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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява держави була зумовлена необхідністю захисту

спільних інтересів, а формування корпорацій стало наслідком

концентрації ресурсів у окремих суб'єктів. Поступовий відхід

від державної форми власності як домінуючої в економіці став

важливим фактором перенесення центру економічних повно+

важень на користь корпоративного сектору.

У результаті, розбіжності між корпораціями та держа+

вою суттєво поглибилися, а на сучасному етапі розвитку взає+

модія між ними набула принципово нового забарвлення. Мова

йде насамперед про участь корпорацій в процесі забезпечен+

ня громадян суспільними товарами та послугами.

Тісний зв'язок між представниками корпоративного світу

та державою можна побачити як у країнах з глибокими демок+

ратичними традиціями, так і в країнах з перехідними економіка+

ми. Він особливо яскраво проявляється в умовах економічних

криз, коли держава активно втручається в економічні процеси.

В свою чергу сучасну економіку можна однозначно охаракте+

ризувати як економіку інформаційну. Отже, виникає питання про

можливості взаємного впливу корпоративних стратегій та еко+

номічної політики держави в умовах посилення ролі інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми взаємодії держави та корпорацій розкриті в

працях провідних західних вчених Дж. Гелбрейта, Л. Зетте+

ра, Н. Комски, О. Лербінгера, Т. Літмана, Дж. Морона та

ін. Серед вітчизняних науковців слід відзначити внесок

Л. Андрущенка, Л. Наливайко, В. Суторміної, О. Сущенка,

О. Ткачук, Л. Шемаєвої.

Слід визнати, що досліджень, які б аналізували перс+

пективи розвитку GR+управління в Україні вкрай мало, пе+

реважна більшість робіт орієнтована виключно на вивчення
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питання про вплив провідних фінансово+промислових груп

в Україні на державну політику в контексті, як правило, сус+

пільно+політичних, а не економічних процесів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливості використання

GR+менеджменту як однієї із складових корпоративної стра+

тегії в інформаційній економіці та оцінення можливості його

застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Держава є важливим суб'єктом фінансових відносин,

оскільки, крім виконання контрольної функції бере участь

у створенні та розподілі створеної вартості. Отже, корпо+

рації змушені мати справу не тільки з конкурентом на рин+

ку, а й із суб'єктом, який здійснює контроль за їх фінансо+

вою діяльністю. З метою впливу на фінансовий стан корпо+

рацій держава використовує цілий ряд інструментів. У свою

чергу, корпорація намагається якомога ефективніше захи+

стити свої власні інтереси у відносинах із державою, що по+

требує побудови відповідної системи комунікацій.

Саме процес управління поведінкою заінтересованих

осіб, організацій та державних установ з метою забезпечен+

ня досягнення поставлених цілей визначається як стратегічні

комунікації [1, c. 5].

Сутність GR+управління проявляється в цілеспрямова+

ному управлінні такими комунікаціями. Фактично в умовах

посилення ролі інформації як економічного ресурсу GR+

менеджмент стає невід'ємною складовою корпоративного

стратегічного менеджменту.

Найповніше сутність фінансового менеджменту розкри+

вається через функції працівників фінансового відділу кор+

порації (рис. 1).
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Діяльність фінансового менеджера ускладнюється тим,

що на всіх етапах (починаючи від планування і закінчуючи

контролем) необхідно враховувати не тільки інтереси кор+

порації, а й інших суб'єктів. Ідеться не тільки про інвесторів

та кредиторів, а й про державу. Якщо основною метою діяль+

ності корпорації є отримання прибутку і задоволення інте+

ресів заінтересованих осіб, то призначення держави поля+

гає в реалізації суспільного інтересу, насамперед це — за+

безпечення виробництва суспільних товарів та послуг і спра+

ведливого розподілу доходів у суспільстві.

