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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ОРГАНАМИ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

У статті розглянуто основні характеристики моделювання системи комунікацій та їх використання для 

здійснення комунікаційних процесів між органами публічної влади та громадськими організаціями. Необхідність 

інформування громади з одного боку і масовий характер політики − з іншого змушують усіх представників влади 

будувати таку систему комунікацій, яка б найбільш повно забезпечувала активну участь громадських організацій, 

які і представляють інтереси громадян,    у формуванні та реалізації державної політики. У зв’язку з цим виникає 

потреба удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип 

партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження ефективного 

зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за 

діяльністю органів публічної  влади та органів місцевого самоврядування.  
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Постановка проблеми.  Світовий досвід 

свідчить, що стабільність і розвиток держави, 

яка спирається на засади демократії, 

неможливі без організації дієвого діалогу між 

органами публічної влади, та організаціями 

громадянського суспільства й окремими 

громадянами. Саме участь громадськості в 

управлінських проектах на всіх рівнях (від 

місцевого – до загальнодержавного) і на всіх 

етапах (від підготовки рішень – до їх 

виконання) дозволяє підвищити ефективність 

здійснення владних функцій в цілому.  

Платформою такого діалогу в країнах Європи 

є організаційно-правова спроможність 

інститутів громадянського суспільства до 

артикуляції соціальних інтересів, їх просування 

та захисту. При цьому успіх діалогу в окремих 

країнах безпосередньо залежить від спільних дій 

органів публічної влади й об’єднань громадян та 

їх готовності до співробітництва. Тим більше, 

що громадські об’єднання здійснюють реальний 

вплив на державну політику та привносять 

плюралістичні і демократичні ідеї, уособлюючи  

весь спектр думок, що генеруються у 

громадянському суспільстві.  

Отже, в умовах сучасної демократії, 

конструктивна співпраця суспільства та влади 

дозволяє мобілізувати соціальні ресурси для 

розв’язання суспільно значущих проблем у 

загальнодержавному масштабі. Активізація 

діалогу влади та громадських організацій сприяє 

зміцненню потенціалу консенсусної демократії і 

солідарних засад соціального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням феномена комунікації займалися 

як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, серед 

них: В. Ліпкан, Г. Почепцов, О. Кушнір, Л. Берк, 

С. Патерсон, О. Баровська, В. Ландсман та 

інші. Більшість науковців погоджується, що 

комунікації як інструмент досягнення мети 

використовуються в широкому спектрі 

інститутів. Вдала стратегія комунікації 

необхідна як у діяльності локальних 

організацій чи великих корпорацій, так і в 

побудові відносин між владою та 

громадскістю. Увагу вітчизняних науковців 

привернула неефективна комунікація між 

органами публічної влади та громадянським 

суспільством.  Дослідження показали, що 

комунікація повинна  відбуватися через 

зворотній зв'язок,  коли влада може краще 

інформувати про свою діяльність суспільство, 

а також дізнається про оцінку цієї діяльності з 

боку активних верств населення, що їх 

представляють інституції громадянського 

суспільства. З іншого боку, беручи до уваги, 

що цілями громадських організацій є 

реалізація й захист інтересів певних груп 

населення, які вони представляють, 

комунікація з органами влади для них є одним 

із найважливіших механізмів реалізації цих 

інтересів [2, 84с.]. Аналізуючи дослідження і 
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публікації різних авторів, ми дійшли висновку, 

що  це питання потребує більш детального 

вивчення та подальшого дослідження. 

Мета і завдання статті: Дослідження 

сучасних тенденцій і підходів до формування 

та моделювання системи комунікації  органів 

публічної влади та громадських організацій. 

Пошук ефективних методів побудови системи 

комунікації громадських організацій та органів 

публічної влади.  

Виклад основного матеріалу.  Взаємодія 

органів публічної влади з громадськими 

організаціями є дієвим механізмом, що сприяє 

прозорості гілок влади. За участі ГО 

(громадських організацій) у значної частини 

населення формується думка про те, що 

держава не забула про їхні інтереси. Це сприяє 

ствердженню у громадян почуттів 

патріотизму, солідарністю з владою, 

відповідальності за спільно прийняті рішення 

та долю суспільства в цілому. Формування 

системи комунікації між органами публічної 

влади, і громадськістю можна справедливо 

віднести до основних напрямів реалізації 

державної комунікативної політики [1, с.198].  

