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У статті визначено сутність комуніка-
тивної взаємодії органів публічного управ-
ління, під якою розуміється побудова діалогу 
з метою поширення в суспільстві певної 
інформації. На основі проведеного деталь-
ного аналізу виявлено відсутність дієвих 
форм та методів організації діалогу публіч-
ної влади. Акцентовано увагу на важливості 
законодавчих ініціатив громадськості та 
системного контролю за державним і міс-
цевим управлінням у процесі реалізації влади 
на всіх рівнях. У статті запропоновано кон-
цептуальну модель комунікативної взаємо-
дії на рівні «державна влада – громадянське 
суспільство». Її застосування передбачає 
поділ за термінами впливу й очікуваного 
ефекту: довгостроковий (стратегічний 
ефект), середньостроковий (накопичуваль-
ний ефект), короткостроковий (разовий 
ефект). Обґрунтовано, що в рамках дов-
гострокового впливу кожен з інститутів 
громадянського суспільства забезпечує 
обмін інформацією, налагоджує контакт 
із профільними державними органами. 
Стратегічний ефект має ухвалення зако-
нів легітимними органами та включення 
регулятивних норм у практику взаємодії. 
Зазначено, що середньостроковий вплив 
має ініціювання референдумів з актуальних 
проблем дня, парламентські рішення у відпо-
відь на звернення громадськості. Доведено, 
що створення необхідних оргструктур, 
залучення цільових коштів, забезпечення 
ефективного контролю за результатом 
зусиль – усе це актуалізується в рамках 
короткострокового впливу.
Визначено комунікативні елементи з типо-
вими функціями взаємодії структур влади 
і суспільства, діалоговими формами спілку-
вання, договірного партнерства, користу-
вання якими забезпечує певний зустрічний 
контроль і рівновагу інтересів у системі 
владних відносин держави і громадянських 
сил. Виявлено, що в органах державної влади 
недооцінюється вплив соціальної реклами на 
роз’яснення населенню ухвалених соціальних 
програм, створення позитивного образу 
влади в народі.
Ключові слова: комунікативні взаємодія, 
органи публічного управління, комуніка-

тивні інструменти територіальних громад, 
канали комунікації, комунікативні форми.

The article defines the essence of communica-
tive interaction of public administration bodies, 
which means building a dialogue in order to dis-
seminate certain information in society. Based 
on the detailed analysis, the lack of effective 
forms and methods of organizing a dialogue 
of public authorities was revealed. Emphasis 
is placed on the importance of public legisla-
tive initiatives and systematic control over state 
and local government in the process of exer-
cising power at all levels. The article proposes 
a conceptual model of communicative interac-
tion at the level of “state power – civil society”. 
Its application involves the division in terms of 
impact and expected effect: long-term (strate-
gic effect), medium-term (cumulative effect), 
short-term (one-time effect). It is substantiated 
that within the framework of long-term influence, 
each of the civil society institutions ensures the 
exchange of information, establishes contact 
with relevant government agencies. The adop-
tion of laws by legitimate bodies and the incor-
poration of regulatory norms into the practice 
of interaction have a strategic effect. It is noted 
that the medium-term impact has the initiation 
of referendums on current issues of the day, 
parliamentary decisions in response to public 
appeals. It is proved that the creation of the 
necessary organizational structures, attracting 
targeted funds, ensuring effective control over 
the results of efforts – all this is relevant in the 
short-term impact.
Communicative elements with typical functions of 
power structures and society interaction, dialogi-
cal forms of communication, contractual partner-
ship, the use of which provides a certain counter 
control and balance of interests in the system 
of power relations between the state and civil 
forces are identified. It is revealed that in public 
authorities the influence of social advertising on 
the explanation of the adopted social programs to 
the population, the creation of a positive image of 
power in the people is underestimated.
Key words: communicative interaction, public 
administration bodies, communicative tools of 
territorial communities, communication channels, 
communicative forms.

