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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
У більшості країн світу саме глава держави репрезентує

державу як усередині країни, так і за кордоном, має постійно
інформувати широку громадськість та владу про основні на*
прями політики держави, про чергові завдання, які постають
на шляху її розвитку. Задля легітимності, авторитетності та
ефективності діяльності глави, його політика має бути схва*
лена громадськістю. Цьому має передувати зрозуміле і дієве
донесення інформації про політику та дії глави держави до
суспільства через наявні канали комунікації, яке здійснюють
комунікаційні підрозділи з інформування та формування гро*
мадської думки щодо політики глави держави.

Вагомий внесок у розробку проблематики зв'язків
з громадськістю зробили: Р. Харлоу, А. Лі, Е. Бернайс,
С. Блек, Б. Брюс, Ч. Ларсон та інші всесвітньо відомі спеціа*
лісти у цій галузі.

Якщо звертатися до українських науковців, то у кон*
тексті досліджуваної теми представляє науковий інтерес
аналіз комунікативного аспекту державного управління та
зв'язків влади з громадськістю, поданий у працях таких нау*
ковців, як Т. Багаєва, В. Бебик, Т. Борисова, А. Векслер,
В. Водолазький, Ю. Гнаткевич, В. Комаровський, К. Крос,
Р. Гакет, О. Кузьмен, Д. Наріжний, О. Савінова, С. Свєтова,
Є. Сулима, Г. Татаринова, С. Тучков, Ю. Фінклер та інші.

Дослідження прикладного характеру знайшли відобра*
ження у наукових роботах, в яких поданий детальний аналіз
місця, ролі і функцій служб із зв'язків з громадськістю дер*
жавних інститутів у інформаційному просторі, таких нау*
ковців, як Т. Борисова, М. Бочаров, І. Вікентьєв, Є. Єгоро*
ва*Гантман, Л. Землянова, Т. Іларіонова, В. Горохов, Н. Ка*
занцев, Е. Капітонов, В. Комаровський, Л. Кускова, К. Плєша*
ков, І. Решетов, І. Синяєва.

Однак, аналізу європейського та світового досвіду фун*
кціонування комунікаційних підрозділів з інформування та
формування громадської думки щодо політики глави дер*
жави у цих працях здійснено не було.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз європейського та світового дос*

віду функціонування комунікаційних підрозділів з інформу*
вання та формування громадської думки щодо політики гла*
ви держави, аналіз їх завдань та наведення класифікація.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналізуючи комунікаційні підрозділи, які здійснюють

інформаційне забезпечення політики глави держави, слід
враховувати, що в різний час і в різних країнах їх кількість,
структура та функції відрізнялися. Узагальнивши європейсь*
кий та світовий досвід у цій сфері, загальний поділ можна
здійснити наступним чином: служба зі зв'язків з громадськ*
істю, прес*служба та прес*секретар, або речник.

Витоки нинішніх вітчизняних та зарубіжних комунікаційних
підрозділів з інформування та формування громадської думки
щодо політики глави держави беруть свій початок з Ватикану.
Багато століть тому Папа Римський Уран VIII заснував конгрега*
цію (від лат. congregatio — союз, поєднання, в католицизмі —
організація ченців, що не має статусу ордену, фактично підроз*
діл) пропаганди (1633 рік), яка, по суті, займалася саме зв'язка*
ми з громадськістю у сучасному розумінні цього терміна [1].

Вже більше трьох століть католицька церква активно
використовує прийоми РR. Наприклад зараз, у сучасній
Римській католицькій церкві, деякі функції комунікаційних
підрозділів з інформування та формування громадської
думки виконують:

— конгрегація ассумпціоністів (створена у 1845 році). На
неї покладені обов'язки з християнської освіти, взаємодії з
пресою, боротьби з церковним сепаратизмом та розколами,
організації паломництв. У цілому, всі ці функції можна звес*
ти до визначення "корпоративні зв'язки з громадськістю";

— конгрегація кларентинців. Відповідають за зовнішній
церковний PR. Цій конгрегації належить 11 видавництв, 6
центрів радіо* та телемовлення. Також вона видає близько
20 журналів [4].
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Але у той час досвід церкви з проведення цілеспрямова*
них кампаній з просування своїх ідей та укріплення свого впливу
серед прочан не отримав широкого розповсюдження. Тільки
через два сторіччя, у ХІХ ст., подібні структури почали створю*
ватися у державних і комерційних організаціях та установах.

