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 Комунікація – основа державного управління і важливий чинник 
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державно-управлінських завдань, використання яких дасть змогу підвищити 
ефективність управлінської діяльності та може стати у нагоді не тільки на стадії 
підготовки до практичної управлінської діяльності, а й під час її здійснення. 

Посібник розроблений з урахуванням вимог професійних програм підвищення 
кваліфікації. 
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ВСТУП 
 
Комунікативну діяльність місцевих органів влади слід розуміти як сукупність 

дій щодо формування й реалізації управлінських завдань і функцій місцевих органів 
влади, задоволення інформаційно-комунікативних потреб споживачів публічних 
послуг й самих органів влади на основі соціально-комунікативних технологій.  

Формування комунікативних відносин у системі місцевих органів влади є 
складним багатогранним процесом, що передбачає забезпечення: інформаційного 
обслуговування діяльності системи органів місцевої влади; налагодження 
комунікації з “внутрішніми клієнтами” – державними службовцями/посадовими 
особами місцевого самоврядування; комунікативної взаємодії з “зовнішніми 
клієнтами” – громадянами (населенням й інституціональними структурами 
громадянського суспільства). 
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КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
 

Дослідження комунікативних процесів у державному управлінні – одна з 
актуальних проблем, оскільки в сучасних умовах комунікація є невід’ємною 
складовою будь-яких форм суспільних відносин, зокрема у встановленні 
партнерської взаємодії між місцевими органами влади та громадськістю. 

В умовах адміністративних перетворень в Україні відбуваються значні зміни у 
державному управлінні і відносинах держави та громадянського суспільства, в яких 
органи влади виступають як адміністративні структури, що надають послуги, а 
громадськість – як клієнт, що їх отримує. Запровадження нової парадигми 
функціонування органів державної виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування потребує переорієнтації форм і методів їхньої діяльності на 
задоволення потреб споживачів публічних послуг, переосмислення концепції 
управління суспільною інформацією та забезпечення надійного зворотного зв’язку з 
громадськістю.  

Відмітною рисою змін, що в останні двадцять років відбуваються в багатьох 
країнах у галузі державного управління є зміна ролі владних структур у сіспільстві і 
їхнього взаємозв`язку з громадянами. Ця так звана маркетингова модель державного 
управління характеризується встановленням партнерських відносин між державою і 
суспільством. 

Державне управління не може існувати без комунікації, як форми взаємодії 
різноманітних суб’єктів і об’єктів управління, оскільки демократичний режим 
потребує погодження позицій у постійному діалозі між владою і громадськістю. 
Комунікації інформують населення і владні структури та інститути громадянського 
суспільства, дозволяють видавати накази, ухвалювати законодавчі акти, 
переконувати людей. 

Інакше кажучи, державне управління – це, перш за все, прийняття і реалізація 
рішень, заснованих на результативності використання сучасних інформаційних і 
комунікативних технологій. 

Особливо актуальні проблеми комунікації на рівні місцевих органів влади 
(МОВ), тому що саме на місцях має забезпечуватися конституційне право громадян 
на інформацію. Саме тут відбувається налагодження контактів влади з цільовими 
аудиторіями населення, узгодження надання публічних послуг з потребами 
громадян, здійснення контролю якості цих послуг та оперативне реагування на 
зміни в інформаційному просторі. 

Одне з головних завдань МОВ – надання публічних (громадських, 
муніципальних, соціальних, адміністративних, управлінських та ін.) послуг 
населенню з метою забезпечення задоволення його потреб у різноманітних сферах 
життєдіяльності. Реалізація зазначених завдань, в свою чергу, потребує відповідного 
комунікативного забезпечення. Саме інформація і комунікація виступають основою 
процесу надання послуг.  

У теорії і практиці державного управління поняття “управління” і 
“комунікація” пов’язується з поняттям “інформація”. “Як організація, чи будь-яка 
сфера людської діяльності, не можуть існувати без комунікації, комунікація не існує 
без інформації. Якщо комунікація розглядається як процес, то інформація – це те, 
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що передається в ході цього процесу [5]”. Тому зміст комунікативної діяльності не 
можна осягнути без визначення поняття “інформація”. 

З позицій державного управління найбільш прийнятним є розгляд інформації 
як засобу організації управління соціальними системами.  

Інформація в управлінні соціальними системами – це відповідним чином 
документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 
відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, і 
які використовуються в управлінській діяльності (управлінському процесі, 
управлінських відносинах).  

Аспекти сутності поняття “інформація” і її ролі у сфері державного 
управління: 

– властивість інформації полягає у її здатності втілюватися в різні сигнали 
(або знаки) та відтворюватися з них; 

– інформація виникає в результаті діяльності суб’єкта; 
– інформація – невід’ємний елемент процесу управління; 
– інформація повинна бути належним чином організована, щоб бути 

максимально корисною для виконання своєї ролі; 
– інформація як ресурс існуватиме за умови виникненння потреби в ній; 
– інформація забезпечує переведення системи в новий стан, який забезпечує її 

рух до визначеної мети. 
До інформаційних потоків МОВ відносять таку інформацію: розпорядчо-

директивну, офіційну, суспільну, вихідну управлінську. 
Термін “комунікація” у державному управлінні визначається як рух 

інформації; інструмент діалогу між учасниками управлінського процесу; складова 
процесу взаємодії влади і громадянського суспільства. 