Постановка проблеми в загальному виді. 
Сучасне публічне управління відбувається в 
результаті складної комунікативної взаємодії 
різноманітних управлінських організацій, гро-
мадянських груп, соціуму. Але сучасні процеси 
формування інформаційного суспільства акту-
алізують новий формат взаємодії із владою, 
ключовим базисом якого стають демократичні 
принципи управління життєдіяльністю суспіль-
ства. Це зумовлено децентралізацією та демо-
нополізацією державної влади шляхом станов-

лення публічного управління як комплексної 
системи. Комунікаційний процес нерозривно 
пов’язаний із забезпеченням інформаційного 
простору, адже органи публічної влади, а саме 
органи державної влади й органи місцевого 
самоврядування, мають взаємодіяти із грома-
дянським суспільством стосовно ключової ідеї 
та стратегії сталого розвитку країни, а також 
державних пріоритетів. Отже, сучасний етап 
розвитку економіки загострює важливість 
поліпшення комунікативної взаємодії органів 
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публічного управління, а місце комунікативної 
стратегії тільки посилюється в їхній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підґрунтям розвитку теорії комунікативної 
взаємодії є фундаментальні праці із проблем 
політичної комунікації, що з’явилися в кінці 
1940-х – на початку 1950-х рр. Засновниками 
нового напряму виступили представники двох 
американських наукових шкіл: прихильники 
використання кібернетики в аналізі соціальних 
систем (К. Дейч став ініціатором розроблення 
моделей політичної комунікації) і прихиль-
ники структурно-функціонального підходу до 
вивчення явищ політичного життя (Г. Алмонд, 
Дж. Коулмен та інші). Послідовний розвиток 
теорії міжособистісних, культурних, соціаль-
них, політичних, масових комунікацій отримали 
у працях багатьох відомих учених: Х. Арендт, 
Ж. Дюрана, Ж.М. Коттре, П. Лазарсфельда, 
М. Маклюена, Р. Мертона, Н. Лумана, 
Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, Т. Шибутані, 
А. Шюца й інших. Особливе місце в цьому ряду 
належить дослідженням Ю. Хабермаса з теорії 
комунікативної взаємодії, що дав трактування 
такої дії як мегатипу всіх видів соціальної дії, 
а також висновки Н. Лумана про залежність 
поняття суспільства від поняття комунікації. 
Питання комунікацій в публічному управлінні 
активно досліджуються відомими науков-
цями, серед яких А. Букач [3], В. Гошовська 
[1], Д. Дзвінчук [2], Н. Драгомирецька [3], 
К. Кандагура [3], В. Клочан [4], О. Рачинська 
[5], Є. Романенко [6], Є. Твердохлєбов [7], 
С. Тищенко [4], О. Шебаніна [4] й інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але дотепер залиша-
ється чимало дискусійних моментів та неви-
рішених теоретико-прикладних проблем, що 
пов’язані з обґрунтування доцільних форм 
і методів комунікативної взаємодії для нала-
годження та забезпечення ефективності тери-
торіальних громад.

Мета статті – розроблення концептуаль-
ної моделі комунікативної взаємодії органів 
публічного управління.

Виклад основного матеріалу. Комунікації 
в системі влади відображають об’єктивний 
розклад суспільно-політичних сил у країні 
і суспільстві. Наявна інформація в каналах 
зворотного зв’язку з населенням, моніторинг 
суспільних настроїв і соціально-економічної 
ситуації є певними комунікативними фор-
мами, застосування яких створює передумови 
до конкретних дій у напрямі коригування про-
грам розвитку на різних рівнях державної сис-
теми управління.

Головним інструментом комунікативної 
взаємодії органів публічного управління є діа-

лог із суспільством, громадою. Так, учений 
Є. Романенко зазначає, що комунікативна 
взаємодія є важливим елементом побудови 
діалогу, зокрема й поширення в суспільстві 
певної інформації. Вона спрямована на убез-
печення та дотримання прав і свобод грома-
дян [6]. У цьому контексті потрібно дотримува-
тися певних рекомендацій, серед яких:

1) зрозумілість інформації, яку потрібно 
донести до людей. Дії влади мають бути логіч-
ними, а пояснення – зрозумілими. Варто 
зауважити, що інформувати – це говорити 
й пояснювати, а комунікувати – це отримувати 
зворотний зв’язок;

2) взаємодія із засобами масової інформа-
ції, потрібно налагодити контакт із журналіс-
тами, бути чесним та відкритим;

3) правильна реакція на критику, яку можна 
сприймати як важливий ресурс для нала-
годження роботи;

4) використання соціальних мереж дозво-
лить ефективно комунікувати з небайдужими 
людьми. Використання сучасних інструментів, 
а саме сторітелингу, сприятиме тільки нала-
годженню комунікації, адже являє собою мож-
ливість у незвичному форматі розповідати про 
себе, роботу, мешканців громади.

