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гУРСУ ДЛЯ щоденні 
ціальне забезпечу 

Стадник М.М., доктор філософських наук, професор, ьколишнього сер< 
ремої публічної і 
обив необхідним 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ремої публічної 
Українська держава останнім часом постійно перебуває в стані змін та нескінченно(?&ниІЇ> створеии 

процесі трансформації та реформування, внаслідок чого громадянам довелося пережити щлрггистичне бюро, 
ряд найгостріших соціально-політичних ситуацій, породжених помилками та прорахункамйімггРального B 1 W 
процесі прийняття та реалізації політичних рішень. Очевидно, що ці прорахунки бу^сподарства - етап 
обумовлені слабкістю інформаційно-аналітичного забезпечення вищих органів державнрїадення окремі 
влади та місцевого самоврядування. ослідженням ТЕ 

Відсутність стратегічних планів та прогнозів розвитку на загальнодержавному рівні,бРи г оР і а л ь н о г о 31 

також дієвої системи моделювання політичного процесу в країні призводить ^льського rocnoja 
перманентного кризового стану в державі, що ставить під загрозу ефективність робадіараметри охорон 
політичних та суспільних інституцій. Як наслідок, політична криза переростає в кризу влад» Питання заі 
інститут влади стає не функціональним та неефективним, рішення, що приймають о с н о в н і експертизи п 
гілки влади часто суперечать одне одному, що само по собі дискредитує всю державну владу, адіграваггаме не' 

Слід звернути увагу, що аналітично-інформаційні підрозділи, або схожі на ни#ад і° а к т и в н и м и * 
структури забезпечують ДІЯЛЬНІСТЬ ВСІХ КЛЮЧОВИХ суб'єктів ПОЛІТИЧНОГО процесу, ап^®ВК0ЛИШНЬ0Г°. 
функціонування цих підрозділів зосереджена лише на реалізації інтересів суб'єкта, якого вощіРрж®®1*1™' 
обслуговують. Діяльність цих підрозділів в основному сконцентрована на в и б о р ч и х & и м а г а є дуже ДЕ 
технологіях, необхідних для реалізації поставлених цілей. Внаслідок цього політична боротьб£Ф®Р* охорони в 
перетворюється в боротьбу політико-інформаційних маніпулятивних технологій, якаіснУ® в е л и к а ие® 
переростає в інформаційно-психологічну війну між політичними силами. При відсутності _ Отже сю 
загальнонаціональної ідеї та стратегічного плану розвитку країни, погодженого в с у с п і л ь с т в і , політики як яв® 
це може призвести до катастрофічних наслідків для українського суспільства. процесів та заб 

Інформація як джерело знання є одним з основних елементів визначення можливостей інформаційного 
субєкта політичного процесу щодо обєктивного аналізу технічних, соціальних, економічних та Література-^ Ак 
політичних тенденцій, що є основою для успішного проведення політики на всіх рівнях Навчальнии по* 
(політичне визначення публічної проблеми, політико-адміністративна програма вирішення, 
впровадження та оцінка наслідків). 

Знання, які модеруються інформаційним ресурсом становлять основну базу для Пантелейчук 
прийняття управлінських рішень. Розробка, відтворення та його поширення вимагає все Головного Цеп 
більших зусиль по впровадженню та управлінню інформаційними системами, які потребують Украми 

особливої підготовки з боку користувачів. Такий стан справ суперечить тому що всі публічні 
та приватні дійові особи повинні мати до неї однаковий доступ. Оскільки є не вирішені 
питання щодо поширенняінформації від органів, які фінансуються органами державної влади, 
між приватними чи публічними користувачами за ринковими законами (наприклад: платні 
послуги). Однак, сьогодні ми бачимо створення "ринку" чи " майже ринку" для будь-якого ЇЇ геополітичі 
роду публічних даних (наприклад: проведення детального опису, статистика, результати місце в сгрук 
заходів, результати досліджень, фінансованих за рахунок державних коштів тощо). Окрім ^ 
того, помітна практика затримки інформації між службами (національними, регіональними сировинним 
і/або комунальними), яка мотивується не тільки стратегічними намірами (забезпечити собі міжнародні 
перевагу по суті справи), але і фінансовими ("саме наша служба оплатила розробку даних"). Україна пра 
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тенденція може посилитися при застосуванні принципів аналітичного бухобліку та наданні 
джетних кредитів різним видам публічної політики. 