Узагальнюючи позиції ряду авторів, можна говорити про комунікацію як 
процес двостороннього обміну інформацією між МОВ і громадськістю за 
допомогою засобів зв’язку і соціально-комунікативних технологій. 

Комунікація передбачає не менше двох суб’єктів, які постійно або тимчасово 
взаємодіють. Взаємодія МОВ з цільовими аудиторіями – це безперервний обмін 
соціальною інформацією, який здійснюється завдяки наявності комунікативного 
ланцюга. 

В системі МОВ можна виділити дві інформаційно-комунікативні системи: 
внутрішню (комунікації, що забезпечують взаємодію суб’єктів різних рівнів 
управління, підрозділів, посадовців шляхом налагодження комунікаційних каналів в 
процесі особливих контактів, обміну документацією, функціонування електронних 
засобів зв’язку і т.п.) і зовнішню (комунікації МОВ з органами влади, у 
підпорядкуванні яких вони знаходяться, наприклад, для районних 
держадміністрацій – обласні держадміністрації, для облдержадміністрацій – 
виконавчі органи центрального рівня, а також різні групи громадськості).  

В загальному абстрактному вигляді на рівні МОВ комунікативні процеси 
складаються між декількома учасниками : місцевими державними адміністраціями 
(МДА) й підрозділами центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), органами 
місцевого самоврядування (ОМС), що реалізують делеговані державою 
повноваження, та громадськістю. 
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Комунікації на рівні місцевих органів влади 
 

 Безумовно, поділ системи МОВ на три групи учасників (МДА, ОМС, 
громадіськість) є дещо умовним і схематично спрощеним. Перелік учасників 
реалізації місцевої влади є значно ширшим. Сама система МОВ має складну 
структуру, до якої входять: обласні і районні державні адміністрації, обласні і 
місцеві підрозділи центральних органів виконавчої влади, обласні, районні, міські, 
районні у містах, селищні та сільські ради. Поняття громадськості включає індивідів 
та соціальні групи, наприклад, такі, як: споживачі публічних послуг, постійні комісії 
відповідних рад (в межах повноважень), осередки політичних партій, рухів, 
громадські і релігійні об’єднання, колективи навчальних закладів, підприємств, 
науково-дослідних, проектних та інших установ, організацій, фізичні та юридичні 
особи, громадяни та інші особи в Україні, засоби масової інформації, бізнесові 
структури тощо, тобто державні інституції та групи впливу, які безпосередньо чи 
опосередковано впливають на функціонування системи МОВ.  

Отже, можна стверджувати, що до комунікативної діяльністі МОВ відносяться 
три блоки завдань: 

– забезпечення інформаційного обслуговування органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування; 

– налагодження комунікації з “внутрішніми клієнтами” – державними 
службовцями та посадовцями місцевого самоврядування; 

– забезпечення комунікативної взаємодії із “зовнішніми клієнтами” – 
громадянами (населенням й інституціональними структурами громадянського 
суспільства). 

Чимало фахівців акцентують увагу на ролі інформаційної діяльності в 
державному управлінні. На думку В.А. Моїсеєва, “…управління в державній сфері 
безпосередньо пов’язується з інформаційною діяльністю, і від її якості залежить не 
тільки ефективність керівництва державою, але і її безпека... ”.  

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України “Про інформацію”, інформаційна 
діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб 
громадян, юридичних осіб і держави. Відповідно до ст.14 названого закону 
визначені і види інформаційної діяльності, де взяті за основу інформаційні процеси, 
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які здійснюються під час інформаційної діяльності, а саме: одержання, 
використання, поширення та зберігання.  

Механізм комунікативної діяльністі МОВ доцільно розглядати як послідовну 
реалізацію комплексу правових та організаційних дій, що базуються на 
основоположних принципах, цільовій орієнтації та використанні відповідних 
методів управління, спрямованих на задоволення інформаційно-комунікативних 
потреб населення і організації діяльності структурних підрозділів МОВ. У структурі 
механізму комунікативної діяльністі можна виділити чотири основних блоки: 
правовий, ресурсний, інформаційний, організаційний (зокрема, цілі управління, 
елементи об’єкта, методи впливу – принципи). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Структурна схема механізму комунікативної діяльності МОВ 

 
Слід зазначити, що керуюча система управління комунікативної діяльності 

МОВ складається з: безпосередньо органів управління на місцях (МДА, 
територіальні підрозділи ЦОВВ, ОМС, державні службовці та посадовці місцевого 
самоврядування), а також опосередковано – громадськості (населення, бізнесових 
структур, громадських організацій, соціальних груп, здатних суттєво впливати на 
процес прийняття управлінських рішень). 

Відповідно до Закону України “Про інформацію” до спеціальних принципів 
інформаційної діяльності мають бути віднесені: гарантованість права на 
інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; об’єктивність, 
вірогідність інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, 
використання, поширення та зберігання інформації.  
Правове забезпечення комунікативної діяльності МОВ передбачає: всебічне 
використання засобів і форм юридичного впливу на об’єкт управління з метою 
підвищення ефективності комунікації (зокрема, опрацювання нормативних актів, що 
регулюють функціональні і правові відносини у процесі задоволення інформаційно-
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комунікативних потреб населення і самих МОВ, сукупність правових норм, 
втілених у внутрішні документи); державне регулювання і державну підтримку 
комунікативної діяльністі МОВ. 

