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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для розуміння специфіки формування глобально$

го інформаційного суспільства, тенденцій розвитку

інформаційно$комунікативної сфери та її регулювання

органами державної влади важливим є ознайомлення

із досвідом здійснення цієї політики в інших державах.

Для цього дослідження застосуємо інституціональний

підхід, аби виокремити законодавчу базу та організа$

ційну структуру органів влади, що відповідають за роз$

робку та втілення на практиці цієї політики.

У "Енциклопедії державного управління" інституці$

оналізацію у державному управлінні визначено як про$

цес формування, розвитку і засвоєння всіма елемента$

ми системи державного управління норм, правил, ро$

лей, цінностей і еталонів, необхідних для здійснення

державно$управлінської діяльності, способів контролю

за їх поведінкою; результат процесу, в рамках якого

досягається об'єктивізація державного управління і

його ефективне функціонування [3, с.85].

Застосування інституціонального підходу дозволяє ви$

окремити правове та організаційне закріплення суспільних

відносин, чіткі правила, норми, відповідальних суб'єктів

органів влади, їхні функції у інформаційно$комунікативній

сфері. Завдяки цьому досягається формування "правил гри"

між представниками влади та громадянського суспільства,

упорядкованість процесів комунікативної взаємодії.

У країнах сталої демократії розвиток комунікацій з

громадськістю визнано пріоритетним напрямом реалізації
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держаної політики, що дозволяє модернізувати її, зроби$

ти відкритою та зрозумілою, максимально наблизити до

інтересів і потреб громадян, що забезпечує сервісність

державного управління. Результатом такої політики є інтег$

рація та співпраця, соціальний діалог у суспільстві.

У цьому контексті важливим є аналіз ключових доку$

ментів ЄС, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжурядових

організацій, що є базовими для формування політики діа$

логу та відкритості органів державної влади. Попри це,

кожна держава має власну національну модель законо$

давчої системи та інтегровану структуру органів влади з

питань інформування громадськості та взаємодії із ЗМІ,

зважаючи на адміністративні та політичні традиції. Варто

відзначити позитивний досвід досліджених країн щодо

формування урядових, регіональних, локальних комуні$

кативних стратегій та планів. Вивчення таких практик є

цінним для України. Адже поки в державі немає аналогіч$

них документів. Виключення становить розпорядження

Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 85$р "Про

схвалення Концепції проекту Закону України "Про основні

засади державної комунікативної політики".

Окрім нормативного компоненту в інституціональ$

ному підході важлива роль відводиться організаційній

структурі органів влади. Французький політолог і публ$

іцист П. Авріль у книзі "Уряд Франції" зауважує, що

потрібно, щоб якась державна організація забезпечу$

вала на національному рівні зв'язок між владою і гро$

мадянами [8, с. 496].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зарубіжний досвід реалізації комунікацій та консуль$

тацій з громадськістю представлено у роботах О.А. Ба$

жинової, А.В. Баровської, В.І. Буренко, О.В. Вартанової,

Н.К. Дніпренко, Т.В. Джиги, Д.В. Дубова, Т.М. Ілюк, Н.П.

Карпчук, Є.А. Макаренко, Є.Б. Тихомирової, Н.М. Шепель

та інших дослідників.

Однією з перших праць, присвяченій інформаційній пол$

ітиці ЄС стала монографія Є.А. Макаренко "Європейська

інформаційна політика". У ній автор досліджує еволюцію

комунікативних процесів в контексті глобалізації, їх вплив на

європейську інформаційну політику, розкриває роль міжу$

рядових організацій у її здійсненні, аналізує політику регу$

лювання інформаційних потоків у Європі. У 2007 р. видано

колективну монографію "Європейські комунікації" під загаль$

ною редакцією Є. А. Макаренко, що стала першим фунда$

ментальним виданням з цієї проблематики [4].

У розробках російської дослідниці О.В. Вартанової

представлено дослідження моделей державного та ринко$

вого регулювання ЗМІ, радіо, телебачення країн Північної

Європи, зокрема, Фінляндії. Досвід Скандинавських країн

також вивчає М.В. Мельник. Інституційні виміри здійснення

комунікативної політики у Федеративній Республіці Німеч$

чина досліджує В.І. Буренко.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про$

блеми, котрим присвячується означена стаття. Незважаю$

чи на значну кількість різноаспектних досліджень з питань

державного управління інформаційно$комунікативними

процесами у зарубіжних державах є потреба в подальших

наукових розробках цього напряму. Сьогодні недостатньо

досліджень, присвячених вивченню національної комуніка$

тивної політики окремих країн, підготовці та реалізації стра$

тегій, організаційних структур органів влади, що відповіда$

ють за організацію урядових комунікацій і комунікацій на

регіональному рівні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: проаналізувати зарубіжну практику держав$