Як зазначають автори енциклопедії з 

держаного управління, державна комунікація – 

процес обміну інформацією органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування між 

різними інституціями суспільства (суб’єктами 

комунікації). Цими суб’єктами можуть 

виступати: державні інституції, бізнесструктури, 

громади (партії, рухи, спілки). Завданнями 

комунікації є забезпечення підтримки 

суспільством дій влади, що досягається  

підвищенням рівня довіри громадян до 

державних інституцій; реалізація єдиної 

державної комунікативної політики шляхом 

створення системи впливу на громадську 

думку; формування та підтримка ефективного 

зворотного зв’язку із громадянами для 

моніторингу ситуації й оцінювання 

результатів своєї роботи; налагодження 

співпраці із засобами масової інформації задля 

забезпечення інформування громадськості про 

здійснювану політику, створення й підтримки 

позитивного іміджу влади [2, с.84].  

Зробивши аналіз вітчизняної нормативно-

законодавчої бази з позицій відкритості та 

прозорості влади в умовах формування довіри 

до влади довів, що комунікації суб’єктів 

публічного  управління розміщуються в 

кількох площинах: права громадян вносити в 

органи публічної влади пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки 

в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів; порядку 

всебічного та об’єктивного висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування засобами масової 

інформації; форм підготовки та оприлюднення 

інформації; забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері організації певних об’єднань; 

підвищення авторитету державної служби та 

інформування громадян про поведінку, яку 

вони мають очікувати від державних 

службовців; правових аспектів взаємодії 

державної влади і громадськості; виховання 

громадян у дусі моральності, зміцнення 

духовно-морального розвитку населення; 

просвіти широких верств населення з питань 

державного будівництва, державного 

управління, державної служби; порядку 

надання державних послуг. Це все стосується 

побудови взаємовідносин держави та 

громадянського суспільства.  

Аналіз міжнародного законодавства та 

досвіду побудови взаємовідносин між органами 

публічної влади і суспільством окреслив кілька 

напрямів: забезпечення кожному членові групи 

відчуття перебування в центрі подій, допомоги в 

процесі усвідомлення власної причетності і 

відповідальності, солідарності з іншими членами 

групи; зорієнтованість на довіру тих, кому 

спрямована інформація; забезпечення 

психологічних та інтелектуальних умов для 

діалогу, врахування інтересів всіх учасників, 

уникнення непорозумінь; визначення 

відповідальності офіційних осіб, які мають 

виявляти стриманість у виголошенні заяв, у 

першу чергу перед засобами масової інформації, 

що можуть сприйматися як розпалювання 

ненависті або як висловлювання, здатні 

впливати в інтересах легітимізації, поширення 

або стимулювання расової ненависті, ксенофобії, 

антисемізму чи іншої форми дискримінації; 

забезпечення вираження свободи думок; 

надання гарантій незалежності суспільного 

мовлення, його прозорості; розробка стандартів і 

професійних норм для національної політики в 

побудові взаємовідносин держави і суспільства 

[3, 4, с. 199].  

Результати аналізу літературних джерел і 

нормативно-законодавчої бази обґрунтовують 



Альманах науки 

 

6 

доцільність розуміння комунікацій у публічному 

управлінні як системи, що вміщує мотивований 

процес використання тих або інших засобів для 

досягнення цілей, зміст цілей, суб’єкт та об’єкт, 

на який вона спрямована, засоби і способи, за 

допомогою яких відбувається її здійснення, 

когнітивні компоненти, виконавчі компоненти 

(операції, дії тощо), особистісні компоненти 

(потреби, мотиви, цілі, установки), а головне – 

результат діяльності. 

 Аналіз досліджень свідчить, що теоретичне 

й практичне розуміння комунікацій у 

публічному управлінні перебувають у зоні 

перетину різних видів комунікацій і 

соціальних технологій.  

Моделі комунікативної політики, з одного 

боку, визначають відповідні форми взаємодії 

органів публічної влади із громадськістю, а з 

іншого – детерміновано залежні від певної 

комунікативної традиції у системі державного 

управління.  

На думку відомого дослідника Ю. Воробйова, 

класифікувати моделі комунікативної 

політики необхідно, зважаючи на рівні 

управління: державна влада – громадянське 

суспільство та муніципальна влада – громада. 

