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Особливості функції зв’язків із громадськістю
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Країни, що порівняно недавно звільнилися від авторитарних або тоталітарних
форм правління, доходять висновку, що відкрите суспільство й правова держава не
можуть існувати без свободи слова й друку, вільних засобів масової інформації. Демократія
означає вільне обговорення в суспільстві різноманітних питань і відкритий процес прий-
няття рішень, а тому вільний обмін інформацією, ідеями та думками є надзвичайно
важливими чинниками громадянського суспільства. Електронні та друковані засоби
масової інформації (ЗМІ) виступають як у ролі форумів для обговорення, так і в ролі
джерел інформації, спираючись на які можуть прийматися ті чи інші управлінські рішення.
Вони покликані здійснювати як комунікативні функції між державою та громадянами,
так і функції громадського контролю за діяльністю органів державної влади, бути своєрід-
ними каналами впливу на владу. Н.Нижник та І.Мащенко зазначають: “як міцний
елемент механізму державного управління ЗМІ суттєво впливають на формування та
функціонування державної влади, її зміст і форми, на поведінку мільйонів людей” [10].

Створення громадянського суспільства - доволі складне завдання. Ось як характе-
ризується різниця між демократичною й тоталітарною системами в інформуванні громад-
ськості: “За диктатури існує потреба пропагувати, щоб довести правоту уряду. За демок-
ратії функція інформування громадськості полягає не лише в поширенні фактів, а й у
стимулюванні загалу громадян для обмірковування державних проблем і участі в публіч-
ному обговоренні цих проблем, адже демократія краще розквітає на дебатах, ніж на
згоді” [14].

Якщо нові демократичні країни прагнуть зберегти й розширити свободи, то їм
необхідно створити як у державному, так і в приватному секторах інститути, які б
відображали й підтримували вільний обмін інформацією. Ці нові інституції можуть
покласти важкий тягар відповідальності як на політиків, так і на представників мас-
медіа. Політики, державні службовці, журналісти повинні пройти через нелегкий процес
навчання взаємодії у відкритому демократичному суспільстві. Навіть у старих демократіях
ця взаємодія є досить складною. Тим більше для нових демократичних країн це завдан-
ня є ще важчим і актуальнішим.

Виходячи із цих засад, у більшості країн, що обрали шлях демократії, у тому
числі й Україні, усвідомили, що для органів державного управління вкрай необхідно
розробляти й систематично застосовувати політику покращання своїх зв’язків із гро-
мадськістю. Адже в процесі своєї діяльності жодна організація не може обійтися без
ефективних громадських зв’язків. На думку авторів всесвітньовідомої книги “Це - гро-
мадські зв’язки: реалії громадських зв’язків” Д. Ньюсома, А. Скотта, Дж. В. Терка,
сьогодні все більше зростає роль громадських зв’язків в органах влади східноєвропейсь-
ких країн, які розпочали й продовжують процес демократизації [12, с.40].

Сьогодні особливо гостро постає потреба не лише у вивченні соціального середови-
ща, а й у впливові на свідомість громадян за допомогою інформування через налагоджені
канали комунікаційного зв’язку. Набуває гостроти та актуальності проблема встановлення
дійових зв’язків із громадськістю,що передбачають чесні, відкриті, доброзичливі взаємовід-
носини між органами державної влади та населенням. Саме із цього виникає порівняно
нова функція державного управління - зв’язки з громадськістю, адже влада діє ефективно
лише в тому випадку, коли її підтримує громадськість. Органи управління зобов’язані
звітувати перед населенням і нести перед ним відповідальність. Так, на думку французь-



кого дослідника державного управління Б. Гурне, “для органів адміністративного управління
вкрай необхідно розробляти й систематично застосовувати політику поліпшення своїх
зв’язків із громадськістю” [8].

Термін “Паблік рілейшнз” (Public relatoins) перекладається з англійської як зв’язки
з громадськістю, є відносно новим для органів державної влади та місцевого само-
врядування України. Його стали використовувати лише останні 4-5 років, із початком
економічних перетворень. “Паблік рілейшнз” (надалі ПР) або “зв’язки з громадськіс-
тю”, “громадські зв’язки” (надалі ГЗ) відіграють дедалі більшу роль у діяльності органів
державного управління, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, у сфері
підприємництва. ПР, що налічує понад 90 років існування в демократичних країнах,
усе впевненіше входить у життєвий простір сучасної України, поступово усвідомлюєть-
ся важливість і необхідність цієї функції в системі здійснення державного управління.
За цей час з’явилася велика кількість вітчизняних публікацій, спеціальних видань, прово-
дяться наукові конференції, семінари, присвячені паблік рілейшнз.

