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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Удосконалення комунікацій в публічному управлінні» 

Будолака Євгена Сергійовича 

 

Актуальність теми. Для українського суспільства характерними є окремі проблеми 

комунікації різних учасників публічної політики, пов‟язані з: високим ступенем недовіри 

громадян до влади; недостатнім фаховим рівнем працівників органів публічного 

управління, слабким рівнем висвітлення результатів взаємодії з громадськістю на веб-

сайтах та у соціальних мережах органів публічного управління; низьким рівнем 

ресурсного забезпечення та  реального доступу до інформації з іі своєчасним й повним 

оприлюдненням тощо. Це свідчить про необхідність створення нових форм співпраці та 

комунікацій з відкритим, оперативним, прозорим, ефективним та якісним діалогом між 

державою, бізнесом та громадськістю. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних засад 

комунікативної діяльності в публічному управлінні, її особливостей та проблем 

налагодження ефективних комунікацій між органами державної влади та громадськістю, 

визначення основних принципів і напрямів подальшого удосконалення зазначених 

комунікацій із застосуванням сучасних комунікаційних каналів для забезпечення «good 

governance» та оптимізації державно-громадського діалогу. 

Завданнями роботи є: дослідити характеристику, функції, структуру, аспекти  

комунікативного процесу та типологію комунікацій; розглянути особливості комунікації в 

публічному управлінні, в тому числі в умовах інформаційного суспільства; проаналізувати 

впровадження електронного урядування як комунікативної технології оптимізації 

державно-громадського діалогу; дослідити особливості та перспективи використання 

соціальних мереж в публічному управлінні як сучасного комунікаційного каналу; вивчити 

досвід та особливості комунікативної діяльності на прикладі Державної служби України з 

безпеки на транспорті як органу публічного управління; виявити напрями удосконалення 

комунікацій в публічному управлінні через розвиток комунікативної компетентності та 

підвищення комунікативної культури державних службовців, а також використання блогів 

для побудови інтернет-комунікацій. 
Об‟єктом дослідження є комунікативна діяльність в публічному управлінні.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів, напрямів, каналів забезпечення 

комунікацій між органами публічному управлінні та громадськістю. 

Методи дослідження: методи логічного узагальнення, системного аналізу та 

синтезу, спостереження, описовий, порівняльний, графічний тощо.   

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні комунікативної діяльності 

в публічному управлінні в умовах інформаційного суспільства та перспективних напрямів 

удосконалення системи комунікацій  в сучасних реаліях.  

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі органів державної 

служби, підприємств тощо. 

Структура магістерської кваліфікаційної робота включає: основна частина  – 111 

стор.; таблиць – 10; рисунків – 7; літературних джерел – 51. 

Ключові слова (5-10): публічна комунікація, публічне управління, комунікативна 

діяльність, «good governance», електронне урядування, комунікативна компетентність, 

комунікативна культура. 
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S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

«Improving communications in public administration» 

Budolaka Yevhena Serhiiovycha 

 

Actuality of theme. Ukrainian society is characterized by certain communication problems 

of various participants in public policy, related to: a high degree of distrust of citizens in 

government; insufficient professional level of employees of public authorities, weak level of 

coverage of the results of interaction with the public on websites and social networks of public 

authorities; low level of resource provision and real access to information with timely and full 

disclosure, etc. This indicates the need to create new forms of cooperation and communication 

with an open, operational, transparent, effective and high-quality dialogue between the state, 

business and the public. 

The purpose of the master's qualification work is to study the theoretical foundations of 

communicative activity in public administration, its features and problems of effective 

communication between public authorities and the public, to determine the basic principles and 

directions of further improvement of these communications using modern communication 

channels to ensure «good governance» and optimization state-public dialogue. 

The tasks of the work are: to investigate the characteristics, functions, structure, aspects of 

the communicative process and the typology of communications; consider the features of 

communication in public administration, including in the information society; to analyze the 

introduction of e-government as a communicative technology for optimizing public-public 

dialogue; explore the features and prospects of using social networks in public administration as 

a modern communication channel; to study the experience and features of communicative 

activity on the example of the State Service of Ukraine for Transport Safety as a public 

authority; identify areas for improving communications in public administration through the 

development of communicative competence and improving the communicative culture of civil 

servants, as well as the use of blogs to build Internet communications. 

The object of research is communicative activity in public administration. 

The subject of the study is a set of tools, directions, channels for communication between 

public authorities and the public. 

Research methods: methods of logical generalization, system analysis and synthesis, 

observation, descriptive, comparative, graphic, etc. 

The theoretical significance of the study is to study the communicative activities in public 

administration in the information society and promising areas for improving the communication 

system in modern realities. 

It is recommended to use the results of work in the work of civil service bodies, 

enterprises, etc. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part - 111 pages; tables 

- 10; drawings - 7; literary sources - 51. 