Особливу роль автор приділяє так званій 

концептуальній моделі комунікативної 

взаємодії на рівні “державна влада – 

громадянське суспільство”, яка має 

трьохрівневий ефект: довгостроковий 

(стратегічний ефект), середньостроковий 

(накопичувальний ефект) та короткостроковий 

(разовий ефект), кожен із яких 

характеризується певними формами: взаємодії, 

діалогічності та договірного партнерства 

органів державної влади та громадськості. У 

своїй сукупності ці форми взаємодії 

забезпечують взаємний контроль і рівновагу 

інтересів у системі відносин “державна влада – 

громадянське суспільство” [5, с.189]. 

У даному контексті, потрібно зважати на те, 

що комунікативна політика держави передусім 

має бути спрямована на розвиток 

громадянського суспільства, що дає підстави 

виокремити громадську модель комунікативної 

політики. З цього приводу відомий дослідник М. 

Ільїн охарактеризував три основні моделі 

формування громадянського суспільства:  

1. Модель формування громадянського 

суспільства під захистом абсолютної держави, 

яка історично належить до доби Середньо-

віччя, коли утвердились ідеї абсолютистської 

держави, що у підсумку призвело до органіч-

ної залежності громадянського суспільства від 

держави.  

2. Модель зародження громадянського 

суспільства знизу, що обумовлено активним 

розвитком громадських рухів, однак одним із 

ризиків цієї моделі є тривалість процесу їх 

участі у творенні та реалізації державної 

політики. На думку вченого, завершився 

процес формування цієї моделі лише у 

середині ХІХ ст.  

3. Модель міжкорпоративної інтеграції, яка є 

одним із різновидів громадянського 

суспільства, яке формується “збоку”, шляхом 

залучення корпорацій та корпоративних 

структур, які, з одного боку, протиставляються 

об’єднанню населення (громади, первинні 

консоціації тощо), так і владним структурам [5]. 

Важливу теоретико-методологічну цінність, 

поряд із наведеними вище моделями, також 

становить концепція О. Бєлокурова, який 

вказав на три основні моделі взаємодії 

інститутів громадського суспільства з 

органами державної влади, до яких він 

зараховує: – нормативну модель, базовану на 

ліберальних формах взаємодії; – легітимаційну 

модель, яка характеризує функціональну роль 

громадськості у розвитку політичної системи; 

– інструментальну модель, яка забезпечує 

функціональний вплив громадянського 

суспільстві на вирішення соціально-

економічних та політичних проблем [6, с.370]. 

З огляду на вищенаведене, нам видається 

доцільним класифікувати ідеальну модель, яка, 

на думку В. Ледяєва характеризує модель 

взаємовідносин між державою та 

громадянським суспільством, в межах якої 

останнє здобуває можливість реалізувати свої 

ініціативи та приватні інтереси, і при цьому 

органи державної влади не виходять за рамки 

законів. Така модель “забезпечує охорону 

певних зон свободи громадян від втручання 

держави, а держава не порушує встановлені нею 

норми. Влада держави, що забезпечує 

здійснення прав і свобод громадян, є досить 

ефективною, щоб гарантувати організаціям 

громадянського суспільства та громадянам їх 

права і свободи, а також можливість брати 

участь у реалізації своїх інтересів у приватній 

сфері, незважаючи на неминучі спроби інших 

груп протидіяти цьому в силу розбіжності їхніх 
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інтересів, цілей і цінностей. Тобто, це свідчить 

про те, що держава повинна бути здатною 

долати незаконні (неформальні, нелегітимні) 

способи впливу на громадянське суспільство з 

боку його окремих сегментів [7, с.128].  

Доцільно також відзначити, що, відповідно 

до ідеальної моделі комунікативної політики, 

“потенціал впливу громадянського суспільства 

на державу в ідеалі передбачає: його відносно 

рівномірний розподіл серед усіх основних 

соціальних груп, нейтральність держави, 

наявність легальних каналів впливу на 

діяльність держави і наявність ресурсів опору 

прагненню держави (режиму) до монополізації 

влади” [8, с.12].  

Відомий науковець Ю. Габермас вважає, 

що «сучасна модель взаємин держави і грома-

дян має вибудовуватися не за традиційним 

принципом суб’єкт-об’єктних відносин 

(керуючі-керовані), а на механізмах «комуні-

кативної поведінки», тобто суб’єкт-суб’єктних 

відносинах, на принципах визначення рівно-

правності як людини державної, так і людини 

«приватної», що передбачає як головну демо-

кратичну процедуру «діалогову комунікацію» 

державної влади і «вільної громадськості» [9] .  

