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Комунікативна функція 
у системі функцій сучасної держави

Проблема функцій держави – одна
з найважливіших у теорії і практиці
державного будівництва і права. Адже
діяльність держави широка і багато-
гранна. Початок третього тисячоліт-
тя характеризується важливими змі-
нами в політичному, економічному,
соціально-культурному та екологіч-
ному житті, що проявляється у своє-
рідності та неповторності розвитку
кожної держави, у тому числі і їх
функцій. Усе більше стає очевидною
необхідність удосконалення форм,
методів, засобів реалізації державою
своїх завдань, цілей, функцій.

Особливо актуалізується питання
щодо сутності, змісту, механізму реа-
лізації державних функцій в умовах
сьогодення для постсоціалістичних
держав, у тому числі й сучасної Украї-
ни. Адже сучасне українське суспіль-
ство перебуває нині у стані глибокого
реформування.

В останні десятиліття функції дер-
жави стали об’єктом інтенсивного
впливу з боку глобалізаційних проце-
сів. Наведений вплив є настільки гли-

боким, що мова йде про формування
нової реальності, позначеної як су-
часна держава, з оновленим розумін-
ням як її інституційної організації, так
і ефективного функціонування. З ураху-
ванням геополітичного розташування,
з одного боку, нестабільного національ-
ного правопорядку за нестійкої право-
вої традиції – з іншого. Українська дер-
жава опинилася в зоні такого впливу
в надто вразливому становищі. Потреба
виявити вплив глобалізації на функції
Української держави, раціоналізувати
останні з урахуванням нової реаль-
ності також зумовлює актуальність
дослідження з окресленої проблеми.

Зазначимо, що події, які відбува-
лися у ХХ ст., істотно вплинули на всі
процеси і механізми функціонування
держави, зокрема суттєві трансфор-
мації відбулися як у наборі функцій
держави, так і в їх сутності та змісті.
Такі зміни характерні для функцій, які
здійснює держава як у «традиційних»
сферах громадського життя: політич-
ній, соціальній, культурній, так і в
«новоявлених» галузях, обумовлених



глобальними проблемами сучасності:
демографічній, екологічній, сировин-
ній, космічній сферах, у галузі утво-
рення та використання інформацій-
них технологій, захисту прав і свобод
людини і в інших сучасних глобаль-
них сферах діяльності.

Про актуальність науково-теоре-
тичного дослідження функцій сучас-
ної держави, форм і методів держав-
ного регулювання та управління різ-
ними сферами суспільного життя в
умовах глибоких суспільних трансфор-
мацій перехідного періоду свідчать
численні гострі дискусії навколо них.
Останнім часом проблема формуван-
ня та генези державного регулювання
суспільними процесами закономірно
привертає увагу фахівців як у нашій
країні, так і за кордоном.

Сьогодні чимало проблем не мають
достатнього теоретичного вирішення.
Зміна сутності та змісту функцій дер-
жави у сучасних умовах, трансформа-
ція політичних та соціально-еконо-
мічних систем у світі, зокрема в пост-
соціалістичних країнах, надзвичайно
посилили роль правової теорії, яка
адекватно відображала б складність
перетворень, що відбуваються в дер-
жаві та суспільстві. Нагальна потреба
вивчення та адаптації позитивного
зарубіжного досвіду стосовно функціо-
нування держави та її інститутів в
умовах глобалізації, ринкових відно-
син, врахування трансформації полі-
тичних та соціально-економічних сис-
тем, формування інформаційного су-
спільства та ефективного механізму
державного управління економікою
вимагають комплексного дослідження
цих проблем, підвищують їх актуаль-
ність та прикладну значущість.

