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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На даний час в Україні в умовах 

європейської інтеграції відбувається становлення нової державності, 

ефективність якої забезпечується опорою на місцеве самоврядування – 

сполучну ланку між владою і народом, що забезпечує узгодження інтересів 

громадян з державними інтересами, і підтримує якість суспільного життя на 

території муніципального утворення. 

Однак в цій галузі існує ряд невирішених проблем: недостатній рівень 

розвитку зв’язків між владою і суспільством; відсутність налагодженого 

конструктивного діалогу владних структур зі ЗМІ; недостатній рівень 

комунікативної компетентності працівників органів місцевого 

самоврядування; недоліки законодавчого регулювання участі громадян у 

місцевому самоврядуванні тощо. 

Відсутність ефективної інформаційної політики органів влади та 

місцевого самоврядування, спрямованої на роз’яснення змісту і цілей, що 

проводяться в країні перетворень, негативно позначається на ставленні 

населення до проведення реформ, і є однією з причин зниження довіри до 

інститутів влади державного, регіонального та місцевого рівнів. 

Ключовою проблемою дослідження є обґрунтування основ створення і 

розвитку інформаційно-комунікаційної органів місцевого самоврядування, 

викликаних, з одного боку, новими вимогами до роботи органів місцевого 

самоврядування, пов’язаними з підвищенням якості надання муніципальних 

послуг населенню і організаціям, підвищення результативності та прозорості 

роботи органів місцевого самоврядування, інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій і ресурсів. А з іншого боку – появою нових 

практик створення систем інформаційного забезпечення муніципального 

управління, які вимагають опису, осмислення, глибокого аналізу. 

Комунікаційна сфера діяльності органів місцевого самоврядування 

України з перших років незалежності стала об’єктом уваги вітчизняних 
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науковців і практиків (В.Б. Авер’янов, В.Д. Бакуменко, С.Д. Дубенко, 

В.І. Луговий, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, В.В. Цвєтков та ін.). 

Для нашого дослідження представляють інтерес роботи з питань 

інформаційно-комунікативної діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування в країнах Європи, розвитку вітчизняних засобів 

масової комунікації та їх використання у роботі органів місцевого 

самоврядування, теорії та практики журналістики, зв’язків з громадськістю 

та ЗМІ. Можна відзначити праці Р.В. Войтович, Д.В. Дубова, С.В. Дубової, 

Т.К. Гончарової, А.Г. Грабельнікова, О.С. Дніпрова, І.М. Вєтлугіної, 

І.О. Кресіної, В.С. Куйбіди, Ю.В. Палагнюк, О.І. Петрової, С.Г. Почепцова, 

Д.А. Терещенко, А.В. Халецького, С.В. Штурхецького та інших вчених. 

Мета дослідження – виявити основні напрямки та шляхи розвитку 

інформаційно-комунікаційних зв’язків органів місцевого самоврядування в 

умовах європейської інтеграції українського суспільства. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання: 

1. Проаналізувати понятійно-категорійний апарат проблеми 

інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування. 

2. Розглянути комунікацію як засіб побудови довіри до органів 

місцевого самоврядування у період проведення реформ з метою європейської 

інтеграції. 

3. Проаналізувати досвід країн-членів Європейського Союзу у процесі 

вдосконалення механізмів інформаційно-комунікаційної діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

4. Охарактеризувати механізми взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськістю в умовах європейської інтеграції та наявні в 

них недоліки. 

5. Проаналізувати комунікативну діяльність прес-центрів органів 

місцевого самоврядування на прикладі м. Миколаєва. 

6. Розробити рекомендації щодо удосконалення комунікаційної 

компетентності працівників органів місцевого самоврядування в умовах 
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європейської інтеграції України, та підвищення ролі інтернет-ресурсів в 

процесі інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

Об’єкт дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування 

щодо формування інформаційно-комунікаційних зв’язків. 

Предмет дослідження – вдосконалення інформаційно-комунікаційної 

діяльності органів місцевого самоврядування в умовах європейської 

інтеграції України. 

Методи дослідження. Методологічну основу теоретичного етапу 

дослідження становлять сукупність загальнонаукових методів наукового 

пізнання (метод системного аналізу, синтезу, порівняння, структурно-

функціональний метод). Практичні результати дослідження отримано за 

допомогою кількісного соціологічного дослідження, яке включає в себе 

метод анкетування; інформаційного методу, що включає в себе 

соціокомунікативний підхід до вивчення інформаційно-комунікативних 

зв’язків органів місцевого самоврядування та населення; ідеї, що містяться в 

загальній теорії інформації, теорії комунікативної дії, теорії сучасного 

громадянського та інформаційного суспільств, а також державного 

управління. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

результаті дослідження здобуло подальший розвиток питання щодо 

необхідності удосконалення інформаційно-комунікаційної діяльності органів 

місцевого самоврядування та усунення недоліків його законодавчого та 

нормативно-правового регулювання.  

Набули подальшого розвитку:  

 тенденції, пов’язані з розвитком інформаційно-комунікаційних 

зв’язків органів місцевого самоврядування як надійного фундаменту для 

побудови довірливих відносин між владою та суспільством; 

 пропозиції, щодо максимального використання доступних 

інтернет-ресурсів в комунікаційній діяльності органів місцевого 
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самоврядування у зв’язку з такими їхніми перевагами: фінансовою 

доступністю; швидким поширенням інформації; орієнтиром на широку 

аудиторію, тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

матеріали дослідження можуть бути використані у практичній діяльності 

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради та його структурному підрозділі – Управлінні соціальних виплат і 

компенсацій Заводського району м. Миколаєва. Висновки, отримані у 

результаті проведеного дослідження допоможуть при виборі способу 

удосконалення комунікаційної компетентності працівників, та подальшому 

розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності установи. 

Апробація результатів магістерської роботи. Результати роботи 

оприлюднені у виступі на таких науково-практичних заходах: науково-

практичній конференції «Лісабонський договір – 10 років після набуття 

чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС?» (2 грудня 2019 р.); IV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи 

розвитку культурологічної науки в Україні» (27-28 березня 2018 р.). 

Публікації до роботи. Основні положення магістерської роботи 

опубліковано у двох наукових працях, а саме у тезах до конференцій: 

1). Гарбар В.І. Досвід Європейського Союзу щодо вдосконалення 

управління у сфері місцевого самоврядування на демократичних засадах // 

Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у 

функціонуванні ЄС? : науково-практична конференція : тези доп., 

м. Миколаїв, 2 грудня 2019 р. / ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 

С. 213 – 216. 

2). Гарбар В.І. Діяльність веб-сайтів органів державної влади, 

спрямовані на забезпечення реалізації інформаційного права громадян / 

В.І. Гарбар, Т.М. Борко // Стан та перспективи розвитку культурологічної 

науки в Україні : IV Всеукраїнська науково-практична конференція : тези 

доп., м. Миколаїв, 27-28 березня 2018 р. / ВП МФ КНУКіМ. –Миколаїв, 
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2018. – С. 40–42. - Режим доступу: 

https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/kultura_2018_2-.pdf. 

Структура роботи визначається загальною концепцією, метою, 

завданнями та логікою дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів (дев’яти параграфів), висновків, списку використаних джерел (93 

найменування). Загальний обсяг роботи 112 сторінок, з яких обсяг основного 

тексту – 97 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

1.1. Понятійно-категорійний апарат проблеми інформаційно-

комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування 

 

Інформаційні та телекомунікаційні технології – один з найбільш 

динамічних сегментів української економіки. У 2018 р. на тлі падіння ВВП на 

3% ІКТ-галузь продемонструвала високий темп приросту доданої вартості 

(28%). В даний час на ІКТ припадає приблизно 3,9% ВВП країни (в ВВП 

найбільш розвинених країн частка ІКТ в даний час складає від 8 до 12%). 

Галузь ІКТ не вимагає значних вкладень в основні засоби. Середній вік 

співробітників в компаніях галузі не перевищує 30 років. У найближчі 10 

років сферу інформаційних технологій на території України очікує стрімке 

зростання, на думку І.М. Вєтлугіної [19]. 

Впровадження інформаційних технологій робить істотний вплив на 

продуктивність праці. Галузі, які інтенсивно використовують інформаційні 

технології, зростають в 1,7 рази швидше, ніж в середньому в економіці. Так, 

обслуговування клієнтів через мережу Інтернет дозволяє 

середньостатистичному банку скоротити трудові  витрати в 8-9 разів 

порівняно з традиційним обслуговуванням. Інформаційні технології значно 

зменшують трудомісткість керування дорожнім рухом, роздрібною 

торгівлею, логістикою. Дослідження показують, що в максимальному ступені 

зростання валового внутрішнього продукту на душу населення ряду 

розвинених країн пов’язаний саме з впровадженням інформаційних 

технологій в економіку [19]. 
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У доповіді Генеральної асамблеї ООН від 16 травня 2011 р. доступ до 

інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет віднесений до базових 

(або невід’ємних) прав людини, а обмеження доступу до інформаційно-

телекомунікаційної мережі Інтернет і поширенню інформації визнано 

порушенням базових прав людини [35]. Вважаємо, що цим знана міжнародна 

організація визнає важливість Інтернету для розповсюдження інформації в 

світі і розвитку демократичних цінностей. 

Інформаційні технології дають можливість підвищити якість надання 

державних послуг. В цілому ІКТ дозволять підвищити продуктивність праці 

в економіці і більш ефективно задіяти потенціал віддалених територій. Для 

України це означає також можливість застосування нових форм організації 

роботи, включаючи розподіл завдань між групами і роботу поза офісом, і 

управління підприємствами з використанням систем планування ресурсів 

підприємства (enterprise resource planning, ERP), електронної бухгалтерії і 

документообігу, а також систем підтримки прийняття рішень [19]. 

Слід відзначити, що будь-яка діяльність людини ґрунтується на 

інформації. Інформація в є головним предметом і результатом управління і 

одним з найважливіших інструментів управління будь-яким закладом або 

установою, тому вона має особливе значення й для публічного управління. 

Інформація – основа роботи будь-якого керівника. Керівник визначає 

весь порядок роботи з нею: свій особистий і структурні підрозділи. 

Створивши систему свого особистого інформування, керівник користується 

результатами своєї роботи. При добре налагодженій і функціонуючій системі 

керівник може приймати ефективні рішення. У разі поганої роботи системи 

керівник «не бачить» ситуації [36]. 

Надаймо визначення поняттю «інформація». Інформація – сукупність 

відомостей про процеси, що відбуваються всередині установи і в її оточенні, 

що зменшують невизначеність управління і прийняття рішень. Основою 

інформації є вербальна та невербальна формалізована документована 

інформація, зафіксована на різних видах носіїв інформації [74]. 
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Так як інформація – це предмет, засоби і результат діяльності, то 

відповідно зміст діяльності можна розглядати як сукупність процесів 

перетворення і руху інформації, що включають в свій склад пошук, 

отримання, придбання, збір, аналіз, зберігання, переробку, відображення, 

розмноження, передачу і видачу інформації з метою розробки (вироблення), 

прийняття (погодження), затвердження та реалізації рішень [62; 63]. 

Як наукова категорія інформація характеризується низкою ознак, до 

числа яких належить: 

- відома самостійність даних; 

- можливість її багаторазового використання, збереження у суб’єктів, 

що її передає чи отримує; 

- придатність до обробки, інтеграції і «стиснення» обсягу за рахунок 

видалення дублюючої, повторної і паралельної інформації; 

- доступність математичного аналізу; 

- системність, комунікативність [10; 80]. 

Інформацію класифікують за низкою позицій, зокрема: 

- за формою відображення (візуальна, аудіовізуальна, змішана); 

- за носіями (електронні, речові і т. д.); 

- за напрямком руху (вхідна та вихідна); 

- за джерелом (зовнішня і внутрішня); 

- за змістом, сферами діяльності організації (економічна, правова, 

технічна, управлінська та ін.); 

- за спектром застосування (одноцільова, багатоцільова); 

- за призначенням (звітна, оперативна); 

- за можливості закріплення і зберігання (інформація, що фіксується на 

носіях, що не фіксується (зберігається в пам’яті людей); 

- за роллю в управлінні (основна, допоміжна); 

- за ступенем готовності для використання (первинна, проміжна, 

кінцева); 

- за структурованістю (систематизована, несистематизована); 
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- за ступенем важливості (особливо важлива, цілком таємна, таємна); 

- за повнотою (часткова, комплексна); 

- за призначенням (універсальна, функціональна, індивідуалізована); 

- за характером споживання (постійна, змінна); 

- за ступенем надійності, якості (достовірна, ймовірно достовірна, 

недостовірна, ймовірна, помилкова); 

- за способами розповсюдження (усна, письмова, комбінована); 

- за формою подання (цифрова, літерна, кодована); 

- по можливості використання (необхідна, достатня, надлишкова); 

- за масштабами (державна, регіональна, місцева) [19; 40]. 

Подібна класифікація характерна і для управлінської інформації в 

діяльності органів місцевого самоврядування. Необхідно відзначити, що види 

інформації в діяльності органів місцевого самоврядування взаємопов’язані, 

взаємодіють між собою, трансформуються один в одного. Одна і та ж 

інформація часом виступає в різних видах. Вона може ускладнюватися і 

змінюватися, мати багатоступінчату будову, причому окремі групи, виділені 

в межах основного класифікаційної ознаки, можуть додатково розбиватися 

на підгрупи за приватними підставами і властивостями [40]. 

Інформацію в діяльності органів місцевого самоврядування прийнято 

класифікувати також за різними ознаками: 

- за часом – періодична, постійна, епізодична, випадкова; 

- за функціями управління – аналітична, оцінна, конструктивна, 

організаційна та ін.; 

- за джерелами надходження – внутрішня і зовнішня; 

- за цільовим призначенням – директивна, ознайомча, рекомендаційна, 

та ін.; 

- за роллю в процесі управління – звітна, планова, контрольна; 

- за ступенем перетворення – первинна, виробнича, узагальнена [14; 

30]. 

Існує також класифікація інформації. Розглянемо її детальніше. 
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Так, інформація в залежності від джерел надходження ділиться на 

внутрішню і зовнішню. 

Внутрішня інформація виникає як результат опису стану та діяльності 

органу місцевого самоврядування і використовується всередині нього для 

здійснення процесів прийняття рішень, оперативного управління, 

формування обліково-звітної документації, для видачі інформації в зовнішні 

організації. Використання її характеризується високим ступенем 

регламентованості як щодо надання, так і використання [74]. 

