
143

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 316.77

Т. А. Ломакіна,
аспірант кафедри публічне управління та адміністрування,
Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ "ДЕРЖАВНА КОМУНІКАЦІЯ"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.143

T. Lomakina,
post-graduate student of the specialty "Public management and administration",
Donetsk State University of Management, Mariupol

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM "GOVERNMENT
COMMUNICATION"

У статті розглянуто сучасні наукові підходи до визначення поняття державної комунікації крізь

призму комунікативного підходу. Проаналізовано широку дискусію щодо її суті та наявності

відмінних рис. Наведено аргументи, що дозволяють виокремити державну комунікацію в якості

особливого типу політичної комунікації. Авторка пропонує розуміти під державною комуніка-

цією системну діяльність усіх установ державного сектору з передачі громадянам та їхнім об'єд-

нанням інформації щодо пояснення державних рішень і реформ, захисту та просування су-

спільних прав та цінностей, підтримки інституційного дизайну та соціальних зв'язків, позиціо-

нування держави для аудиторій за її межами. Детально описано функції, акторів, цільові ауди-

торії, канали, які відносяться до системи державних комунікацій. Зауважується, що, з одного

боку, демократизація громадського життя, а з іншого — трансформація та розширення струк-

тури публічної комунікації, нові інформаційно-комунікаційні технології та медійні формати ви-

магають адаптації існуючих схем та стратегій державної комунікації в Україні, щоб зробити її

ефективною та такою, що відповідає запиту суспільства.

The article analyzes the scientific approaches to the definition of the term "government

communication" through the prism of the communicative approach. There have been analyzed a wide

discussion of the essence and distinctive features of the term. The arguments for distinguishing the

government communication as a special type of the political communication are provided. Details of

functions, actors, target audiences, channels that relate to the system of state communications are

described in detail. The considers that, on the one hand, the democratization of public life, and on

the other hand, the transformation and expansion of the structure of public communication, new

information and communication technologies and media require adaptation of the existing schemes

and strategies of the government communication in Ukraine in order to make it effective and which

meets the community's request. The arguments for distinguishing the government communication

as a special type of the political communication are provided in the article. Communication of a goal-

oriented process, built on relationships, mutual understanding and empathy through common

interests with the help of the symbolic system, signs or behavior with the aim to effect on feelings,

understanding and actions of the other persons. Political communication is, fist, the administrative

process in which organizations or individuals strive to achieve their own political goals, and through

targeted communication and actions, they influence citizens for their good reputation and support.

Specific features due to the strategic nature of narrative, the focus on common values and benefits

of citizens, education, representation of opportunities and best practices of social behavior, invitation

to participate in democratic processes, formation of a national agenda, public discussion of the

positions of all interested parties, openness and accountability to citizens describes the features of

the government communication unlike political. We offer to understand the government

communication as a systemic activity of all institutions of the public sector (the President, the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наразі в Україні триває децентралізація та однією з

найважливіших складових цього масштабного процесу
є впровадження адміністративно-територіальної та сек-
торальних реформ. Суть реформи місцевого самовря-
дування є, передусім, забезпечення його спроможності
самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати
питання місцевого значення. А чи знають громадяни про
те, що відбувається? Насправді українці турбуються про
реформи в країні чи нове законодавство вже після того,
як вони вже прийняті або впроваджені. Це наслідки не-
ефективної комунікації держави з громадянами, чи,
навіть, її відсутності, хоча комунікації мали відбутися
ще на початку запланованих змін.

Ми бачимо, як поточний стан державних комуні-
кацій, як всередині державних органів так і назовні,
будує шлях недовіри громадян до державних інститутів
і їх діяльності. Ми розуміємо, що в умовах демократич-
ної держави неможливо ефективно управляти змінами
без розуміння і підтримки громадян, які є не тільки отри-
мувачами результатів започаткованих змін, а й певним
чином, учасниками процесів перетворень.

В українській історіографії державні комунікації
найчастіше зводяться до урядових комунікацій, суть
яких — знайомити громадян з вже прийнятими урядо-
вими рішеннями. Такі аспекти державної комунікації, як
розвиток політичної культури громадян, формування
національного порядку денного, представлення можли-
востей та найкращих практик — для громадян не при-
сутні.