Отже, на нашу думку, нову модель комуні-

кації в цьому контексті можна охарактери-

зувати як демократичну політичну систему, 

що ґрунтується на вільних і добровільних об-

говореннях громадянами громадських тем. Це 

дискурсивна соціополітична система, де гро-

мадяни поділяють відповідну інформацію, 

обговорюють політичні справи, формують 

громадську думку і беруть участь у політич-

них процесах. Концепція нової моделі комуні-

кації охоплює не тільки інституціональні про-

цедури, як-то право більшості, але й політичну 

культуру вільної дискусії і добровільної участі 

[10,11, с.19].  

Таким чином, здійснений нами аналіз 

моделей комунікації дозволив ідентифікувати 

її інструментальну роль у забезпеченні 

ефективної взаємодії органів публічної влади 

та громадських організацій. На основі цього 

вдалося згрупувати основні дослідницькі 

підходи до систематизації моделей 

комунікативної політики, вказати на їх 

переваги та недоліки і визначити, що було б 

доцільно створення та використання  моделі 

підтримки розвитку інститутів громадянського 

суспільства або громадських організацій, що  

має передбачати прийняття відповідної норма-

тивно-правової бази, яка забезпечує розвиток 

інститутів громадянського суспільства, роз-

роблення комунікативних інструментів зво-

ротного впливу громадськості на процеси фор-

мування і реалізації державної політики. Саме 

цей аспект є найменш розробленим у межах 

сучасної наукової традиції і потребує більш 

детального вивчення, що і є одним із перспек-

тивних напрямків його подальшого 

дослідження. 

Висновки. На сьогодні держава сформува-

ла цілу низку моделей залучення громадян до 

прийняття рішень, однак більшість із них не 

працює належним чином. Основними причи-

нами цього є небажання і невміння представ-

ників влади переходити до принципів і проце-

дур публічної політики, визнавати громадські 

організації рівноправними партнерами та про-

водити з ними консультації. З другого боку, 

ми бачимо пасивність і професійну неготов-

ність, власне, організованої громадськості вес-

ти професійний діалог щодо вироблення дер-

жавної політики. Для правового забезпечення 

розвитку комунікації влади і громадськості 

доречно розробити законопроект «Про основні 

засади державної комунікаційної політики». 

 Взаємодія громадянського суспільства та 

органів публічної влади має, як правило, 

вузьковідомчий характер, що перешкоджає 

формуванню і реалізації узгодженої державної 

політики щодо сприяння розвитку громадянсь-

кого суспільства. Тому необхідно запровадити 

практику щорічних урядових слухань із 

питань розвитку громадських організацій  та 

розгляду Національної доповіді про розвиток 

громадських організацій  в Україні, до підго-

товки якої слід залучити звіти центральних і 

місцевих органів виконавчої влади про стан 

розвитку громадських організацій  у відповід-

ній сфері або території; передбачити розгляд 

альтернативних звітів представників 

громадських організацій.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрены основные характеристики моделирования системы коммуникаций и их использования для 

осуществления коммуникационных процессов между органами публичной власти и общественными организациями. 

Необходимость информирования общества с одной стороны и массовый характер политики - с другой заставляют 

всех представителей власти строить такую систему коммуникаций, которая наиболее полно обеспечивала 

активное участие общественных организаций, и  представляют интересы граждан, в формировании и реализации 

государственной политики. В связи с этим возникает потребность усовершенствовать механизм регулирования 

процесса обмена информацией, в частности внедрить принцип партнерского взаимодействия, что предполагает не 

только информирование населения, а и налаживания эффективного обратной связи, проведения соответствующей 

разъяснительной работы, установления общественного контроля за деятельностью органов публичной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

SIMULATION OF THE COMMUNICATION SYSTEM BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND NON-

GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

The article considers the main characteristics of modeling the communication system and their use for communication 

processes between public authorities and public organizations. The need to inform the community on the one hand and the 

mass nature of politics - on the other hand force all government officials to build a system of communications that would most 

fully ensure the active participation of NGOs, which represent the interests of citizens, in the formation and implementation of 

public policy. In this regard, there is a need to improve the mechanism for regulating the process of information exchange, in 

particular to introduce the principle of partnership, which involves not only informing the public, but also establishing 

effective feedback, conducting outreach, establishing public control over the activities of bodies public authorities and local 

governments. 
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