У роботі запропоновано концептуальну 
модель комунікативної взаємодії на рівні «дер-
жавна влада – громадянське суспільство» 
(рис. 1).

У запропонованій моделі проведено поділ 
за термінами впливу й очікуваним ефектом: 
довгостроковий (стратегічний ефект), серед-
ньостроковий (накопичувальний ефект), 
короткостроковий (разовий ефект). У резуль-
таті системно можна розподілити комуніка-
тивні елементи з типовими функціями взаємо-
дії структур влади і суспільства, діалоговими 
формами спілкування, договірного партнер-
ства, користування якими забезпечує пев-
ний зустрічний контроль і рівновагу інтересів 
у системі владних відносин держави і грома-
дянських сил.

У рамках довгострокового впливу кожен 
з інститутів громадянського суспільства 
забезпечує обмін інформацією, налагоджує 
контакт із профільними державними орга-
нами. Водночас організація системи форму-
вання громадської думки відбувається в пози-
тивному та конструктивному ключі. Ухвалення 
законів легітимними органами та включення 
регулятивних норм у практику взаємодії мають 
також стратегічний ефект.

Середньостроковий вплив має ініціювання 
референдумів з актуальних проблем дня, пар-
ламентські рішення у відповідь на звернення 
громадськості.
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Рис. 1. Концептуальна модель комунікативної взаємодії на рівні  
«державна влада – громадянське суспільство»

Створення необхідних оргструктур, залу-
чення цільових коштів, забезпечення ефектив-
ного контролю за результатом зусиль – усе це 
актуалізується в рамках короткострокового 
впливу.

У процесі реалізації влади на всіх рівнях 
в центрі уваги залишаються законодавчі ініціа-
тиви громадськості та системний контроль за 
державним і місцевим управлінням.

Варто зазначити, що важливим інформа-
ційним інструментом системи комунікативної 
взаємодії виступає соціальна реклама як про-
єкція на комунікативний процес формування 
образу влади і її суспільно корисної діяльності. 
Із проведеного аналізу стає цілком очевидним, 

що в органах державної влади недооцінюється 
вплив соціальної реклами на роз’яснення 
населенню ухвалених соціальних програм, 
створення позитивного образу влади в народі. 
Але варто розуміти, що відкрита рекламна 
артикуляція намірів влади підвищує і її власну 
відповідальність за оголошені дії, і довіру насе-
лення до налаштованої на діалог із нею адміні-
стративно-політичної системи. 

У цих умовах особливе місце посідають 
різні форми фіксації суспільних настроїв і соці-
альних очікувань, а саме соціологічні дослі-
дження за допомогою моніторингу динаміки 
ставлення населення до влади. Аналіз даних 
підтвердив наявність кореляції між показни-

 

– створення системи комунікацій, 
ураховує всі форми діалогу і 
співпраці з інститутами 
громадянського суспільства; 
– організація системи формування 
громадської думки на підтримку 
влади (зокрема, науковий супровід). 
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– ініціативи зі створення 
нормативної бази, зведення законів, 
що реґламентують діалог 
суспільства із владою; 
– формування громадських 
організацій (інших представництв) 
при органах державної влади 
різного рівня, їх участь у підготовці 
і реалізації партнерських договорів. 
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– моніторинг умов соціально-
економічного життя населення і 
створення на його основі 
середньострокових програм 
розвитку країни і регіонів; 
– проведення цільових кампаній та 
виконання запитів від громадян; 
– укладання партнерських угод із 
громадськими організаціями за всім 
спектром життєдіяльності. 