Цей процес розпочався паралельно у багатьох розвину*
тих країнах, де уряди брали на себе ініціативу в проведенні
ефективних соціальних реформ. Беззаперечними лідерами в
цій сфері стали Великобританія та Сполучені Штати Америки.

У 1809 році Британське казначейство офіційно ввело
посаду прес*секретаря для роз'яснення монетарної політи*
ки. А в 1854 році Міністерство пошт Великобританії у своє*
му першому річному звіті заявило про необхідність роз'яс*
нення своїх дій громадськості [3].

Але це були поодинокі приклади застосування PR*тех*
нологій у державній політиці. Одним з перших урядів, що
активно, а головне — системно застосовував тактичні PR*
прийоми, став уряд Ллойда Джорджа, який прийшов до вла*
ди у 1912 році. Тодішній канцлер казначейства організував
спеціальну групу лекторів для роз'яснення населенню пер*
шої схеми пенсійного обслуговування по старості.

Після Першої світової війни уряд Великобританії засто*
совував PR*прийоми для роз'яснення програм охорони здо*
ров'я та житлового будівництва. Важливою подією стало
створення у 1926 році Імперської ради з маркетингу — дер*
жавного органу, основним завданням якого було просуван*
ня товарів вироблених в Британській імперії та світовому та
внутрішньому ринках [8].

Необхідно також відзначити, що у 1932 році Бі*Бі*Сі
розпочало радіомовлення по всій території імперії, це і ста*
ло основою для радіомовлення закордон. До 1939 року
департаменти зі зв'язків з громадськістю були у всіх дер*
жавних органах, що займались соціальною проблематикою,
а також тих, що мали справу з збройними силами. З почат*
ком Другої світової війни (1939 рік) у Великобританії було
створено Міністерство інформації і одночасно у всіх родах
військ були створені підрозділи з PR.

Нині забезпечення комунікації з громадськістю та за*
собами масової інформації здійснюють Міністр з урядових
комунікацій, Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабіне*
ту Міністрів (Комунікативний центр), Центральний офіс
інформації та комунікативні підрозділи інших установ.

Чисельність працівників комунікативних підрозділів уря*
дових установ налічує близько 4,5 тис. осіб. Як правило, до
складу цих підрозділів входять відділи взаємодії із ЗМІ, стра*
тегічних комунікацій, маркетингу, внутрішніх комунікацій.

Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабінету Мі*
ністрів, що налічує 650 працівників, працює за чотирма на*
прямами: внутрішній PR, проведення PR*кампаній, стра*
тегічні та електронні комунікації.

У США Гарвардський університет створив бюро паблі*
ситі (1900), Пенсільванський університет (1904) — офіс паб*
ліситі, а журналіст Айві Л.Лі — першу службу PR (1903). До
речі, саме він та його служба у 1914—1915 роках провели
PR*кампанію Джона Рокфеллера [8].

З 30*х років ХХ ст. в США PR виділився в самостійну
функцію менеджменту, що користувалася попитом у всіх
крупних кампаніях та державних установах країни.

За часів президентства В.Вільсона в США був створе*
ний Комітет громадської інформації (1917 рік) на чолі з відо*
мим журналістом Д.Крилем. В його завдання входили мо*
білізація громадської думки на підтримку уряду США, що
оголосив війну Німеччині. Комітет використовував різні
форми роботи: від розповсюдження друкованих матеріалів
і демонстрації кінофільмів до залучення волонтерів для
участі у різних заходах.

Проте, незважаючи на розвиненість PR*сфери, інфор*
маційні та PR*служби США не були готові до виконання зав*
дань військового часу. Заходи з жорсткого державного ре*

гулювання відносин між робітниками та роботодавцями (юри*
дичне визнання профспілок), домовленості між робітниками
та підприємцями (не розпочинати страйків та запобігти
звільненням відповідно), введення елементів цензури, реалі*
зація програм ленд*лізу — все це вимагало серйозної робо*
ти з інформування громадськості та вирішення конкретних
ситуацій з різноманітними цільовими групами. Для цього у
1942 році створюється Управління Військової Інформації, яке
розгорнуло активну діяльність з інформаційного забезпечен*
ня і мобілізації людських ресурсів на військові потреби. Саме
це управління стало прототипом відомого Американського
Інформаційного Агентства, що було створене у 1953 році.

До інформаційної діяльності Уряду США того часу також
був залучений і один з засновників теорії комунікації Г. Ласвел,
який обіймав посаду директора з вивчення комунікацій [7].

На думку теоретиків зв'язків з громадськістю (С. Блек,
І. Яковлєв, Г. Почепцов), саме в роки Першої та Другої світо*
вих війн державницький або владний PR набув найбільшого
розвитку.