Доводиться констатувати, що сьо-
годні фактично відсутні наукові праці,
в яких би комплексно, з сучасних
позицій юридичної науки, розгляда-
лися б функції сучасної держави, сут-
ність, значення та система державно-
го регулювання суспільних відносин
та процесів. Серед сучасних дослідників

функцій держави насамперед варто
назвати В. В. Анцупова, Г. Ю. Атаяна,
С. В. Бабаєва, Ф. Д. Байрамова, О. П. Ба-
ринова, О. В. Бермічеву, А. М. Бу-
ховця, М. О. Бухтєрєву, О. Г. Варич,
В. А. Владимирова, О. О. Джураєву,
А. Є. Кадомцеву, С. В. Калашникова,
Т. А. Калєнтьєву, В. М. Ковальчук,
О. Б. Купцову, М.А. Лапіну, Є. С. Мазає-
ва, М. М. Меркулова, Л. А. Морозову,
С. І.Нефєдова,П.В.Онопенка,З.Ф.Ху-
саїнова, Е. К. Утяшова та ін.

Слід відзначити, що у сучасній тео-
рії держави існують різні підходи
щодо класифікації її функцій. Проб-
лема систематизації (класифікації,
диференціації) функцій держави є
дуже важливою для теорії функцій
держави і теорії держави в цілому.
Водночас вона є дуже складною.
Адже багатогранні функціональні та
компетенційні відносини у суспільстві
«втягують» та пов’язують між собою
різноманітні суб’єкти. Свого роду
первинним джерелом цих відносин є
держава як важливіший та найміцні-
ший публічно-правовий інститут.

Система функцій сучасної держа-
ви містить в собі низку функцій (по-
літичних, економічних, соціальних,
культурних, екологічних та ін.) і кож-
на з них займає певне місце у процесі
вирішення державних та суспільних
справ, обумовлене їх характером,
суттю, змістом чи формою. Основні
напрями і види діяльності держави у
сфері внутрішньої та зовнішньої полі-
тики, економіки, культури, оборони
тощо є лише складовою частиною
системи функцій сучасної держави,
що, природно, вимагає їх розгляду в
органічній єдності та взаємозв’язку.

Також до числа критеріїв диферен-
ціації можна віднести принцип поділу
влади і класифікувати функції держа-
ви на основі цього принципу. Відповід-
но функції поділяються на законодавчі
(правотворчі), управлінські, правоохо-
ронні, у тому числі судові й інформа-
ційні. Особливість класифікації поля-
гає в тому, що вона відображає процес
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реалізації державної влади. Ця класифі-
кація прив’язана до сукупності галузей
державної влади законодавчої (пред-
ставницької), виконавчої, судової дуже
часто використовувана в наукових і
практичних цілях [1, с. 101]. Критерієм
виділення цієї групи функцій є спосо-
би діяльності держави. Їх умовно
можна називати «владними», «органі-
заційними», «технологічними», «проце-
суальними» функціями [2, с. 10].

Традиція виділяти функції держа-
ви та державних органів за формами
діяльності походить від класиків юри-
дичної науки другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. (таких, як А. С.Алексє-
єв, В. В. Івановський, Ф. Ф. Кокош-
кін, М. М. Коркунов, М. І. Палієнко 
та ін.), які під впливом теорії Ш. Мон-
теск’є виділяли три функції держав-
ної діяльності: законодавчу, вико-
навчу і судову.

Слід зазначити, що тривалий час
ці функції держави – законодавча,
виконавча і судова розглядалися як
форми здійснення функцій держави,
зокрема її основних внутрішніх і зов-
нішніх функцій, до яких фактично
зводилася вся система функцій дер-
жави. У сучасній західній науковій
правовій і політологічній літературі
ці функції мають загальне визнання і
розглядаються, у свою чергу, практич-
но єдиними або, у крайньому разі,
головними функціями держави, пере-
лік яких іноді доповнювався спорідне-
ними з ними функціями – фінансовою,
військовою, дипломатичною й ін. На
сьогоднішній день подібні невідповід-
ності в цілому подолано.