Згаданий процес управління стратегічними кому+

нікаціями з урядовими установами може відбуватися пря+

мо або опосередковано (із залученням третіх сторін). За+

лежно від стадії формування та функціонування урядових

структур процес GR+управління можна розділити на попе+

редній (на стадії передвиборчої кампанії) та поточний (коли

урядові структури вже сформовані). Хоча визнаємо, що

поділ за вказаною класифікаційною ознакою є доволі

умовним, оскільки GR+управління є процесом активним за

своєю суттю та безперервним. Залежно від методів, які ви+

користовуються представниками корпоративного бізнесу,

управління стратегічними комунікаціями може бути легаль+

ним і протизаконним (використання підкупу державних

службовців). На останній аспект звернемо особливу увагу

— саме через існування протизаконного впливу корпорацій

на діяльність державних структур доволі часто серед пе+

ресічних громадян культивується негативне ставлення до

GR+менеджменту.

На рисунку 2 наведені найбільш поширені форми GR+

управління, які розкривають різні аспекти управління стра+

тегічними комунікаціями корпорації з державою.

У демократичному суспільстві участь політичних партій

у виборчій кампанії передбачає наявність значних фінан+

сових ресурсів. Окрім публічних фондів, джерелами фінан+

сування передвиборчих кампаній можуть бути внески

членів партій, доходи від реалізації власної продукції партії

(буклети, книжки і т. п.).

З метою виключення можливості впливу корпорацій

через надання фінансової допомоги кандидатам на вибо+

рах у Франції у 1990 р. було прийнято закон, яким запро+

ваджувалися обмеження на фінансування компаніями пол+

ітичних партій, якщо такі внески безпосередньо пов'язані

з реалізацією цілей корпорацій. Також було введено об+

меження на обсяги фінансової допомоги, яку можна було

надати [2, c. 24].

В умовах верховенства права в державі корпорації ма+

ють також можливість у судовому порядку оскаржувати

дії та нормативно+правові акти, прийняті державними орга+

нами. Об'єктом оскаржень можуть бути питання як запро+

вадження певних адміністративних обмежень, так і введен+

ня податків чи обов'язкових зборів.

Так, запровадження податку на паливні елементи в

Німеччині викликало спротив власників атомних електрос+

танцій, які повинні сплачувати даний податок кожного разу

після заміни паливних елементів у реакторах. Уряд Німеч+

чини розраховував, що після запровадження даного подат+

ку бюджет держави щороку отримуватиме близько 3 млрд

євро додатково. Проте одразу після запровадження податку

на паливні елементи енергетичні концерни спрямували позо+

ви проти дій уряду до судів у різних федеративних землях.

Результатом таких дій стало визнання рішення уряду про стяг+

нення даного податку сумнівним і запровадження вимоги на

повернення вже сплачених енергетичними концернами сум.

Лобіювання є однією з найефективніших форм GR+уп+

равління, оскільки дозволяє на етапі формування норматив+

но+правових документів вплинути на рішення окремих пол+

ітиків та державних службовців. Лобіювання можна визна+

чити як вплив на формування державної політики з метою

регулювання діяльності уряду та законотворчого процесу

[3, c. 17]. При цьому корпорації можуть діяти або безпосе+

редньо, або через залучення професійних лобістів.

Лобіювання в деяких країнах визнається офіційним вар+

іантом працевлаштування (наприклад, США). Професійні

лобісти також об'єднуються у лобістські групи, які представ+

ляють інтереси корпорацій із різних галузей економіки. В усіх

випадках дані групи активно взаємодіють із представниками

влади з метою врахування інтересів корпорацій у процесі

прийняття законів або затвердження урядових програм.

В окремих дослідженнях показано, що найбільшу суму

коштів у США протягом 2006 р. було витрачено на лобію+

вання інтересів представників наступних сфер: охорони здо+

ров'я, комунікації, фінансів та страхування [4].