Згідно зі статистичними даними на кінець Другої світо*
вої війни в службах паблік рилейшенз, що відповідали за
"військовий PR" цієї країни, були задіяні близько 750 тис.
осіб. Саме ці спеціалісти після демобілізації утворили сис*
тему PR*підрозділів у всіх органах влади: від центрального
до місцевого рівнів.

Владні структури намагалися, в першу чергу, створюва*
ти позитивний образ облич глав держав та партії влади, а
опозицію — представляти або негативно, або взагалі замов*
чувати. При цьому широко використовувався так званий ад*
міністративний ресурс: правляча партія або будь*який пред*
ставник керівництва країни від неї мав більше інформацій*
них приводів, ніж його політичні опоненти.

Проте, в США у 80*ті роки ХХ ст. владні структури зіткну*
лися з кризою відносин із ЗМІ: через надмірне захоплення про*
пагандою вони звикли розглядати пресу, телебачення та радіо
винятково як канал передачі вихідної пропагандистської інфор*
мації. В результаті у багатьох американських ЗМІ прокотилася
хвиля негативних публікацій про органи влади. Саме тоді PR*
спеціалістам довелось переорієнтовуватися і зосереджувати*
ся на новому напрямі роботи — конструктивній взаємодії із
ЗМІ та створювати відповідні підрозділи — прес*служби.

Таким чином до середини 80*х років ХХ ст. функціону*
вання служб зв'язків з громадськістю та взаємодії із засо*
бами масової інформації сприймалась як об'єктивна не*
обхідність. Для багатьох владних структур характерна на*
явність багатофункціональних PR*підрозділів з чітко регла*
ментованою діяльністю та компетенцією.

Наприклад, за часів президента Рональда Рейгана Служ*
ба комунікації (PR*підрозіл) Білого дому (1987 рік) склада*
лася з відділів: зв'язків з пресою, суспільних зв'язків, напи*
сання промов, прес*служби; політичних (внутрішньоурядо*
вих) зв'язків, розкладу та випередження [5].

Дослідники по*різному структурують служби зі зв'язків
з громадськістю глави держави та виділяють різні PR*підроз*
діли. Приміром, можна навести такий поділ [2]:

1) відділ преси;
2) відділ телебачення та радіо;
3) відділ реклами;
4) відділ брифінгів.
Однак доцільніше підходити до класифікації під*

розділів, які здійснюють інформаційне забезпечення полі*
тики глави держави, поєднуючи історичний та теоретико*
методологічний аналіз, та виділяти наступні: відділ зі зв'язків
з громадськістю (основним завданням якого є формування
інформаційної політики, здійснення стратегічних комунікації
з громадськістю, зокрема і через засоби масової інфор*
мації), прес*службу (яка повинна забезпечувати оператив*
не інформування громадськості), а також прес*секретаря
глави держави. Розглянемо їх детальніше.
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Варто відзначити, що відсутність у державній структурі
відділу із зв'язків з громадськістю інерційно відтворює тип
адміністративно*командної системи, а також, спираючись
на служби із зв'язків з громадськістю, державна влада по*
вною мірою використовує свої інформаційні, комунікативні
можливості, забезпечує стійку, планомірну і репрезентатив*
ну інформаційно*комунікативну діяльність, що визначає
ефективність усього управлінського процесу.

У даному контексті варто розрізняти службу із зв'язків
з громадськістю та прес*службу глави держави. Відмінності
між ними можна окреслити з функціональної точки зору.
Так, до основних функцій служб із зв'язків з громадськістю
глави держави належать: ідеологічна, аналітична та кори*
гуюча. Вони також реалізують виховну та інформаційну
функції, які спрямовані на освіту громадськості у сфері
відповідальності державних органів. До основних функцій
прес*служби глави держави відносяться комунікативна, ана*
літична, організаційна та координаційна.

Основні напрями роботи служби зі зв'язків з громад*
ськістю глави держави полягають в аналізі суспільної реакції
на дії глави держави, забезпеченні органів влади інформацій*
ними аналітичними матеріалами, формуванні сприятливого
іміджу глави держави, виробленні інформаційної політики, яку
реалізують через засоби масової інформації прес*службою.

Прес*служба — структурний підрозділ, який забезпе*
чує інформаційні та комунікаційні потреби урядових
відомств, політичних, громадських, бізнесових, а також по*
стійно діючих міжнародних організацій [6]. До основних
функцій прес*служби глави держави відносяться комуніка*
тивна, аналітична, організаційна та координаційна.