Тому важливо визначити, що саме ми називаємо
комунікацією, що таке політична та державна комуні-
кація, як відбувається комунікація між владою та гро-
мадою, і як змінилися умови, в яких сьогодні державні
комунікації треба вибудовувати.

parliament, the government, territorial offices of the state, courts, the office of the general

prosecutor, etc.), who inform citizens and their associations about the explanation of state decisions

and reforms, protection and promotion of public rights and values, support for institutional design

and social ties, and positioning the state for audiences beyond its borders.

Ключові слова: комунікація, політична комунікація, державна комунікація, інтеграція, інформаційне су-
спільство.

Key words: communications, government communications, integration, information society.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Українські дослідники, які працюють над питання-
ми комунікацій в політичних і державних процесах роз-
кривають природу комунікацій, визначають етапи зміни
інструментів, від публічних виступів на майданах і рин-
ках до аудіовізуальної і цифрової ери, пропонують
власні визначення процесу, аналізують структуру пол-
ітичної комунікації, визначають принципи, описують
комунікативні процеси і засоби підвищення їх ефектив-
ності (Зелинский С.А., Почепцов Г.Г., Калініченко Б.М.,
Заславська О.О., Рибак І.В., Унгурян П.Я. та інші) [1—
5].

Сьогодні державна комунікація (і пов'язані з нею
поняття, такі як політичні зв'язки з громадськістю, полі-
тичний маркетинг держави тощо) привернули інтерес
зростаючого числа світових вчених. Існує усвідомлен-
ня необхідності проведення спільних досліджень у спо-
ріднених областях для вивчення особливостей саме
державних комунікацій [6]; [7, с. 73—92]; [8, с. 189—
213]; [9]; [10, с. 269—295]; [11, с. 36—41]; [12]; [13, с.
34—68]; [14]. Незважаючи на роботи, в яких вивчають-
ся конкретні питання, концепції та країни, поки що немає
ретельного і системного вивчення теми державних ко-
мунікацій, від концептуалізації поняття, до аналізу кон-
кретних ефективних дій державних інститутів у цій сфері
державного управління.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є уточнення поняття державних кому-
нікацій крізь призму комунікативного підходу, аналіз
функцій, акторів, каналів і складових системи держав-
них комунікацій, визначення викликів, які пов'язані з
реаліями інформаційного суспільства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи питання комунікацій, необхідно відпо-
вісти на питання — що саме ми визначаємо? Якщо ми
аналізуємо дії, то треба відповісти на питання: які це дії?
Якщо ми аналізуємо державної комунікації як інстру-
мент, то треба відповісти на питання: заради чого вико-
ристовуються комунікації, і які саме канали комунікації
задіяні? Яким чином розповсюджується інформація і
збирається зворотній зв'язок?

Різні автори підходять до визначення цих аспектів
по різному. У Платона ми можемо знайти визначення
функції політики як "мистецтва жити разом, мистецтва
знаходження єдності у множині" [15]. На наш погляд,
це включає вищій рівень комунікацій на рівні з узгод-
женням інтересів, здійсненням керівництва і підтримкою
порядку.

Словник Мерріам-Вебстер визначає комунікацію як,
по-перше, "процес обміну інформацією між особами
через загальну систему символів, знаків або поведін-
ки", по друге, "комунікація, як особисте ставлення, —
це відносини, що характеризуються договором, взає-
морозумінням або співпереживанням, що робить спілку-
вання можливим або легким" [16]. Ці визначення демон-
струють нам сутність процесу, як "обмін інформацією",
а також умови: "зрозуміла система символів, знаків або
поведінки". Крім того, комунікацію в цьому випадку
можна розглядати, як "договір, взаєморозуміння, спів-
переживання".

Цю думку доповнює Д. Кришнамурти, який відзна-
чає, що якщо одна людина розповідає, а інша слухає —
це спілкування, аж до того моменту, коли на додаток
до вербального, встановлюється невербальний контакт,
і ми стаємо зацікавленими у тому, шо нам розповіда-
ють, і відчуваємо саме те, що відчуває ця людина. Цей
момент і є встановленням саме комунікації [17]. Тобто
це визначення дає нам розуміння, що важливою озна-
кою комунікації є саме встановлення контакту через
спільні інтереси.