Організаційний блок включає упорядкування, формування організаційної 
структури підрозділів МОВ з інформаційно-комунікативної діяльності, 
безпосереднє внутріорганізаційне управління шляхом реалізації функцій 
прогнозування, планування, організації, мотивації, контролю, координації. 
До елементів інформаційного блоку відповідно до ст.14 Закону України “Про 
інформацію” можуть бути віднесені: одержання, використання, поширення, 
зберігання інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Складові інформаційного блоку механізму комунікативної діяльності місцевих 
органів влади 
 

Існують різні підходи до визначення функцій комунікативної діяльністі  МОВ.  
Ресурсне забезпечення комунікативної діяльністі МОВ включає кадрове, 

технічне забезпечення та науково-методичне забезпечення, форми, методи, 
технології взаємодії з оточуючими, добір, розстановку, просування кадрів, їх 
професійне навчання, фінансування програм розвитку комунікації, інформаційні 
ресурси (засоби, програми, технології). 

Відповідно до принципів комунікативної діяльністі мають бути відібрані і 
форми, методи і технології комунікації. Варто виділити такі форми розповсюдження 
інформації про діяльність органів державного управління: 

– випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-
відеоматеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації; 

– проведення прес-конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних 
дебатів, “круглих столів“, прес-клубів, інтерв’ю з керівниками органів державної 
влади; 

– підготовка і проведення теле- і радіопередач; забезпечення публікацій 
(виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів 
державної влади; 

– створення архівів інформації про діяльність органів державного управління; 
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– розміщення WEB-сторінок в мережі Інтернет про орган влади та його 
діяльність; 

– інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать чинному 
законодавству. 

Отже, важливими складовими комунікативної діяльністі МОВ є: керівна 
система – суб’єкт управління, керована система – об’єкт управління, мета, 
принципи, правове забезпечення (блок нормативних актів, щодо комунікативної 
діяльністі МОВ), організаційне забезпечення (організаційна структура управління, 
функції прогнозування, планування, мотивації, контролю); інформаційний процес 
(збір, обробка, поширення та зберігання інформації), ресурсне забезпечення (кадри, 
техніка, науково-методичне забезпечення, форми, методи, технології). 

Специфіка комунікативної діяльністі МОВ полягає у наступному: 
– комунікації МОВ у більшості випадків носять обов’язковий характер і 

процеси їх здійснення визначаються впливом внутрішніх, зовнішніх факторів та 
нормативними актами чи розпорядженнями вищих організацій; 

– комунікативні процеси на місцях споживання публічних послуг виступають 
складовими елементами процедури використання цих послуг 
(управлінських/адміністративних, громадських, соціальних  та ін.);  

– через налагодження комунікативних процесів МОВ здійснюють 
оперативний контроль за дієвістю свого впливу на вирішення суспільних проблем; 

– МОВ мають задовольняти не лише власні інформаційно-комунікативні 
потреби, зумовлені завданнями та необхідністю прийняття ефективних 
управлінських рішень, а й потреби фізичних, юридичних осіб та центральних 
органів державної виконавчої влади. 

Поряд з цим ще однією обов’язковою вимогою до комунікативної діяльності 
МОВ є врахування специфіки місцевості – галузевої структури виробництва, 
пріоритетних напрямів розвитку території, наявності ресурсів, інфраструктури 
економіки та забезпечення її розвитку, демографічних, міграційних особливостей 
регіону тощо. 

Комунікативна діяльність МОВ є передумовою розбудови демократичного, 
побудованого на основі діалогу суспільства. Лише впорядкована, добре налагоджена 
комунікативна діяльність МОВ дозволяє виконувати весь спектр завдань 
комунікативної політики держави. МОВ повинні максимально сприяти створенню у 
найкоротший термін відповідних економічних, технічних, організаційних, правових 
та інших умов для забезпечення двостороннього симетричного обміну інформацією 
між владою і населенням та реалізації конституційного права громадян на гласність. 

МОВ мають використовувати інноваційні комунікативні форми і технології 
налагодження відносин із громадськістю, розвивати суспільні зв’язки з урахуванням 
загальної комунікативної політики держави з метою відновлення довіри людей до 
владних структур, налагодження продуктивної взаємодії з населенням.  
  
 
 
 
 



10 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ У 
ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ 

 
Проведення реформ потребує системи комунікацій, 

що не тільки розрахована на розповсюдження інформації, а 
й передбачає налагодження двостороннього діалогу з метою 
залучення громадськості до процесу прийняття рішень. 
Перехід до суспільства сталого розвитку дає громадянам 
право знати про діяльність влади, а владі – обов’язок 
своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію 
громадянам та задовольняти їхні потреби. Децентралізація 
та інші реформи не зможуть бути успішно завершеними,  
якщо люди їх не розуміють, отже – не приймають. Тому для досягнення успішних 
результатів урядових реформ необхідне налагодження комунікації як 
двостороннього зв’язку між владою і суспільством за посередництвом різних 
комунікаційних каналів та інструментів. 