Створення підрозділів зв’язків із громадськістю в органах державної влади та
економічно розвинутих підприємствах України розпочалося на початку 90-х років як
необхідність суспільних зрушень у напрямі формування економічних і політичних інсти-
тутів демократії” [9, с. 41]. Але лише з моменту запровадження інституту президентства
(1992 р.), коли в структурі Адміністрації Президента була створена прес-служба глави
держави, в Україні розпочався реальний процес налагодження основ зв’язків із гро-
мадськістю в органах державної влади. Саме в той період у Законі “Про інформацію”
від 2 жовтня 1992 року була зафіксована норма, відповідно до якої право на інформацію
забезпечується “створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або
систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації” [4, с. 74]. На
думку В. Бебика, перший етап формування національного корпусу служб зв’язків із
громадськістю завершився в 1995 році [7, с. 32]. Він характеризувався кількісним наси-
ченням штатів пресових та інших служб, що здійснюють функції зв’язків із громадськістю
фахівцями. Станом на 1 лютого 1996 року в державних органах питаннями зв’язків із
громадськістю займалися приблизно 300 чоловік, з яких у центральних органах вико-
навчої влади в штатах ПР - служб нараховувалося 175 осіб [7, с. 31].

У літературі сьогодні нараховується близько півтисячі визначень “паблік
рілейшнз”. Одним з найбільш вдалих серед них є: “ПР - це одна із функцій управління,
що полягає у встановленні та підтримці спілкування, взаєморозуміння, прихильності та
співробітництва між організацією та її громадськістю. Вона включає в себе вирішення
різних проблем: забезпечення управлінців інформацією про громадську думку та на-
дання допомоги в розробці відповідних заходів; забезпечення їх діяльності в інтересах
громадськості; підтримання управлінців у стані готовності до різних змін шляхом своє-
часного передбачення тенденцій; використання досліджень та відкритого спілкування
як засобів діяльності”, дане відомим американським фахівцем Рексом Гарлоу [13].

Основною метою громадських зв’язків органів державного управління є вплив
на створення зовнішнього й внутрішнього політико-соціально-психологічного середо-
вища, яке б було сприятливим для успіху та іміджу, а також забезпечення бажаної поведін-
ки цього середовища у ставленні до самого органу влади [9, с. 42].

Для того, щоб досягти взаєморозуміння, доброзичливих відносин та співпраці
між органом державного управління і громадськістю, слід дотримуватися таких вимог:

- забезпечити широке, адекватне інформування як усієї громадськості, так і ок-
ремих її соціальних груп;

- організувати ефективний “зворотний зв’язок” із громадськістю;
- залучити громадськість до участі в процесі обговорення та прийняття рішень

[9, с. 42].
Практика зв’язків органів управління з тими, на кого вони здійснюють свій вплив

передбачає насамперед інформування громадськості з метою надання їй загального уяв-
лення про свою діяльність, реалізацію своїх планів та проблеми, які доводиться розв’язу-



вати. Для досягнення цієї мети органи державного управління використовують такі
основні види комунікативних каналів:

- безпосереднє спілкування - особисті контакти між посадовими особами органу
влади, з одного боку, і громадянами (об’єднаннями громадян) - з іншого;

- спілкування за допомогою засобів зв’язку (телефон, різноманітні форми особис-
того листування);

- опосередковане спілкування через засоби масової комунікації (преса, телеба-
чення, радіо, комп’ютерні мережі, чутки тощо) [11].

Найбільше враження від того чи іншого органу влади громадяни отримують зав-
дяки особистому контакту з посадовими особами та державними службовцями цього
органу. Такої думки дотримуються дослідники громадських зв’язків Ч. Крейг, О. Гріффіз
[12, с. 42]. Британський дослідник ПР Брайєн Гарві підкреслює, що функціонування
громадських зв’язків влади починається з “фундаментальних і часто недооцінюваних
малих справ”. Тобто ГЗ “починаються з передніх дверей, з телефону і з листування”
[12, с. 42].

