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НОВІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 

Стаття присвячена дослідженню нових медіа як інструменту комунікаційної діяльності органів державної влади. У 

ній з'ясовуються особливості функціонування нових медіа в системі державної комунікації. Проведений аналіз 

наявних джерел: для визначення поняття нових медіа та ролі соціальних мереж в комунікаційній діяльності органів 

державної влади. Результати аналізу попередніх досліджень дозволили сформулювати авторське визначення 

поняття «комунікаційна діяльність» органів державної влади. Окреслені перспективи використання нових медіа як 

комунікаційного інструменту діяльності органів державної влади. Висновки, відображені в роботі, можуть бути 

взяті до уваги при уточненні концептуальних основ щодо залучення нових медіа у комунікаційну діяльність держави.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень і публікацій. З розвитком 

інформаційного суспільства та глобалізаційних 

процесів довкола нього до повсякденного 

вжитку увійшло поняття «нові медіа». 

Парадигма його дослідження прийнята в 

усьому світі: аналіз сформованої практики 

демонструє, що органи влади освоюють 

технології використання нових медіа в 

державному управлінні. При цьому спільний 

концептуальний інструмент комунікаційної 

діяльності органів державної влади, представлений 

новими медіа, досі розроблюється. Попередній 

аналіз досліджень і публікацій засвідчує 

підвищену увагу до цієї проблеми як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців.  Нові 

медіа як інструмент комунікаційної діяльності 

фігурують у працях Б. Потятиника, Ю. Нестеряк, 

В. Рябічева,  Є. Колеснікова,  Н. Глазунової, 

Р. Ноймана, М. Лістера, Л. Мановича.  

Кожен орган державної влади можна 

розглядати як соціальну організацію, яка, 

виходячи з теорії соціальної взаємодії, 

спрямована на виконання низки функцій. У 

даному випадку, комунікаційної. Функції 

управління органами державної влади 

здійснюються через взаємодію між індивідами, 

соціальними групами. Комунікація в аспекті 

соціальної взаємодії —  це обмін думками, 

ідеями, інформацією, переданими за 

допомогою знаків, закріплених на 

матеріальних носіях. У той же час комунікація 

включає в себе те, що передається, так і те, як 

ця інформація передається. А сама 

комунікаційна система є елементом 

державного управління: інституції чи 

організації, що діють в ній, представляють 

суспільний інтерес. Ефективна комунікація 

органів державної влади, в умовах нинішньої 

інтернетизації суспільства, реалізується за 

допомогою нових медіа. 

Метою статті є з’ясування ролі та 

особливостей функціонування нових медіа як 

інструмента комунікаційної  діяльності органів 

державної влади.   

Мета передбачає вирішення наступних завдань: 

1. Проаналізувати наявний емпіричний 

матеріал  щодо використання нових медіа у 

реалізації державної комунікаційної діяльності; 

2. З’ясувати роль нових медіа, а саме 

соціальних мереж, як інструменту комунікаційної 

діяльності органів державної влади; 

3. Дати визначення поняттю «комунікаційна 

діяльність» органів державної влади. 

Основні результати дослідження. Місце 

нових медіа у комунікаційній діяльності 

органів державної влади визначається їхніми 

функціональними характеристиками, які, на 

думку, американського медіадослідника Р. 

Ноймана, забезпечують активну участь 

користувачів у створенні та розповсюдженні 

контенту [1, 3]. Більш того, вдосконалення 

управління в будь-якій сфері здійснюється 

через введення інновацій. У державному 

управлінні саме нові медіа є інноваційними 

технологіями. Американський науковець Б. 

Ніз, даючи дефініцію нових медіа, звертає 

увагу на їхню інтерактивність, диференціюючи 
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їх від традиційних засобів масової інформації 

[2, 28]. Ця характеристика сприяє відкритості 

комунікаційної діяльності органів державної 

влади. Дослідник виділяє п’ять видів нових 

медіа, у тому числі і соціальні медіа. Соціальні 

мережі, у свою чергу, слід розглядати як їхній 

особливий вияв.  

Наукові дослідження останніх років 

свідчать про те, що наразі дописи в соціальних 

мережах мають більший вплив на формування 

громадської думки, ніж об’єктивні факти. На 

думку українського дослідника Б. Потятиника, 

з появою такого сегменту нових медіа як 

соціальні мережі «міжособистісне або групове 

спілкування легко переходить на масове» [3, 

15]. Соціальні мережі, які раніше були засобом 

міжособистісної комунікації, стають інструментом 

маркетингу і засобом формування громадської 

думки. У перспективі ми матимемо справу з, 

так званим, Альфа поколінням, де комунікація 

з формату face-to-face переходить у формат 

screen-to-screen. Споживачі стають джерелом 

інформації про стан справ у різних галузях 

суспільного життя для прийняття управлінських 

рішень. Такий формат можуть забезпечити 

лише нові медіа, а основним середовищем 

їхнього функціонування залишається Інтернет.      

Комунікація є важливим об’єктом 

управління, оскільки це не тільки процес 

обміну інформацією, а, за словами російської 

дослідниці Н. Глазунової, й «своєрідне 

відображення того, що відбувається в державі» 

[4, 9]. Контролюючи цей зв'язок, активно 

впливаючи на його складові, держава реалізує 

свої завдання. Важливим аспектом є надання 

державних послуг - діяльності органів влади 

щодо реалізації їхніх законних повноважень за 

запитами зацікавлених осіб. Тепер органи 

державної влади та їхні PR-служби реалізують 

повноваження з залученням як традиційних, 

так і нових медіа. 