Незважаючи на відсутність одно-
значної позиції з цього питання [3,
с. 18], конституційна практика біль-
шості держав підтверджує існування в
сучасної держави технологічних (влад-
них) функцій. Критерієм виділення
цих функцій виступають способи
діяльності держави. Крім законодав-
чої, виконавчої і судової функцій, до
даного класу іноді відносять інформа-
ційну, фінансову, територіальну, обо-
ронну функції, функцію програмуван-
ня і планування й ін., хоча і визнають
відсутність системи чітких критеріїв
такої класифікації [4, с. 48–49].

У цілому, погоджуючись із запро-
понованою диференціацією, доцільно
звернути окрему увагу на інформацій-
ну або комунікативну функцію, яка
характеризує напрями та види діяль-
ності так званої четвертої влади – засо-
бів масової інформації. Адже у сучас-
ному світі визначальним фактором
практично всіх державотворчих про-
цесів стала інформація, що прискори-
ла процеси глобалізації та інтернаціо-
налізації. Специфіка інформації як ре-
сурсу впливає на «розосереджуваність»
елементів інформаційної функції і
змішування її з іншими напрямами
державної діяльності.

У науці чітко намітилася тенден-
ція оформлення і доктринального
визнання інформації (комунікації) 
як самостійного напряму державної
діяльності. Втім, лише в останні роки
почали з’являтися наукові публікації,
присвячені дослідженню інформацій-
ної функції держави1. Однак серед
учених-правознавців сьогодні немає
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єдності думки не тільки щодо історії
виникнення, сутності, змісту, суб’єктно-
об’єктного складу та механізму реалі-
зації цієї функції держави, а й щодо її
іменування. Зокрема, використовую-
ться терміни «інформаційна функція
держави», «інформаційно-комуніка-
тивна функція держави», «комуніка-
тивна функція держави».

Попри дискусійність цього питан-
ня, категорія «комунікативна функція
держави» є найбільш оптимальною.
Адже комунікація – це власне й обмін
інформацією, що має на увазі суб’єкт-
об’єктні відносини та обов’язкове
застосування принципу зворотного
зв’язку. А саме це сьогодні і стає
метою всієї системи публічної влади
та управління, насамперед у контексті
перспективи проведення в Україні
конституційної, адміністративної, муні-
ципальної та інших реформ, потреба в
яких сьогодні вже не викликає сумні-
ву. Курс на формування так званої
сервісної держави, що має швидко та
якісно надавати громадянам і органі-
заціям публічні послуги, необхідно
налагодити взаємодію публічно-влад-
них структур із громадянами та орга-
нізаціями, тобто комунікацію, взаєм-
ний обмін інформацією, що сьогодні
має нерівноправний, далеко не парт-
нерський і зовсім нерівний характер,
як того вимагають принципи роз-
витку демократичної, соціально-
правової держави та громадянського
суспільства.

Комунікативна функція має свій
зміст, способи і структури, своє забез-
печення. Специфіка цієї функції поля-
гає у способах її впливу на суспільство:
цілеспрямована інформованість на-
селення, а часом маніпулювання су-
спільною свідомістю, інші способи
передачі інформації створюють необ-

хідні умови для існування та функ-
ціонування інших галузей влади, всієї
держави.

На думку В. І. Червонюка, сучасне
суспільство, де основним предметом
праці більшої частини людей є інфор-
мація та знання, а знаряддям праці –
інформаційні технології, з повною
впевненістю можна називати інфор-
маційним. Вступ суспільства у нову,
інформаційну, стадію розвитку одно-
часно означає появу у держави інфор-
маційної функції. Її зміст охоплює
утворення єдиного інформаційно-ко-
мунікативного простору держави, як
частини світового інформаційного
простору, забезпечення вільного до-
ступу користувачів до інформації
шляхом постійного її накопичення,
оновлення та розповсюдження; ство-
рення ефективної системи реалізації
прав громадян та соціальних інсти-
тутів на вільне отримання, поширен-
ня та користування інформацією;
організацію єдиної системи забезпе-
чення захисту інформації та інформа-
ційної безпеки; сприяння подальшому
розвитку ринку інформації, фактич-
ному задоволенню потреб суспільства
в інформаційних продуктах та послу-
гах тощо [5, с. 125].