Із повсякденної практики відомо, що зв’язки з громадськістю органів державно-
го управління базуються саме на враженнях громадян від роботи місцевих служб та від
ефективної роботи державних службовців різного рангу. Велике значення у контактах з
відвідувачами органу управління має здатність службовців справити приємне враження
своєю привітністю. Протягом робочого дня державні службовці спілкуються з відвідувача-
ми, які звертаються до них по допомогу при вирішенні тих чи інших проблем. При
цьому можливі такі варіанти, службовець:

а) бере на себе вирішення певної проблеми;
б) інформує громадянина у компетенції якої посадової особи чи органу є мож-

ливість вирішення його проблеми;
в) дає пояснення, чому проблема не може бути вирішена даною установою.
У свою чергу громадяни повинні цінувати робочий час службовців, оскільки та-

кож заклопотані своїми повсякденними справами люди часто забувають про це. З іншо-
го боку, зневажливий образ посадової особи може надовго зіпсувати враження навіть
від досить ефективної роботи органу управління. Часто посадові особи скаржаться на
брак бюджетних коштів, проте ввічливість, яка нічого не коштує, може допомогти їм
уникнути зайвих клопотів.

Для полегшення спілкування з громадянами органи державного управління повин-
ні застосовувати методи ознайомлення з відомостями практичного характеру, які б да-
вали можливість відвідувачам логічно обгрунтовувати свої вимоги до державних служб.
Така інформація може поширюватись у друкованому вигляді (видання брошур, розміщен-
ня довідкових матеріалів для відвідувачів, розклеювання рекламних афіш тощо), підготовці
теле-радіопередач, випуску відеофільмів, організації виставок та візитів. Ці методи бу-
дуть по-справжньому ефективними лише в разі наявності в адміністрації достатніх фі-
нансових ресурсів та кваліфікованих фахівців (журналістів, дизайнерів тощо).

Практика свідчить, що позитивні результати досягаються при безпосередньому
спілкуванні посадових та відповідальних осіб з громадянами в установах чи по телефо-
ну. Із цією метою практикується включення в установах “гарячих ліній” для прийому
найзлободенніших запитів населення, публікуються телефонні номери керівників та
служб, де громадяни можуть отримати необхідну інформацію. Деякі органи влади та
керівники практикують безпосереднє телефонне спілкування з широкими верствами
населення в наперед визначений час, а також спілкування з телеглядачами, радіослухача-
ми в прямому ефірі або читачами друкованих ЗМІ під час телефонних розмов у редакції.

Важливе значення в регулюванні взаємин між громадянами й органами влади
відіграє прийом громадян відповідними посадовими особами, а також робота із звернен-
нями громадян. Це положення закріплене в статті 40 Конституції України: “Усі мають
право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто зверта-
тися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і служ-



бових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь
у встановлений законом строк” [1]. Для забезпечення практичної реалізації цього консти-
туційного права 2 жовтня 1996 року вступив у силу Закон України “Про звернення
громадян” [3]. Виконання зазначеного закону центральними й місцевими органами
виконавчої влади здійснюється відповідно до Указу Президента України від 19.03.97
“Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення” [6].

Покращанню взаємин між органами влади й громадськістю також сприяє спрощен-
ня адміністративних формальностей: зведення до мінімуму кількості документів, які
повинна подавати до державної установи, органу місцевого самоврядування окрема особа,
що домагається якогось адміністративно-управлінського рішення; скорочення числа
відвідувань на прийоми й відомостей, які необхідно подати прохачеві; скорочення трива-
лості обробітку заявних матеріалів; обладнання спеціальних приміщень для прийому
відвідувачів; добір і навчання державних службовців, які здійснюють ці функції.

Узагальнюючи зазначене, можна зробити висновок, що управлінські документи
значно виграють, якщо їх краще пристосувати до потреб громадськості. Це стосується
як їх зовнішнього вигляду, так і ділового стилю - звертаючись до широкої аудиторії,
посадова особа, орган управління повинні уникати канцелярської термінології та чинов-
ницьких штампів, вживаючи мову, притаманну широким верствам населення.

Інформування населення про роботу органів влади здійснюється відповідно до
Конституції України, законів України “Про інформацію”, “Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засоба-
ми масової інформації” та інших нормативно-правових актів. У цих законодавчих актах
закріплено форми й порядок інформування, висвітлення роботи органів державного
управління аудіовізуальними, друкованими ЗМІ, відповідальність за порушення.

Слід розглянути окремі положення Закону України “Про інформацію”, враховуючи
особливе значення інформації в стосунках між органами державного управління та гро-
мадянами. Відповідно до цього закону органи влади зобов’язані інформувати про свою
діяльність та прийняті рішення. Ст. 10 гарантує “створення механізму здійснення права
на інформацію” і встановлює відповідальність “за порушення законодавства про інфор-
мацію”, ст. 21 визначає основні джерела інформації про діяльність органів влади, ст. 28
встановлює режим доступу до інформації [4, с. 74, 77, 79].