Key words (5-10): public communication, public administration, communicative activity, 

good governance, e-government, communicative competence, communicative culture. 
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ВСТУП 

 

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства, 

активного формування різноманітних соціальних мереж, становлення 

багатьох форм самоорганізації населення, в тому числі громадянських рухів, 

союзів, асоціацій тощо, неабиякого значення набувають питання створення 

ефективної системи комунікації між владою і суспільством, що значно 

сприяє підвищенню результативності державного управління і забезпеченню 

сталого соціально-економічного розвитку. Такий позитивний ефект 

досягається завдяки активному залученню населення та громадських 

структур до участі в процесі розробки, прийняття і здійснення політичних та 

управлінських рішень щодо створення та розподілу публічних благ, 

задоволення суспільних інтересів і потреб [47]. Комунікації в системі 

публічного управління забезпечують реалізацію ефективних прямих та 

опосередкованих каналів взаємодії між органами державної влади та 

громадськістю, які дають змогу донести інформацію в різних аспектах, із 

різних контекстів та різним рівнем ефективності. У межах сучасного 

суспільства в умовах розвитку мас-медіа, громадянського суспільства 

спостерігається розширення сфери функціонування публічних комунікацій 

[37]. 

Комунікації в публічному управлінні являють  собою процес суспільної 

взаємодії за допомогою повідомлень, змістом яких є публічне управління, 

реалізація публічної влади та публічної політики [11]. Взаємодія органів 

влади та громадських організацій, оптимізація їх співпраці на новому 

якісному рівні з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій має сприяти демократизації суспільства і підвищенню якості 

життя населення. Отже, питання розробки та впровадження нових 

комунікативних технологій у діяльність органів публічного управління 

різного рівня в контексті розбудови взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства набуває в сучасних українських реаліях особливої значущості 
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[47], оскільки в тому числі спрямоване на формування позитивного іміджу 

публічних інституцій, прозорості та гласності в їх діяльності, налагодженню 

ефективного зворотного зв‟язку. 

До науковців, які присвятили свої роботи комунікаціям в публічному 

управлінні, зробили вагомий внесок й ґрунтовно займаються дослідженням 

цього питання належать: Висоцька О., Громова Т., Дибчинська Я., 

Драгомирецька Н., Дрешпак В., Єрмоленко А., Кандагура К., Кравцов О., 

Крутій. О., Купріяненко Л., Ладонько Л., Лашкіна М., Литвинова Л., Мазур 

В.,  Назарчук А., Пахнін М., Почепцов Г.,  Романенко Є., Шавкун І. та інші. 

Водночас, слід зазначити, що у вітчизняній науці публічного управління досі 

не вироблено ефективних шляхів удосконалення комунікацій в публічному 

управлінні. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження 

теоретичних засад комунікативної діяльності в публічному управлінні, її 

особливостей та проблем налагодження ефективних комунікацій між 

органами державної влади та громадськістю, визначення основних принципів 

і напрямів подальшого удосконалення зазначених комунікацій із 

застосуванням сучасних комунікаційних каналів для забезпечення «good 

governance» та оптимізації державно-громадського діалогу. 

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення низки завдань: 

- дослідити характеристику, функції, структуру, аспекти  

комунікативного процесу та типологію комунікацій; 

- розглянути особливості комунікації в публічному управлінні, в тому 

числі в умовах інформаційного суспільства; 

- проаналізувати впровадження електронного урядування як 

комунікативної технології оптимізації державно-громадського діалогу; 

- дослідити особливості та перспективи використання соціальних 

мереж в публічному управлінні як сучасного комунікаційного каналу;  
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- вивчити досвід та особливості комунікативної діяльності на прикладі 

Державної служби України з безпеки на транспорті як органу публічного 

управління; 

- виявити напрями удосконалення комунікацій в публічному управлінні 

через розвиток комунікативної компетентності та підвищення 

комунікативної культури державних службовців, а також використання 

блогів для побудови інтернет-комунікацій. 

Об‟єктом дослідження є комунікативна діяльність в публічному 

управлінні.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів, напрямів, каналів 

забезпечення комунікацій між органами публічному управлінні та 

громадськістю. 

Інформаційну основу дослідження складають нормативно-правові та 

законодавчі документи, фундаментальні положення комунікативної науки, 

наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних 

видань та ресурси мережі Internet з питань комунікацій в публічному 

управлінні та напрямків їх покращення.  

У роботі використано такі методи дослідження: методи логічного 

узагальнення, системного аналізу та синтезу, спостереження, описовий, 

порівняльний, графічний тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 

комунікацій в умовах інформаційного суспільства та перспективних напрямів 

удосконалення системи комунікацій  в сучасних реаліях.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

виокремленні актуальних напрямків покращення  комунікативної діяльності 

в публічному управлінні за сучасних умов. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження комунікативних процесів у публічному управлінні є 

однією з актуальних проблем, оскільки в сучасних умовах комунікація є 

невід‟ємною складовою будь-яких форм суспільних відносин, зокрема у 

встановленні партнерської взаємодії між органами влади та громадськістю. 