На інформації заснована діяль-
ність законодавчої влади – прийняттю
законів передує збір і оброблення
інформації (соціальної, економічної,
політичної). Адже сам текст закону є
правовою інформацією, яку держава
поширює, насамперед, офіційно, а також
«популяризує». Але більш показово і
масштабно комунікативна функція
держави виявляється в діяльності
органів виконавчої влади, які пер-
манентно здійснюють інформаційну
діяльність, часто не надаючи їй само-
стійного значення.
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По суті, комунікативна функція
держави виявляється в діях усіх гілок
державної влади і реалізується в
таких напрямах, як створення інфор-
мації (держава безпосередньо ство-
рює нормативні акти, інформація для
яких береться, як правило, ззовні);
супровід інформації, що має державне
значення (насамперед, похідні функ-
ції обліку, контролю, моніторингу);
транспарентність діяльності органів дер-
жавної влади; збирання, оброблення,
охорона і захист інформації, необхід-
ної для реалізації всіх функцій держа-
ви; створення спеціалізованих струк-
тур у сфері інформації й регулювання
їхньої діяльності (ЗМІ, архіви, бібліо-
теки, музеї, установи культури, осві-
ти); інформаційний обмін у середині
державного апарату; використання
інформації для реалізації всіх інших
функцій держави; зберігання інфор-
мації на різних стадіях інформацій-
ного процесу; перероблення і створен-
ня нової інформації; забезпечення
реалізації конституційного права гро-
мадян на доступ до інформації тощо.

З урахуванням цього можна дійти
висновку, що комунікативна функція
держави – це один із кардинальних
напрямів і видів діяльності держави
щодо інформаційного забезпечення її
діяльності в цілому, її органів, установ,
посадових осіб та інформаційного
обслуговування громадян.

Оскільки специфіка інформації як
ресурсу впливає на розосереджува-
ність елементів комунікативної функ-
ції та поєднання з іншими напрямами
і видами державної діяльності, то ця
функція є похідною від функції дер-

жави щодо захисту прав і свобод
людини, а також політичної, еконо-
мічної, соціальної та інших об’єктних
функцій держави, тому що здійснення
будь-якої з них неможливе без інфор-
маційного компонента.

Отже, можна стверджувати, що
комунікативна функція має всі істотні
ознаки функцій держави, що виді-
ляються в сучасній теорії держави.
Ця функція держави є цілісним та само-
стійним напрямом та видом діяльності
держави в інформаційній сфері, важ-
ливість правового регулювання якої
зумовлена об’єктивними процесами
інформатизації державно-правових
процесів, політичних та соціально-
економічних відносин. Вона безпо-
середньо виражає і предметно кон-
кретизує сутність сучасної держави –
надання публічних послуг громадянам
та суспільству в цілому.

Сьогодні не викликає сумнівів
необхідність проведення більш де-
тального аналізу проблем, безпосе-
редньо пов’язаних із поняттям і змі-
стом комунікативної функції держави
у світлі трансформації природи дер-
жавних функцій, збільшенням їхнього
каталогу та у зв’язку з проголошен-
ням ідей субсидіарності, демілітариза-
ції, деконцентрації державно-владних
структур і методів при збереженні ідеї
правової держави і народженні нової
теорії сервісної й ефективної держа-
ви, покликаної задовольняти потреби
суспільства і кожного окремого його
члена за принципом надання публіч-
них послуг, що, у свою чергу, об’єктивно
вимагає ефективного інформаційно-
го забезпечення.
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