Діяльність будь-якої демократичної влади залежить від ефективно 
налагоджених комунікацій між державою і суспільством. Державна комунікація є 
регуляторним і координаційним механізмом у взаємовідносинах держави і 
суспільства, забезпечуючи стабільність та ефективність функціонування суспільного 
організму в цілому.  

Процес державної комунікації складається з елементів, що є типовими для 
будь-якого комунікативного акту: 

– комунікатор (органи державного управління різних гілок і рівнів влади); 
– повідомлення (офіційна і неофіційна інформація, усна або письмова, 

вербальна і невербальна); 
– одержувач (суспільство в цілому, різні інститути громадянського 

суспільства, індивідуальний реципієнт); 
– канали поширення інформації (міжособистісні, інституційні та масові); 
– канали зворотного зв’язку (прохання, звернення громадян, різні форми 

політичної участі тощо); 
– процес кодування-декодування інформації (підготовка інформаційних 

повідомлень, їхня адекватна інтерпретація аудиторією тощо); 
– перешкоди (технічні, семантичні, психологічні). 

 
Державна комунікація має виконувати такі функції: 
– консервативну, спрямовану на збереження статус-кво державної системи, що 

сприяє стабільному існуванню соціального організму; 
– координувальну, що покликана забезпечувати координацію владних впливів 

суб’єкта управління відповідно до параметрів об’єкта управління, з їхніми 
можливими змінами; 

– інтегрувальну, пов’язану зі здійсненням такої державної політики, яка б 
враховувала інтереси всіх елементів суспільної системи, сприяла розробленню і 
прийняттю узгоджених управлінських рішень; 
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– мобілізаційну, спрямовану на забезпечення легітимності громадського 
порядку, що існує, отримання підтримки і схвалення суспільства щодо прийнятих 
управлінських рішень; 

– соціалізаційну, пов’язану із засвоєнням у процесі інформаційного обміну 
соціально-політичних норм, підвищенням рівня політичної компетентності 
громадян. 

Усі ці функції мають неоднакове значення в різні періоди існування тієї чи 
іншої держави. Очевидно, що для сучасної України найважливішою є функція 
зниження соціальної напруги, що покликана забезпечити поступальний рух у 
напрямі демократичних перетворень. Комунікативні функції – це особлива навичка, 
яку можливо здобути, удосконалити й розвинути. 

 
Публічне управління в наш час невіддільне від комунікації як форми взаємодії 

суб’єктів і об’єктів управління та існує на всіх рівнях системи публічного 
управління. Комунікація є ефективною, якщо інформаційне повідомлення може 
бути декодоване його реципієнтом і зрозуміле йому.  Адже інформація – це те, що 
виходить на широкий загал, а комунікація – те, що доходить до цільових груп. 

У публічному управлінні можливо виділити такі види публічної (зовнішньої) 
комунікації: 

1) комунікація з метою інформування;  
2) комунікація з метою надання публічних послуг;  
3) комунікація з метою обговорення проектів рішень, які неможливо ухвалити 

без участі громадськості. 
У будь-якому разі ефективність публічної комунікації, тобто комунікації між 

владою і суспільством, буде забезпечуватись настільки, наскільки буде налагоджено 
ефективну і стратегічно вивірену взаємодію з суспільством.  

На сьогодні вкрай важливим є налагодження комунікацій між владою та 
суспільством, адже довіра населення України до держструктур залишається на 
низькому рівні. Численні соціологічні дослідження, проведені в останні роки, 
засвідчують, що практично все населення є скептично налаштованим щодо 
ефективності дій державних органів. Дослідження Центру соціальних експертиз 
Інституту соціології України показало, що більшість опитаних вважає комунікацію 
між Урядом та населенням скоріше або зовсім неефективною. Окрім того, що 
інформації від Уряду недостатньо, 48 % опитаних оцінюють її як таку, що, скоріше, 
не викликає довіри, а 26,3 % – як таку, що зовсім не викликає довіри. 

Найпоширенішими причинами недовіри громадян до державних структур є: 
корупція – 54 %; відсутність видимих результатів діяльності – 38; бюрократія – 29; 
погане ставлення чиновників до громадян, які до них звертаються, – 22 %; не знають 
про те, як державні структури планують розвиватися, та у зв’язку з цим не 
довіряють їм 11 % опитаних. Факторами, які б змінили ставлення населення до 
органів державної влади і, ймовірно, мотивували громадян більшою мірою довіряти 
чиновникам, є боротьба держструктур із корупцією – 54 %, відкритість і прозорість 
діяльності – 31, покращання якості обслуговування – 22 %. 

Розбудова Української держави, пріоритетні напрями її розвитку, 
децентралізація та інші реформи, що передбачені Стратегією сталого розвитку 
“Україна-2020” є спільною справою влади і суспільства, яку необхідно здійснювати 
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в партнерських відносинах і взаємній довірі. За умов зміни управлінської парадигми 
з інформаційної на комунікативну, здійснення низки заходів щодо реалізації нової, 
комунікативної політики влада зможе скоротити дистанцію між інституціями, 
владними та громадянського суспільства, і досягти повної суспільної злагоди та 
взаєморозуміння. Для цього потрібні системні та рішучі зміни в державній 
комунікації.  

