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У Вступі розкрито стан розробленості поставленої наукової проблеми, 

обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, 

концепцію, гіпотезу, задачі, методологічну й теоретичну основи дослідження, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів, їхнє 

теоретичне і практичне значення, визначено особистий внесок здобувача, 

наведено дані про впровадження та апробацію результатів дослідження.  

У сучасних умовах, ускладнених зовнішньою інформаційною та 

військовою агресією в Україні, проблема ефективності публічної політики, 

підвищення рівня взаємодії між державними органами і громадськістю 

набула важливого значення. Пояснюється це, насамперед, тим, що в умовах 

демократичного реформування ключовим фактором державотворчих 

перетворень виступає рівень суспільної довіри до влади, що значною мірою 

зумовлює соціальну стабільність суспільства і його готовність включитися до 

процесів вироблення й ухвалення державно-управлінських рішень. 

Наразі Інтернет залишається однією з небагатьох зростаючих галузей 

економіки в Україні: електронна торгівля, платіжні системи, хостинг-

індустрія і хмарні послуги зростають щонайменше на 15-20%. Вплив кризи 

на Інтернет-ринки на загальному тлі поки незначний, незважаючи на окремі 

ситуації скорочення бюджетів і зниження витрат. Як у ситуації стабілізації 

економіки, так і в період її кризи, істотні ресурси можуть бути інвестовані у 



такі соціально-значущі напрямки, як телемедицина та дистанційна освіта, що 

вже грає взаємовигідну роль для бізнесу та суспільства. 

У статистичному збірнику Держстату України наголошено, що більша 

половина українців користуються Інтернет-мережею щодня. Загальна 

аудиторія українського Інтернету складає 24,8 млн чоловік. Стають 

доступними нові послуги онлайн, розширюється охоплення локацій доступу 

до послуг. Загальна сума онлайн-платежів збільшилася втричі, що аналогічно 

відповідає зростанню втричі кількості наданих електронних послуг. Показово 

і те, що на 22% зросла кількість зареєстрованих онлайн-видань, в той час як 

рейтинг довіри друкованих ЗМІ продовжує знижуватися. 

Активності сучасної людини є доказом того, яке значення має інтернет 

для розвитку соціальних відносин. Наразі, багатьом комерційним, 

некомерційним, державним структурам властива реалізація комунікативних 

стратегій в інтернет-просторі, звернення до новітніх каналів комунікації, 

спроба формування і використання принципово нових способів ведення 

діалогу, інформування та презентації. Підтвердженням цьому, з одного боку, 

можуть служити програми, стратегії, розроблені ресурси на замовлення 

влади (наприклад, портал державних послуг), а з іншого боку  увага бізнес-

суб'єктів і некомерційних організацій до їх представленості в мережі. 

Проблема цифрової  взаємодії влади і суспільства постала темою 

досліджень багатьох вчених, проте більшість робіт присвячуються діяльності 

держави і виявлення закономірностей, властивих інтернету як соціальному 

середовищу (проблеми електронного уряду, принципи організації мережевих 

спільнот і делібератівної демократії). Водночас, тема digital GR-комунікацій 

все ще недостатньо досліджена. Між тим, із зростанням значення GR-

комунікації збільшується і потреба в комплексних дослідженнях цього 

явища. 

Одним із ключових аспектів забезпечення дієвих GR-комунікацій 

залишається проблема налагодження ефективної взаємодії держави з 



громадськістю. Очевидно, що для запровадження стратегічних комунікацій 

на новому якісному рівні потрібна зміна всієї парадигми управління, зокрема 

здійснення переходу від застарілої практики інформування до моделі 

комунікацій. Комунікативна діяльність повинна бути регламентованою, 

організованою, плановою, прогнозованою та спрямованою на підтримку 

довгострокових стратегічних цілей для виконання функціональних 

повноважень. 