Зовнішня інформація – відомості з органу місцевого самоврядування, 

що беруть участь або активно впливають на процес управління. Змістовно 

вона близька внутрішньої інформації, описує (відображає) хід впливу, 

виступає у вигляді показників, відомостей, регламентована щодо змісту і 

часових параметрів. Цей вид інформації не схильний до контролю над 

джерелом і формою повідомлень; уніфікація і стандартизація повідомлень 

зовнішнього середовища також неможливі і необхідний спеціальний апарат 

для попередньої обробки зовнішньої інформації, тривалого її зберігання і 

різноманітного використання первинних документів [74]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в діяльності органів 

місцевого самоврядування присутня і внутрішня, і зовнішня інформація. 

Обидва типи інформації відіграють важливу роль в процесі функціонування 

органів місцевого самоврядування. На нашу думку, для органів місцевого 

самоврядування внутрішня і зовнішня інформація є однаковими за ступенем 

важливості, і в поєднанні утворюють необхідну інформаційну платформу для 

прийняття найбільш ефективних управлінських рішень. 

У практичній діяльності органів місцевого самоврядування виділяють 

три рівня інформації: 

- адміністративно-управлінський рівень; 

- рівень колективно-колегіального управління; 

- рівень самоврядування [40]. 

Ці три рівня інформації діяльності органів місцевого самоврядування 
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представлені в таблиці 1.1. 

Кожному з цих рівнів відповідає свій, цілком певний набір необхідної 

інформації на основі принципу оптимальної достатності. 

Таблиця 1.1 

Рівні основних потоків інформації в діяльності органів місцевого 

самоврядування 

Рівень 

Зовнішня 

регламентуюча 

інформація 

Внутрішня 

регламентуюча 

інформація 

Координатор 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

о
-

у
п

р
ав

л
ін

сь
к
и

й
 

Закони та 

нормативні акти, 

накази і 

розпорядження 

управління освіти, 

приписи 

інспектуючих 

органів 

Статут, правила 

внутрішнього 

трудового розпорядку, 

колективний договір, 

положення, рішення, 

результати 

внутрішнього контролю 

Директор 

К
о

л
ек

ти
в
н

о
-

к
о

л
ег

іа
л
ьн

и
й

 

Закони та 

нормативні акти 

Статут, правила 

внутрішнього 

трудового розпорядку, 

колективний договір, 

положення, рішення  

Уповноважений 

представник 

трудового 

колективу 

С
ам

о
в
р

яд
у

в
ан

н
я
 

Локальні акти, 

рішення 

адміністрації 

Рішення засідань, 

зборів  

Уповноважені 

представники 

громадськості 

 Джерело: [79]. 

За різнорівневою організацією потоків управлінської інформації одна і 

та ж інформація може бути внутрішньою по відношенню до одного і 

зовнішньою по відношенню до іншого. Функціональна класифікація видів 

інформації в діяльності органів місцевого самоврядування представлена у 

таблиці 1.2. 

Інформація виконує в діяльності органів місцевого самоврядування ряд 

завдань: 



15 
 

- обслуговує функції управління – від підготовки та прийняття рішення 

до підведення результатів його виконання; 

- пов’язує підрозділи закладу і забезпечує контакти з зовнішнім 

середовищем; 

- забезпечує рух до заданої мети, дозволяючи вибрати певну лінію 

поведінки [29]. 

Таблиця 1.2  

Функціональна класифікація видів інформації в діяльності органів 

місцевого самоврядування 

Вид інформації Керуюча система Керована підсистема 

Оперативна (щоденна, 

щомісячна, за 

підсумками перевірок, 

півріччя) 

Виявлення відхилень, 

що намітилися 
Своєчасна реакція 

Стратегічна (тематична 

і підсумкова) 

Аналіз результатів 

діяльності, реалізації 

програм, директивні 

документи 

Аналіз результатів 

роботи за рік, рішення 

рад 

 Джерело: [30]. 

Джерелами, що об’єктивно породжують інформацію в діяльності 

органів місцевого самоврядування, можуть бути: 

- норми законодавчих актів; 

- звернення громадян в установи щодо реалізації своїх законних 

інтересів і прав; 

- обов’язкові вказівки вищих органів, що підлягають виконанню і 

забезпечують реальність адміністративного управління (директивна 

управлінська інформація); 

- факти, відносини, які виявляються в процесі контролю, які 

відображають стан керованих об’єктів, а також рівень функціонування 

керуючих компонентів (інформація про зворотні зв’язки в процесах 

адміністративного управління); 
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- проблемні, конфліктні, екстремальні та інші складні ситуації, які 

потребують оперативного і активного втручання адміністративних органів і 

посадових осіб [36]. 

Джерела і споживачі інформації, інформаційні канали для передачі 

інформації утворюють інформаційний контур. 

Під інформаційною системою розуміється сукупність технічного, 

програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, 

призначеного для того, щоб своєчасно забезпечувати належних людей 

належною інформацією [36]. 

Слід надати визначення, що таке «інформаційне забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування». Так, інформаційне 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування – сукупність 

специфічних ресурсів, процесів і технологій, призначених для вирішення 

певних завдань. Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування здійснюється наданням необхідної інформації в потрібне 

місце на основі встановлених процедур із заданою періодичністю [39; 40]. Це 

визначення є найбільш універсальним і повним, на нашу думку. 

Інформаційне забезпечення передбачає створення найбільш 

сприятливих умов для ефективного поширення інформації. 

Завдання інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування полягають в наступному: 

- задоволення інформаційних потреб; 

- визначення та відбір джерел інформації; 

- правильна інтерпретація і систематизація отриманих даних; 

- перевірка достовірності, повноти і несуперечності даних; 

- виключення дублювання інформації; 

- представлення даних в єдиному і зручному для сприйняття форматі; 

- багаторазове використання отриманої інформації; 

- постійне оновлення даних [34]. 

На наш погляд, найбільш важливими завданнями сучасного 
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інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування є 

організація інформації на всіх етапах її виникнення, перетворення, передачі і 

сприйняття. що забезпечує рішення необхідних завдань в системі управління. 

Таким чином, інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування здійснюється в рамках інформаційної системи установи 

(інформаційного контуру) шляхом використання недокументованої і 

документованої інформації, а також на основі неформалізованих (особистих) 

знань співробітників, за допомогою спеціальних технологій збору, передачі, 

зберігання, обробки і надання інформації. 

В основі термінів «комунікативні технології» та «комунікаційні 

технології» лежить загальне родове поняття – «комунікація», яке походить 

від латинського слова communication (зв’язок, повідомлення) і позначає «тип 

активної взаємодії між об’єктами будь-якої природи, що передбачає 

інформаційний обмін» [34]. 

Виходячи із загального походження, часто зазначені терміни 

використовуються в наукових джерелах як синоніми, але все ж поняття 

«комунікативні технології» частіше зустрічається в соціології та управлінні, 

тоді як термін «комунікаційні технології» частіше використовується при 

описі комп’ютерних систем, систем зв’язку, телекомунікації та трактується 

як «інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)». Так, згідно з ГОСТ Р 

52653-2006 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Терміни та 

визначення», інформаційно-комунікаційна технологія – це інформаційні 

процеси і методи роботи з інформацією, що здійснюються із застосуванням 

засобів обчислювальної техніки і засобів телекомунікації [39]. Відповідно до 

такого підходу розмежування сутності досліджуваних термінів виділимо їх 

головні відмінності. Основні відмінності термінів «комунікативні технології» 

та «комунікаційні технології» наведені в таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Основні відмінності термінів «комунікативні технології» та 

«комунікаційні технології» 

Характеристика Комунікативні технології Комунікаційні технології 

Мета Забезпечення 

взаємозв’язку, обміну 

інформацією 

Забезпечення високої якості і 

безпеки передачі інформації 

по різним каналам зв’язку 

Головні об’єкти Люди, організації як 

об’єкти комунікації 

Матеріальні предмети, які 

здійснюють обробку, 

передачу інформації 

Головні дії Обмін інформацією, 

рішення проблеми, 

поліпшення взаємодії 

Формування інформаційного 

каналу зв’язку, розміщення 

інформації в інформаційному 

каналі, передача інформації з 

інформаційного каналу 

Канал реалізації Будь-який (особистий 

контакт, публічні виступи, 

ЗМІ і т. д.) 

Комп’ютерні мережі, 

апаратні канали зв’язку 

(телефон, факс), 

телекомунікації і т. д. 

Джерело: [5] 

Таким чином, терміни «комунікативна технологія» і «комунікаційна 

технологія» тісно пов’язані і тому часто використовуються як синоніми. При 

цьому можна виділити ряд відмінностей зазначених понять. Так, метою 

комунікативних технологій є забезпечення взаємозв’язку, обміну 

інформацією, тоді як комунікаційні технології спрямовані на забезпечення 

високої якості і безпеки передачі інформації різними каналами зв’язку. 

Відповідно, головними об’єктами комунікативної діяльності виступають 

люди і організації як об’єкти комунікації, тоді як в комунікаційних 

технологіях головними є матеріальні предмети, які здійснюють обробку, 

передачу інформації [46]. 

У комунікативній діяльності використовуються будь-які канали 

реалізації взаємодії (особисті контакти, публічні виступи, ЗМІ і т. д.), тоді як 

в комунікаційних технологіях використовуються комп’ютерні мережі, 

апаратні канали зв’язку (телефон, факс), телекомунікації і т. д. Разом з тим, 

сьогодні ефективна комунікативна діяльність державних органів неможлива 
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без впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

значно зближує досліджувані поняття. 

У сфері державного і муніципального управління під соціально-

комунікативної технологією прийнято розуміти цілеспрямовану системно 

організовану діяльність з управління комунікацією соціального суб’єкта, яка 

спирається на певний план (програму дій) та спрямована на розв’язання будь-

якого соціально-значущого завдання [33; 42]. Це визначення, на нашу думку 

максимально повно віддзеркалює сутність соціально-комунікативної 

технології у сфері державного і муніципального управління. 

Як правило, в рамках діяльності органів державної влади комунікативні 

технології вивчаються в контексті зв’язків з громадськістю, в рамках PR-

комунікацій. В основі комунікативної діяльності сучасних органів державної 

влади лежить взаємодія з різними групами громадськості (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 Схема PR-комунікацій 

Джерело: [33] 

Так, суб’єкт PR-комунікації (державна структура) взаємодіє з такими 

об’єктами PR: населення; громадські організації, спілки, фонди тощо; ЗМІ; 

політичні опоненти; власний персонал та іншими об’єктами. 

В залежності від об’єкта комунікативного впливу все комунікативні 

технології органів державної влади можуть бути класифіковані на дві основні 

групи:  

- зовнішні комунікативні технології (спрямовані на громадськість, 

ЗМІ);  
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- внутрішні комунікативні технології (спрямовані на власний 

персонал) [36]. 

Комунікаційні технології органів державної влади базуються на 

інформаційно-комунікаційному інструментарії, який включає в себе технічні 

засоби, програмне забезпечення та інформаційні ресурси. В технічні засоби 

входять комп’ютерні, комунікаційні засоби і засоби аудіовізуальної фіксації. 

Цей програмний продукт включає не тільки програми функціонування 

комп’ютера, але і телекомунікаційних засобів, а також прикладні 

програми [42; 50]. 

Відповідно до призначення інформаційно-комунікаційних технологій 

органів державної влади їх підрозділяють на:  

- технології підтримки прийняття рішень; 

- вироблення управлінських рішень, автоматизоване прийняття або їх 

відхилення; 

- технології автоматизації процесу вибору альтернатив;  

- технології обробки даних – для задач або інформації, яка постійно 

повторюється;  

- технології управління;  

- експертні системи – для вирішення проблем, які виникають, щоб 

уникнути конфліктних ситуацій, інформація про можливі шляхи вирішення, 

отримання певних консультацій, порад;  

- технології автоматизованого офісу – для зв’язку працівників органів 

державної влади, для передачі, обробки, зберігання інформації [18]. 

У науковій літературі підкреслюється, що головний потенціал 

зростання ефективності державного управління безпосередньо пов’язаний 

саме з впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій, в 

першу чергу, з концепцією «електронного уряду», або «електронної 

держави» [18].  

В цілому, сьогодні ефективність комунікативних технологій багато в 

чому залежить від ступеня впровадження інформаційно-комунікаційних 
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технологій. Це ще більше зближує досліджувані терміни, їх сутність, цілі та 

механізми. Так, комунікативна діяльність державних структур сьогодні не 

може бути ефективною без використання нових комунікаційних технологій, 

заснованих на передачі інформації по каналах мережі Інтернет.  

 

1.2. Комунікація як засіб побудови довіри до органів місцевого 

самоврядування у період проведення реформ 

 

Одним з фундаментальних законів сталого і позитивного розвитку 

держави є позитивний образ органів державної влади, сформований на 

високому і стабільному рівні довіри з боку громадян і суспільства, а також 

репутація, відповідальність і надійність цієї влади. Цілеспрямована системно 

організована діяльність з управління комунікацією, здійснювана органом 

державної влади, спрямована на підвищення довіри до неї, ґрунтується на 

моральному консенсусі громадян і суспільства в цілому. 

Феномен довіри за Н. Луманом виникає в суспільстві на основі 

довірчих і взаємопов’язаних комунікаційних процесів, які в свою чергу 

формують і підтримують громадську систему та її підсистеми [50].  

Вітчизняними авторами питання формування довіри розглядаються в 

сукупності взаємодії і взаємовпливу всіх суспільних систем: політичної, 

соціальної, економічної та духовної. 

Продуктивність і ефективність роботи державних комунікативних 

структур в великій мірі визначається грамотністю і якістю системи 

управління цими структурами, а головна мета комунікативної діяльності – 

формування та вдосконалення механізму реалізації інформаційних каналів як 

основного потенціалу та ресурсу проведення внутрішньої і зовнішньої 

політики держави. 

Довіри до конкретних управлінських діячів також неможливо досягти 

без постійно діючого відкритого взаємного каналу комунікації між ними і 

суспільством. Соціальні комунікації починають формуватися між суб’єктами, 
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що знаходяться на відстані один від одного, вони трансформуються в 

«дистанційні» відносини. Таким чином, в рамках подібних просторово-

часових, розділених і «дистанційних» комунікаціях феномен довіри, на 

думку Е. Гідденса, починає грати велику роль [25; 50]. 

Феномен довіри і розуміння з боку громадян і суспільства може бути 

сформований і досягнутий тільки при наявності об’єктивної та актуальної 

інформації з боку держави і її спеціалізованих інформаційних структур про 

внутрішню і зовнішню політику держави, а сама інформаційна політика 

держави характеризується транспарентністю, відкритістю і не містить 

завуальованих підходів які приховують справжню суть інформації [50]. 