ного регулювання інформаційно$комунікативною сферою

на основі інституціонального підходу, наявну законодавчу

базу ЄС щодо налагодження комунікацій з громадянами,

практику розробки органами влади комунікативних стра$

тегій, на прикладі окремих держав розглянути інституціо$

нальні моделі здійснення урядових комунікацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комунікація в європейському інформаційному просторі

розглядається як двосторонній процес, який передбачає

зворотний зв'язок між громадянами і державами$членами,

і має на меті пояснення громадянам ключових політик і про$

цесів, що відбуваються у Європі. Для реалізації цих завдань

було прийнято ряд нормативних документів, починаючи з

часу прийняття Маастрихтського договору в 1992 році. Се$

ред найважливіших: Зелена книга з Громадського сектору

інформації в інформаційному суспільстві (1999) [13], Інфо$

раційно$комунікаційна Стратегія (2004), Правила прозорості

ЄС, Жовта книга з комунікації тощо. У 2006 році Європейсь$

ка Комісія затвердила Білу книгу з Європейської комуніка$

тивної політики. Її основна мета — запросити всіх гравців

запропонувати власні ідеї щодо співпраці для заповнення

розриву в комунікації з громадянами. У книзі визначено ос$

новоположні принципи комунікації: включеність (усі грома$

дяни повинні мати доступ до інформації про питання, що

викликають громадський інтерес, своїми рідними мовами

через різноманітні канали (ЗМІ та нові технології, зокрема,

Інтернет); різноманітність (повага різних точок зору); участь

(громадяни мають право висловлювати власні думки, бути

почутими та мати можливість висловитись). Окрім того, у

Білій книзі йдеться про важливість формування європейсь$

кої публічної сфери. У Європейському Союзі за сферу реа$

лізації комунікативної політики відповідає Європейська Ко$

місія [15].

У багатьох країнах існують відповідні органи держав$

ного рівня, структурні підрозділи для здійснення інформа$

ційних і комунікативних функцій. Наприклад, у Бельгії ство$

рено "Federale Voorlichtingsdienst — Service Fеdеral

dеInformation (Федеральна Інформаційна Служба), у Німеч$

чині — Федеральна служба з питань преси та інформації

"Presse$ und Informationsamt der Bundesregierung або

Bundesрresseamt (ВРА), у Великобританії — Комунікатив$

ний центр (Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабінету

Міністрів) та Центральний офіс інформації (Central Office

of Information). У Чехії для реалізації інформаційної політи$

ки та електронного врядування у 2007 р. було створено

Державний комітет з питань інформаційної політики, який

підпорядковано Міністерству внутрішніх справ. У Македонії

створено Міністерство інформаційного суспільства та уп$

равління (Ministry of information society and administration),

у Білорусі функціонує Міністерство інформації, у Росії цими

питаннями опікується Федеральне агентство з друку і ма$

сових комунікацій. Як бачимо, кожна держава має свої уп$

равлінські традиції щодо налагодження системи взаємодії.

Але спільними завданнями таких органів є сприяння станов$

ленню суспільних комунікацій, розробка, впровадження та

контроль за дотриманням комунікативних стандартів і реа$

лізація відповідних стратегій, планів, здійснення політики

електронного врядування.

Велика Британія. У 2003 р. розпочалося реформуван$

ня урядової комунікації через падіння довіри до органів

влади та кризового стану урядових комунікацій. Після не$

залежного моніторингу спеціально створеної комісії щодо

недоліків системи комунікації з громадянами було розроб$

лено комплекс заходів щодо їх усунення і вироблено нову

формулу інформування громадян. В її основі громадяно$

центрична модель комунікації. Суть нової моделі зводить$

ся до того, що всі повідомлення, адресовані жителям, по$

винні стосуватися не того, що уряд вважає за важливе, а

того, що є важливим для громадян [2, с. 14].

Забезпечення комунікації з громадськістю та засоба$

ми масової інформації здійснюють Міністр з урядових ко$

мунікацій, Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабінету

Міністрів (Комунікативний центр), Центральний офіс інфор$

мації та комунікативні підрозділи урядових установ.

Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабінету

Міністрів працює за чотирма напрямами: внутрішній PR,

проведення PR$кампаній, стратегічні та електронні комуні$

кації.