Серед основних напрямів роботи, що характерні для
більшості прес*служб слід виділити: вивчення періодичної
преси, організація прес*конференцій, брифінгів, акредита*
ція представників ЗМІ, організація інтерв'ю, написання
інформаційних повідомлень для телебачення та радіо,
інформування громадськості іншими засобами про суть
рішень, що приймаються главою держави.

Якщо аналізувати таку посаду, як прес*секретар чи речник
глави держави, то варто зазначити, що він є особою, офіційно
уповноваженою виступати від імені глави держави, пропагувати
серед аудиторії його політику та роз'язнювати конкретні дії.

Про вагомість посади речника, приміром, в американській
адміністрації свідчить той факт, що президент особисто ого*
лошує про свій вибір. Робота речника Білого дому вважається
як однією з найпрестижніших, так і однією з найважчих в аме*
риканському керівництві [6]. Як правило, речники Білого дому
мають солідний послужний список і політичний досвід.

Історичний досвід свідчить, що залежно від стосунків
прес*секретаря з главою держави перший може відігравати
різні за рівнем самостійності ролі. Якщо він достатньо близь*
кий до президента, то має відповідні повноваження на інтер*
претацію його дій для журналістів. Інакше прес*секретар пе*
ретворюється на бліде дзеркальне відображення феєрверків
ідей і вчинків, задуманих і організованих іншими людьми [1].

Основними формами роботи прес*секретаря є прес*кон*
ференція президента, власний брифінг, письмові заяви для
преси, неформальні зустрічі з представниками мас*медіа,
організація інтерв'ю глави держави з журналістами, власні
інтерв'ю для ЗМК. Крім того, прес*секретар може сам написа*
ти статтю із "гарячої тематики" для газети чи журналу. Останнє,
щоправда, трапляється нечасто, оскільки для цього треба бути
не тільки журналістом, а й, скажімо, фахівцем у галузі політо*
логії, економіки, права тощо. А переважна більшість прес*сек*
ретарів за освітою журналісти або філологи.

В адміністраціях Білого дому США невіддільною скла*
довою роботи прес*секретаря є щоденні брифінги. Наприк*
лад, прес*секретар Р. Кеннеді провів за час президентства
патрона 1332 брифінги, прес*секретарі Л Джонсона — 1515,
Р. Ніксона — близько 2000, Дж. Форда — 583 (за неповний

термін виконання президентських повноважень), Дж. Кар*
тера — 1245, Р. Рейгана — 2167.

Загалом до основних функцій комунікаційних під*
розділів з інформування та формування громадської дум*
ки щодо політики глави держави належать: ідеологічна, ана*
літична та коректуюча. Вони також реалізують виховну та
інформаційну функції, які спрямовані на освіту громадсь*
кості в сфері відповідальності державних органів.

Структура комунікативного підрозділу має бути сфор*
мована таким чином, щоб забезпечувати виконання всіх заз*
начених функцій. Тому доцільно організовувати роботу хоча
б двох підрозділів: один забезпечуватиме стратегічні кому*
нікації з громадськістю, в тому числі через засоби масової
інформації, а другий (прес*служба) здійснюватиме опера*
тивне інформування.

ВИСНОВКИ
Узагальнення європейського та світового досвіду демон*

струє, що загальний поділ комунікаційних підрозділів, які
здійснюють інформаційне забезпечення політики глави дер*
жави, можна здійснити наступним чином: служба зі зв'язків з
громадськістю, прес*служба та прес*секретар, або речник.

З іншої точки зору, типова державна PR*служба у краї*
нах Заходу складається з чотирьох основних відділів: відділу
преси, відділу телебачення та радіо, відділу реклами та
відділу брифінгів.

Можна навести такі основні завдання комунікаційного
підрозділу: забезпечення реалізації права громадян брати
участь в управлінні державними справами та задоволення
їх потреби в інформації; налагодження ефективної взаємодії
влади з об'єднаннями громадян та ЗМІ; проведення моніто*
рингу та аналізу громадської думки щодо соціально*еконо*
мічної ситуації в галузі, регіоні та країні в цілому, діяльності
влади, сприяння врахуванню зазначеної інформації під час
формування та реалізації державної політики.

Варто відзначити, враховуючи досвід застосування у
вітчизняному інформаційному просторі іноземних моделей
роботи прес*служб, що без врахування особливостей мен*
тальності населення, кон'юнктури інформаційного просто*
ру, рівня розвитку демократії та рівня довіри населення до
державних органів просте калькування іноземних навичок
може призвести до негативних наслідків.
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