Інформаційно-комунікаційні ресурси і можливості інститутів 

державної влади полягають не тільки в наявності ефективних комунікаційних 

каналів, але і в здатності спілкуватися з населенням, роз’яснювати 

громадянам і суспільству свої плани, рішення, чути і аналізувати запити 

різних соціальних груп і громадських інститутів. У разі відсутності в 

діяльності органів державної влади прозорості та своєчасного інформування 

громадян і суспільства про найближчі перспективи і очікувані результати, в 

суспільстві виникають передумови до відчуження населення від інститутів 

державної влади і, як наслідок, народжується недовіра до урядових програм і 

проектів, і в цілому, до державної політики [72; 79]. 

Комунікації з органами влади є одним з основних напрямків діяльності 

з формування довіри до них. Такі комунікації повинні здійснюватися на 

основі стратегії комунікаційного менеджменту, спрямованої на формування 

позитивного сприйняття будь-якого об’єкта з метою зміцнення довіри і 

налагодження взаємовигідної результативного співробітництва бізнес-

корпорації, соціального інституту або громадської організації з органами 

державної влади [83]. 

Соціальна комунікаційна технологія – це цілеспрямована системно 

організована діяльність з управління комунікацією соціального суб’єкта, яка 

спирається на певний план (програму дій) і спрямована на рішення якого-
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небудь соціально-значущого завдання [46]. Отже, соціальна комунікаційна 

технологія повинна використовуватися в місцевому самоврядуванні. 

Будь-які соціальні технології спираються на об’єктивну соціальну 

інформацію, що фактично перетворює соціальні технології в інформаційно-

комунікативні. Освоєння інформаційно-комунікативних технологій є також 

умовою переходу України від делегованої моделі демократії до 

комунікативної та транспарентної демократії обговорень, яка дозволить 

розширити участь громадян і цивільних інститутів суспільства в управлінні 

державою і зміцнить суспільну довіру до влади [11; 20]. 

Ми вважаємо, що завдяки встановленню постійного діалогу з 

громадянами за допомогою відкритих процесів вироблення політики, а також 

зміцнення здатності уряду вибирати самі відповідні політичні рішення грає 

ключову роль для відновлення контакту між державними органами і 

громадянами і для формування довіри та більш стабільному і стійкому 

просуванню держави. 

Історичний досвід людства показує, що авторитет позитивного права і 

влади, яка його створює, здобувається не тільки на громадській змові, не 

тільки на повноваженні законодавця, впливу його наказу і загрози, а, перш за 

все, на духовній правоті, або на змістовної вірності наказів і норм, які 

видаються. Саме ця духовна вірність є завжди найкращою запорукою того, 

що авторитет права і влади буде дійсно визнаний правосвідомістю народу і 

що їх політична міцність з’єднається з життєвою продуктивністю [10; 44]. 

Процес формування довіри до інститутів державної влади базується на 

комплексному сприйнятті якості реалізації державними структурами 

професійних і морально-духовних характеристик, які доповнюються такими 

релевантними показниками суспільства і громадян як сумлінність, щирість, 

чесність і компетентність. 

Американський філософ і політолог Ф. Фукуяма стверджує, що довіра 

суспільства до влади ґрунтується на моральному консенсусі громадян, 

зокрема, і суспільства, в цілому. Ф. Фукуяма інтерпретує довіру як основну і 
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ключову іпостась сучасного розвиненого суспільства, яка проявляється як на 

міжособистісному рівні, так і на рівні соціальному, включно з довірою до 

суспільних інститутів і державі в цілому [90]. 

Як уже зазначалося, однією з умов стабільності і розвитку країни є 

довіра суспільства до органів державної влади. Однак, суспільної довіри і 

одного з елементів його багатофункціонального статусу – політичної довіри, 

неможливо досягти без постійно діючого відкритого взаємного каналу 

комунікації між владою і суспільством. 

Феномен довіри громадян і суспільства до органів державної влади, з 

одного боку, є індикатором ефективності державної влади, а з іншого боку, 

являє поступальний ресурс і своєрідне джерело сили державної влади. 

Загальновідомо, що при падінні довіри до державної влади відбувається 

ускладнення соціального середовища, підвищується рівень ризику 

планомірного розвитку держави, виникає загроза появи хаотичності і 

розбалансованості соціально-економічних, духовних і політичних засад 

суспільства [37]. 

Підвищення рівня суспільної довіри до діяльності органів державної 

влади є одним з ключових напрямків розвитку системи управління 

української держави. Історично склалося, що питання, пов’язані з феноменом 

довіри досліджувалися в рамках соціокультурних досліджень, в етичних, 

соціально-філософських, релігійних роботах, і в коло соціологічного 

дискурсу це питання увійшло в другій половині XX ст. [39]. Інтерес до 

довіри як до особливої форми відносин між індивідами і соціальними 

групами був пов’язаний з відходом від інституційно-структуралістської 

методології, і перенесенням пізнавальної установки на особливі соціальні 

об’єкти – культуру, моральність, мораль, довіру. Таку можливість дають нові 

комунікаційні технології в силу своїх специфічних характеристик 

(незалежність, інтерактивність, мультимедійність тощо). 

Інститути державної влади повинні дотримуватися політики 

ефективної реалізації цього ресурсу, сфокусувати свою діяльність на 
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розробці та здійсненні цілісної і єдиної комунікаційної технології, яка 

забезпечить реалізацію комунікаційних потреб громадянина і суспільства. 

Відповідно, питання створення та роботи надійної і стабільної системи 

загальнодержавного інформаційного простору повинні бути захищені від 

негативного впливу зовнішніх факторів [32; 33]. 

У соціологічному контексті довіра розглядається як специфічна галузь 

свободи, як феномен соціальної дійсності і реальності людського буття на 

двох рівнях: на міжособистісному рівні і на рівні суспільства [50]. 

У період великих соціальних потрясінь, глобальних змін в способі 

життя сучасної людини, наростанні кризових явищ в повсякденному житті 

збільшується потреба в залученні соціології як науки до тих аспектів 

соціальних взаємодій, які пов’язані з культурою, моральністю, мораллю, 

довірою. Довіра позиціонується як один з основних елементів комунікацій, 

який формує соціальну платформу очікувань і поглядів у суспільстві. Довіра 

створює певні рамки для людської поведінки в суспільстві з урахуванням 

сформованих законів, норм і традицій, сприяє створенню стійкої, зрозумілої і 

передбачуваної соціальної сфери. Довіра до іншої людини, суспільства і 

державній політиці в сукупності формує ключові елементи громадянського 

суспільства [82]. 

З точки зору Н. Лумана, довіра є принциповим індикатором розвитку 

сучасного суспільства, а рівень і якість довіри до державних інституцій в 

суспільстві є необхідною умовою для розвитку соціальних комунікацій. 

Комунікації в цілому, і комунікаційні канали, зокрема, лежать в основі 

формування і функціонування соціальних систем [23]. 

Представник англійської школи соціології Е. Гідденс розглядає довіру 

як важливу характеристику епохи «постмодерніті», для якої характерні 

складність, невпевненість і ризик. Сучасна епоха «постмодерніті» 

характеризується підвищенням значення рефлексії і саморефлексії, зміною 

системи цінностей людини. Він розглядає феномен влади як можливість 

індивіда трансформувати навколишній світ. Соціальні комунікації починають 
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формуватися між індивідами, що знаходяться на відстані один від одного і 

трансформуються в «дистанційні» відносини. Таким чином в рамках 

подібних просторово-часових, розділених і «дистанційних» комунікаціях 

феномен довіри, на думку Е. Гідденса, починає відігравати велику роль [50]. 

Ф. Фукуяма у своїй концепції стверджує, що феномен довіри є одним з 

базових характеристик сучасного суспільства. Крім цього, Ф. Фукуяма 

позиціонує довіру як «очікування того, що члени цієї спільноти будуть вести 

себе нормально і чесно, проявляючи готовність до взаємодопомоги 

відповідно до загальноприйнятих нормам» [90]. 

З точки зору Ф. Фукуями, довіра є ключовою характеристикою 

розвиненого людського суспільства, яка проявляється як на індивідуальному 

рівні, так і на рівні соціальному (довіра до суспільних інститутів і держави в 

цілому). Ф. Фукуяма, розкриваючи феномен довіри, фокусує на цьому увагу і 

підкреслює, що саме феномен довіри детермінує розвиток і прогрес 

суспільства і держави, а успіх «самореалізації» окремо взятого суспільства 

залежить не від «невидимої руки ринку», не від ринкових принципів і законів 

і технологій, а від «рівня довіри, існуючого в суспільстві» [90]. 

Польський соціолог П. Штомпка, вважає, що нові елементи 

соціального розвитку, що виникають під впливом ускладнення і 

ризикогенних соціальних процесів і явищ, зростання невизначеності в 

соціальних комунікаціях, значно збільшують роль і значення сутності 

феномену довіри до поведінки людини в суспільстві. Він стверджує, що 

«довіра чи недовіра – це свого роду ресурси, капітал, який ми наводимо в 

дію, роблячи ставки в цьому безперервному азарті контактів з іншими 

людьми» [33; 83]. 

Таким чином, на думку П. Штомпки, тільки довіра і ніщо інше може 

мінімізувати невпевненість людини, знизити її рівень сумнівів і скептицизму, 

«впоратися з неясним майбутнім, в якому ми не впевнені» [33]. 

У вітчизняній науковій літературі можна зустріти різні тлумачення і 

підходи до розуміння феномену довіри, його класифікації і типології. 
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Так, зокрема, в рамках своєї концепції А. А. Дворянов вважає, що 

одним з найбільш конструктивних принципів з точки зору створення 

феномена довіри є його принцип суб’єктно-об’єктної конструкції. Він 

виділяє конкретну сукупність видів довіри, що розрізняються за такими 

критеріями: типом суб’єктів; типом об’єктів; сферою; категорією; рівнем; 

радіусом; статусом; масштабом; часовими рамками; ситуацією; джерелами; 

початком процесу; засобами або діями; інтенсивністю; спрямованістю; 

конфігурацією; сукупністю і характером факторів, що впливають; 

характером протікання; емоційною формою прояву; станом; наслідками; 

ступенем охоплення наслідків; соціокультурною основою [31]. 

Отже, у концепції А. А. Дворянова феномен довіри розглядається в 

сукупності взаємодії і взаємовпливу всіх громадських систем: політичної, 

соціальної, економічної та духовної.  

Дослідниця Ю. М. Копилова в своїх дослідженнях розглядає феномен 

політичної довіри як ключову форму створення і зростання соціального 

статусу інститутів державного управління. Вона виділяє тісний зв’язок і 

взаємозалежність, з одного боку, між довірою з боку громадян і суспільства і 

якістю управління державних структур, з іншого боку. Від ступеня 

ефективності діяльності державного управління та задоволеності населення 

цією діяльністю залежить авторитет влади, рівень її впливу в суспільстві. 

Таким чином, Ю. М. Копилова робить висновок, що рівень ефективності 

діяльності інститутів державної влади корелюється зі ступенем задоволення 

суспільством і громадянами і безпосередньо впливає на види і рівень довіри 

до державних інституцій влади. Вона вважає за необхідне наголосити на 

ключових критеріях появи і формування довіри громадян до структур 

державної влади. Вона класифікує ці критерії в наступній ієрархії: 

- надійність органів державної влади в очах населення; 

- розуміння громадянами важливості функцій владних структур; 

- спільність цілей, цінностей та інтересів сторін; 

- певна ступінь відкритості, прозорості намірів [34]. 
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У даний час різноманіття тлумачень феномена довіри визначається і 

обумовлюється рядом причин, визначених соціокультурними та історичними 

факторами, особливостями наукових дисциплін і методологій та іншими 

підходами. 

Таким чином, засадничими елементами при визначенні феномена 

довіри є: 

- феномен довіри є необхідним структурним елементом в 

життєдіяльності суспільства і індивіда;  

- феномен довіри визначається багатофакторною природою 

походження і являє собою багаторівневу внутрішню структуру. 

На певному етапі розвитку перед державною владою виникла ситуація, 

коли не тільки суспільство і політичні інститути виявилися в залежності від 

державних структур, а й самі інститути державної влади виявилися 

залежними від суспільства і інститутів громадянського суспільства. В 

сучасній державі державні структури не можуть повноцінно функціонувати і 

виконувати свої обов’язки, не беручи до уваги інтереси і запити суспільства і 

громадян, які не взаємодіють на паритетних засадах з інститутами 

громадянського суспільства, не отримують їх підтримки і схвалення при 

обговоренні і прийнятті рішень з основних важливих питань життя 

суспільства і держави. Як реакція на цю ситуацію держава і його владні 

структури сформували певні правила взаємин між громадянами, 

суспільством і державою через комунікативні канали. 

Створення і розвиток комунікацій як свого роду громадського 

інформаційного сполучного елемента регулювання взаємовідносин між 

державою і суспільством, фокусують увагу і концентрують зусилля на 

координацію і узгодження запитів держави з інтересами і сподіваннями 

суспільства і громадян. Відповідно такі питання зажадали створення в 

державних органах спеціальних інститутів, що відповідають за системну 

роботу з налагодження і підтримки актуального, постійно діючого 



29 
 

інформаційного діалогу між державою, громадянами, суспільством та 

інститутами громадянського суспільства [31]. 

Необхідно відзначити, що феномен довіри і розуміння з боку громадян 

і суспільства може бути сформований і досягнутий тільки при наявності 

об’єктивної та актуальної інформації з боку держави та її спеціалізованих 

інформаційних структур про внутрішню і зовнішню політику держави, а сама 

інформаційна політика держави характеризується транспарентністю і 

відкритістю і не містить завуальованих підходів. 

Таким чином з’явилися служби public relations (PR) як ланка 

управління громадською думкою, вибудовування взаємин суспільства і 

державних органів або комерційних структур, в тому числі для об’єктивного 

осмислення соціальних, політичних або економічних процесів. 

Треба відзначити, що сьогодні змінюється конфігурація взаємин 

суспільства і держави: тлумачення і визначення демократії, політичних прав і 

свобод громадян та суспільства наповнюється новим змістом. Відзначається 

зростання громадянської активності, люди хочуть брати активну участь не 

тільки в виборчих кампаніях, вони хочуть і прагнуть бути залученими в 

обговорення актуальних питань державної політики, формувати громадську 

думку щодо оцінки ефективності роботи органів державної влади. Всі ці 

цивільні прояви та ініціативи диктують і формують необхідність в розробці і 

застосуванні абсолютно нових форм і технологій взаємодії інститутів 

державної влади і громадян, інститутів громадянського суспільства та 

громадських об’єднань і, відповідно, створюють нові виклики і ставлять 

абсолютно нові завдання перед PR-структурами державних інститутів 

управління і іншими державними комунікаційними службами з формування і 

підтримки необхідного рівня довіри до державних інституцій і структурам 

державної влади. 