Діяльність органів державної влади, в 

рамках даного дослідження, розглядається в 

аспекті діяльності публічно-правових органів 

як організацій, що здійснюють повноваження в  

інтересах держави. Органи державної влади, як 

складна система взаємопов’язаних соціальних 

організацій, найчастіше мають потребу в 

управлінському консультуванні у сфері 

комунікацій: фахівці з комунікацій працюють 

над створенням  релевантного контенту та 

зручністю інтерфейсу. 

Наразі більшість органів державної влади у 

світі має власні веб-сторінки.  Їхня комунікаційна 

функція, за  словами  російського  науковця 

Є.Колеснікова,  «полягає в покращенні комунікації 

між органом і його зовнішнім та внутрішнім 

середовищами» [5, 69]. Інструмент комунікаційної 

діяльності, реалізується на засадах прозорості,  

а також задля отримання зворотнього зв’язку - 

як способу удосконалення комунікації в системі 

державного управління. Feedback означає 

раціоналізований процес обміну інформацією, 

наприклад, опитування, круглі столи, події, 

інтернет-форуми, прямі телефонні лінії.  

У цілому, державне управління базується на 

залученні органів влади в процес комунікації з 

іншими соціальними інститутами і 

суспільством. Проникнення нових медіа у 

сферу комунікаційної діяльності органів 

державної влади є закономірним, а не 

випадковим фактом. Він вимагає додаткових 

досліджень, пов'язаних з можливістю контролю 

комунікаційних процесів. Без налагодженої 

комунікації унеможливлюється здатність 

приймати управлінські рішення, отримувати 

зворотній зв'язок, реалізувати управлінську 

діяльність загалом. Органи влади та державні 

установи встановлюють зв'язок для 

інформування, впливу, переконання суб'єкта 

комунікації або опису поточної ситуації. 

Комунікація в системі державного управління 

відбувається за допомогою символів, 

соціальних взаємодій. Вони характеризуються 

низкою особливостей, спрямованих на 

регулювання поведінки людей і роботи органів 

державної влади задля досягнення спільної 

мети. Згідно з вищезазначеним, комунікаційній 

діяльності органів державної влади можна дати 

таке авторське визначення як: 

1. поширення інформації; 

2. налагодження зовнішньої та внутрішньої 

комунікації; 

3. отримання feedbackу з метою підвищення 

відкритості діяльності органів державної влади, 

створення іміджу держави і формування 

громадської думки.    

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи, 

забезпечення стабільності держав в умовах 

інтенсифікації інформаційних процесів 

корелюється з необхідністю оперативного 

реагування органів державної влади на 

комунікаційні виклики. Інструментом цьому 

служать нові медіа. Важливим аспектом є те, 
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що державне управління передбачає необхідність 

різноманіття соціальної інформації, якою 

обмінюються сторони комунікації, і способів її 

передачі. Мета використання нових медіа в 

діяльності органів державної влади пов’язана з 

реалізацією ними прав і обов’язків, 

передбачених законодавством держави, а зміст 

полягає в репрезентації органів влади в нових 

медіа та регулювання самої сфери 

комунікаційної діяльності.      

Отримані висновки можуть слугувати 

джерельною базою для майбутніх досліджень у 

функціонуванні нових медіа в системі 

комунікації  органів державної влади, особливо 

в контексті використання соціальних мереж 

для формування іміджу держави та підвищення 

відкритості діяльності органів державної влади. 
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Бекетова Н.В. 

НОВЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Статья посвящена исследованию новых медиа как инструмента коммуникационной деятельности органов 

государственной власти. В ней выясняются особенности функционирования новых медиа в системе государственной 

коммуникации. Проведен анализ имеющихся источников для определение понятия новых медиа и роли социальных 

сетей в коммуникационной деятельности органов государственной власти. Результаты анализа предыдущих 

исследований позволили сформулировать авторское определение понятия «коммуникационная деятельность» 

органов государственной власти. Обозначены перспективы использования новых медиа как коммуникационного 

инструмента деятельности органов государственной власти. Выводы, отображенные в работе, могут быть 

приняты во внимание при уточнении концептуальных основ для привлечения новых медиа в коммуникационную 

деятельность государства. 

Ключевые слова: новые медиа, социальные сети, органы государственной власти, коммуникационная деятельность, 

инструмент коммуникационной деятельности 

 

Beketova N.  

NEW MEDIA AS TOOL OF COMMUNICATION ACTIVITY OF THE GOVERNMENT ENTITIES 

The article was devoted to the research of new media as a tool of communication activity of state authorities. The peculiarities 

of functioning of new media in the system of state communication were clarified in it. The analysis was conducted in context 

from reliable sources of the concept of new media and the role of social networks in the communication activity of the 

government entities. The results of the analysis allowed to formulate the author's definition of "communication activity" of state 

authorities. The prospects for the use of new media as a communication tool of public authorities were outlined. The conclusions 

reflected in the work may be taken while clarifying the conceptual framework for involving new media in the communication 

activity of the government entities. 

Keywords: new media, social networks, government entities, communication activity, tool of communication activity 
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