В. Андерсен дає визначення комунікації як процесу
розуміння іншої людини. І в цьому процесі ми також
намагаємось бути почутими, зрозумілими [18, с. 9—15].
В його визначенні, на наш погляд, зроблено акцент на
тому, що ми маємо знати, про що зараз думають особи,
з якими ми спілкуємось. Для нас важливо зрозуміти
реакцію одержувача на наше повідомлення, тобто по-
чути думку нашого партнера по комунікації. І це додає
дуже важливий компонент комунікативної системи, яким
є зворотній зв'язок. Саме він дозволяє обом сторонам
комунікаційного процесу коригувати комунікацію зі
співрозмовником: цілі, очікування, поведінку у відпо-
відності до того, що побачили, почули, зрозуміли. З
огляду на те, щоб передбачити реакцію співрозмовни-
ка не можливо, зворотній зв'язок стає засобом моніто-
рингу впливу комунікації заради страхування від неба-
жаних наслідків.

Відомий український дослідник Г.Г. Почепцов дає
власне визначення комунікації, в якому відображені
мета і цілеспрямованість процесу: "Історично комуніка-
цією було саме це: примушування іншого до виконання
тієї чи іншої дії. Тобто для комунікації суттєвим є пе-
рехід від звернення Одного до дій Іншого. Саме заради

цього реалізується передача значень між двома різни-
ми автономними системами, якими є дві людини" [19].

Тему цілеспрямованої комунікації з метою впливу
на оточуючих, у т.ч. через використання символів роз-
глядає дослідник С. Шехтер [20]. Розвиваючи цю тему,
можна відзначити, що правителі у всі часи виявляли за-
цікавленість до того, що сьогодні називається держав-
ною комунікацією. Вони розуміли, наскільки важливо
впливати на почуття, погляди, інтереси підданих і гро-
мадян. Для цього збирали людей на урочисті церемонії,
будували величні споруди, встановлювали монументи,
тримали у руках символи влади.

Цікавим, на нашу думку, є розкриття теми впливу
символів через культуру людей і культуру просторів,
тобто через символічні світи, представлене у роботах
І. Довгалюк: "Символи слід структурувати наступним чи-
ном: символи-ідеї, символи-дії, символи-звуки, симво-
ли-об'єкти, символи-персони. У державі символи вико-
нують наступні функції: мобілізуючу, інтегруючу, кому-
нікаційну, ідентифікаційну, політичної соціалізації, ес-
тетизації та маніпуляції. Символи є інструментами "м'я-
кої влади" (soft power), яка діє так, що суб'єкт вільно їй
підкоряється. Символи можуть сприяти як стабілізації,
так і дестабілізації соціально-політичних процесів; спри-
яти як врегулюванню конфлікту, так і його загострен-
ню" [21]. Тобто належне використання символів може
зробити комунікації в державному управлінні консолі-
дуючою силою суспільства.

Підсумовуючи наведене, можна визначити, що ко-
мунікація — це цілеспрямований процес, побудований
на відносинах, взаєморозумінні та співпереживанні че-
рез спільні інтереси за допомогою загальної системи
символів, знаків або поведінки з метою впливу на по-
чуття, розуміння та дії інших осіб.

Окрім визначення комунікації, вважаємо за доціль-
не розглянути поняття політичної та державної комуні-
кації, які, на перший погляд, мають багато спільних рис,
але також мають і суттєві відмінності.

Політична комунікація — це процес прийняття полі-
тичних рішень владою, в якому беруть участь, з одного
боку — політичні актори: представники державного
управління, правлячої політичної партії, опозиції, полі-
тичні експерти, селебріті, які зацікавилися політичними
процесами, а з іншого боку — громадяни, їхні об'єд-
нання та представники громадянського суспільства: не-
урядових організацій (НУО), громадських рухів,
спільнот і об'єднань, тобто всі, кого поєднує спільний
інтерес.