Слід зазначити, що методи, технології і механізми діяльності в галузі 

взаємодії з громадськими організаціями та громадянами в інститутах 

державної влади мають мультиплікаційний ефект, вони набагато 
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різноманітніше і складніше, ніж в інших областях життєдіяльності 

суспільства і, отже, вимагають від фахівців PR-структур якісних професійних 

компетенцій, високого професіоналізму та великого обсягу знань, умінь і 

навичок. 

Таким чином, існує залежність між рівнем державного управління та 

специфікою та особливостями PR структур. Так, наприклад, на первинному 

рівні управління в місцевих і муніципальних органах влади в основному 

реалізується комунікативна функція, а спілкування з населенням реалізується 

на постійній і організованою платформі. Що стосується державного рівня, то 

тут робота в основному концентрується на взаємодії із засобами масової 

інформації з урахуванням прогностичної та аналітичної діяльності 

комунікаційних структур [66]. 

Отже, участь органів (служб) зв’язків з громадськістю та у цілому 

системи громадських зв’язків в державному управлінні можна 

охарактеризувати як сприяння державі у вирішенні об’єктивних протиріч між 

плюралізмом політичної сфери суспільства і цілісністю державної влади. 

Відповідно до загальнодемократичних тенденцій суспільного розвитку 

державні служби повинні удосконалюватися і сприяти формуванню 

громадянського суспільства, для чого пріоритетним напрямком є 

налагодження прямих і зворотних зв’язків з громадянами [15]. 

Ми можемо до основних функціональних завдань PR в системі 

державного управління віднести: 

- участь в демократизації державного управління; 

- сприяння становленню громадянського суспільства. 

PR-структури державної влади переслідують конкретні цілі: 

- забезпечення гласності, прозорості та відкритості в роботі; 

- забезпечення зв’язків з громадянами та їх об’єднаннями; 

- допомога співпраці з громадянами, їх об’єднаннями в розробці та 

здійсненні програм рішень; сприяння у виконанні законодавства; 

- сприяння становленню інститутів громадянського суспільства. 
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Отже, створення і належний розвиток взаємодії влади та суспільства 

неможливий без довіри і розуміння громадськості, які можуть досягатися 

тільки при умові, що органи влади самі спрямовані на гранично допустиме 

доведення до суспільства правдивої інформації про свої дії і прийняті 

рішення, а також становище в країні.  

 

1.3. Досвід країн Європи у процесі вдосконалення механізмів 

інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування 

 

Кожній європейській державі притаманний інститут місцевого 

самоврядування, що нараховує, як правило, досвід століть. Однак початок 

XXI століття ознаменований кардинальними реформами майже у всіх країнах 

в сфері місцевого самоврядування. Винятком з цього не є і Україна разом з 

іншими колишніми соціалістичними країнами Центральної та Східної 

Європи. Основна проблема при здійсненні реформ місцевого самоврядування 

полягає не в тому, щоб зробити вибір між централізацією (одним з головних 

елементів якої є місцеве самоврядування) і децентралізацією, а в тому, щоб 

встановити оптимальний баланс між ними, максимально адекватний, що 

відповідає умовам тієї чи іншої країни. 

На рубежі тисячоліть в суспільному житті і політичному устрої Європи 

відбулися докорінні зміни. В її західній і центральній частині, незалежно від 

того, є держави членами Європейського Союзу чи ні, існує яскраво виражена 

тенденція до інтеграції в рамках Європейського Союзу, аж до створення 

єдиної європейської держави.  

До цього процесу європейської інтеграції долучається й Україна, яка 

реалізує державну євроінтеграційну політику протягом десятиліть, однак 

саме у 2014 р. після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

отримала шанс поглиблювати інтеграцію до можливого членства у цьому 

об’єднанні у майбутньому.  
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У країнах з розвиненою ринковою економікою існує різноманіття форм 

організації та видів діяльності місцевого самоврядування і муніципальної 

влади. У urban economics виділені моделі місцевого самоврядування, які 

сформувалися в Європі і поширилися в певних варіаціях по всьому світу. Їх 

формування було обумовлено національними особливостями відповідних 

товариств, ментальними відмінностями, тому в якості полярних моделей 

місцевого самоврядування прийнято виділяти англосаксонську і 

континентальну (романську) моделі [4]. 

Англосаксонська модель сформувалася в країнах з традиційним 

пріоритетом особистих інтересів над суспільними, значимістю особистих 

прав і свобод громадянина, і відрізняється максимальною самостійністю 

місцевого самоврядування (Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія, Індія). Виділимо основні інституційні характеристики цієї моделі: 

- місцеве самоврядування виступає як окремий інститут поза державної 

влади; муніципалітет є автономним територіальним утворенням, яке реалізує 

владні права; державні органи та муніципалітети працюють в зв’язаному, але 

не суміщеному режимі; 

- формальними і неформальними інститутами (законами, звичаями, 

судовими прецедентами) визначаються сфери компетенції муніципалітетів, і 

в цих межах місцева влада під свою відповідальність вирішують виникаючі 

проблеми; 

- вільний вибір жителів території видів і обсягів муніципальних послуг 

вважається більш важливим, ніж уніфікований набір соціальних послуг, що 

поставляється всім жителям країни; 

- пріоритетною є фіскальна автономія муніципалітетів, а не механізм 

вирівнюючої бюджетної забезпеченості; 

- державний контроль над діяльністю муніципалітетів здійснюється 

«третьою владою», а не спеціальними державними органами [38]. 

Континентальна модель місцевого самоврядування сформувалася в 

країнах з більш сильним державним апаратом (Франції, Італії, Іспанії, 
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Бельгії, країнах Латинської Америки, Близького Сходу, франкомовної 

Африки), тому система самоврядування в цих моделях доповнена 

елементами державного управління: 

- місцеве самоврядування виступає як орган державної влади – інститут 

виборності (автономії) доповнюється інститутом призначення 

(централізації); державні органи та муніципалітети працюють в зв’язаному 

режимі, при цьому створюються структури, одночасно підзвітні 

представницьким органам і вищим державним адміністраціям; 

- сфера компетенцій місцевого самоврядування обмежується мінливим 

контуром в залежності від пріоритетів реалізованої державою економічної 

політики, що обмежує автономію муніципалітетів; 

- забезпечення всіх жителів уніфікованим набором соціальних послуг 

вважається більш важливим, ніж вільний вибір жителів території видів і 

обсягів муніципальних послуг; 

- проведена політика зрівняльної бюджетної забезпеченості обмежує 

фіскальну автономію муніципалітетів [22]. 

Як будь-яка теоретична абстракція, в чистому вигляді названі дві 

моделі не існують. На практиці в країнах континентальної Європи 

функціонують моделі місцевого самоврядування, які перебувають хіба що 

між обома моделями. За своєю сутністю вони ближче до романської 

(континентальної) моделі, проте реальна автономія муніципалітетів в них 

зазвичай істотно вище. Дослідники відзначають, що рівень автономії 

муніципалітетів в континентальній Європі диференціюється по осі «Північ – 

Південь», досягаючи максимуму в країнах Скандинавії (Фінляндії, Данії) і 

Нідерландах. Очевидно, такий стан справ пов’язаний як з ментальними 

особливостями громадян різних європейських країн (рівень громадянських 

свобод і сприйняття індивідуалістичних цінностей вище в Північній Європі), 

так і з географічної специфікою (ступінь фізичного освоєння територій, 

щільність населення і комунікаційна доступність, навпаки, вище в південно-

європейських країнах) [22; 33]. 
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Саме такий напрямок і прагнення до створення європейської федерації 

зі спільною валютою і президентом Європи намічено Єдиним європейським 

актом 1986 року і Маастрихтським договором 1992 року [29]. 

Подібний розвиток подій не може не впливати на розвиток місцевої 

демократії, основи побудови і функціонування місцевого самоврядування, а 

також на те, як визначається і реалізується державна політика на 

національному, регіональному та місцевому рівні. У західноєвропейських 

країнах спостерігається постійне зіткнення інтересів з приводу того, в якому 

напрямку піде розвиток Європейського союзу, його базових цінностей і 

балансу влади всередині нього. Від вирішення цих та інших питань залежить 

майбутнє місцевого самоврядування і місцевих громад в кожному з 

європейських держав [22]. 

Як відомо, в країнах, що входять в Європейський союз, спостерігається 

велика різноманітність типів органів місцевого самоврядування – від 

невеликих, які об’єднують окремі населені пункти, до надвеликих міст, що 

включають в себе і місцевий, і регіональний рівні управління. Між країнами 

є істотні відмінності в повноваженнях між центром і місцями, між різними 

рівнями місцевого і регіонального управління. Однак при всіх відмінностях 

існують спільні інтереси та проблеми, які створюють необхідність для 

органів місцевого самоврядування Об’єднаної Європи концентрувати свої 

зусилля, координувати діяльність, встановлювати більш тісну співпрацю 

один з одним [22; 88]. 

Характерно, що місцева влада з самого початку була відсторонена від 

процесу прийняття рішень в рамках Європейського союзу і їй залишалося 

лише втілювати в життя значну частину загальноєвропейського 

законодавства. В даний час органи місцевого самоврядування змушені 

боротися за право брати участь в процесі як на національному рівні, так і на 

рівні Співтовариства в цілому. 

Протягом всієї історії розвитку ЄС йшов інтенсивний процес 

становлення різних структур та інститутів, що сприяють об’єднанню 
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місцевих властей європейських держав. Так, Міжнародний союз місцевого 

самоврядування був заснований в Генті (Бельгія) в 1913 р. для досягнення 

наступних цілей: сприяння поліпшенню добробуту громадян; підвищення 

ефективності місцевого самоврядування; вироблення загальних стандартів у 

діяльності місцевого самоврядування та місцевих служб; забезпечення 

міжнародного обміну досвідом та інформацією, а також налагодження 

особистих контактів між главами муніципальних утворень; збільшення числа 

рядових громадян, залучених до місцевого самоврядування [22]. 

Міжнародний союз місцевого самоврядування об’єднує асоціації 

місцевого самоврядування понад 70 країн. Особливими членами є центральні 

та регіональні міністерства, освітні та наукові установи, а також приватні 

особи, пов’язані з місцевим самоврядуванням, освітою і наукою. 

На сьогоднішній день на Європейському континенті моделлю 

управління визнана представницька демократія, суть якої полягає в тому, що 

особи, яких обрало населення, є представниками його інтересів. Незважаючи 

на те, що цей принцип – точка опори демократії, голосування не є єдиним 

інструментом, за допомогою якого громадяни беруть участь в управлінні 

державою. Громадські дебати, публічні зустрічі, кампанії, опитування, 

поради, петиції, ініціативи, гарячі лінії, засоби комунікації, веб-платформи – 

це всього лише короткий перелік тих механізмів, які використовують 

громадяни або органи уряду для забезпечення більш активної участі 

суспільства в управлінні. Ці механізми зближують уряд і громадян, крім 

цього вони дозволяють громадянам визначити пріоритети і цілі, переглянути 

дії обраних або призначених осіб і зажадати звіт [24]. 

Треба визначити, що участь громадян є однією зі складових прийняття 

рішення. У країнах Європейського Союзу, як і в країнах, що бажають 

вступити в нього, залученість громадян розглядається як один з 

фундаментальних елементів демократичного врядування. Демократія 

повинна дозволяти громадянам ефективно брати участь в управлінні, 

виносити важливі питання на порядок денний, висловлювати свою позицію 
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щодо того чи іншого питання, отримувати повну інформацію від урядових 

органів, впливати на уряд за допомогою різних механізмів контролю, в тому 

числі і виборів. Ці права і можливості повинні бути ефективними, мати силу, 

вони не повинні бути номінальними [21]. 

Для розвитку демократії в країні однією з важливих умов є здійснення 

ефективного самоврядування. Тому після здобуття незалежності багато з 

пострадянських країн змінили законодавство, внаслідок чого з’явилися нові 

норми про залучення громадян і незалежному прийнятті рішень місцевим 

самоврядуванням. 

Всесвітня асоціація залучення суспільства (International Association for 

Public Participation, IAP2) в 2007 році визначила 7 цінностей участі громадян 

(Core Values for Public Participation – CVPP): 

- процес участі громадськості базується на переконанні, що в 

ухваленні рішення мають право брати участь ті, кого це рішення 

безпосередньо стосується; 

- процес участі громадськості містить в собі гарантії, що внесок 

суспільства вплине на прийняття рішення; 

- участь громадськості сприяє стабільності процесу прийняття 

рішення, в якому будуть визнані і враховані потреби і інтереси всіх 

учасників, в тому числі осіб, які приймають рішення; 

- процес участі громадськості спрямований на всіх, хто зацікавлений в 

прийнятому рішенні і (або) кого воно потенційно стосується; 

- процес участі громадськості спрямований на забезпечення внеску 

учасників до прийняття рішення; 

- процес участі громадськості надає учасникам інформацію, яка 

дозволяє їм прийняти обдумане рішення; 

- у рамках процесу участі громадськості учасники отримують 

інформацію про те, яким чином було враховано їхню думку [26]. 
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Організація економічного співробітництва і демократії (OECD) вважає, 

що взаємодія уряду і громадян має різні прояви і складається з декількох 

елементів: 

1. Інформування – односторонні відносини, коли уряд надає і 

знайомить громадськість з інформацією. Це може відбуватися пасивним 

шляхом, тобто громадянин отримує інформацію після запиту; є також 

активний шлях, коли органи уряду самі поширюють інформацію (наприклад, 

проактивна публікація). 

2. Консультації – двосторонні відносини, коли громадяни оцінюють 

дії уряду заздалегідь або постфактум. 

3. Активна участь – партнерство між громадянами і урядом, яке 

засноване на таких стосунках, коли громадяни беруть активну участь у 

процесі прийняття рішень. У даній ситуації рішення приймають органи 

влади, проте громадяни за допомогою діалогу надають уряду або місцевим 

інститутам думки, альтернативи і напрямки [13]. 

Участь громадян у місцевому самоврядуванні і ступінь їх реального 

впливу на місцеві рішення значно залежить від того наскільки гарантований 

законодавством країни доступ громадян до інформації, яка існує в місцевому 

самоврядуванні. Згідно з Кодексом кращих практик для участі громадян в 

процесі прийняття рішень, прийнятому конференцією ІNGO, доступ до 

публічної інформації є основою для всіх наступних кроків в процесі 

прийняття політичних  рішень [29]. 

Додатковий протокол до Європейської хартії про місцеве 

самоврядування з прав участі в справах місцевої влади (2009) підкреслює 

важливість встановлення процедур для отримання доступу до офіційних 

документів органів місцевого самоврядування [22]. 