В нашій державі тривалий час комунікація між владою і суспільством 
відбувалася здебільшого у площині інформування про прийняті рішення, а 
зворотному зв’язку від суспільства належної уваги владою не приділялось. На 
сьогоднішньому етапі суспільних перетворень значно зріс рівень політичної 
культури і зрілості громадянського суспільства, що спонукало до конкретних змін у 
системі відносин між владою та суспільством. Саме налагодження ефективного 
публічного діалогу пов’язане зі встановленням зворотного зв’язку з громадськістю 
та партнерських відносин органів державної влади і громадянського суспільства. 

Дуже важливим є правильне розуміння, що таке комунікація, адже це не 
просто “інформування”, а “процес двостороннього обміну ідеями та інформацією”, 
який веде до взаємного розуміння, залучення зацікавлених сторін до ухвалення та 
упровадження рішень. Лише тоді можна очікувати істотних зрушень у бік 
формування партнерських відносин між владою та суспільством. Адже головною 
метою комунікації є створення довірливих відносин між зацікавленими сторонами, 
формування правильних очікувань з боку громадськості та налагодження 
партнерських стосунків між суб’єктами комунікації. Отже, можна сказати, що 
державні комунікації – це процес двостороннього спілкування влади з 
громадськістю за допомогою різних комунікаційних каналів та інструментів з метою 
підвищення довіри громадян до влади через процес побудови державної репутації.  

Ефективна комунікація передбачає спілкування на всіх рівнях незалежно від 
ієрархії. Вона необхідна для підвищення довіри, для покращання розуміння дій 
влади, для управління в період криз. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено. 
Міністерство інформаційної політики України на початку 2016 р. презентувало 
Концепцію реформи урядових комунікацій, яка була розроблена з ініціативи 
Міністерства інформаційної політики, за участі Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, групи незалежних експертів та за підтримки уряду Великобританії . 

Як зазначається в Концепції, головною метою реформи є налагодження 
системного діалогу влади і суспільства, побудова системи державних стратегічних 
комунікацій та реформа структури управління урядовими комунікаціями. За 
словами експертів, з реалізацією Концепції населення країни зможе системно 
впливати на прийняття рішень владою, відбудеться зближення між владою та 
громадськістю через налагодження постійного діалогу. Крім того, 
Мінінформполітики розробляє дорожню карту упровадження реформи, що також є 
частиною більшої ініціативи, а саме побудови системи державних стратегічних 
комунікацій. Завдання цього документа полягає у з’ясуванні, що потрібно змінити в 
урядовій комунікації, щоб запустити процес формування партнерських відносин між 
Урядом і суспільством. 

 
Виділяють основні принципи, на яких має будуватися ефективна комунікація 

органів влади з громадськістю. Загалом, принципи комунікації – це основні правила, 
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керівні настанови, норми діяльності для досягнення ефективної комунікації між 
владою і суспільством. Серед останніх виділимо організаційні та змістовні.  

 
Організаційні принципи показують, як має бути побудовано комунікацію між 

владою і суспільством, а змістовні віддзеркалюють змістову наповненість процесу 
державної комунікації. 
 
 
 

Принципи комунікації 
Організаційні  Змістовні  
Принцип прозорості Принцип комплексності 
Принцип відкритості Принцип оперативності та достовірності 
Принцип підзвітності Принцип інформативності та адекватності 
Принцип партнерства Принцип доступності 
Принцип толерантності, Принцип промоції 
Принцип динамічності Принцип стратегічного планування 
Принцип прогресивності – 
 

Серед організаційних принципів виділимо:  
принцип прозорості 

– полягає в тому, що орган влади має постійно, вчасно і регулярно 
роз’яснювати цілі, завдання, принципи реалізації державної політики, висвітлювати 
свою діяльність, створювати зрозумілу систему внутрішніх зв’язків та компетенцій, 
відповідати на запити громадськості, бути відповідальним перед громадянами; 
принцип відкритості 

– сприяє відповідальності органу влади за створення таких комунікаційних 
процесів, які дозволять громадянам зрозуміти механізми прийняття рішень та вплив 
їх на розвиток суспільства; 
принцип підзвітності  

– передбачає звітування перед громадськістю про результати роботи органу 
влади; 
принцип партнерства  

– полягає в налагодженні партнерських стосунків між владою та всіма 
зацікавленими суб’єктами, що під час прийняття рішень допоможе зрозуміти 
потреби всіх зацікавлених сторін чи цільових аудиторій; 
принцип толерантності 

– передбачає сприйняття й толерантне ставлення влади до тих, хто має інші 
думки та погляди, дотримується інших точок зору; 
принцип динамічності  

- дозволяє органам влади враховувати зміни, що відбуваються в суспільстві, та 
вчасно реагувати на них; 
принцип прогресивності  

- сприяє віддзеркаленню сучасного рівня інформаційно-комунікаційних 
технологій з метою використання їх у процесі комунікації між владою і 
суспільством. 
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До змістовних принципів варто віднести: 

принцип комплексності 
– дозволяє органам влади об’єктивно враховувати впливи різних чинників, що 

позначаються на ефективності поширення інформації та її сприйнятті суспільством; 
принцип оперативності та достовірності 

– сприяє вчасному наданню органами влади актуальної, правдивої інформації, 
яка є потрібною та доцільною і має важливе значення для громадян; 
принцип інформативності та адекватності 

– полягає в поширенні інформації, наповненої змістом відповідно до реальної 
ситуації; 
принцип доступності 