Мета дисертаційної роботи – обґрунтувати шляхи розвитку GR-

комунікацій в українському сегменті мережі Інтернет та проаналізувати їх 

зростаюче значення у публічному просторі для сприяння забезпеченню 

інформаційної безпеки. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 

1) здійснити науковий аналіз урядових комунікацій у вимірі 

проблем кібербезпеки; 

2) визначити особливості GR-комунікаці як взаємодії із суб’єктами 

публічної політики; 

3) дослідити роль публічного простору інтернету в GR-

комунікаціях; 

4) охарактеризувати нормативно-правове забезпечення урядових 

комунікацій у сучасній Україні; 

5) з’ясувати технології моделювання ефективних GR-комунікацій з 

використанням можливостей Інтернет-простору; 

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

урядових комунікацій. 

Предмет дослідження – розвиток механізму урядових комунікацій у 

системі публічного управління як елементу інформаційної безпеки України. 

Методологічне підґрунтя дисертації становить сукупність методів і 

прийомів наукового пізнання, застосування яких об’єктивно обумовлено 

змістом поставлених завдань.  



Вирішення зазначених завдань передбачає вивчення теоретичної бази, 

яка існує на сьогоднішній день, збір емпіричних даних про зміст GR-

діяльності. Емпіричну базу дослідження склали нормативно-правові акти, 

статистичні та аналітичні матеріали, публікації в пресі, Інтернет-матеріали з 

питань формування та функціонування інформаційної інфраструктури, 

вироблення ефективних підходів у сфері соціальної політики та соціального 

прогнозування. Автором проводився аналіз виступів експертів і моніторинг 

профільних ресурсів, галузевих новин. На постійній основі проводився аналіз 

вторинних даних, доступних на веб-сайтах органів державної влади та 

офіційних порталах великих компаній, зацікавлених і потенційно здатних до 

побудови конструктивно діалогу з органами влади. Також в публічному 

просторі Інтернету були проаналізовані майданчики і сервіси, розроблені для 

інтеракції суб'єктів один з одним. У цілому за 2019–2021 рр. автором 

розглянуто понад двадцять веб-інструментів, онлайн-сервісів і технологічних 

платформ для взаємодії бізнесу, влади і соціуму, досліджено близько двохсот 

сайтів учасників GR-комунікацій.  

З використанням методів анкетування, вимірювання та опису був 

проведений компаративний аналіз можливостей використання публічного 

Інтернет-простору в GR і практики його використання. Глибинні інтерв'ю, 

експертні опитування і включене спостереження дозволили виявити 

особливості та проблеми застосування веб-технологій в GR-цілях. Крім 

емпіричних досліджень, був проведений аналіз теоретичної бази наукових 

робіт, присвячених класифікації існуючих GR-технологій. Методом синтезу і 

за допомогою застосування комунікативного підходу була розроблена 

авторська класифікація GR-технологій. Завдяки застосуванню моделювання 

був визначений взаємозв'язок каналу і повідомлення в digital GR, яка 

пояснила специфічні складності адресації GR-повідомлень в мережі.  

У першому розділі “Концептуальні засади урядових комунікацій у 

науці публічного управління” наведено теоретико-методологічні основи 



розвитку урядових комунікацій у системі публічного управління, що полягає 

у визначені ключових параметрів урядових комунікацій у державно-

управлінському науковому дискурсі та визначенні сучасних механізмів 

публічного управління у сфері розвитку урядових комунікацій в Україні. 

Виявлено, що за ступенем публічності в Інтернеті можна виділити три 

види просторів: публічне, приватне і потенційно публічне, комунікації в 

якому можуть бути приватними за формою, але публічними за змістом. 

Потенційно публічний від публічного простору Інтернету (віртуального 

простору) відрізняється тим, що у ньому можуть обговорюватися суспільно 

значущі теми і формуватися громадська думка, а користувачі, що мають 

доступ до нього, мають можливість артикулювати громадські інтереси і 

здійснювати публічний контроль за діяльністю органів влади. У той же час, у 

приватному просторі Інтернету здійснюються непублічні комунікації, що 

містять інформацію, яка не має публічного статусу. При цьому властивості 

Інтернету в частині зберігання і фіксації інформації дозволяють фіксувати 

мережеву комунікативну реальність в її цілісності. 