Рекомендація 113 (2002) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 

Європи з питань відносини між громадськістю, місцевими асамблеями і 

виконавчими органами в місцевій демократії підкреслює значення 
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інформованості громадян у розвитку місцевої демократії. В рекомендації 

зазначено:  

1. В національному законодавстві держав-членів слід передбачити 

загальне правило, відповідно до якого органи місцевого самоврядування 

повинні завчасно інформувати громадськість про свою загальну політику. 

2. Як можна більш широке висвітлення рішень і ведення 

обговорень, що відносяться до справ громади (за допомогою офіційних 

реєстрів, стендів для оголошень, веб-сайтів, місцевої преси, офіційних 

бюлетенів органів місцевого самоврядування, місцевого радіо і телебачення). 

3. Місцеві збори повинні проводити відкриті засідання, а закриті 

засідання повинні бути винятком з правила. 

4. Відповідно до національного законодавства органи місцевого 

самоврядування повинні відстоювати право громадян на доступ до 

адміністративних документів [35]. 

У своїй Рекомендації 113 (2002) про застосування статті 3.2 Хартії на 

основі 5-ої загальної доповіді про контролі за виконанням Європейської 

хартії місцевого самоврядування Конгрес місцевої і регіональної влади 

підкреслює, що з важливих питань, що становлять великий інтерес для 

місцевої громадськості, слід щоразу, коли це можливо, проводити 

референдуми. Ця форма консультацій передбачає таку процедуру, відповідно 

до якої від місцевого населення буде потрібно прийняття обов’язкового для 

органів місцевого самоврядування рішення [16; 18]. 

Згідно з Додатковим протоколом до Європейської хартії про місцеве 

самоврядування на право участі в справах місцевої влади (2009) місцевий 

референдум і петиція повинні бути гарантовані як засоби забезпечення прав 

громадян на участь у самоврядуванні [65]. 

Законодавствами Вірменії, Білорусі, Молдови, Грузії та України для 

представницьких органів місцевого самоврядування встановлено вимогу 

проведення відкритих засідань. Винятком є тільки законодавство 

Азербайджану, яке не встановлює такої вимоги до муніципалітетів. Те ж саме 
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можна сказати щодо попередньої публікації інформації (порядок денний, час 

і місце) про засідання. Це зобов’язання встановлено законодавством всіх 

вищевказаних держав, крім Азербайджану. 

Згідно із законодавством Грузії, засідання проводиться в закритому 

режимі тільки в тому випадку, якщо розглянуте питання містить державну, 

комерційну або особисту таємницю, в будь-яких інших випадках проведення 

закритого засідання неприпустимо. У Вірменії, Білорусі та Україні щодо 

цього питання представницькі органи мають повне право дискреції (право 

вільно вирішувати). Засідання може бути закритим без наявності конкретних 

умов («в разі потреби», «в деяких випадках»), якщо про це прийнято рішення 

2/3 членів представницького органу (Вірменія), або простою більшістю 

голосів (Білорусь, Україна) [38]. 

Що стосується використання форм інформування громадян, 

законодавства цих країн можна розглядати в контексті норм, які мають 

обов’язковий і необов’язковий характер. Як правило, законодавством 

встановлена одна або максимум дві обов’язкові форми інформування 

громадян, а використання інших форм інформування формулюється як 

дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування.  

Наведемо приклади. 

Законодавством Азербайджану встановлено, що установами публічна 

інформація повинна публікуватися на офіційних веб-сайтах цих установ. 

Хоча, вона так само може розміщуватися в засобах масової інформації, в 

офіційних виданнях, в бібліотеках, в громадських інформаційних центрах. 

Законодавством Вірменії встановлено, що інформація про засідання 

представницького органу самоврядування повинна бути розміщена в будівлі 

цієї установи і в інших громадських місцях, доступних для населення (як 

мінімум одне оголошення на дві тисячі населення). А там, де це можливо, 

такі оголошення додатково можуть бути поширені засобами масової 

інформації та мережею Інтернет. 
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В Грузії, інформація про проекти рішень, рішення, терміни оскарження 

і процедури, про засідання представницького органу місцевого 

самоврядування повинна публікуватися в місцевих засобах масової 

інформації або в порядку, встановленому представницьким органом. 

Законодавством Молдови передбачено, що органи публічної влади 

забезпечують доступ до ухвалених рішень шляхом їх розміщення на 

офіційній web-сторінці, вивішування в загальнодоступному місці за місцем 

свого знаходження та/або розповсюдження в залежності від обставин через 

центральні або місцеві засоби масової інформації, а також іншими 

встановленими законом способами. 

Законодавством України встановлено, що форми оприлюднення 

прийнятих рішень, офіційної інформації визначається регламентом органів 

місцевого самоврядування. Хоча, якщо орган місцевого самоврядування має 

власну веб-сторінку, він зобов’язаний свої рішення публікувати також і цим 

способом. 

Право прямої участі громадян у здійсненні самоврядування в формі 

місцевого референдуму встановлено законодавством чотирьох держав: 

Вірменія, Білорусь, Молдова і Україна. З них, у Вірменії, Білорусі та Україні 

право проведення місцевого референдуму гарантовано основним законом 

країни – Конституцією. Законодавством Азербайджану допускається місцеве 

опитування думки населення, що, по суті, можна вважати необов’язковим 

референдумом (тобто плебісцитом), який, наприклад, має місце в випадку 

місцевого референдуму Білорусі [38]. 

Винятком з цих країн є Грузія, в якій місцевий референдум як форма 

прямої участі громадян в прийнятті рішень місцевого значення (з 

обов’язковими або необов’язковими результатами), законодавством не 

передбачається. 

Ініціатива громадян – це право громадян висувати ініціативу (рішення, 

внесення поправок в прийняті рішення, скасування їх та ін.) шляхом подачі 

петиції до органу місцевого самоуправління [34]. Це має на увазі ініціювання 
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громадянами бажаних пропозицій/рішень, які спрямовуються для розгляду в 

орган місцевого самоврядування. Остаточне рішення щодо порушеного 

питання приймає представницький орган самоврядування. На відміну від 

референдуму, право петиції не має на увазі загальне опитування громадян з 

метою прийняття рішення щодо ініційованого питання. 

Право громадян вносити місцеві ініціативи шляхом подачі петиції 

гарантовано законодавствами Азербайджану, Білорусі, Грузії і України. У 

Вірменії це право поширюється тільки на населення столиці. Як правило, в 

вищезазначених країнах щодо реалізації права на петиції органи 

самоврядування мають значну дискрецію. Це означає, що процедури 

внесення і розгляду ініціативи визначаються регуляціями представницького 

органу самоврядування. Грузинське законодавство широко регламентує 

норми, пов’язані з такими процедурами. Зокрема, ініціатором проекту, 

внесеного за допомогою петиції, можуть бути не менш 1% зареєстрованих 

виборців в територіальній одиниці самоврядування. Також законом 

визначено орган, що реєструє петиції (апарат представницького органу), і 

терміни розгляду (30 днів з дня реєстрації) [39]. 

Місцеву ініціативу громадян (яка в цьому документі відокремлена від 

референдуму) не передбачає законодавство Молдови, за винятком 

тимчасових і постійних робочих груп, які створюються місцевими органами 

самоврядування для розробки або консультації окремих проектів рішень [51]. 

Скликання місцевих зборів як форма безпосередньої участі громадян у 

місцевому самоврядуванні відображена в законодавствах Азербайджану, 

Білорусі та України. 

В Азербайджані збори громадян допускаються як можлива 

альтернатива муніципального представницького органу в тих 

муніципалітетах, населення яких становить менше 500 чоловік. Збори 

уповноважені приймати, змінювати або скасовувати постанови 

муніципалітету та інші правові акти місцевого значення. Збори громадян 

уповноважені приймати рішення, якщо на них присутні не менше 25% 
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виборців, які проживають на території. Перші збори громадян скликає 

ініціативна група. Правила створення ініціативної групи, скликання, 

проведення зборів громадян регулюються відповідною інструкцією 

Центральної виборчої комісії Азербайджанської Республіки [39; 88]. 

В Україні і Білорусі рішення, прийняті на місцевих (загальних) зборах 

місцевого самоврядування мають рекомендаційний, тобто необов’язковий 

характер. Що стосується процедур скликання місцевих зборів і прийняття 

рішень, то в Білорусі ці питання регулюються спеціальним законом, а в 

випадку України повністю є дискрецією місцевої влади [51; 69]. 

У процесі прийняття рішень місцевого значення, проведення 

обов’язкових консультацій з громадянами передбачено законодавства 

більшості країн. Основні відмінності, з одного боку, відповідно до 

конкретизації норм встановлення процедур і, з іншого боку, відповідно до 

сфер (питань), які підлягають обов’язковим консультаціям [51]. 

Отже, досвід країн Європи у процесі вдосконалення механізмів 

інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування 

показує, що інформаційно-комунікаційне забезпечення органів місцевого 

самоврядування в даний час є одним з найбільш нагальних і, в той же час, 

одним з найскладніших завдань. Пов’язано це з кількома причинами. По-

перше, за останній час різко збільшився потік інформації, як зовнішньої, так і 

внутрішньогалузевої. По-друге, зростає необхідність підвищення 

ефективності механізмів державного управління на основі створення 

загальної інформаційно-технологічної інфраструктури, що включає 

інформаційні системи і ресурси, а також засоби, які забезпечують їх 

функціонування, взаємодію між собою, населенням і організаціями в рамках 

надання державних послуг. По-третє, формування сприятливого 

інформаційного середовища на території муніципального утворення дозволяє 

залучити інвестиції та сприяє розвитку економічного потенціалу території. 

По-четверте, ефективні комунікації між муніципальною владою і населенням 

дають можливість здійснення масштабного діалогу владних і цивільних 
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структур, формуючи сприятливий імідж влади, моніторинг соціальних 

процесів з використанням механізму зворотного зв’язку. 

Висновки до першого розділу 

Місцеве самоврядування в нашій країні є однією з основ 

конституційного ладу, формою здійснення народом влади. Воно 

здійснюється в інтересах населення з урахуванням історичних та місцевих 

традицій. Завдяки роботі органів місцевого самоврядування впроваджуються 

реформи в соціальній сфері, реалізуються програми діяльності Уряду та 

регіонів, забезпечуються врегулювання соціально-трудових відносин. 

В результаті багаторічних реформ, що проводяться в нашій країні, 

спостерігається певне розчарування населення діяльністю кадрів управління 

та органів державної влади, падіння авторитету органів влади в суспільстві, 

значно знизився рівень довіри людей до них. В даний час складається досить 

суперечлива ситуація: сучасні умови реформування України пред’являють 

підвищені вимоги до ефективності державного управління, а реальна 

ефективність діяльності органів державної влади та державних службовців 

знаходиться на низькому рівні; реальний соціальний статус органів 

державної влади в суспільстві значно нижче їх офіційного статусу. Такий 

стан обумовлює втрату владними структурами певної міри свого впливу в 

суспільстві, подальше зниження соціального статусу органів державної 

влади. Збереження цієї ситуації на тлі загального психологічного кризи може 

вести до наростання соціальної напруженості в суспільстві. 

Вирішити протиріччя можна, зокрема, шляхом підвищення довіри 

населення державної влади та її органам. Довіра громадян – це особливе 

джерело сили державної влади і, одночасно, показник її ефективності. Влада, 

яка не користується підтримкою населення, якій не довіряють люди, не 

життєздатна. Тому в даний час серед найбільш важливих завдань, що стоять 

перед органами влади в нашій країні, – завдання завоювання довіри 

населення, підвищення свого авторитету і соціального статусу в сучасному 

українському суспільстві. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

2.1. Правова основа інформаційно-комунікаційної діяльності 

органів місцевого самоврядування 

 

У цьому підрозділі розглянемо правову основу інформаційно-

комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 

проведення реформи децентралізації та наближення до європейських 

стандартів в процесі європейської інтеграції України. 

Стаття 38 Конституції України [41] гарантує кожному громадянину 

право на участь в управлінні державними справами і, вибираючи на основі 

демократичних процедур легітимні владні структури, громадяни мають право 

знати про діяльність тих, кому вони довірили владу. Наявність ротації 

політичних еліт у результаті чесних і відкритих виборів вимагає від органів 

влади активної інформаційної позиції, тому що на наступних виборах знову 

треба переконувати громадськість в тому, що саме вони гідні бути 

переобраними і займати керівні посади в державі. 

Статті Конституції [41], що стосуються питань функціонування 

інформаційної сфери (заборона цензури (ст. 15), право на свободу думки і 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34), інформаційна 

прозорість і відкритість функціонування органів державної влади (ст. 3, 32, 

57 та ін.), конкретизуються інформаційним законодавством, яке в Україні 

порівняно ліберальне і володіє розгалуженою нормативною базою – налічує 

понад 250 нормативно-правових актів.  

Однак існує проблема недотримання встановлених норм усіма 

учасниками інформаційних відносин, зокрема це стосується органів 

державної влади всіх рівнів. Звернемо увагу, що одним з перших законів 
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незалежної держави став Закон України «Про інформацію» (1992) [74], який 

регулює основні принципи інформаційних відносин, які виникають в процесі 

взаємодії влади з громадськістю. Наприклад, в ньому закріплюється термін 

«державна інформаційна політика», виділяються її основні напрямки (ст. 3). 

Більшість медіа спеціалістів вважають цей Закон дещо заплутаним. 

Так, Ю. В. Палагнюк у своїй монографії «Державне регулювання 

аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та 

Україна» наголошувала на необхідності удосконалення цього закону з точки 

зору доступу до публічної інформації. На її думку, це б запровадило 

прогресивний підхід у цьому питанні відповідно до міжнародних стандартів, 

як, наприклад, у Румунії [55]. 

Також наголосимо на тому, що спеціальний закон, який регулює 

діяльність щодо зв’язків з громадськістю, відсутній. Законодавчі норми, які є 

основою для функціонування зв’язків з громадськістю в органах державної 

влади, можна згрупувати наступним чином: 

- нормативно-правові акти, які регламентують сферу інформації та 

комунікації; 

- документи, які стосуються реалізації державної політики;  

- нормативно-правові акти, які регламентують діяльність ЗМІ. 

Базовою законодавчою нормою інформаційної відкритості влади став 

прийнятий в 1997 р. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», який фактично узаконює інститут зв’язків з 

громадськістю [76]. Він сприяє створенню в органах державної влади 

інформаційних служб з відповідними функціями, які переважно 

обмежуються прес-посередництвом, якість послуг невисока, незадовільний 

імідж державних структур і країни в цілому, до того ж багато керівників не 

усвідомлюють необхідність цілеспрямованої роботи в цій сфері. 

