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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування системи державного уп#

равління можливе лише за умов позитивного ставлення

громадськості до цієї системи. Тому сьогодні питання

іміджу органів державної влади в Україні є серед найго#

ловніших питань, поставлених до розгляду фахівцями з
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державного управління. Для успішного подолання всіх

негативних факторів, що заважають побудові позитив#

ного іміджу органів державної влади у суспільній свідо#

мості, важливо розумітися на сучасних теоретичних за#

садах цього феномену, а також мати чітке уявлення про

систему державного управління, що існує у суспільстві.
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Позитивний імідж органів державної влади, у тому

числі центральних органів виконавчої влади, є показ#

ником авторитету та успішності держави як на

внутрішній, так і на міжнародній арені, та свідчить про

її економічну спроможність, впливовість, добробут

населення.

Основою побудови позитивного іміджу центральних

органів виконавчої влади є формування ефективної та

дієвої нормативно#правової бази щодо врегулювання

цього питання. Саме нормативно#правові документи по#

винні врегульовувати механізми, етапи побудови іміджу

центральних органів виконавчої влади, визначати прин#

ципи та методи зазначеного іміджу, обгрунтовувати

шкалу оцінювання механізмів побудови іміджу цент#

ральних органів виконавчої влади.

Тому актуалізується проблема проведення систем#

ного дослідження з питання нормативно#правових за#

сад формування іміджу центральних органів виконав#

чої влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх публікацій свідчить про те, що по#

няття "імідж органів державної влади", "імідж держав#

них службовців та посадових осіб місцевого самовря#

дування", механізми формування іміджу органів дер#

жавної влади, державних службовців, проблеми фор#

мування позитивного іміджу органів державної влади

аналізуються політологами, соціологами, психологами,

науковцями з державного управління. Зазначену про#

блему розглядають наступні вчені: В. Дрешпак, С. Ду#

бенко, Т. Гаман, Т. Желюк, С.Колосок, М. Логунова,

В. Лола, О. Луцький, І. Пантелейчук, Г. Почепцов, Є. Ро#

мат, С. Серьогін, Л. Усаченко, Т. Федорів, І. Хожило та

ін. У деяких поодиноких дослідженнях аналізуються

нормативно#правові підстави формування іміджу

органів державної влади, державних службовців. Так,

І. Пантелейчук аналізує нормативно#правове поле, що

спрямоване на формування позитивного іміджу органів

державної влади. Т. Гаман та О. Андрійчук [1] розгля#

дають нормативні акти, що спрямовані на формування

ефективної співпраці органів державної влади та гро#

мадськості. В. Дрешпак [2], С. Серьогін [15] та С. Мо#

гильний [10] аналізують нормативне забезпечення про#

цесу формування іміджу державних службовців та по#

садових осіб місцевого самоврядування.

Водночас відсутні дослідження нормативно#право#

вого забезпечення формування іміджу центральних

органів виконавчої влади.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне дослідження нормативно#

правового забезпечення формування іміджу централь#

них органів виконавчої влади в системі комунікації з

громадянським суспільством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Позитивний імідж центральних органів виконавчої

влади формується через налагодження плідної співпраці

з громадськістю.

Позитивний імідж центральних органів виконавчої

влади є репутаційним капіталом цих органів влади як на

внутрішній, так і на міжнародній арені й визначає ха#

рактер їх взаємодії з громадськістю. Відповідно про#

цес його формування має бути системним та контрольо#

ваним.

Перспективою вітчизняних зв'язків з громадськістю

є перехід до управлінської моделі. Суть цієї моделі по#

лягає у веденні партнерського діалогу між державою

та громадським суспільством при домінуванні інтересів

останнього. У такій моделі зв'язків з громадськістю

держава та суспільство вступають у рівноправні парт#

нерські взаємини. Управлінська модель — оптимальна

модель управління складними комунікативними проце#

сами, що постають за умов взаємодії правової демок#

ратичної держави та розвиненого громадянського су#

спільства [11, с. 201].

Водночас формування іміджу центральних органів

виконавчої влади в системі комунікації з громадянсь#

ким суспільством потребує нормативно#правового виз#

начення і регулювання з боку держави. Оскільки зако#

нодавчого акту України, який закріплював би поняття

та координував би відносини, що виникають у сфері

формування іміджу центральних органів виконавчої

влади, немає, ці процеси регулюють нормативно#пра#

вові акти, що стосуються сфери формування держав#

ної інформаційної політики та зв'язків з громадськістю.

Зазначені суспільні відносини регулюються наступ#

ними нормативно#правовими актами України: законами

України "Про інформацію", "Про звернення громадян",

"Про порядок висвітлення діяльності органів держав#

ної влади та органів місцевого самоврядування в Україні

засобами масової інформації", "Про інформаційні аген#

тства", "Про науково#технічну інформацію", "Про дру#

ковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",

"Про телебачення і радіомовлення", "Про основні заса#

ди розвитку інформаційного суспільства в Україні на

2007—2015 роки", "Про доступ до публічної інфор#

мації", "Про захист персональних даних" та ін.