У контексті проблеми зв’язків з громадськістю важливе значення має ст. 34 За-
кону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”. Вона пе-
редбачає право громадян одержувати публічно поширювану інформацію органів влади
та їх посадових осіб [2]. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформа-
ції”, прийнятий 23 вересня 1997 р., передбачає акредитацію журналістів і технічних
працівників засобів масової інформації при органах державної влади й органах місцево-
го самоврядування шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання заяв (ст. 3).
У свою чергу, органи державного управління повинні заздалегідь інформувати акреди-
тованих журналістів про важливі заходи, плани та сприяти організації їх діяльності [5].

Існують різні типи взаємин органів влади з незалежними від них засобами інфор-
мації. Ці стосунки здебільшого залежать від спрямованості конкретного органу інфор-
мації і можуть бути прихильними до органу влади, підтримуючи його діяльність, або
займати переважно критичну позицію стосовно органу влади. Оскільки засоби масової
інформації орієнтуються на різні політичні сили чи угруповання, спираються на певні
бізнесові структури, то нерідко спостерігається протистояння представників органів влади
і преси. У будь-якому демократичному суспільстві існують відверто опозиційні до влади
засоби інформації,що відповідає функції преси як “сторожового пса демократії”, “контро-
лера уряду”. А тому, незважаючи на позицію засобів масової інформації щодо органу
влади, останній не повинен нехтувати співпрацею з ними, беручи до уваги переважаю-
чий вплив мас-медіа на фомування громадської думки. Кожен орган державного управ-
ління, орган місцевого самоврядування, кожен керівник, які дбають про свій позитив-



ний імідж в очах громадськості, намагаються якнайефективніше використати можливості
поширення відомостей про свою діяльність за допомогою ЗМІ. Для поширення інформації
про діяльність органів державного управління використовуються різні форми її підго-
товки та отримання:

- випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-відео-
матеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації;

- проведення прес-конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних деба-
тів, “круглих столів”, прес-клубів, організація інтерв’ю з керівниками органів
влади, посадовими особами для працівників ЗМІ;

- підготовка й проведення теле- і радіопередач;

- забезпечення публікацій (виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних
працівників органів державного управління, місцевого самоврядування;

- створення архівів інформації про діяльність органу влади;

- розміщення WEB-сторінок в Інтернеті про орган влади та його діяльність;

- інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать чинному законо-
давству.
Розуміння важливості функції зв’язків із громадськістю у демократичному

суспільстві призвело до створення спеціальних підрозділів, на які покладається здійснення
відповідної діяльності. Якщо на початку становлення інституту державної служби в
Україні зв’язки з громадськістю здебільшого обмежувалися роботою прес-секретаря керів-
ника органу влади, то на сучасному етапі відповідні функції здійснюють цілі структурні
підрозділи - інформаційні служби. Відповідно до ст. 1 Закону “Про порядок висвітлен-
ня…”, інформаційні служби органів державного управління - це структурні підрозділи
цих органів, що виконують інформаційно-аналітичні функції та забезпечують зв’язки
із засобами масової інформації та громадськістю [5]. До них належать: інформаційні
управління, управління внутрішньої політики, інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-
служби, прес-центри, управління й центри громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секре-
тарі та прес-аташе з відповідним апаратом. Крім того, певна частина структурних під-
розділів органів державного управління спеціально зорієнтована на постійну роботу з
окремими групами громадськості - це служби: кадрової роботи, розгляду звернень грома-
дян, міграції, у справах релігій, соціального захисту населення, у справах захисту насе-
лення від наслідків аварії на ЧАЕС тощо.

Відповідальним напрямом діяльності служб ПР є збереження, обробка та аналіз
інформації, відбір статей у пресі з певних питань. Спеціалісти зв’язків з громадськістю
щоденно проводять змістовний аналіз преси. Відібрані матеріали обробляються та зано-
сяться на спеціальні картки за певними тематичними розділами, таким чином фор-
мується банк даних. Збираються також матеріали для спеціальної бібліотеки з питань
державного управління, місцевого самоврядування, політології, соціології тощо.

У цілому, банк інформації включає такі види матеріалів:
- управлінська інформація, нормативно-правові акти, рішення сесій, нарад, ко-

легій, комісій, штабів;
- доповіді керівників;
- статистичні дані;
- довідкова інформація;
- відбір матеріалів про орган державного управління та роботу його структурних

підрозділів, організацій, установ, підприємств;
- банк поліграфічної продукції.
Систематизована інформація допомагає в роботі не тільки службі ГЗ, а й усього

органу державного управління та його структурних підрозділів.