– полягає в наданні органами влади інформації у зрозумілій, доступній формі, 
зрозумілою мовою, що сприятиме швидкому сприйняттю інформації саме тоді, коли 
вона є необхідною; 
принцип промоції  

– сприяє орієнтації діяльності органів державної влади на потреби суспільства, 
шляхом просування передових ідей та найбільш корисної інформації, 
використовуючи останні досягнення і перспективи розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та розширення маркетингових можливостей шляхом 
інформування, переконання й нагадування; 
принцип стратегічного планування 

- передбачає розроблення та реалізацію комунікаційної стратегії, націленої на 
підтримку довгострокових стратегічних цілей державного органу, адже 
стратегічною метою комунікації є встановлення відносин довіри між відповідним 
державним органом та його цільовими аудиторіями, які є важливими та здатними 
вплинути на його діяльність. 
 

Наведені основні принципи комунікації, які доповнюють одне одного, 
необхідно розглядати у взаємозв’язку, у результаті чого виникає синергетичний 
ефект, що дозволяє органам влади досягти результату ефективних комунікацій із 
громадськістю. Завдяки цьому стає можливою реалізація основних завдань Стратегії 
сталого розвитку “Україна-2020” та, зокрема, реформування системи державного 
управління та місцевого самоврядування щодо кардинальної зміни способу 
взаємовідносин центральних, регіональних і місцевих органів влади з громадянами, 
громадами та інститутами громадянського суспільства на основі вищенаведених 
принципів взаємовигідного співробітництва. 

Зрозуміло, що прагнення влади до проведення реформ повинне 
супроводжуватись урахуванням громадської думки щодо таких перетворень.  

На практичному рівні комунікація є надзвичайно важливою складовою, що 
дозволяє органам влади розбудувати: 

– спроможність – консультації та діалог між державою і громадянами здатні 
поліпшити суспільне розуміння і підтримку державної політики та заохочувати 
громадян відчувати власну відповідальність за реформи; 
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– відповідальність – доступ до інформації та прозорість дій Уряду є життєво 
важливими задля забезпечення можливостей для громадян контролювати Уряд і 
вимагати від нього відповідальності за свої дії; 

– реагування – поінформована та політично активна громадськість посилює 
вимоги до Уряду щодо його підзвітності. Використання комунікації для підзвітності 
Уряду спричинить краще взаєморозуміння між державою і громадянами та 
підвищить рівень управління.  

Сьогодні органи влади почали активніше залучати різноманітні інституції 
громадянського суспільства до робочих груп з розроблення законопроектів, активно 
упроваджуються технології електронного уряду, що дозволяють забезпечувати 
прозорість та відкритість влади, зменшувати рівень корупції, підвищувати якість 
надання адміністративних послуг, тим самим підвищуючи ефективність влади. 

Таким чином, громадська думка має бути в центрі формування державної 
комунікаційної політики. Щоб рішення, що приймаються владою, були прийняті 
суспільством, необхідно починати враховувати інтереси різних груп громадськості 
замість того, щоб маніпулювати громадською думкою.  

Отже, необхідність реформування державних комунікацій як стратегії для 
встановлення довіри між державою та суспільством зумовлює зміну відносин та 
активізацію участі у процесі публічного управління всіх його учасників. 
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СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВДАДИ 
 

Суспільні події в Україні переконливо довели необхідність змін у 
комунікативній взаємодії між різними ланками діяльності соціуму та інститутами: 
владою і громадськістю, силовими структурами і громадськістю, владою і засобами 
масової інформації (ЗМІ), ЗМІ і громадськістю тощо. 

Необхідність більш тісного зв’язку між усіма гілками суспільства та галузями 
суспільного життя зумовлена не тільки гібридною війною, яку нав’язали Україні, а й 
низкою інших чинників: уроками, отриманими під час Революції гідності; 
феноменом деформації картини світу, яку доводиться спостерігати у певної частини 
громадян. Недостатньо активна протидія інформаційній війні призвела до 
викривлення уявлень про реальний стан речей у деякої частини пересічних 
громадян, розшарування суспільства та до інших негативних фактів, що свідчить 
про необхідність нових ефективних дій. 

Проте на сьогодні концепція протидії викликам інформаційної війни, корекції 
картини світу громадян поки що перебуває в стадії формування, а отже, нагальною 
стала проблема створення чіткої і логічної стратегії комунікативної взаємодії в 
суспільстві, спрямованої на забезпечення національної безпеки України, захист її 
цілісності, зміцнення державності та принципів демократії. 

Названі цілі можуть бути досягнуті на основі чітких уявлень про систему 
стратегічних комунікацій, які враховували б соціальний контекст України.  

Термін «стратегічні комунікації» не є тотожним термінам «суспільні 
комунікації», «соціальні комунікації» чи іншим, що включають комунікативний 
аспект взаємодії. На відміну від наведених чи схожих понять стратегічні комунікації 
характеризуються такими сутнісними ознаками:  

1) номінують тільки комунікативні заходи,що спрямовані на ключові цілі 
країни в цілому чи її інститутів, галузей; 

2) визначаються соціальними умовами, актуальними завданнями діяльності 
держави, інституту чи галузі; 

3) потребують обґрунтування і створення чіткого плану комунікативної 
взаємодії;  

4) передбачають міжурядову, міждержавну, міжгалузеву взаємодію; 
5) передбачають роботу з різними цільовими аудиторіями (групами).  