Двосторонній діалог між соціумом і владою – це основа демократичних 

управлінських відносин і досягнення справедливості в економічному і 

соціальному житті. Цей діалог повинен стати одним із головних чинників для 

підвищення оцінки якості управлінської культури, довіри громадян до влади, 

реальним індикатором формування в Україні активного громадянського 

суспільства і потужної, демократичної держави. 

Доведено, що комунікації є ядром GR, в той час як інші види діяльності 

GR-фахівця відносяться до сфери менеджменту – організація комунікацій і 

управління ними. GR-комунікації слід визначати як вид PR-комунікацій 

недержавних суб'єктів, спрямованих на здійснення взаємодії з органами 

влади та націлених на формування сприятливого середовища 

функціонування даних суб'єктів. 



Доведено, що розвиток та вплив глобальної мережі Інтернет зумовлює 

небачені досі глибинні зміни у ставленні більшості держав світу до безпеки 

власного інформаційного та кіберпростору, а отже, і до посиленого захисту 

інформації, засобів її обробки та кіберсередовища, в якому ця інформація 

циркулює, тобто до вжиття заходів із забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки. 

У другому розділі “Сучасний стан урядових комунікацій в системі 

публічного управління в Україні” здійснено аналіз нормативно-правової бази 

інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності органів державної 

влади та реалізації комунікаційної стратегії владних структур. Це дало 

можливість зробити висновок про те, що існуюча нормативна база доволі 

чітко регламентує інформаційні відносини в Україні, висвітлює основні 

принципи інформаційної діяльності органів влади, визначає принципові 

засади та умови для формування інформаційної інфраструктури міст 

України. Наголошено, що встановлені норми не виконуються повною мірою, 

відсутні механізми їхньої реалізації через недостатнє фінансування 

інформаційної галузі, повільне впровадження та застосування сучасних 

інформаційних технологій у діяльності владних інститутів. 

Встановлено, що в Україні триває розвиток простору комунікаційної 

взаємодії адміністративних і політичних організацій із соціумом, формується 

динамічне суспільство, де комунікація як важливий чинник соціального 

життя посідає чільне місце. Дедалі зростає роль комунікації в процесах 

державотворення та діалогу владних інститутів із громадянським 

суспільством. Комунікативна взаємодія як універсальна система управління 

спрямована на досягнення поставлених управлінських завдань шляхом 

комунікаційного, соціального, управлінського впливу на аудиторію, а також 

отримання від цієї аудиторії відповіді у вигляді вербальної, ідеологічної або 

виконавчої реакції. Доведено, що розвинена інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура сприяє формуванню постійного конструктивного діалогу з 



метою забезпечення легітимності існуючого порядку і надання йому 

стабільності. 

Ефективна комунікація між органами державної влади та 

громадянським суспільством є важливим проявом демократичного розвитку 

країни, оскільки комунікація забезпечує зворотний зв’язок, коли влада може 

не лише краще інформувати суспільство про свою діяльність, а також й 

дізнається про оцінку цієї діяльності зі сторони активних верств населення, 

що представляють інституції громадянського суспільства. 

Визначено, що на сьогодні в чинному законодавстві України 

відображено принципи, завдання та стратегічні напрями державної 

інформаційної політики, сформовано її відповідні інститути, прийнято низку 

концепцій, програм, планів дій тощо. Проте система комунікаційної 

взаємодії держави і суспільства не позбавилася різноспрямованості і 

недостатньої координованості діяльності різних відомств, а головною 

перешкодою на шляху створення підґрунтя для формування стабільного і 

безпечного комунікаційного простору в Україні залишаються 

непослідовність та непрозорість у реалізації запланованих заходів у 

публічній сфері. Результатом успішного вирішення зазначених завдань може 

стати: 

– створення єдиної системи інформування соціальних суб’єктів про 

функціонування органів публічного управління; 

– отримання об’єктивних даних (зокрема в динаміці), що 

характеризують громадську думку щодо різних складових життєдіяльності 

суб’єкта публічного управління; 

– можливість повноцінного врахування думки соціальних суб’єктів при 

прийнятті рішень органами публічного управління; 

– підвищення громадянської активності соціальних суб’єктів, 

залучення населення в процес вирішення питань місцевого значення, 

громадське обговорення прийнятих нормативних актів. 