– оперативна підготовка 
громадської думки в момент 
набрання чинності новими законами 
і рішеннями; 
– роз’яснення інформації щодо 
надзвичайних ситуацій; 
– організація соціальної реклами 
адресного призначення. 

– виступи із пропозиціями про 
зміну тієї чи іншої державної 
політики, ініціювання 
референдумів з актуальних 
проблем; 
– створення громадських комісій, 
контрольних органів із перевірки 
діяльності структур влади. 

– проведення спільних кампаній із 
владою з мобілізації населення на 
боротьбу з тими чи іншими 
викликами, підтримку ініціатив і 
проєктів; 
– організація (через ЗМІ також), 
оперативного розгляду конфліктних 
ситуацій; 
– ініціативи з висловлення недовіри 
представникам органів влади. 
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ками інформованості населення про діяль-
ність місцевої влади й оцінками цієї діяльності 
за рівнем задоволеності громадян.

Отже, усі основні сучасні інструменти побу-
дови та підвищення ефективності системи 
комунікаційної взаємодії можна розділити на 
чотири види (рис. 2), серед яких інформаційні, 
аналітичні, комунікативні, організаційні.

Інструменти та канали комунікації нате-
пер є головними механізмами оперативного 
повідомлення. Так, наприклад, канали кому-
нікації територіальних громад – це інформа-
ційні ресурси (власні внутрішні або зовнішні), 
які використовує територіальна громада для 
взаємодії із цільовими аудиторіями згідно 
з комунікаційною стратегією з метою реаліза-
ції Стратегії розвитку громади.

Комунікативні інструменти територіальних 
громад – способи, за допомогою яких гро-
мада взаємодіє із суспільством через заходи, 
ініціативи, проєкти тощо. Так, важливе розро-
блення візуальних рекламно-інформаційних 
матеріалів, серед яких різноманітні постери 
на інформаційних стендах у громадських міс-
цях; рекламні білборди на території громади; 
інформація для соціальних мереж; цікаві кон-
курси, квести, розважальні заходи для додат-
кового заохочення участі молоді та сімейної 

Рис. 2. Інструменти побудови та підвищення ефективності системи комунікативної 
взаємодії

авдиторії; екологічні акції; розвиток культур-
но-інформаційного центру, де можна отри-
мати підтримку тощо.

Варто зазначити, що якісне застосування 
згаданих інструментів дозволить створити 
атмосферу підтримки, взаєморозуміння і вза-
ємодопомоги в публічному управлінні. Окрім 
цього, це сприятиме подоланню основних 
перешкод, зумовлених незадовільним рівнем 
комунікації.

Висновки. Отже, у роботі представлена кон-
цептуальна модель комунікативної взаємодії на 
рівні «державна влада – громадянське суспіль-
ство», яка, на відміну від наявних, передбачає 
поділ за термінами впливу й очікуваним ефектом, 
як-от: довгостроковий (стратегічний ефект), 
середньостроковий (накопичувальний ефект), 
короткостроковий (разовий ефект). Визначено, 
що відносини на рівні публічного управління 
формуються у процесі комунікативної взаємодії 
всіх учасників. Забезпечення ефективної кому-
нікативної взаємодії є надзвичайно важливим 
у контексті підтримки конструктивного позитив-
ного клімату в суспільстві. Тому врахування кон-
цептуальної моделі комунікативної взаємодії на 
рівні «державна влада – громадянське суспіль-
ство» є підґрунтям для обґрунтування комуніка-
тивної стратегії органів публічного управління.

 
 

    Інформаційні 

– місцеві засоби масової комунікації; 
– розсилка повідомлень;  
– дошка оголошень; 
– внутрішній сайт; 
– листівки. 
 

 

Аналітичні 
– анкетування; 
– фокус-група; 
– поштовий ящик; 
– опитування. 

 

Комунікативні 

– місцеві заходи; 
– змагання за професією; 
– тренінги для ОТГ; 
– професійне навчання; 
– система адаптації. 
•  

 

Організаційні 

– розроблення і впровадження стандартів; 
– виступи керівництва; 
– наради; 
– збори. 
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