Окремо слід зазначити нормативно#правові акти

України, які врегульовують формування іміджу держа#

ву, у тому числі Програма "Інвестиційний імідж Украї#

ни"; План заходів щодо утвердження позитивного

іміджу України, поширення інформації про її туристич#

ний потенціал у державах, які представлені у Міжнарод#

ному олімпійському комітеті і Міжнародному пара#

лімпійському комітеті; Концепція Державної цільової

програми формування позитивного міжнародного

іміджу України на 2008—2011 роки та ін. Зазначені нор#

мативно#правові акти були спрямовані на формування

інвестиційного та міжнародного іміджу державу. Вод#

ночас, вони носили формальний та несистемний харак#

тер, не мали шкали оцінки ефективності та результатив#

ності.

Одним з нормативно#правових актів України, який

системно формує позитивний імідж центральних органів

виконавчої влади, є Указ Президента України "Про до#

даткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяль#

ності органів державної влади" [12], відповідно до яко#

го забезпечення відкритості формування та реалізації

стабільної та зрозумілої громадянам економічної та

соціальної політики держави є пріоритетним завданням

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих

органів виконавчої влади.
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Відповідно до прийнятої нормативно#правової бази,

створено передумови для розвитку конструктивного

діалогу громадськості та влади з метою формування

позитивного іміджу центральних органів виконавчої

влади.

Питання інформаційного поля, що формує позитив#

ний імідж органів державної влади, у тому числі цент#

ральних органів виконавчої влади, регулюються різни#

ми законами та підзаконними актами України. Закон

України "Про інформацію" [3] регулює відносини щодо

створення, збирання, одержання, зберігання, викорис#

тання, поширення, охорони, захисту інформації; закон

України "Про друковані засоби масової інформації (пре#

су) в Україні" [4] створює правові основи діяльності

друкованих засобів масової інформації (преси) в Ук#

раїні, встановлює державні гарантії їх свободи відпові#

дно до Конституції України, Закону України "Про інфор#

мацію" та інших актів чинного законодавства і визна#

них Україною міжнародно#правових документів; закон

України "Про інформаційні агентства" [7] визначає, що

діяльність інформаційних агентств — це збирання, об#

робка, творення, зберігання, підготовка інформації до

поширення, випуск та розповсюдження інформаційної

продукції.

Зазначені нормативно#правові акти врегульовують

порядок використання, поширення інформації, форму#

вання певного інформаційного поля.

Відповідно до Основних засад розвитку інформа#

ційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки [8] го#

ловним завданням розвитку інформаційного суспільства

в Україні є сприяння кожній людині на засадах широко#

го використання сучасних інформаційно#комунікатив#

них технологій можливостей створювати інформацію і

знання, користуватися та обмінюватися ними, виробля#

ти товари та надавати послуги, повною мірою реалізо#

вуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і

сприяючи сталому розвитку країни на основі цілей і

принципів, проголошених Організацією Об'єднаних

Націй, Декларації принципів та Плану дій, напрацьова#

них на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань

інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003

року; Туніс, листопад 2005 року) та Постанови Верхов#

ної Ради України від 1 грудня 2005 року "Про Рекомен#

дації парламентських слухань з питань розвитку інфор#

маційного суспільства в Україні".

Проведений аналіз свідчить, що в Україні сформо#

ване законодавче поле, що врегульовує питання вико#

ристання та розповсюдження інформації, у тому числі

інформації, яка є продуктом центральних органів вико#

навчої влади.

Одним з документів, що регулює питання форму#

вання іміджу центральних органів виконавчої влади, є

розпорядження Кабінету Міністрів України "Про робо#

ту центральних і місцевих органів виконавчої влади

щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності,

зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами ма#

сової інформації" [13], де започатковано основні меха#

нізми забезпечення принципу відкритості у діяльності

органів державної влади.

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності

органів державної влади та органів місцевого самовря#

дування в Україні засобами масової інформації" [6] ви#

значає порядок всебічного і об'єктивного висвітлення

діяльності органів державної влади та органів місцево#

го самоврядування засобами масової інформації і за#

хисту їх від монопольного впливу органів тієї чи іншої

гілки державної влади або органів місцевого самовря#

дування, є складовою частиною законодавства Украї#

ни про інформацію.

У засобах масової інформації висвітлюються засі#

дання Кабінету Міністрів України, на яких розглядають#

ся питання, що належать до його конституційних повно#

важень; видані постанови і розпорядження, заяви Ка#

бінету Міністрів України та Прем'єр#міністра України;

наради з широкого кола соціально#економічних та рег#

іональних питань; візити офіційних урядових делегацій

України за кордон, їх участь у міжнародних форумах, а

також перебування в Україні офіційних іноземних уря#

дових делегацій; проведення загальнодержавних і

міжнародних заходів, організація яких покладається на

Кабінет Міністрів України [6]. Таким чином, створюють#

ся умови для забезпечення прозорості та відкритості

діяльності Уряду України та налагодження співпраці з

громадськістю.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

визначає порядок здійснення та забезпечення права

кожного на доступ до інформації, що знаходиться у

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпо#

рядників публічної інформації, визначених цим Зако#

ном, та інформації, що становить суспільний інтерес [9].