Політологічний енциклопедичний словник фокусує
визначення комунікації саме у політичному процесі:
"…комунікація (від лат. communicatio — повідомлення,
передача, бесіда, розмова) — це процес передачі, об-
міну інформацією, який структурує політичну діяльність
і надає їй нового значення, формує громадську думку і
політичну соціалізацію громадян з врахуванням їхніх
потреб та інтересів [22]. Важливим у цьому визначенні
є те, що політична комунікація будується на підставі
потреб і інтересів громадян, які є в цьому процесі ви-
борцями.

Н.А. Кудрявченко вважає, що "…політична комуні-
кація — це сукупність теорій і методів, якими можуть
користуватися політичні організації і органи влади з
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метою визначення своїх завдань і впливу на поведінку
громадян" [24, с. 65—68]. З її допомогою з'являється
можливість передачі політичних знань і досвіду, а та-
кож формування "образу" влади, бо сьогодні, як і у всі
часи, правителі прагнуть з'явитися перед масами з найви-
гіднішого боку, залежно від вимог, які пред'являлися до
вождя, государя, президента в кожну історичну епоху.
Отже, ми погоджуємось, що політична комунікація —
це своєрідний вид політичних відносин, без якого не-
можливий сучасний політичний процес. Як бачимо, це
визначення додає уточнення, що політична комунікація —
це формування відносин з громадянам заради політич-
ної вигоди.

На наш погляд, політична комунікація — це насам-
перед процес управління, в якому організації чи окремі
особи для досягнення власних політичних цілей нама-
гаються через цілеспрямовану комунікацію та дії впли-
вати на громадян заради своєї доброї репутації та
підтримки.

Як відокремити особливості саме державної кому-
нікації?

Часто дослідники вважають, що державна комуні-
кація — це насамперед дії, спрямовані на підтримку
правлячої партії. Так, Маарек відзначає, що "уряди ко-
мандують величезними ресурсами, а правляча партія
хоче підтримки громадськості і має політичні цілі кому-
нікації. Проте також очевидно, що суперечності та зро-
стаюче недовіра до політиків у західних демократіях
спонукають до вжиття заходів для забезпечення кому-
нікації, орієнтованої на громадян" [25].

Послідовники іншої думки розглядають державні
комунікації як те, що продукується вищім керівництвом
держави: президентом, прем'єр-міністром, головою
парламенту тощо. Тому досліджують контент виступів,
прийняті рішення, публічну поведінку [26—29].

На нашу думку, державну комунікацію відокрем-
люють від більш широкого поняття політичної комуні-
кації специфічні риси: стратегічний характер нарати-
ву, націленість на спільні цінності і блага громадян, про-
світництво, представлення можливостей і кращих прак-
тик суспільної поведінки, запрошення до участі у де-
мократичних процесах, формування національного по-
рядку денного, публічне обговорення позицій всіх за-
цікавлених сторін, відкритість і підзвітність громадя-
нам тощо.

Таким чином, ми пропонуємо розуміти під держав-
ною комунікацією системну діяльність усіх установ дер-
жавного сектору (президента, парламенту, уряду, тери-
торіальних представництв влади, судів, офісу генераль-
ного прокурора тощо) з передачі громадянам та їхнім
об'єднанням інформації щодо пояснення державних
рішень і реформ, захисту та просування суспільних прав
та цінностей, підтримки інституційного дизайну та соці-
альних зв'язків, позиціонування держави для аудиторій
за її межами.

Кожна дія держави здійснює вплив на громадян,
компанії та організації, суспільство та міжнародне
співтовариство. З цієї причини комунікація має бути ча-
стиною всіх аспектів діяльності державних установ і
організацій від планування до остаточної реалізації.

По відношенню до політичної системи та громадян
державна комунікація виконує певні функції [28; 29]:

— координуюча — забезпечує внутрішні комуні-
кації в системі державного управління, та зовнішні ко-
мунікації, які мають залучити громадян до процесів змін;

— інтегруюча — пов'язана із здійсненням такої дер-
жавної політики, яка б враховувала інтереси зацікавле-
них сторін;

— мобілізаційна — спрямована на забезпечення
легітимності ухвалених управлінських рішень, отриман-
ня підтримки і схвалення дій державних інституцій су-
спільством;

— інформаційна — просування соціально-політич-
них норм, цінностей і традицій держави, підвищенням
рівня компетентності громадян, забезпечення доступу
до освітньої, культурної, розвиваючої та профілактич-
ної інформації.