Але необхідність удосконалення і стандартизації роботи органів 

державної влади з питань взаємодії з громадськістю, вироблення системного 
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підходу до принципів, цілей і завдань відповідних структурних підрозділів 

відчувалася достатньо гостро, що пов’язано зі зміною функціонування 

владних комунікацій в інформаційному суспільстві, а також з європейською 

інтеграцією України.  

Так, Ю. В. Палагнюк у своїй роботі «Еволюція теоретичних основ 

європейської інтеграції: державно-управлінський аспект» показує, що 

дослідження управлінського аспекту євроінтеграції набуває все більшої 

актуальності з часом, адже теоретичні пояснення європейської інтеграції 

ґрунтуються вже на практиці і результатах інтеграції ЄС, система управління 

в якому стає все більш ускладненою [56]. 

Дослідниця пропонує також визначення поняття «Європейська 

інтеграція» в державному управлінні, засновуючись на принципах доброго 

урядування та європейських стандартів [60], наголошуючи на проблемі 

демократичного дефіциту в ЄС, який можна вирішити шляхом покращення 

інформаційно-комунікаційної діяльності інституцій ЄС. 

Європейська інтеграція України стала поштовхом до удосконалення 

системи управління і зав’язків з громадськістю. Хоча на початку 

демократичних перетворень увага приділялася саме економічним реформам з 

метою функціонування ринкової економіки, однак Ю. В. Палагнюк 

наголошує, що побудова нових інститутів влади і удосконалення існуючих 

відповідно до нових стандартів було у фокусі реформ у 1990-х роках. [58] 

Більш того, коли вступила в дію Угода про партнерство і співробітництво 

між Україною та ЄС, не лише економічні аспекти інтеграції України до ЄС 

стали важливими, але й було проголошено курс на європейську інтеграцію 

України [57], що, серед іншого, потребувало адаптацію норм українського 

права до права Європейського Союзу. 

Відповідно, новий етап у розвитку зв’язків з громадськістю в 

державному управлінні виділяється Указом Президента «Про додаткові 

заходи щодо забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади» 

[66] і відповідним дорученням Президента України від 21 серпня 2002 р. № 
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1-1 / 1086, на основі яких створюються структурні підрозділи з питань 

взаємодії зі ЗМІ і зв’язків з громадськістю. Відповідно до даного Указу 

відкрита інформація повинна оприлюднюватися за допомогою 

загальнодоступних баз, для цього необхідно створювати умови для 

відкритого доступу зацікавлених суб’єктів, забезпечувати систематичну 

публікацію найбільш важливої інформації з економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та ін. питань на основі попередньо оприлюдненої 

встановленої процедури. Пропонується обов’язковість ведення органами 

державної влади і органами місцевого самоврядування веб-сторінок і 

оперативного (не пізніше п’яти робочих днів) розміщення на них офіційної 

інформації про діяльність відповідних органів, виконання програм, планів, 

чинних і скасованих нормативно-правових актів, форм і зразків документів, 

архівної та іншої інформації, а також необхідність завчасного розміщення на 

таких веб-сторінках проектів нормативно-правових актів з повідомленням 

про це в ЗМІ [66]. 

Таке зобов’язання привносить необхідний елемент інтерактивності в 

процес взаємодії влади з населенням. Так, Указ постановляє керівникам 

центральних і місцевих органів виконавчої влади забезпечити за допомогою 

веб-сторінок відповідних органів оперативне освітлення відповідей на 

найбільш поширені процеси і іншу інформацію, широке обговорення 

актуальних суспільних проблем і вивчення громадської думки щодо їх 

вирішення. Керівники органів виконавчої влади також повинні забезпечити 

проведення регулярних за заздалегідь оприлюдненим розкладом прес-

конференцій, зокрема з використанням засобів глобальної інформаційної 

мережі Інтернет, і періодично публічно відповідати на питання громадян 

через ЗМІ [66].  

На нашу думку, таким чином створюються умови для функціонування 

сайтів не тільки як сховища новин і архівних матеріалів, але як ефективного 

інструменту впливу на контактні групи. 
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Відповідно до цього Указу Президента в Постанові Кабінету Міністрів 

України від 29 серпня 2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого 

забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» встановлено 

чіткі вимоги щодо смислового наповнення веб-сторінок органів влади, а 

також створення урядового порталу з метою забезпечення формування та 

реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної 

політики держави [72].  

У 2013 р. ця Постанова була доповнена абзацом про забезпечення 

доступності інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з 

порушеннями зору і слуху (п. 7) [72].  

Указ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і 

радіомовлення України та Державного комітету зв’язку та інформатизації 

України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та 

технічного забезпечення Єдиного веб-портала органів виконавчої влади та 

Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» [70], 

Постанова КМУ «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації 

про діяльність органів виконавчої влади» [78] стандартизують процедуру 

висвітлення інформації, позначають структуру веб-сайтів.  

З 2003 р. створюється електронна інформаційна система «Електронний 

Уряд» (Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної 

інформаційної системи «Електронний Уряд») [70]. 

Сьогодні в органах виконавчої влади інформаційно-комунікаційні 

підрозділи функціонують на всіх рівнях: в центральних органах державної 

влади; в галузевих міністерствах і відомствах; в обласних і місцевих 

державних адміністраціях. 

Нормативно-правовий документ, який безпосередньо стосується 

зв’язків з громадськістю, з’явився тільки в 2004 р.: Розпорядження КМУ 

«Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та 

взаємодії із засобами масової інформації» [79]. У ньому регламентується 
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впорядкування структури та структурних підрозділів апарату центральних, 

обласних і місцевих органів виконавчої влади, визначення посадових осіб, які 

відповідають за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової 

інформації. Передбачаються заходи щодо підвищення ефективності 

громадської і політичної освіти населення, вихід серії науково-популярних 

просвітницьких видань з питань розвитку громадянського суспільства та 

політичних технологій.  

В якості обов’язкового засобу комунікації впроваджується система 

«Електронна громадська приймальня». Це Розпорядження також наказує 

забезпечити спільно з Головною державною службою та Міністерством 

освіти і науки України підвищення кваліфікації працівників органів 

виконавчої влади, які займаються зв’язками з громадськістю та взаємодією зі 

ЗМІ. 

При цьому у взаємодії з медіа органам державної влади слід 

утримуватися від вчинення політичних тисків на ЗМІ, цензури їх діяльності, 

а натомість, сприяти в їх діяльності до додержання свободи засобів масової 

інформації, на чому наголошувала у своїх дослідженнях Ю. В. Палагнюк [59; 

61]. Вважаємо, що такі засади співпраці зі ЗМІ забезпечать кращу 

інформаційно-комунікаційну діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Звернімо увагу, що відсутність відповідної професійної підготовки у 

державних службовців є однією з істотних проблем на шляху до ефективної 

комунікації з громадськістю. Службовці часто не вміють адекватно 

роз’яснити суспільні цілі і мотиви діяльності своєї організації, 

використовуючи при цьому весь спектр інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Зараз в органах державної влади розвивається інтегрована 

інформаційно-комунікаційна система, яка реалізується двома основними 

видами служб зв’язків з громадськістю. Одні – це прес-служби, або відділи з 

роботи із засобами масової інформації, які зосереджуються на поточній 



50 
 

роботі – практичній діяльності з широким застосуванням фінансових і 

матеріальних-технічних засобів, спеціальних форм і методів впливу на 

масову свідомість і поведінку людей.  

До завдань прес-служб входить: 

- оприлюднення через ЗМІ офіційну позицію керівництва;  

- організація прес-конференцій, брифінгів та інших заходів для 

журналістів;  

- акредитація представників ЗМІ;  

- підготовка інформаційних промов і подальше їх розміщення в ЗМІ; 

- інформування громадськості іншими способами, зокрема через 

Інтернет.  

Другий вид служб – це інформаційно-аналітичні відділи, які іноді 

називаються безпосередньо управління (відділ) зв’язків з громадськістю, які 

відповідають за розробку і реалізацію довгострокових програм. Їх напрямок 

діяльності – аналітико-теоретична робота з наданням інформаційних послуг 

для керівництва державних структур (інформація про громадську думку, 

інформаційне забезпечення різних напрямків державної діяльності, 

формування сприятливого іміджу влади і посадових осіб, вироблення 

інформаційної політики, яку реалізують через ЗМІ прес-служби і т. д.). 

Основною проблемою тут залишається координація діяльності 

зазначених підрозділів, зокрема забезпечення на необхідному рівні 

внутрішніх комунікацій, щоб уникнути дублювання в роботі і сприяти 

необхідності дотримання наміченої стратегічної мети, тому що будь-яка 

медіа-діяльність завжди повинна реалізуватися в рамках загальної PR-

програми органів державної влади. При цьому фахівці підкреслюють, що 

стратегічним комунікаціям, реалізації довгострокових програм традиційно не 

приділяється достатньо уваги, вони не є пріоритетними в інформаційно-

комунікаційній діяльності влади [3]. 

Підкреслимо, що конкретні завдання зв’язків з громадськістю 

збігаються з функціями державної влади – це захист суверенітету країни і 
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загальнонаціональних інтересів. В цих питаннях важлива підтримка 

громадян, інакше виникає загроза стабільному існуванню державної системи. 

Тому одна з головних задач державної інформаційної політики – підвищення 

рівня довіри громадян до органів державної влади. 

При цьому фахівці підкреслюють, що забезпечення зовнішньої 

комунікації – це не тільки завдання інформаційно-комунікаційних 

підрозділів, але і справа всього органу влади, всіх його працівників, тоді як 

інформаційний відділ відповідає за планування комунікації [10; 26]. За таким 

принципом працюють органи державної влади в демократичних країнах, де 

тільки 7-10% обсягу спільної зовнішньої комунікації може надходити з 

інформаційного відділу, інший обсяг приходиться на інші відділи. У зв’язку з 

цим керівник інформаційно-комунікаційного підрозділу повинен входити в 

топ-менеджмент органів державної влади, володіти достатнім авторитетом, 

щоб контролювати дотримання стандартів комунікації всієї організації. 

Революційним етапом на шляху інформаційної відкритості влади та 

свободи слова є прийняття в 2011 р. Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», відповідно до нової редакції Закону «Про 

інформацію» [67].  

У 2014 р. з’явився Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України в зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»», який спрощує 

доступ до публічної інформації та приводить у відповідність з зазначеними 

законами ряд кодексів і законів України [65]. 

Важливим пунктом є правова норма про неможливість обмеження 

«доступу до інформації про розпорядження бюджетними коштами, 

володіння, користуванням чи розпорядженням державним, комунальним 

майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих 

коштів або майна, прізвища, імена фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно» (ст. 6, п. 5) [65].  
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Зобов’язані надавати інформацію не тільки органи влади, а й інші 

організації, які розпоряджаються бюджетними коштами – університети, 

науково-дослідні інститути і т. д. Також «не належать до інформації з 

обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їх сімей, які:  

- претендують на зайняття або займають виборну посаду в органах 

влади;  

- займають посаду державного службовця, або службовця органу 

місцевого самоврядування першої або другої категорії» [76].  

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», 

відводиться 5 робочих днів для відповіді на інформаційний запит, в разі 

надзвичайної ситуації – 48 годин, але при необхідності, коли запит 

стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку 

інформації серед значної кількості даних, може бути обґрунтований термін 

до 20 робочих днів (ст. 20) [67].  

У старій редакції Закону «Про інформацію» існували норми про 10-ти і 

30-ти календарні дні відповідно. 

Новий закон також передбачає необхідність створення підрозділів або 

відповідальних у різних установах державної влади, які працюватимуть з 

інформаційними запитами; конкретизує, яка інформація про суб'єктів 

владних повноважень повинна оприлюднюватися (ст. 15) [74]. 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на 

інформацію відповідні форми запитів можна отримати в органах державної 

влади і місцевого самоврядування, інших державних органах і на їх 

офіційних веб-сайтах (ст. 19, п. 6) [72; 76]. 

Однак, як правило, відкритість органів виконавчої влади безпосередньо 

залежить від позиції керівника, наскільки він усвідомлює цю необхідність. 

Досить часто юридичні відділи державних структур трактують закони на 

свою користь, роблячи недоступною публічну інформацію, керівники не 

йдуть на контакт зі ЗМІ, практикується формальний підхід до офіційних веб-

сайтів. За різними даними, середній показників публічності органів влади 
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ледве сягає 50% з можливих 100%, тоді як фактичним показником абсолютно 

публічної влади є більше 80% [80].  

У випадках надання неповної інформації, незаконних відмовах і т. д., 

норми законів відсилають до судів, проте судова практика в області доступу 

до інформації тільки формується, але вирішальне значення в цьому питанні 

має контроль з боку громадськості. Наприклад, тиск громадських рухів, 

журналістські ініціативи сприяють доступу до пленарних засідань Верховної 

Ради України. Так з’явилося Розпорядження Глави Верховної Ради України 

«Про порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань Верховної Ради 

Україна» від 28.10.2014 р. [77]. 

Проголошений українським урядом курс на реформи і боротьбу з 

корупцією принаймні на законодавчому рівні робить владу більш прозорою і 

відкритою, пропонуючи нові механізми, зокрема електронної демократії. Так, 

підписано Закон «Про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян» щодо електронного обігу та електронної петиції» [65].  

Закон запровадив в Україні поняття електронної петиції. Раніше були 

ініційовані закони щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих 

даних [65]. 

Таким чином, можна виділити кілька етапів становлення комунікацій 

влади з громадськістю в незалежній Україні: від законодавчих норм 

основних напрямків державної інформаційної політики, інформаційної 

відкритості влади до комплексу законів, які забезпечують доступ до 

публічної інформації. Також нормативно-правові акти регулюють 

організаційну модель забезпечення цієї сфери діяльності, сприяючи 

створенню інформаційно-комунікаційних підрозділів в органах державної 

влади і місцевого самоврядування, а також розвитку електронного уряду. 

Рекомендована організаційна модель включає два підрозділи: одне 

(прес-служба) забезпечує оперативне інформування, а інше відповідає за 

стратегічні комунікації. При цьому залишається відкритим питання 
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уніфікації структури інформаційно-комунікаційних підрозділів, визначення 

їх місця в органі влади, а також чіткого визначення функцій і завдань. 

Незважаючи на факт існування зв’язків з громадськістю як своєрідного 

соціально-політичного інституту, його інституалізація в сфері державного 

управління вимагає певних сконцентрованих зусиль, спрямованих на 

створення відповідного нормативно-правового оформлення і формування 

механізмів ефективного функціонування відповідно до суспільних потреб, 

що призводить до професіоналізації і розвитку комунікацій влади з 

громадськістю. 