Необхідним напрямом діяльності є вивчення громадської думки, аналіз статистич-
них даних, узагальнення результатів соціологічних, політологічних, психологічних, до-
сліджень.

Поширеним явищем у нашій країні є інформування громадськості про діяльність
органів влади через їх власні друковані й електронні засоби інформації. Це можуть бути
як газети і журнали, засновниками чи співзасновниками яких є органи державної влади
і місцевого самврядування, так і аудіовізуальні засоби масової інформації. Цей метод є
надзвичайно ефективним через те, що майже всі матеріали, що подаються в цих ЗМІ,
мають переважно позитивне забарвлення стосовно органів влади. А негативом може
бути не надто цікавий через перевантаження офіціозом зміст цих мас-медіа і, відповід-
но, невеликі тиражі та обмежена аудиторія глядачів чи радіослухачів порівняно з неза-
лежними засобами масової інформації.

У нашій країні прикладами такого методу інформування можуть бути друковані
видання - газета “Урядовий кур’єр”, журнал “Вісник державної служби України”, інші
центральні та регіональні газети.

Отже, функція зв’язків із громадськістю є надзвичайно важливою і відповідаль-
ною сферою діяльності органів державного управління. Адже ефективна робота будь-
якого адміністративного органу без чесних, відкритих, доброзичливих відносин між
ним і населенням стає проблематичною. Тому сьогодні вкрай важливо, щоб керівники
органів державного управління та місцевого самоврядування усвідомили всю значущість
функціонування спеціальних підрозділів - інформаційних служб. Тільки тоді, коли буде
розроблена стратегія й тактика роботи з громадськістю, коли з’являться висококваліфіко-
вані кадри в цій галузі, стане можливим підняття престижу органів влади й поступове
повернення довіри до держави в цілому. Розвиток системи зв’язків із громадськістю в
органах державної влади й місцевого самоврядування дозволить створити дійовий меха-
нізм вирішення багатьох проблем, що виникають у відносинах між інститутами держа-
ви та громадянського суспільства, і насамперед подолати відчуженість між громадськіс-
тю та державою.
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Роль і місце апарату управління
в органах виконавчої влади

Сьогодні Україна переживає складний період становлення держави, побудови
відкритого, демократичного суспільства, реформування державного управління.У Консти-
туції України закладено правову основу діяльності органів виконавчої влади, яка знахо-
дить свою подальшу регламентацію в законах України.

Усе це є умовою для місцевих органів виконавчої влади діяти комплексно, енергій-
но, ініціативно та ефективно у вирішенні соціально-економічних завдань.

Проте життя знову засвідчує нездатність державного апарату, успадкованого від
адміністративно-командної системи, забезпечувати повноцінне становлення, функціону-
вання й розвиток держави.

Отже, одним з головних завдань українського державотворення є невідкладне й
кардинальне реформування цільової орієнтації, структурної організації, процедур функ-
ціонування державного управління.

Адміністративний апарат має бути пристосований до нових демократичних ринко-
вих, соціальних і суспільних відносин, які формуються в нашій державі, бути адекват-
ним новим реаліям.

Указом Президента України від 7 липня 1997 р. № 620 створена й почала діяти
Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. Її завданням є
підготовка й впровадження в Україні комплексної адміністративної реформи, яка має
радикально змінити систему державного управління всіма сферами суспільного життя,
перетворити її в один з визначальних чинників економічних і соціальних реформ. У пос-
ланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ в ХХI століття”
визначено, що “…основна мета адміністративної реформи полягає у створенні ефектив-
ної системи державного управління, яка відповідала б стандартам демократичної право-
вої держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. Ця система має бути
прозорою для суспільства, побудованою на наукових засадах і адекватною за витратами
фінансово-економічного стану держави.”

Успішне здійснення адміністративної реформи передбачає, крім політичної волі,
розробленої і схваленої концепції, комплексного плану дій, також створення необхід-
них умов і чітких механізмів її впровадження - організаційних, правових, економічних,
наукових, технічних, а також безумовної підтримки населення.

На сучасному етапі державного будівництва Україні вкрай необхідна чітка верти-
каль виконавчої влади з розгалуженою системою державних органів, які були б наділені
відповідними повноваженнями для здійснення державного управління. Сильна система
виконавчої влади та ефективна діяльність її органів є необхідною передумовою транс-
формації українського суспільства на засадах демократії, визначення верховенства пра-
ва та прав людини. Але разом із тим, як зазначив Л.Д.Кучма в посланні до Верховної
Ради України 2000 рік: “Державна влада має бути діловою, скромною, моральною та
відкритою для громадського контролю.”