Публічні комунікації завдяки розширенню сфери їх функціонування в межах 

сучасного інформаційного суспільства, виконують низку функцій, які 

забезпечують доступ громадян до процесів державного управління, тим 

самим сприяючи його прозорості та демократизації: артикуляція інтересів 

громадськості; публічний контроль за діяльністю органів державної влади; 

стратегічний вплив на формування державної політики; просвітництво 

громадян за допомогою відповідних публічних форумів, підвищення 

розуміння та отримання доступу до державних сервісів; забезпечення 

впізнаваності та ідентифікації публічних органів та установ; забезпечення 

співпраці всіх державних установ для забезпечення ефективного спілкування 

з громадськістю; інформування, підтримка та керування громадськістю під 

час кризових або надзвичайних ситуацій; підвищення репутації країни на 

міжнародній арені тощо. 

Нові інформаційні технології здатні істотно трансформувати сучасні 

комунікаційні практики в публічному управлінні. Ефективна модель 

комунікаційної взаємодії громадськості з органами публічного управління 

потребує активної позиції кожної із сторін, забезпечення інформаційної 

відкритості з боку органів державної влади, формування ефективної системи 

«зворотного зв'язку» за рахунок використання різних форм та каналів 

комунікацій. Тому комунікативна діяльність органів публічного управління 

має вирішувати низку завдань: забезпечення інформаційного обслуговування 

та  налагодження внутрішніх комунікацій органів публічного управління; 

забезпечення комунікативної взаємодії з громадянами.  
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Застосування інформаційних технологій в державному управлінні є 

новою тенденцією використання Інтернету і потенційно може виявитися 

ключовою точкою пропаганди і впровадження ідей інформаційного 

суспільства в маси. Крім того, «е-урядування» сприяє збільшенню капіталу 

суспільної довіри, необхідного для ефективного функціонування влади, а 

модернізація сфери публічного управління, з поглибленим упровадженням 

інформаційно-комунікаційних технологій, спрямована на підвищення 

прозорості влади та покращення доступу до інформації. Тому наразі 

актуальними є реалізація комплексних заходів за такими напрямами як: 

модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і 

бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

модернізація державного управління за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, управління розвитком е-урядування. 

На сучасному етапі розвитку Україна ще відстає по впровадженню е-

урядування в порівнянні зі світовою практикою і стикається з багатьма 

проблемами (брак довіри громадян та їх необізнаність в електронних 

сервісах, обмеженість фінансових та технічних ресурсів, відсутність  

мотивації, стратегічного мислення та низький рівень інформаційно-

комунікаційної компетентності публічних службовців, не завжди адресна 

передача електронної інформації, різнорідність інтеграції елементів е-

урядування в різні державні структури, наповненість і функціональність 

електронних сервісів та  веб-сайтів органів публічного управління тощо). 

Формування раціональної публічної комунікації має визначальну роль 

для всіх публічних процесів і цілей, оскільки без неї неможливо налагодити 

інформаційні зв‟язки між державою, бізнесом та громадськістю, 

легітимізувати прийняті рішення, а в підсумку неможливе порозуміння у 

демократичному суспільстві.  

Тому сьогодні вбачається актуальним, перш за все, вирішення низки 

проблем, пов‟язаних із забезпеченням належного рівня комунікативної 

культури публічних службовців, їх рівня інформаційно-комунікаційної 
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компетентності, що примушує шукати креативні підходи до ефективних 

комунікацій як в середині самої системи публічного управління, так і зовні, із 

суспільством, і в подальшому може сприяти відкритості та прозорості 

сучасного публічного простору на засадах таких параметрів успіху як: увага,  

ідентифікація, позитивний інтерес, довіра, доступність, асоціативність, 

динамізм.  

Сучасна віртуальна комунікація стає невід‟ємним елементом 

інформаційно-комунікативної компетентності публічного службовця, що 

обумовлено, з одного боку широкомасштабним впровадженням у професійну 

діяльність службовців інформаційних систем, що вимагають віртуального 

спілкування у внутрішньому та зовнішньому середовищах, а з іншого боку, 

інтенсифікацією темпів комунікацій та комунікативних транзакцій, які  

найшвидше відбуваються саме завдяки її віртуальним формам, тому 

використання таких інструментів та каналів вибудовування комунікацій як 

соціальні мережі та блоги органами публічного управління вбачається не 

тільки можливим, але й необхідним для вибудовування діалогу, збільшення  

довіри і лояльності громадян. Вони відкривають широке вікно можливостей 

для безпосередньої комунікації з громадянами, інститутом громадянського 

суспільства, однозначно повинні сприяти створенню позитивного іміджу 

органу публічного управління та його маркетингу, створюють платформу для 

культури прозорості, спільного доступу та співпраці. 
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