 Центральний офіс інформації є окремим 45 урядовим

відомством, у якому працює близько 1000 працівників. Існує

з 1946 року, є наступником військового Міністерства інфор$

мації. Серед основних функцій Центру — стратегічне кон$

сультування, надання послуг урядовим установам з пошуку
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кваліфікованих працівників з питань комунікацій, забезпе$

чення функціонування урядової мережі новин, моніторинг

засобів масової інформації, розроблення і проведення ко$

мунікативних кампаній на замовлення та за рахунок

міністерств, видавнича діяльність тощо [6, с. 44; 14].

Чисельність працівників комунікативних підрозділів

урядових установ налічує близько 4,5 тис. осіб. Як прави$

ло, до складу цих підрозділів входять відділи взаємодії із

ЗМІ, стратегічних комунікацій, маркетингу, внутрішніх ко$

мунікацій. Кожен міністр несе персональну відповідальність

за реалізацію політики зв'язків з громадськістю [4, с. 379].

З метою забезпечення інформаційних прав громадян і

підвищення відкритості державних органів і конфіденцій$

ності даних фізичних осіб створено Інформаційне бюро

комісара (The Information Commissioner's Office (ICO), яке

знаходиться в підпорядкуванні Міністерства юстиції (http:/

/www.ico.org.uk/).

З метою формування ефективної комунікативної пол$

ітики було створено урядовий портал Directgov

(www.direct.gov.uk) як один із ефективних сучасних комун$

ікативних продуктів для громадян. Гасло порталу "Простіше,

зрозуміліше, швидше?.

Німеччина. Функції інформування про діяльність Феде$

рального уряду та органів виконавчої влади здійснює Фе$

деральна служба з питань преси та інформації (ФСПІ). Ос$

новна місія ФСПІ ? інформаційний супровід урядової пол$

ітики та урядові зв'язки з громадськістю. Штат складає

близько 500 осіб.

Служба забезпечує доступною мовою та у зрозумілій

формі надання інформації щодо змін у законодавстві та

правах і обов'язках громадян, що з них випливають; забез$

печує інформаційний супровід урядової політики. Праців$

ники видають брошури (зокрема, в електронному вигляді)

з важливих тем, що становлять суспільний інтерес; видають

збірник брошур для конкретних цільових груп (молодь,

жінки, службовці, пенсіонери) під назвою "Порадник", які

мають допомагати людям в конкретних життєвих ситуаці$

ях; видають серію брошур "Політика — Інформація", де

розміщується інформація щодо конкретних заходів; збірник

брошур "Документація", метою якого є публікація офіцій$

них текстів, зокрема заяв щодо проведення тих чи інших

заходів та урядових повідомлень [5, с. 10].

Як установа державно$управлінського апарату ФСПІ

поширює інформацію про діяльність федерального уряду

та міністерств, а також федерального президента та канц$

лера. Тричі на тиждень організовуються зустрічі речника

уряду з представниками ЗМІ з метою висвітлення позиції

уряду з актуальних питань внутрішнього та міжнародного

життя, публікуються відповідні прес$релізи або надається

інформацію про діяльність федерального канцлера, а та$

кож службовці проводять моніторинг засобів масової

інформації, подають його результати керівництву уряду та

розподіляють між федеральними міністерствами відповід$

но до компетенції [1, с. 443].

У Німеччині існує цілісна система розповсюдження дер$

жавної інформації через Інтернет, побудована відповідно

до адміністративно$територіального поділу ФРН. Так, фун$

кціонує система розповсюдження інформації на рівні цент$

ральних органів, органів влади федеральних земель та в

рамках найменших адміністративних одиниць. На практиці

це реалізується через мережу сайтів, що об'єднані один з

одним гіперпосиланнями. При цьому існує як вертикальний

(вищі з нижчими), так і горизонтальний зв'язок між цими

сайтами [5, с.17].

Словенія. Цікавим для України є досвід формування

інституціональної структури комунікативної політики Сло$

венії. Відповідальним за цей напрям державної політики є

Офіс урядової комунікації (Government Communication

Office). Після демократичних перетворень у Словенії в 1990

р. та прийняття Закону про державну адміністрацію було

утворено Секретаріат інформації, а згодом Міністерство

інформації. У 1993 році замість нього сформовано Офіс

зв'язків з громадськістю та медіа. У 2007 р. орган реорган$

ізовано у Офіс урядової комунікації. Це незалежна профес$

ійна служба, основними обов'язками якої є: інформування

громадськості про внутрішню роботу прем'єр$міністра і

міністерств; забезпечення того, щоб робота уряду була пуб$

лічною; аналітична та стратегічна підтримка процесу прий$

няття управлінських рішень; надання технічної підтримки 12

міністрам для проведення кампаній з важливих програмних

проектів Уряду, інформування громадськості за кордоном

про роботу словенського уряду та Президента Республіки;

професійна підтримка керівників прес$служб в міністерствах

і державних установах; планування, проведення та коорди$

нація промоційних заходів з боку держави; здійснення діяль$

ності, пов'язаної з прямими формами спілкування уряду з

громадянами (веб$комунікації, центри обробки викликів).

