідних методик, що дозволить у короткі термі"

ни забезпечити адекватність державної політики сус"

пільним трансформаційним процесам.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у

стандартизації процесів взаємодії органів виконавчої

влади з громадськістю та виробленні практичних реко"

мендацій щодо використання інформаційно"комуніка"

тивних технологій для їхньої модернізації і застосуван"

ня в сучасних умовах.
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