 

2.2. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськістю на сучасному етапі 

 

На даний час наше суспільство переживає складний період у сфері 

місцевого самоврядування. Проведення реформування, децентралізація, 

зміни в законодавстві, наближення до європейських норм – це все зміни, до 

яких треба звикнути як службовцям, так і звичайним громадянам. Тому, в 

цей період змін, органи місцевої влади повинні використовувати якомога 

ширший діапазон підходів для врахування думок всіх верств суспільства для 

прийняття рішень, а також залучення їх до ефективного діалогу та інших 

механізмів участі. Для цього можуть використовуватися будь-які методи, не 

заборонені законом. Органи місцевої влади повинні використовувати 

якомога більше механізмів і інструментів співпраці з громадянським 

суспільством. 

Місцевий референдум – це спосіб прийняття громадянами нормативно-

правових актів і інших суспільно важливих рішень місцевого значення 

шляхом голосування. Місцеві референдуми є прерогативою територіальних 

громад: згідно Конституції України саме територіальні громади 

забезпечують проведення місцевих референдумів та практичне впровадження 

їх результатів [41]. 
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За своїм змістом місцеві референдуми є формою безпосередньої, 

прямої, локальної (місцевої) демократії, яка передбачає здійснення місцевої 

публічної влади безпосередньо територіальними громадами в межах 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Місцевий референдум є основним засобом локальної нормотворчості 

територіальної громади, який дозволяє їй брати пряму участь в управлінні 

місцевими справами [89]. 

Основною проблемою зараз є формальна обов’язковість рішень 

місцевих референдумів. З одного боку, чинним законом встановлено, що 

рішення, прийняті на місцевому референдумі, мають вищу юридичну силу по 

відношенню до рішення місцевих рад, на території яких проводяться. Однак 

закон також передбачає можливість проведення місцевого консультативного 

референдуму, результати якого можуть враховуватися органами і 

посадовими особами місцевого самоврядування при прийнятті відповідних 

нормативно-правових актів. З огляду на обмежений перелік підстав для 

проведення обов’язкового місцевого референдуму, норми про 

консультативний референдум тривалий час створювали можливості для 

зневаги волевиявлення громадян [88; 89]. 

Крім того, чинне законодавство фактично унеможливлює проведення 

референдумів без згоди місцевої влади (ініціювання, організація і проведення 

місцевого референдуму вимагає прийняття ряду рішень органами місцевого 

самоврядування, без яких проведення референдуму може бути заблоковано). 

Саме тому не викликає подиву той факт, що ініціативи з проведення 

референдумів на місцевому рівні в більшості випадків закінчуються ще на 

етапі їх ініціювання.  

Незважаючи на наявні ускладнення, безпосереднє волевиявлення 

громадян має ключове значення для ефективного вироблення політики. Тому 

місцевий референдум повинен стати пріоритетною формою волевиявлення 

територіальної громади при вирішенні локальних проблем. 
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Таким чином, створення належних умов для участі членів громади в 

місцевому управлінні шляхом місцевих референдумів вимагає кардинального 

перегляду законодавства 

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади – це оцінка 

діяльності органів виконавчої влади, а також ефективності прийняття і 

виконання ними рішень з метою підготовки пропозицій щодо вирішення 

суспільно значущих проблем [71]. 

З метою створення належних умов для участі громадськості у 

формуванні державної політики Кабінет Міністрів України прийняв 

Постанову «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади» №976 від 5 листопада 2008 

року [71]. Цей документ надав організаціям громадянського суспільства 

можливості бути долученими до розробки та моніторингу державної 

політики, зокрема, на місцях. 

Можна виділити недосконалості законодавчого регулювання 

проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: 

1. Законодавство не передбачає обов’язковості врахування результатів 

громадської експертизи безпосередньо при прийнятті рішень органами влади. 

Тобто, навіть якщо пропозиції будуть розглянуті на засіданні органу 

виконавчої влади, немає гарантії, що вони вплинуть на конкретне рішення 

того чи іншого питання. 

2. У контексті діяльності органів місцевого самоврядування, 

законодавство про сприяння проведенню громадської експертизи має 

рекомендаційний характер. Тобто залучення експертного потенціалу 

громадськості для цієї ланки місцевого управління залежить від політичної 

волі конкретних посадових осіб. 

3. Запит на проведення громадської експертизи може бути висланий 

тільки письмово, тобто використання електронних каналів комунікації є 

обмеженим. Це не відповідає новітнім тенденціям поширення електронного 

урядування в Україні і в світі. 
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4. Законодавство не встановлює спеціальних вимог до інститутів 

громадянського суспільства, які ініціюють експертизу, а також до їх 

експертів. Фактично будь-яка легалізована неурядова організація може 

направити в орган виконавчої влади запит на проведення громадської 

експертизи. Якщо експертний потенціал інституту громадянського 

суспільства, що направляє запит, є неналежним, він може залучити зовнішніх 

експертів, однак прямий обов’язок робити це законодавчо не передбачено. 

Неспроможність того чи іншого інституту громадянського суспільства 

забезпечити належну експертизу може дискредитувати важливість цього 

інструменту співпраці в очах як місцевих органів влади, так і громадськості. 

5. Як правило, проведення громадської експертизи фінансується 

інститутом громадянського суспільства з власних коштів. Можливість 

залучення ресурсів з боку зацікавлених осіб є обмеженою, оскільки 

законодавство відповідних приписів не містить. Бажання і можливість органу 

виконавчої влади виділити певні кошти на громадську експертизу залежить 

від об'єкта, часу і місця її проведення. 

6. Законодавство не передбачає механізмів запобігання конфлікту 

інтересів під час проведення громадської експертизи. Можлива ситуація, 

коли залучені експерти мають професійні або фінансові зобов’язання перед 

об’єктом експертизи, родинні зв’язки з представниками органів влади тощо. 

При таких умовах незалежність громадської участі опиняється під загрозою. 

Консультації з громадськістю – це організоване органами виконавчої 

влади обговорення з громадою питань формування та реалізації державної 

політики з метою залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про 

діяльність органів влади, а також забезпечення гласності, відкритості та 

прозорості діяльності відповідних органів [42]. 

Консультації проводяться з питань, що стосуються суспільно-

економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод людини, 
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задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. 

Консультації з громадськістю є одним з найбільш поширених 

інструментів місцевої демократії, оскільки дозволяють побудувати 

різнобічний і продуктивний діалог між владою і суспільством безпосередньо. 

Це сприяє підвищенню довіри населення не тільки до конкретних рішень, але 

і до органів влади в цілому. 

Для залучення громадськості до процесу прийняття рішень було 

прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» №996 від 3 

листопада 2010 року [68]. Таким чином було затверджено порядок 

проведення консультацій з громадянами на основі Типового положення при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської 

державної адміністрації. 

Консультації організовує і проводить орган, який є головним 

розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції у 

певній сфері державної політики; він збирає і публікує інформацію, готує 

пропозиції, аналізує результати. Консультації проводяться на основі 

щорічного плану, складеного органами виконавчої влади з урахуванням 

пропозицій громадських рад; громадські організації можуть ініціювати 

розгляд позапланових питань (якщо розгляд питання ініціюють не менше 

трьох інститутів громадянського суспільства, консультації проводяться 

обов'язково) [42; 68]. 

Недосконалості законодавчого регулювання проведення консультацій з 

громадськістю: 

1. Законодавчо закріплений перелік форм консультацій з 

громадськістю, які можуть застосовуватися органами влади і місцевого 

самоврядування, є досить обмеженим. 
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2. Законодавство не встановлює правові наслідки недотримання 

органами влади встановлених процедур проведення консультацій з 

громадськістю. 

3. Результати консультацій з громадськістю враховуються органами 

виконавчої влади при прийнятті остаточного рішення по певній проблемі або 

в подальшій роботі. Абстрактна можливість врахування таких напрацювань 

«в подальшій роботі» відкриває можливості для зневаги відповідними 

позиціями з боку органів влади. 

4. Для місцевого самоврядування проведення системних консультацій з 

громадськістю є рекомендацією, а не обов’язком. Інтенсивність і формат 

використання цього інструменту співпраці залежить від політичної волі 

конкретних посадових осіб. 

5. Вносити питання до затвердженого плану проведення консультацій з 

громадськістю можуть громадські ради та інститути громадянського 

суспільства, але не окремі громадяни. В умовах неструктурованого 

громадянського суспільства і слабких інструментів взаємодії з громадянами 

на етапі визначення актуальних питань політичного порядку денного це 

обмежує можливості окремої особи ставити питання перед органами влади. 

6. Органи місцевого самоврядування можуть, але не повинні 

залучатися до проведення громадських консультацій. Це обмежує 

системність процесу вироблення політики в регіонах і може привести до 

порушення ряду важливих моментів, які повинні бути враховані при 

прийнятті рішень органами виконавчої влади. 

7. Закон зазначає, що при проведенні консультацій з громадськістю 

орган виконавчої влади повинен вжити заходів для забезпечення 

репрезентативності різних соціальних груп населення, суб'єктів 

господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого 

самоврядування та інших зацікавлених осіб. Однак порядок, яким чином таке 

представництво може бути забезпечене, не деталізується, а відповідальність 

за порушення вимог репрезентативності не встановлюється. 
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8. Згідно із законом одним з основних каналів оприлюднення 

інформації про проведення, хід та результати громадських обговорень є веб-

сайти органів місцевої влади. З огляду на, що не всі з них мають свої офіційні 

сторінки, на практиці інформування про консультації може бути неналежним 

(зокрема, обмежені можливості органів місцевого самоврядування). Це 

стосується і якості проведення електронних консультацій. 

Громадська рада – постійно діючий колегіальний виборний 

консультативний орган, створений для забезпечення участі громадян в 

управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів влади, врахування позицій громадськості при формуванні 

та реалізації державної політики [72; 88]. 

Постанова Кабінету Міністрів України №996 зобов’язала місцеві 

органи виконавчої влади протягом трьох місяців вжити заходів для 

проведення установчих зборів з метою створення громадських рад, 

затвердивши Типове положення про громадську раду при міністерстві, 

іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, 

районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації [68]. 

Незважаючи на те, що законодавче зобов’язання для органів виконавчої 

влади та рекомендації для органів місцевого самоврядування створювати 

громадські ради стало важливим кроком на шляху до посилення участі 

громадськості в процесі прийняття рішень на місцях, громадські ради поки 

що не повністю стали інструментом дієвого впливу. Перший досвід їх 

формування продемонстрував, що, з одного боку, органи влади ще не 

навчилися максимально ефективно співпрацювати з громадськістю, а з 

іншого – самі інститути громадянського суспільства виявилися не готовими 

до належної самоорганізації і співпраці. Моніторинг діяльності громадських 

рад виявив, що переважна більшість порушень вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України № 996 було здійснено недобросовісними активістами в 

складі ініціативних груп з підготовки установчих зборів. В основному, 
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причини цього полягають в нерозумінні представниками інститутів 

громадянського суспільства їх функцій і ролі. Однак, в ряді випадків, 

порушення процедур формування громадських рад мали місце з боку 

представників органів влади. [88]. 

Найбільш поширеними стали такі порушення процедур формування 

громадських рад: 

- необґрунтоване недопущення ініціативними групами делегатів 

інститутів громадянського суспільства до участі в установчих зборах; 

- перенесення ініціативними групами часу проведення установчих 

зборів без повідомлення про це всіх учасників зборів; 

- фальсифікація результатів волевиявлення представників інститутів 

громадянського суспільства під час установчих зборів; 

- відмова керівництва органів виконавчої влади затверджувати склад 

належним чином сформованих громадських рад. [89]. 

Мають місце ряд неналежних практик впровадження ініціативними 

групами норм Постанови №996, а саме: 

- встановлення ініціативними групами додаткових, прямо не 

передбачених Постановою № 996, критеріїв для участі делегатів інститутів 

громадянського суспільства в установчих зборах (наприклад, невідповідність 

територіального статусу інституту громадянського суспільства рівню органу 

виконавчої влади, термін діяльності інституту громадянського суспільства 

менший ніж два роки і т. д.); 

- встановлення ініціативними групами вимог щодо надання додаткових 

документів інститутами громадянського суспільства (копії статуту, довідки 

про державну реєстрацію юридичних осіб і т. д.); 

- спроби представників органів виконавчої влади забезпечити перевагу 

лояльних до них організацій в складі громадських рад або силами таких 

організацій обмежити доступ інших установчих зборів; 



62 
 

- захоплення лідерства в громадських радах представниками 

політичних партій і діючими депутатами від більшості у відповідних 

місцевих радах; 

- участь одних і тих же представників деяких організацій в декількох 

громадських радах при органах виконавчої влади. [88; 89]. 

Недосконалості законодавчого регулювання діяльності громадських 

рад: 

1. Для місцевого самоврядування проведення системних консультацій з 

громадськістю є рекомендацією, а не обов’язком. Тобто формування радчих 

органів при відповідних органах залежить від політичної волі конкретних 

посадових осіб. 

2. Законодавство досить чітко не регламентує порядок створення 

ініціативних груп і проведення установчих зборів по формуванню 

громадських рад, а також не передбачає санкцій за порушення існуючої 

процедури, що відкриває можливості для зловживань як з боку органів влади, 

так і з боку недобросовісних інститутів громадянського суспільства. 

3. Законодавство не встановлює чітких кількісних вимог до структури 

створених громадських рад (зокрема, це стосується кількості комісій і 

комітетів, відповідальності заступників голів за певні тематичні напрямки 

регіональної політики), а також не містить припису про неможливість 

делегування права голосу членам громадських рад. 

4. Законодавство не встановлює чітких строків в процесі формування та 

організації роботи громадських рад, а саме: оперативності оприлюднення 

інформації про роботу ініціативних груп і протоколів установчих зборів, 

терміну затвердження керівником органу влади складу громадської ради, 

тривалості узгодження положень про громадські ради. [88]. 

Загальні збори громадян – це зібрання всіх чи частини жителів села 

(сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення; вони є 

формою безпосередньої участі громадян в вирішенні питань місцевого 

значення [75]. 
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Законодавець не наділив загальні збори правом приймати місцеві 

нормативні акти, але потенційно це може стати найсильнішою за рівнем 

впливу на місцеву владу формою безпосередньої демократії. В рамках зборів 

кожен його учасник тим чи іншим шляхом висловлює свою думку, проявляє 

інтерес до певної події, що шляхом зіставлення з думками і інтересами інших 

учасників може набувати загальну значимість. 

Позитивними аспектами для громади є: 

- надання інформації жителям з боку органів місцевого 

самоврядування; 

- отримання інформації або її уточнення (підтвердження) від членів 

громади; 

- сприяння активізації участі громадян в справах місцевого 

самоврядування незалежно від політичних поглядів; 

- є необхідним елементом при створенні органів самоорганізації 

населення. [51]. 