Вивчення сутності та змісту державних комунікацій
неможливе без визначення основних її моделей. Тому
ми можемо виокремити основні з них:

1. Одностороння комунікація — державні діячі
презентують власну позицію, повідомляють про прий-
няті рішення. Така комунікація реалізується через про-
ведення прес-конференцій, брифінгів, розсилання прес-
релізів, розміщення реклами.

2. Двостороння комунікація, несиметричний діалог —
під час зустрічі з представниками політичних партій, груп
інтересів, громадських організацій, спільнот, рухів вони
мають ставити питання, отримувати відповіді, ділитися
думками, експертним досвідом, висувати пропозиції
відповідно до порядку денного, але остаточне рішення
приймається особами, що мають владні повноваження.

3. Двостороння комунікація, з елементами розши-
рення прав и повноважень громадян, або представників
громадянського суспільства — референдуми, переда-
ча права управління публічною школою батьківській
наглядовій раді, передача права на розподілення час-
тини бюджетних коштів громадянами — бюджети участі
тощо.

Вважаємо за необхідне додати до цього, що дер-
жавні комунікації відбуваються в складних обмежую-
чих рамках цілей, потреб, аудиторій, ресурсів. Комуні-
каційне середовище можна описати як багаторівневе та
сповнене конфліктуючими цілями, привнесеними сюди
різними політичними акторами. У взаємодії із громадсь-
кістю, державні комунікації відбуваються на багатьох
платформах, беручі до уваги різні групи зацікавлених
сторін, наприклад політиків, користувачів державних
послуг, громадських спільнот та об'єднань, представ-
ників НУО, бізнесу, громад тощо [31].

Як зазначалося нами в нашій попередній роботі, що
криза довіри в суспільстві до основних інститутів —
держави, бізнесу, громадянського сектору і ЗМІ [32,
с. 82—92] привела до низької здатності домовлятися
між собою всіх інститутів суспільства. По характеру дер-
жавні комунікації можуть будуватися як конфліктоцен-
тричні: опоненти намагаються зробити із латентних інте-
ресів — публічні, і надати можливість сторонам вирі-
шувати проблему через відкритий конфлікт, в якому
будуть переможці та переможені. А також консенсус-
центричні, коли, маючи різні погляди та можливо взає-
мовиключні цілі, сторони намагаються з'ясувати позиції
заради того, щоби про щось спільне домовитись (си-
туації win-win). Тому ми бачимо важливу складову дер-
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жавних комунікацій саме у вибудовуванні діалогу між
всіма зацікавленими сторонами заради інтересів грома-
дян.

Досліджуючи тему державних комунікацій,
Ю.В. Нестеряк, наголошує, що обмін інформацією є
важливим елементом системи державного управління,
оскільки повнота, якість і достовірність інформації, що
використовується для прийняття управлінських рішень
всіх рівнів, визначають їх доцільність, ефективність і
дієвість. А оперативність передачі, форма подання і за-
хищеність інформації визначають функціональну ефек-
тивність системи державного управління [33].

Враховуючи поширеність засобів масової комуні-
кації, як-от: газети, радіо, телебачення, протягом три-
валого часу державним діячам і політикам важливо було
мати до них доступ, щоб транслювати вже не тільки важ-
ливі для держави повідомлення, а власне й себе, свій
образ [34]. Слід зазначити, що спілкування і взаємодія
відбувалися синхронно для багатьох людей, що нада-
вало відчуття спільності, єдності. На нашу думку, це при-
вело до того, що громадяни почали відчувати спільність
і єдність з державними діячами, які щодня з'являлися у
кожній оселі на блакитному екрані.