 
Термін «суспільні комунікації» номінує сферу комунікативних контактів 

(суспільна на відміну від побутової) – аналізований нами термін «стратегічні 
комунікації» називає сукупність спеціально підготовлених комунікативних дій, 
спрямованих на реалізацію ключових цілей організації, інституту чи владної 
структури.  

Термін «соціальні комунікації» використовують у різних науках: соціології, 
психології, філософії, менеджменті. У кожній із наук його тлумачать з деякими 
відмінностями, проте в цілому назване поняття розуміють як взаємний обмін 
учасників спілкування соціально значущою інформацією, що здійснює вплив і на 
самих учасників, і на суспільство в цілому. 

Стратегічна комунікація спрямована на те, щоб говорити, слухати, 
демонструвати добру волю до всіх людей світу. Зараз більш, ніж коли-небудь, 
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сприйняття і розуміння образів, політики і дій буде залежати від підтримки, яку 
вони отримують від різних груп населення. 

Ефективне інформування, за допомогою якого впливають, вимагає чітких 
цілей. Повідомлення, вплив і переконання на підтримку національної політики 
вимагають розуміння мети політики, і якщо вона буде ясна як певний набір 
установок аудиторії, поведінки, або сприйняття, аудиторія буде підтримувати ці 
цілі.  

Стратегічна комунікація –це системна комунікація, орієнтована на 
встановлення довгострокових взаємозв’язків між організацією, її зовнішніми і 
внутрішніми аудиторіями, які допомагають досягати організаційних цілей». Така 
комунікація орієнтована не стільки на короткочасні потреби/бажання цільових 
аудиторій, скільки на їх цінності, що допомагають встановити довгострокове 
взаєморозуміння і ефективну комунікацію з цільовими групами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегічна комунікація не є новою концепцією для ЄС, проте її значення для 

зовнішньої та внутрішньої політики і безпеки зростає в контексті поширення 
дезінформації в ЄС щодо українського конфлікту та пропагандистських кампаній. 
Більш того, як зазначають європейські аналітики, глибоке розуміння його може 
допомогти в оцінці того, як цей термін може бути застосовний до дій і акторів 
стратегічних комунікацій ЄС.  
Сьогодні акцентується увага на тому, що потрібен неформальний діалог і 
розширення співробітництва та координації ЄС з НАТО щодо ситуаційної 
обізнаності, стратегічних комунікацій, кібербезпеки і «запобігання та уникнення 
кризових ситуацій», щоб протистояти гібридним загрозам, при дотриманні 
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принципів відкритості і автономність процесу прийняття рішень кожною 
організацією.  

НАТО визначає свої стратегічні комунікації як «скоординоване та належне 
використання діяльності у галузі комунікацій НАТО та її можливості у сфері 
громадської дипломатії, зв’язків з громадськістю, військових зв’язків з 
громадськістю, інформаційних і психологічних операцій по мірі необхідності в 
підтримці політики Альянсу, операцій і діяльності, а також в цілях просування цілей 
НАТО».  

Ключовими компонентами процесу реалізації стратегічних комунікацій 
представники НАТО називають: 

а) розуміння владою суспільства, його інформування та залучення для 
просування інтересів і цілей через вплив на сприйняття, настанови, переконання та 
поведінку;  

б) узгодження дій, зображень, висловлювань на підтримку політики й 
планування з метою досягнення всеосяжних стратегічних цілей;  

в) визнання того, що всі операції і види діяльності є важливими компонентами 
процесу комунікації, оскільки все, що говорить і робить комунікаційний центр – або 
не спромігся сказати й зробити цей центр, має передбачувані й непередбачувані 
наслідки для цільових і нецільових аудиторій;  

г) визнання того, що стратегічні комунікації є не додатковими діями, а 
невід’ємною частиною планування та реалізації усіх операцій та видів діяльності. 

Комунікаційне забезпечення антитерористичної діяльності дослідники 
пропонують вважати конкретним проявом стратегічної комунікації − «проектування 
в масову свідомість державою певних стратегічних цінностей, інтересів і цілей 
шляхом адекватної синхронізації різнобічної діяльності в усіх сферах суспільного 
життя з її професійним комунікаційним супроводом». При цьому визначальною 
якістю стратегічної комунікації є «синхронізація слів» (пропаганди) «і справ» 
(довгострокової державної політики) і то, як вони будуть сприйняті відібраними 
аудиторіями. Вважають, оскільки система стратегічної комунікації ЄС лише 
формується і остаточно не склалася, потенціал координатора як суб’єкта 
стратегічних комунікацій реалізується не повною мірою.  

Проблема стратегічних комунікацій фактично легітимізована в України. Вона 
потребує вивчення не лише в національному контексті, але і в європейському. Якщо 
теоретичні аспекти цієї проблеми вже вивчаються українськими дослідниками, 
інституціональний вимір стратегічних комунікацій ЄС поки що залишається поза 
увагою. 
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ТВОРЧІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ 

 
На розвиток компетенцій, у тому числі й комунікативної компетенції, впливає 

застосування творчих вправ під час занять. Саме творчі вправи, вчать умінню 
аналізувати, узагальнювати та робити висновки. Вказані ж уміння є невід’ємними 
складовими уміння правильно висловлювати власні думки (мовна компетенція, 
прагматична компетенція), підбирати необхідні докази під час спілкування (мовна 
компетенція, предметна компетенція, прагматична ком- петенція), переконувати 
опонента (мовна компетенція, предметна компетенція, прагматична компетенція) і 
навіть спонукати до активної діяльності.  