 Встановлено, що правовий механізм публічного управління у сфері 

урядових комунікацій – це сукупність правил, норм, процедур та певних 

процесів, які формують та структурують системний простір, у якому 

реалізується державна політика у сфері розвитку публічних комунікацій. 

Організаційний механізм публічного управління щодо забезпечення 

урядових комунікацій – це послідовність етапів проектування структур, 

діяльності установ, детальний аналіз та визначення комплексу цілей, 

продуманий відбір організаційних методів та їх форми, координація для 

забезпечення функціонування організаційної системи здійснення взаємодії 

органів влади з громадськістю.  

У третьому розділі “Розбудова урядових комунікацій в сучасному 

українському інформаційному просторі” виявлено, що cтворення стійких 

систем взаємодії бізнесу і влади та формування баз знань про них, 

сфокусованих, зокрема, на застосовуваних у цій сфері технологіях, можуть 

стати одними із каталізаторів, здатних прискорити становлення галузі GR. 

Розроблено класифікацію технології GR як: технології прямої взаємодії 

з органами влади; технології експертизи і залучення експертів; 

медіарілейшнз; grassroots і комунікативні технології корпоративно соціальної 

відповідальності. Проведене дослідження пояснює недоліки існуючих 

класифікацій – наявність пересічних видів діяльності, їх неповноту і 

надмірність. 

Доведено, що на сьогодні робота Інтернет-сервісів, розроблених 

державою, не забезпечує повністю потреби та інтереси громадян. У той час, 

багатотисячне навантаження користувачів на системи свідчить про 

прагнення суспільства брати участь у різних онлайн-обговореннях та інших 

процесах. На сьогодні електронні сервіси надають безліч інструментів, які 

поступово стають органічними елементами алгоритму прийняття рішень. 

Причому GR-комунікації в мережі виконують функції PR за моделлю 

«двостороннього гайкового ключа» (boundary spanner): не тільки 



розширюють потенційну і реальну аудиторію GR-суб'єкту, а і стимулюють її 

активність, зміцнюють позиції в інформаційному полі та підвищують рівень 

лояльності користувачів до суб'єкту, також розвивають, прискорюють і 

спрощують тристоронню комунікацію населення, представників органів 

управління. У процесі останньої з'ясовуються потреби суспільства, 

можливості бізнесу і наміри влади, що, в свою чергу, дає можливіть розвитку 

сторонніх «третіх», посередницьких сервісів.  

Встановлено, що стабільне існування держави без прийняття 

непопулярних політичних рішень неможливо навіть при повній орієнтації на 

суспільні інтереси. Це робить питання про легітимацію непопулярних рішень 

за допомогою комунікаційного супроводу ще більш актуальним. Серед 

бажаних наслідків послаблення комунікативних бар’єрів можна визначити 

зростання авторитету органів публічного управління, а також підвищенню 

суспільної довіри до їхньої діяльності, дієве розширення правотворчих 

ініціатив соціальних суб’єктів, їхньої суспільної та громадянської активності, 

зацікавлене залучення соціальних суб’єктів і реальне врахування громадської 

думки на стадіях підготовки, прийняття й реалізації управлінських рішень. 

Розроблено концептуальну модель публічного простору Інтернету як 

віртуального простору, де можна обговорювати суспільно значущі теми та 

формувати громадську думку. У публічному просторі Інтернету працюють 

засоби масової інформації, а користувачі, які мають до нього доступ, наділені 

можливістю формулювати суспільні інтереси та здійснювати громадський 

контроль за діяльністю органів влади в Україні. 

У Висновках наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

важливої наукової проблеми, яка полягає у теоретичному обґрунтуванні 

державної політики розвитку механізму урядових комунікацій у системі 

публічного управління як елементу інформаційної безпеки України та 

розробці пропозицій, рекомендацій, спрямованих на вдосконалення цього 

феномену з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.  
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