З появою і розвитком електронних засобів комуні-
кації спостерігається процес атомізації, тобто значна
кількість громадян зараз формує власний споживчий
контент, обираючи цікаві для себе засоби інформації і
спілкування. Соціальні медіа формують групи за інте-
ресами, які дозволяють відчувати себе серед одно-
думців, отримувати відчуття долученності до чогось важ-
ливого. Водночас вилучати із спілкування всіх, хто
викликає незадоволення. І якщо донедавна вважалося,
що держава має пріоритетне право на володіння та уп-
равління розповсюдженням інформації для суспільно-
го споживання, то перехід до інформаційного суспіль-
ства певним чином змінив правила гри на цьому полі.
Тому сьогодні важливо актуалізувати механізми управ-
ління державними комунікаційними процесами, виходя-
чи зі зміни позицій, ролей, запиту від громадян, та вик-
ликів часу. Ми маємо справу з процесом розвитку Ук-
раїни в умовах переходу до цифрового інформаційно-
го суспільства. Наприклад, так ці умови розглядаються
в роботі О.М. Гриценка [36, с. 265—379]:

— наявність системи комунікаційних ресурсів: тех-
нологій, мереж, обладнання.

— сформована інформаційна індустрія зі створен-
ня та доставки цифрового контенту, в т.ч. стосовно фун-
кціонування суспільних та державних інституцій.

— наявність у громадян технічних, правових та соці-
ально-культурних можливостей доступу до різноманіт-
них цифрових інформаційних ресурсів, у т.ч. створених
державними інституціями та установами.

Саме ці умови вимагають змін механізмів в дер-
жавних комунікаціях, тому що інформаційного впли-
ву на суспільство стає все більше. Хіраня К. Нат ілю-
струє суттєві зміни в суспільстві у п'яти вимірах (рис.
1).

1. Технологічний
Інновації в галузі комунікацій: кабельне, пізніше су-

путникове телебачення, персональні комп'ютери,
мобільні телефони, Інтернет, смартфони, смарт-по-
мічники по дому фактично змінили наше життя таким
чином, що це знайшло відображення на стилі життя,
культурі споживання і сприйнятті світу і себе в світі. Ці
технології мали значний вплив на бізнес, політику і навіть
особисте життя.

2. Соціологічний
Ідеї, знання, навички, талант і творчість створюють

багатство в новій економіці. У сфері освіти, науки, роз-
робок програмного забезпечення та телекомунікацій-
ної інженерії, серед працівників НУО та соціальних
сервісів відбувається суттєве зростання. Дистанційна
освіта створює широкі можливості для навчання протя-
гом життя. Соціальні мережі допомагають у підтриманні
контактів, створенні груп за інтересами, знаходженні
однодумців, обміні лайфхаками.

3. Економічний
Економіка знань, нова економіка, інтернет-еконо-

міка цими термінами користуються дослідники для по-
значення інформаційної економіки. Виділяють п'ять сек-
торів економіки знань: освіта, дослідження і розвиток,
засоби масової інформації, інформаційні технології та
інформаційні послуги. Інформація тут — це те, що при-
вертається і генерується в професійній діяльності або
втілене в людях через освіту і досвід.

4. Просторовий
Нові інформаційні технології звільнили користувачів

від обмежень що накладаються часом і простором.
Вплив на життя фізичного розташування індивіда змен-
шується, якщо він /вона підписалися на ці світові інфор-
маційні мережі. Групи спеціалістів та окремі фахівці
мають можливість працювати разом, фактично знахо-
дячись в різних населених пунктах, в різних часових
поясах. Суттєві зміни у співвідношенні робочого і вільно-
го часу, можливість працювати не тільки в офісі, а й в
коворкінгу, кафе, дома.

Рис. 1. П'ять вимірів інформаційного впливу на суспільство
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5. Культурний
Доступ до широкого спектру новин, розваг, особи-

стої та громадської допомоги з усього світу через різні
канали масової комунікації: радіо, телебачення, інтер-
нет, газети та журнали, практично в будь-якому місці та
в будь-який час, відкрив прихід ери інформаційно на-
вантаженого суспільства. Людина весь час знаходить-
ся під інформаційним тиском і важливими стають навич-
ки критичного мислення, орієнтуванні в інформаційно-
му просторі, концентрації на важливому, виборі усвідом-
леного життя. Відбувається зміна запиту людини від
придбання матеріальних цінностей і власності до бажан-
ня самовираження, саморозвитку, вражень, залучення
до важливих перетворень. Переосмислюється ставлен-
ня до навколишнього середовища та споживання [37,
c. 19—29].