Але не будь-яка вправа, що застосовується під час занять, є творчою. Творча 
вправа – це вправа, розв’язання якої не може бути отримане шляхом логічного 
висновку із даних, які ми маємо. Така вправа припускає створення нових способів 
дій або своєрідне використання вже існуючих способів, що приводить до 
виникнення нових знань.  

Творча вправа має наступні ознаки:  
- обов’язкова новизна способу розв’язання;  
- відсутність у теорії засобів, необхідних для створення цього способу;  
- знаходження цих засобів здійснюється за рахунок застосування евристичних 

методів пошуку.  
Також мають творчий характер і впливають на розвиток комунікативної 

компетенції ділові та особистісно- орієнтовані ігри, мозковий штурм, аналіз 
конкретних ситуації (кейс-стаді) та ін.  

Ділові та особистісно-орієнтовані ігри розвивають логіку, уміння планувати 
діяльність, формулювати власні пропозиції і в той же час прислухатися до точки 
зору інших, ефективно спілкуватись, приймати нестандартні рішення та ін. Таким 
чином, вони є ефективним засобом формування комунікативної компетенції.  

Аналіз конкретних ситуацій, або кейс-стаді, застосовується для покращення 
аналітичного та творчого мислення, уміння розв’язувати проблеми, розширення 
світогляду та розвитку професійної компетентності. Усе це безпосередньо пов’язано 
і з комунікативною компетенцією, оскільки базується на умінні спілкуватися, чути і 
розуміти оточуючих, доводити правильність власної точки зору та робити висновки.  

Мозковий штурм – це оперативний метод розв’язання проблеми на основі 
стимулювання творчої активності, за якого учасникам обговорення пропонують 
висловлювати якомога більшу кількість варіантів розв’язання, у тому числі 
найбільш фантастичних. Потім із загальної кількості запропонованих ідей 
вибирають найбільш вдалі, які можуть бути використані на практиці. Зазначений 
метод дозволяє розглядати будь-яку проблему в сфері професійної діяльності 
людини, якщо вона досить чітко і ясно сформульована: що бажано одержати і що 
заважає одержанню бажаного?  

Під час мозкового штурму відбувається розвиток творчості та креативності, 
комунікативних умінь, уміння аналізувати пропозиції оточуючих. Останні два 
уміння безпосередньо відносяться до комунікативної компетенції.  
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Оскільки підвищення рівня комунікативної компетенції є основним завданням 

під час підвищення кваліфікації, ми підібрали низку творчих вправ, які можна 
застосовувати саме під час навчання.  

 
Вправа «Мозковий штурм». 
Слухачам пропонується подумати і запропонувати, наприклад, методи 

підйому української економіки. Завдання викладача заохотити аудиторію до 
пропонування якомога більшої кількості пропозицій. Потім відбувається 
обговорення запропонованих варіантів і вибір найбільш вдалого варіанту 
розв’язання проблеми.  

 
Вправа «Плюси та мінуси». 
Слухачам пропонується твердження. Наприклад: «Україна має позаблоковий 

статус». Їх завдання – спочатку висловити усі плюси за даним твердженням, а потім 
– мінуси.  

 
Вправа «Обмін думками». 
Викладач обирає проблему, що на даний момент актуальна для даної 

аудиторії. Учасникам групи пропонується висказатися щодо даної проблеми. При 
цьому кожен має дві карточки: зелену та червону. Під час виступу одного з 
учасників інші сигналізують своє відношення до того, що він говорить: зелена 
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карточка – розділяю думку, червона – маю іншу точку зору. Викладач, побачивши 
сигнал червоної карточки, дає слово опонентові і т.д.  

 
Вправа «Аукціон». 

Викладач пропонує слухачам певну тему. Наприклад: «Одним із ефективних засобів 
розвитку професійних компетентностей є ділові ігри», «Спрямування українського 
суспільства до європейської спільноти, його адаптація до стандартів Європейського 
Союзу вимагають певних змін у сфері державної служби» тощо (в залежності від 
цільової аудиторії). 

Група поділяється на чотири-п’ять підгруп (у залежності від кількості 
слухачів). Кожна з підгруп повинна підготувати якомога більше висловлювань за 
запропонованою темою. Потім підгрупи по черзі зачитують по одному 
висловлюванню. Та група, яка представить своє висловлювання останньою, стає 
переможцем.  

 
Вправа «Pro – contra аргументи». 
Група слухачів поділяється на дві підгрупи: Pro і Contra. Кожна група 

представляє свої аргументи у відповідності із своєю назвою за певною темою, яку 
пропонує викладач.  

 
Вправа «Виправ помилку». 
Група слухачів поділяється на три-чотири підгрупи. Кожна підгрупа отримує 

зразки документів, у яких допущені помилки. Завдання слухачів – виправити 
помилки та скласти документ за всіма правилами відповідно до Інструкції з 
діловодства.  

 
Отже, застосування творчих вправ позитивно впливає на формування та 

розвиток комунікативної компетенції державних службовців.  
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