Офіс складається з двох структурних підрозділів: відділ уря$

дової комунікації (включає сектор зв'язків з громадськістю

та сектор державної промоції й комунікативних проектів), а

також відділ загальних справ. Важливими функціями офісу

є управління кризовими комунікаціями. Окрім того, Офіс

займається промоцією Словенії. Працівники розробляють,

упроваджують та координують акції, презентації та рекламні

пропозиції Словенії, надають допомогу іноземним ЗМІ, ко$

ординують їхню роботу під час великих державних заходів,

здійснюють управління національним девізом Словенії ("Я

відчуваю Словенію"); координують наповнення англомов$

ного сайту про країну — www. slovenia.si тощо [11].

Варто зазначити, що в Словенії уніфіковано всі урядові

сайти в єдиний комунікативний майданчик (http://

www.vlada.si/en/). Сайти Уряду мають однаковий дизайн,

рубрикацію, подібну навігацію, що забезпечує швидкий і

зручний пошук інформації.

Швеція. Відповідальними за комунікацію є Урядові

офіси комунікативної діяльності (The Government Offices'

communication activities). Уся система комунікацій в державі

побудована на фундаментальних цінностях центрального

уряду, а саме демократії, верховенстві закону, а також ефек$

тивності, обгрунтованості, зрозумілості, транспарентності,

актуальності.

У системі органів влади Швеції існує чіткий розподіл

функціональних обов'язків з питань інформування про дер$

жавну політику, що проводиться відповідним органом дер$

жавної влади, між політичними посадами та державними

службовцями. У кожному міністерстві діє структурний

підрозділ, який має назву інформаційного відділу або

відділу зв'язків з громадськістю, працівники якого є дер$

жавними службовцями. До функціональних обов'язків та$

ких підрозділів належить системне інформування про

діяльність органу державної влади через ЗМІ, інформацій$

но$презентаційні матеріали, веб$сайт, організацію прес$кон$

ференцій, зустрічей та семінарів з громадськістю, зокрема

журналістами, вчителями, студентами, школярами, відвіду$
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вачами адміністративних будинків відповідно до стратегіч$

ного комунікативного документу органу влади. Координа$

тором діяльності є Інформаційний департамент Уряду

Швеції. У департаменті щотижня проводять наради для ке$

рівників відповідних підрозділів дванадцяти міністерств, під

час яких визначаються основні питання, що потребують ува$

ги в процесі роботи протягом тижня.

Також кожний міністр має одного чи двох прес$секре$

тарів, які не є державними службовцями. Прес$секретар

організовує висвітлення діяльності міністра як політичної

фігури [6, с. 45].

Характерною особливістю інформаційно$комунікатив$

ної політики Швеції є пріоритетність здійснення не лише

зовнішніх урядових комунікацій, але й внутрішніх. Роль

зовнішніх комунікацій полягає у створенні чіткої картини

роботи Уряду, сприянні процесам прийняття рішень, фор$

муванні довіри до державних органів влади та сприянні

відкритому діалогу.

Розвиток внутрішніх комунікацій шведської влади має

забезпечити включеність співробітників у колективну робо$

ту органу влади, взаємодію, підвищити мотивацію та відчуття

службовців, що вони виконують свої функції компетентно,

забезпечити ефективну роботу щоденно і у випадку над$

звичайних ситуацій.

Принцип громадського доступу до офіційних доку$

ментів містяться у Законі про мову, у якому визначено, що

інформація повинна бути доступною, в тому числі, для лю$

дей з обмеженими можливостями [12].

Питаннями розвитку медіа у Швеції опікується Міністер$

ство культури. Метою політики щодо ЗМІ є підтримка сво$

боди вираження думок, різноманітності, незалежності та

доступності засобів масової інформації, і протидія негатив$

ним елементам у ЗМІ.

Окрім урядової комунікації у Швеції дієвою є комун$

ікативна політика на місцевому рівні. Основні засади її

реалізації закріплені рішеннями відповідних місцевих

органів. Наприклад, у Стокгольмі розроблено Стратегію

комунікацій.