Водночас можна виділити ряд чинників, які негатив-
но впливають на розвиток цифрових комунікацій, що
спричиняє розшарування суспільства за ознакою дос-
тупу до сучасних технологій, наприклад: за даними ком-
панії Укртелеком, у містах України проживає 26 млн ук-
раїнців, і можливість підключення до інтернету є у 98%
з них. Без інтернету залишаються 21,7 тисяч сіл, де про-
живає 8,2 млн мешканців. Це спричиняє цифровий роз-
рив між містами і селами. Крім того, значна кількість
українців старшого віку продовжує користування кноп-
ковими телефонами без виходу в Інтернет, і це також є
суттєвим обмеженням їх доступу до сучасних каналів
комунікації [38].

Сьогодні фахівці відзначають суттєве розширення
пропозиції державних електронних адміністративних та
інших послуг як на державному, так і на муніципально-
му рівнях, але культура їх використання не розвинута, і
відповідно кількість споживачів не надто висока Тому
розширення доступу для всіх верств населення має ста-
ти важливою складовою державних комунікацій.

На думку А.A. Чічановського [39, c. 20], державна
система комунікацій складається з:

— газет, журналів й інші періодичних видань,
— книг, друкованих матеріалів,

— інформаційних агенцій,
— кінофільмів,
— телебачення, радіо, інші електронних засобів і

служб електрозв'язку,
— музеїв, театрів, виставкових залів,
— різних форм навчання — шкіл, вищих навчаль-

них закладів, курсів тощо,
— сервісних служб, що обслуговують всі компонен-

ти системи і мають доступ до отримання, обробки і збе-
рігання інформації.

Вивчення перелічених складових вимагає на нашу
думку структуризації їх за певними класифікаційними
ознаками та осучаснення (рис. 2).

Водночас, неможливо провести чітку межу між цими
напрямами, тому що, наприклад, вищі заклади освіти є
не тільки виробниками комунікаційного продукту, тако-
го як навчальні програми, але й каналом комунікації
також. Але ми чітко бачимо з яких складових формуєть-
ся процес сучасних комунікацій.

Наслідком розвитку інформаційного суспільства в
Україні і в світі є втрата контролю з боку держави над
змістом інформаційного простору, каналами розпов-
сюдження інформації, агенціями і особами, що створю-
ють інформаційні продукти. І це структурування дає
можливість більш чітко спроектувати нові державні ко-
мунікаційні стратегії та механізми моніторингу їх вико-
нання.

Отже, відкритість національних інформаційних си-
стем для людей, надання державних електронних адмі-
ністративних послуг, електронні закупівлі, розвиток і
доступність інструментів електронного урядування де-
монструє відкритість і розвиток України, що ми може-
мо спостерігати в зростанні рейтингу країни за даними
щорічного дослідження ООН з питань електронного
урядування [40].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи наведене, слід відзначити, що дер-

жавні комунікації в Україні на шляху розвитку, але сут-
тєво відстають від триваючих змін в суспільстві. І ці

Рис. 2. Класифікація складових державної системи комунікації
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процеси треба вибудовувати та прискорювати. Саме
держава має формувати єдину державну комунікацію,
щоб доступно донести до кожного громадянина зрозу-
мілу та правдиву інформацію, забезпечити зворотній
зв'язок, відстоювати спільні цінності та просувати інте-
реси держави у світі.

Для розвитку комунікацій важливо визначити їх
зміст та сутність. У результаті проведеного аналізу зап-
ропоновано авторське визначення державної комуні-
кації, її відмінності від політичної комунікації, функції
та моделі державної комунікації, проаналізовано вплив
на суспільство інформаційних та цифрових технологій,
викладено бачення сучасної системи державних кому-
нікацій, та визначені напрями співпраці між громадяна-
ми та державою завдяки сучасним інформаційним
інструментам.
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