Вплив на думку заінтересованих груп є важливою пере+

думовою реалізації запланованих заходів корпораціями та

їх представниками в законодавчих і виконавчих органах вла+

ди. На сьогодні можна виділити десять найбільш пошире+

них стратегій з маніпулюванням думкою окремих груп гро+

мадян та заінтересованих осіб (табл. 1).

Використання перелічених стратегій

спрямоване на формування в суспільстві

та серед заінтересованих груп необхід+

ного для корпорацій ставлення до пев+

них проблем чи подій, завдяки чому

встановлюються легальні підстави для

політиків щодо прийняття необхідних

нормативно+правових актів чи заходів у

межах державної політики.

Активна рекламна кампанія дає

можливість сформувати в суспільстві

необхідний позитивний імідж для окре+
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Рис. 1. Функції фінансового менеджера
корпорації

Джерело: складено автором.
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Рис. 2. Найбільш поширені форми GR�управління

 Джерело: [1].
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мих корпорацій чи їх менеджерів. Здебільшого йдеться про

намагання рекламодавців спростувати вже існуючі негативні

настрої. Особливо активно такі інструменти використовують+

ся корпораціями, які через характер своєї діяльності завда+

ють шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю гро+

мадян.

Іншою дієвою формою налагодження відносин з урядо+

вими структурами є використання значних пожертв з метою

отримання необхідних дозволів та сприяння. Прикладом такої

поведінки є фонд Б. Гейтса, який здійснює масштабні інвес+

тиції в поширення генетично модифікованих зернових.

Формування необхідної думки в суспільстві та створен+

ня позитивного іміджу для корпорацій відбувається за ак+

тивного залучення представників наукового світу. Саме на+

голос на науковому підгрунті рекомендацій і рішень, які над+

ходять від корпорацій, робить їх надійними та такими, що

не викликають вагомих нарікань у суспільстві. У світовій

практиці тісного співробітництва корпорацій та наукового

світу слід виділити фонди Рокфеллера та Карнегі, які свої+

ми дослідженнями визначали не тільки позицію офіційних

представників влади, а й сприяли реформуванню навчаль+

них програм у навчальних закладах США і світу [6].

ВИСНОВКИ
Взаємодія корпорацій та урядових органів відбувається

за допомогою різних форм GR, що дає можливість досягти

найбільшого ступеня реалізації інтересів перших і змушує

останніх враховувати їх при розробці політики та прийнятті

нормативно+правових актів. Зокрема, активно використо+

вується спонсорська допомога на користь політичних партій

на виборах, залучаються професійні лобістські організації та

представники наукових кіл, фінансуються PR та рекламні кам+

панії та ін. Все це дозволяє корпораціям впливати як на пози+

цію пересічних громадян, так і на політику цілих урядів.

В Україні спостерігається абсолютно відмінна ситуація

— вплив крупних суб'єктів бізнесу (насамперед, провідних

фінансово+промислових груп) існує, при цьому, він, як пра+

вило, приховується і доволі часто реалізується за допомо+

гою протизаконних методів. У той же час, провідні вітчиз+

няні фінансово+промислові групи використовують широкий

спектр методів впливу на державну політику, проте часто

вдаються до маніпулювання суспільною думкою, залежно

від політичних уподобань.

Відповідно на сучасному етапі можна говорити про ви+

користання GR+менеджменту на рівні провідних українсь+

ких корпорацій, проте з суттєвими відмінностями від закор+

донної практики, насамперед, в частині цілеутворення —

доволі часто мова йде не про синхронізацію стратегій дер+

жави та корпорацій, а повне ігнорування інтересів держави.

Подальший розвиток GR+менеджменту в Україні слід

пов'язувати в першу чергу з розвитком інформаційного сус+

пільства в нашій країні, посиленням прозорості державної

політики та транспарентності корпоративного сектору.
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Таблиця 1. Десять найбільш поширених стратегій маніпулювання думкою зацікавлених груп

Джерело: [5].