Комунікативна політика міста передбачає, що ця

діяльність повинна бути спланованою, продуманою, прав$

дивою, адаптованою для всіх цільових груп, здійснюватися

всіма працівниками муніципалітету та підлягати моніторин$

гу. Здатність надавати послуги високої якості є найважлив$

ішим фактором для побудови високої довіри до міста Сток$

гольм. Мета політики — "Комунікація створює довірливі

взаємини із зацікавленими сторонами".

У Статегії окреслено роль і важливість внутрішньої ко$

мунікації. Визначено три пріоритетні цілі щодо внутрішніх

комунікацій:

— мешканці мають відчувати, що внутрішні комуніка$

тивні заходи сприяють здоровому робочому клімату та на$

дають доступ до інформації необхідної для виконання своєї

роботи;

— громадяни мають відчувати, що власна діяльність є

частиною чогось цілісного та всі види діяльностей сприя$

ють покращенню якості життя в Стокгольмі;

— жителі мають відчувати свою долученість до розвит$

ку міста [9].

Основна ідея комунікативної політики Канади полягає

в тому, що потоки інформації між урядом і громадськістю

повинні здійснюватися як через формальні, так і не фор$

мальні обміни в постійному відкритому зрозумілому та над$

ійному діалозі. У Канаді комунікативна політика реалізо$

вується з 2002 р., з часу прийняття відповідного документу.

Згідно з цим стратегічним документом Уряд зобов'язаний

пояснювати свою політику та рішення, інформувати сусп$

ільство про пріоритети, визначені для країни. Слід також

зазначити, що кожен проект кожного нормативно$право$

вого акту в Канаді подається на розгляд Уряду разом з ко$

мунікативним планом [7].

Міністри несуть відповідальність перед прем'єр$

міністром за презентацію громадськості політики, програм

і пріоритетів, що належать до їх компетенції. У межах своїх

департаментів міністри самі встановлюють комунікативні

пріоритети на власний розсуд. З усіх функцій уряду комун$

ікація часто знаходиться на грані між політичною діяльні$

стю виборних політиків і позапартійною / бюрократичною

діяльністю державної служби. Ідеальний варіант — по$

єднання цих двох сторін діяльності для підтримки вільного

потоку інформації щодо планів, політики та програм уряду

між громадськістю та виборними політиками.

Функція комунікації для канадського уряду — щоден$

на робота з планування, координації та здійснення комуні$

кації, і вона розглядається як інтегральна частина управлі$

нського процесу уряду.

Комунікація в найширшому значенні включає в себе все:

від відповіді на телефонні дзвінки до консультування з гро$

мадянами щодо пропозицій політики, надання інформації,

як заповнити податкову декларацію, оперативного інфор$

мування та проведення прес$конференцій. Функція комун$

ікації складається з чотирьох елементів: дослідження та

аналіз комунікації, надання комунікативних порад, плану$

вання комунікації, менеджмент повсякденної комунікатив$

ної діяльності. Особлива увага в Канаді надається питан$

ням доступу до інформації [10].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Формування та реалізація політики державного регу$

лювання інформаційно$комунікативної сфери в зарубіжних

країнах є важливим і закономірним процесом у контексті

глобалізації та формування інформаційного суспільства. Ко$

мунікативна політика слугує допоміжним важливим інстру$

ментом для пояснення громадянам основних напрямів і пріо$

ритетів діяльності органів державної влади, є об'єднавчим

майданчиком для владної взаємодії між собою. Інституціо$

нальний підхід дозволяє виокремити законодавчу базу та

відповідальні органи влади за її реалізацію, норми та пра$

вила комунікацій.

Аналіз інституціонально$правового забезпечення інфор$

маційно$комунікативної сфери у названих країнах свідчить

про формування дієвої системи регулювання процесів кому$

нікації відповідно до суспільних змін і потреб громадян. У

обраних для аналізу країнах створено інституції, що визна$

чають і реалізовують комунікативну взаємодію з громадянсь$

ким суспільством, координують роботу систему влади. У дер$

жавах Європи важливе місце відводиться співвідношенню

глобальних, національних, регіональних інформаційно$кому$

нікативних процесів. Успішною практикою є розробка кому$

нікативних стратегій на державному та місцевому рівнях.

Для України є важливим вивчення позитивних напра$

цювань зарубіжних країн в контексті підготовки комуніка$

тивних стратегій, управління внутрішніми, зовнішніми, кри$

зовими комунікаціями. Адаптація міжнародного досвіду до
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українських реалій дасть можливість зробити українську

владу відкритішою, зрозумілішою для громадян, сформу$

вати законодавчу базу та відповідну структуру для держав$

ного регулювання цієї сфери.
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