Традиційно, розробка і, особливо, обробка та поширення статистичних даних публічної 
іітики покладається на спеціалізовані служби (напр.: у Швейцарії - Федеральне бюро 

[стики, кантональні та комунальні статистичні служби або Національний інститут 
[стики та економічних вчень у Франції). Ця ситуація виправдовується турботою про 

;ову якість та незалежність своїх служб. Враховуючи зростаюче значення інформаційного 
урсу для щоденного ведення декількох видів публічної політики (напр., охорона здоров'я, 
'альне забезпечення, ринок праці, благоустрій території, енергетика, транспорт, охорона 
колишнього середовища, і т.д.), публічні дійові особи, які відповідають за проведення 
мої публічної політики, були змушені керуватися своїми власними даними. Цей рух 
ив необхідним врегулювання у відносинах між статистичними службами та службами 
-мої публічної політики, що призводить до створення або спеціальної служби (як у 
нції, створення Французького інституту охорони навколишнього середовища -
истичне бюро, що спеціалізується в сфері охорони навколишнього середовища, або 

«трального відділення збору інформації та статистичного вивчення Міністерства сільського 
іподарства - статистичне бюро, що спеціалізується у сфері сільського господарства), або до 
іадення окремих договорів між різними публічними службами (як у випадку з 
ілідженням TERUTI, яка спочатку мала визначене сільськогосподарське призначення 
иторіального характеру, а потім, у рамках спеціального договору між Міністерством 

Іпьського господарства та Міністерством охорони навколишнього середовища включила 
іетри охорони навколишнього середовища). 
Питання забезпечення когнітивним ресурсом публічної політики передбачає зростання 

:лі "експертизи при прийнятті публічних рішень. Контроль за інформацією у нинішніх умовах 
ідіграватиме не тільки вирішальну, але також і спірну роль, як наприклад, спостереження за 

[іоакгивними осадами у Франції стали предметом суперечок і вимусили асоціації з захисту 
«колишнього середовища створити свій власний орган спостереження паралельно з 

державним. Крім того, питання виникнення раку після вживання деяких харчових продуктів 
вимагає дуже дорогих досліджень і не завжди призводить до переконливих результатів. У 
сфері охорони навколишнього середовища можна також назвати зміни клімату, щодо яких 
існує велика невпевненість, незважаючи на великі дослідницькі зусилля. 

Отже системно і комплексно досліджувати проблеми державного управління та 
політики як явища в цілому, слідкувати за перебігом соціально-економічних та політичних 
процесів та забезпечувати керованість цих процесів в країні сьогодні мало ефективно без 
інформаційного системного забезпечення суспільства. 
Література: Акіліна О. В. , Ільїч Л. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 
Навчальний посібник. / О. В. Акіліна, JT. М. Ільїч. - К.: Алерта, 2012. - 820 с. 

Пантелейчук Ірина, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач сектору 
Головного Департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента 
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МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Ефективний міжнародний імідж є важливим капіталом держави, що сприяє зміцненню 
її геополітичного статусу, захисту і просуванню національних інтересів, забезпечує їй гідне 
місце в структурі світових економічних та політичних відносин. 

Українська держава володіє потужним потенціалом: геополітичним, інтелектуальним, 
сировинним тощо, для того, щоб стати сильною країною, яка успішно вбудовується в 
міжнародні процеси. Маючі усі передумови для того, щоб стати світовою країною-лідером, 
Україна протягом двох десятиліть незалежності продовжує залишатися в статусі країни, що 
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