Зазначеним нормативно#правовим актом деклару#

ються засади щодо формування прозорості у діяльності

центральних органів виконавчої влади, у тому числі

щодо прийняття важливих для суспільства управлінсь#

ких рішень.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що

існують нормативно#правові акти України, які врегуль#

овують питання прозорості та відкритості діяльності

центральних органів виконавчої влади, а також викори#

стання та оприлюднення інформації, яка є продуктом

зазначених органів.

Наступним етапом дослідження є аналіз норматив#

но#правових актів України, які врегульовують пробле#

му формування іміджу державних службовців. Адже

формування іміджу центральних органів виконавчої

влади напряму залежить від іміджу державного служ#

бовця, оскільки він є реальним механізмом реалізації

управлінських рішень та носієм управлінської культури

та етики.

Як зазначає український дослідник С. Серьогін, не#

можливо виокремити імідж державного службовця від

іміджу державної влади, оскільки імідж державної вла#

ди є корпоративним уявленням громадян, яке формуєть#

ся в громадській думці творами мистецтва, ЗМІ та PR#

технологіями та інтегрується як з окремих образів дер#

жавних осіб, так і з оцінок діяльності гілок і органів вла#

ди, стану загальнодержавної політики та рівня її соці#

альної спрямованості [15, с. 29].

Основи формування іміджу державного службовця

врегульовані Законом України "Про державну службу",

де визначено, що державний службовець повинен: сум#

лінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо

ставитися до громадян, керівників і співробітників, до#

тримуватися високої культури спілкування; не допуска#
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ти дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам дер#

жавної служби чи негативно вплинути на репутацію дер#

жавного службовця [5].

Водночас концепцію іміджевої моделі взаємовідно#

син державного службовця з громадськістю на законо#

давчому рівні закріплено в Загальних правилах поведі#

нки державного службовця: поведінка державних служ#

бовців має відповідати очікуванням громадськості й за#

безпечувати довіру суспільства та громадян до держав#

ної служби, сприяти реалізації прав та свобод людини і

громадянина [14]. Іміджеве позиціонування державної

служби грунтується на принципах узгодженості зусиль

окремих державних службовців, направлених на ство#

рення позитивного авторитету служби в цілому.

Таким чином, до етичної складової іміджу держав#

ного службовця слід віднести чинник аполітичності, за#

кріплюючи застереження щодо утримання від демон#

страції власних політичних поглядів та свого ставлення

до політичних сил, партій, блоків, не допускаючи їх впли#

ву на виконання службових обов'язків.

Окремо слід відокремити принцип професіоналіз#

му державних службовців як основу формування іміджу

не тільки державного службовця, а й центрального орга#

ну державної влади, де він працює. Принцип професіо#

налізму державних службовців визначено у законах

України "Про державну службу", "Про засади запобі#

гання і протидії корупції", а також іншими нормативно#

правовими актами України (у тому числі, постанови Ка#

бінету Міністрів України "Про вдосконалення підготов#

ки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних

службовців", "Про затвердження Положення про про#

ведення атестації державних службовців", "Про затвер#

дження Положення про формування кадрового резер#

ву для державної служби", "Про затвердження Поряд#

ку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

державних службовців" та ін.).

Водночас слід констатувати, що на даний час від#

сутній нормативно#правовий документ, що спрямований

на формування позитивного іміджу державних служ#

бовців.

ВИСНОВКИ
У системі державного управління імідж централь#

них органів виконавчої влади є інтегральним, багатоком#

понентним, поліфункціональним механізмом для демон#

страції та роз'яснення ролі цих органів у суспільстві.

Формування позитивного іміджу центральних органів

виконавчої влади повинно базуватися на чинній норма#

тивно#правовій базі.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що

на даний час не існує комплексного нормативно#право#

вого акту України, який врегульовує питання формуван#

ня позитивного іміджу центральних органів виконавчої

влади. Існують законодавчі та нормативні документи, що

регулюють питання використання та розповсюдження

інформації, у тому числі інформації, яка є продуктом

центральних органів виконавчої влади; формування

відкритості та прозорості у діяльності центральних

органів виконавчої влади; формування іміджу держав#

них службовців та ін.

Таким чином, актуалізується питання розробки

та впровадження проекту Концепції формування

іміджу центральних органів виконавчої влади, де

слід визначити організаційно#правові, концептуаль#

но#методологічні засади формування зазначеного

іміджу.

У перспективі подальших наукових розвідок перед#

бачається проаналізувати сучасні механізми формуван#

ня іміджу центральних органів виконавчої влади за кор#

доном, обгрунтувати інноваційні шляхи удосконалення

механізмів формування іміджу центральних органів ви#

конавчої влади, визначити основні етапи формування

позитивного іміджу органів державної влади.
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