В свою чергу, негативними аспектами для громади є: 

- пасивність багатьох громадян, відсутність ініціативних людей для 

проведення зборів; 

- непередбачуваність результатів проведення зборів; 

- не завжди прийняті рішення вдається реалізувати на практиці. [51]. 

Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 

визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [75], 

Постановою Верховної Ради «Про затвердження Положення про загальні 

збори громадян за місцем проживання в Україні» [69] та статутами 

територіальної громади. 

Зазвичай, на загальних зборах громадян проводиться: 

1. Розгляд будь-яких питань, віднесених до компетенції місцевого 

самоврядування в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій 

відповідним органам і організаціям; 
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2. Обговорення проектів рішень рад, органів самоорганізації населення 

з важливих питань місцевого життя; 

3. Заслуховування інформації від керівників органів місцевого 

самоврядування, звітів керівників підприємств, установ і організацій, які 

знаходяться в комунальній власності; 

4. Інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими 

органами рішення, хід їх виконання; 

5. Обрання громадських комітетів та органів самоорганізації населення; 

затвердження їх статутів (положень), вирішення питань про дострокове 

припинення їх повноважень; 

6. Внесення пропозицій щодо передачі в комунальну власність або 

продажу відповідних підприємств, організацій. [ 69; 75]. 

Результатами проведення загальних зборів громадян можуть бути: 

1. Рішення щодо об’єднання коштів населення, підприємств, 

організацій і установ на благоустрій населених пунктів, заходи з охорони 

навколишнього природного середовища тощо; 

2. Розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і 

праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та ін.; 

3. Обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до 

ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, сприяння радам, державним 

органам в їх ліквідації, тощо [75]. 

Відповідно до Положення «Про загальні збори громадян за місцем 

проживання в Україні» [69], загальні збори громадян скликаються за місцем 

проживання громадян за потребою, але не менше ніж один раз на рік, і є 

правочинними при наявності на них більше половини громадян, які 

проживають на відповідній території і мають право брати участь в зборах, а у 

випадку скликання зборів представників громадян – не менше двох третин 

представників відповідних територіальних утворень. 

Варто зробити наголос на тому, що рішення приймаються більшістю 

голосів громадян, які були присутні на зборах, відкритим або таємним 
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голосуванням, відтак, громадянам необхідно чітко усвідомлювати свою 

громадську позицію, і не проявляти байдужість. Чим більший відсоток 

громадян буде присутнім на зборах, тим легше буде дійти до прийняття 

найбільш оптимального рішення в межах чинного законодавства, яке є 

обов’язковим для виконання органами територіальної самоорганізації 

громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території, і 

повинні враховуватися органами місцевого самоврядування. 

Отже, у цьому підрозділі було проаналізовано механізми взаємодії 

органів місцевого самоврядування з громадськістю, способи залучення 

якомога більшої кількості громадян до прийняття рішень на громадських 

зборах. В результаті було виявлено ряд недоліків у законодавчому 

регулюванні проведення громадських зборів, які породжують сумнів та 

недовіру громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, 

і як наслідок пасивну громадську позицію значної частини населення. Для 

усунення виявлених недоліків та недопрацювань, варто переглянути чинні 

законодавчі та нормативно-правові документи у сфері регулювання відносин 

органів місцевого самоврядування з громадськістю, та внести відповідні 

корективи згідно вимог сучасного громадянського суспільства та наближення 

до європейських стандартів. 

 

2.3. Комунікативна діяльність прес-центрів органів місцевого 

самоврядування (на прикладі Департаменту праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради) 

 

У цьому підрозділі проаналізуємо комунікативну діяльність прес-

центрів органів місцевого самоврядування на прикладі роботи прес-центру 

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради, діяльність якого є дуже вагомою для більшої частини населення, 
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оскільки вона охоплює важливі соціальні питання пільгових категорій 

громадян. 

Розглянемо роботу відділу прес-центру Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради. 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради створено згідно з рішенням Миколаївської міської ради від 14 

липня 2006 року № 3/25 на базі тих управлінь, що припинили свою діяльність 

шляхом злиття управлінь праці та соціального захисту населення 

Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому 

Миколаївської міської ради, а також управління праці та соціального захисту 

населення. Головною метою створення департаменту було об’єднання всіх 

соціальних служб міста для удосконалення та покращення роботи соціальної 

сфери. Основним напрямком діяльності департаменту праці та соціального 

захисту населення є забезпечення реалізації державних та регіональних 

соціальних програм [27].  

Департамент праці та соціального захисту населення має структурний 

підрозділ, що займається комунікаційними менеджментом. Відділ прес-

центру в Департаменті праці та соціального захисту населення був створений 

в 2006 р., з метою донесення інформації до жителів про діяльність 

Департаменту, яку він проводив у публічній політиці, та встановлення 

відносин плідної взаємодії з населенням. 

Основними завданнями відділу є: 

- інформаційне забезпечення діяльності Департаменту праці та 

соціального захисту населення в ЗМІ; 

- здійснення постійного моніторингу ЗМІ на предмет специфіки 

висвітлення діяльності органів місцевої влади в пресі; 

- формування і здійснення інформаційно-аналітичного супроводу 

взаємодії Департаменту праці та соціального захисту населення з 

громадськими, політичними організаціями та населенням; 
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- вивчення громадської думки з актуальних питань з метою подолання 

соціальних, політичних, культурних, духовних та інших проблем населення; 

- проведення опитувань громадської думки відповідно до показників 

ефективності органів місцевого самоврядування: задоволеність населення 

якістю послуг, що надаються Департаментом праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради, в тому числі його інформаційною 

відкритістю [27; 43]. 

Специфікою роботи відділу є те, що співробітники виконують функції 

прес-служби Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради, а також його чотирьох структурних підрозділів, 

а саме Управлінь соціальних виплат і компенсацій Центрального, 

Корабельного, Заводського та Інгульського районів м. Миколаєва, у яких 

немає власного прес-центру чи PR-відділу. На нашу думку, та думку 

працівників прес-служби, це є негативним, ускладнюючим фактором у 

роботі. Це питання потребує окремого розгляду та шляхів вирішення, які ми 

спробуємо знайти у наступному підрозділі. 

Практичний досвід, реалізований в Департаменті праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради, дозволив розробити 

ефективні моделі взаємодії органів місцевої влади та суспільства через 

діяльність прес-центру, а також розробити методику застосування 

інформаційних технологій, специфічних для муніципального управління. 

У роботі відділу прес-центру Департаменту праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради можна виділити два напрямки: 

взаємодія зі ЗМІ та взаємодія з населенням. Розглянемо їх детально. 

1. Взаємодія зі ЗМІ. В Департаменті праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради вибудувана система взаємовідносин з 

пресою, коли представники ЗМІ стають головними учасниками суспільно-

політичного процесу і розглядаються як повноправні партнери. 

Завдяки цьому ЗМІ працюють за принципом співпраці з владою. Отже, 

при необхідності ЗМІ завжди повідомлять в прес-центр про «загострення 
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пристрастей» в будь-якій галузі, що, в свою чергу, дозволяє своєчасно 

реагувати на проблеми і запобігати спалаху соціального невдоволення. Через 

ЗМІ ставляться акценти на вдалих управлінських рішеннях, розвіюються 

чутки, домисли з приводу тлумачення непростих, але необхідних заходів для 

вирішення наявних проблем. Одночасно прес-центр доводить до 

Департаменту питання, що цікавлять журналістів, і допомагає у вирішенні 

проблем, які виникають у місцевих ЗМІ [27]. 

Збудовані партнерські відносини з журналістами працюють досить 

ефективно в сфері реалізації інформаційної політики. В період проведення 

реформування в органах місцевого самоврядування це безсумнівно є 

важливим аспектом для налагодження зв’язків з громадськістю. За час 

функціонування прес-центру в Департаменті праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради були вироблені різні форми взаємодії 

органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, які 

забезпечують максимальну відкритість влади перед населенням, ми маємо 

змогу в цьому переконатися відкривши офіційну веб-сторінку Департаменту 

праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради [27]. 

Щотижня прес-центр планує свою роботу із засобами масової 

інформації. Всі журналісти отримують тижневий графік, де зафіксовані 

міські заходи. Сюди включаються події, що відбуваються не тільки в органах 

місцевого самоврядування, а й в більшості муніципальних організацій, 

розташованих на території муніципалітету. Найбільш популярною формою є 

підготовка і розсилка прес-релізів. Прес-релізи направляються всім ЗМІ, 

включаючи мережеві видання та інтернет-ресурси. Щомісяця проводяться 

прес-конференції. Тема прес-конференції, як правило, визначена заздалегідь, 

але на практиці журналісти задають всі запитання, забезпечуючи тим самим 

народження цікавих, часом злободенних телесюжетів і публікацій, які 

виходять за рамки оглядових матеріалів з основними тезами зустрічі. [27]. 

Комплексні заходи щодо інформування населення про діяльність 

Департаменту праці та соціального захисту населення в ЗМІ сприяють 
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дотриманню принципу відкритості в прийнятті будь-яких муніципальних 

рішень. 

2. Співпраця органів місцевого самоврядування з населенням. Дана 

форма роботи спрямована на досягнення відкритості місцевої влади перед 

громадськістю. Між населенням і органами влади успішно налагоджений 

зв’язок, встановлено постійну взаємодію. Зв’язки з громадськістю в 

Департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради стали найнадійнішим інструментом управління системою соціально-

економічного розвитку, де взаємодія влади з населенням включає в себе 

традиційні і нетрадиційні методи спілкування і співпраці. 

Особлива роль відводиться особистим прийомам населення 

директором департаменту, та керівниками структурних підрозділів. Крім 

особистих прийомів (щотижневих, при гострій необхідності і щоденних), 

директор департаменту кілька разів на рік проводить масштабні виїзні 

прийоми в кожному з структурних підрозділів департаменту у чотирьох 

мікрорайонах міста. Жителі заздалегідь сповіщаються через ЗМІ та інтернет-

ресурси про дату і час прийомів. Попередньо записуватися на прийом не 

потрібно. 

Пряме спілкування дуже благотворно впливає на рейтинг керівництва, 

проблем у городян стає менше, хвилюючі питання знаходять своє рішення. 

плідне спілкування з населенням висвітлюється в ЗМІ. 

Ще однією формою роботи зі зверненнями громадян є робота постійної 

телефонної «гарячої лінії» та «скринька довіри». Так, зателефонувавши по 

телефону, або залишивши анонімного листа у «скриньці довіри», жителі 

можуть донести наболілі питання до директора департаменту або керівників 

структурних підрозділів. Проблеми, які вимагають поетапного вирішення, 

ставляться на особистий контроль директором департаменту [27]. 

Зустрічі з населенням проходять і в іншому, неформальному вигляді. 

Активно діє практика проведення зустрічей з населенням на вулицях, в 

людних місцях, в різних державних установах, з метою донесення інформації 
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про нововведення в роботі, певні події у суспільному житті які потребують 

привертання уваги тощо. Такі заходи зазвичай проходять весело, з творчим 

підходом, і стають приводом для активного обговорення. Інформацію про 

такі заходи заздалегідь оприлюднюють на офіційному веб-сайті 

Департаменту [27]. 

Така форма спілкування дозволяє громадянам не тільки отримувати 

оперативну інформацію з перших вуст, а й допомагає керівництву краще 

дізнаватися про потреби і проблеми населення, стан справ на місцях, знімати 

соціальну напруженість за деякими наболілими питаннями. 

В подальшому працівниками планується створення веб-сторінок 

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради у популярних соціальних мережах. Таким чином, задіюючи всі широко 

доступні інформаційні ресурси, вдасться уникнути інформаційного вакууму 

серед тієї частини населення, яка отримує інформацію в основному з мережі 

Інтернет. При цьому важливо враховувати той фактор, що кожна з 

представлених соціальних мереж популярна у певної групи користувачів. З 

вибором для роботи не якоїсь однієї соціальної мережі, а відразу декількох 

було вирішене завдання охоплення найбільшого числа городян різного віку і 

статі. 

У соціальних мережах в оперативному режимі не тільки 

розміщуватиметься інформація про діяльність Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради, події, що 

відбуваються на території міста, але і відбуватиметься спілкування з 

населенням. У городян буде можливість безпосередньо задавати питання, 

позначати проблеми за допомогою особистих повідомлень. Популярність 

такої форми спілкування стає дедалі більше, тому що дозволяє оперативно 

вирішувати проблемні питання. 

Разом з тим вирішується і головне завдання – у населення формується 

чітка думка відкритості органів місцевого самоврядування перед населенням, 

готовність до діалогу. Важливою формою взаємодії з населенням є звітність. 
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В Департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради практикуються звіти на місцях – це «живе», вибудуване в формі 

діалогу з населенням, доведення інформації: зустрічі з трудовими 

колективами міста на робочих місцях, зустрічі з населенням в кожному з 

мікрорайонів міста. На кожній із зустрічей відбувається роздача наочного 

матеріалу – це брошури, супроводжувані фото звітом (що було – що стало) і 

коментарями. 

Щорічно з підсумковою доповіддю директор виступає на урочистих 

зборах, присвячених Дню працівника соціальної сфери, який транслюють і 

електронні ЗМІ. За допомогою цього методу інформація про виконану роботу 

в доступному форматі доводиться до городян. Офіційні звіти при цьому 

розміщуються на сайті Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради і в місцевому друкованому виданні. 

Невід’ємною складовою частиною роботи прес-центру є соціологічні 

опитування. Їхньою метою є виявлення настроїв і коригування роботи 

органів місцевого самоврядування. Прес-центром Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради дана практика 

вироблена і регулярно реалізується. Тому місцева влада завжди володіє 

інформацією про стан суспільства в будь-який період часу і своєчасно реагує 

на будь-які негаразди в ньому. 

Отже, в якості конкретних напрямків діяльності прес-центру в 

Департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради виступають: встановлення, підтримання, розширення контактів з 

громадянами; інформування громадськості про суть всіх прийнятих рішень, 

що в цілому працює на рішення поставлених перед муніципалітетом завдань. 

Таким чином, можна підсумувати, що прес-центр Департаменту праці 

та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у відповідність 

до покладених на нього основних завдань здійснює наступні функції: 

- розробляє пропозиції щодо проведення зустріч з населенням, 

представниками ЗМІ; 
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- контролює процес якісного та своєчасного оновлення інформації на 

офіційному веб-сайті Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради; 

- контролює результати виконання державних контрактів, договорів в 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за якими замовником є 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради; 

- виконує функції організатора по проведенню технічного і сервісного 

обслуговування засобів обчислювальної техніки, які відповідно до 

договірних відносин залучаються організацій для забезпечення 

працездатності електронних обчислювальних систем, експлуатованих 

працівниками Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради; 

- виконує функцію організатора по створенню і розвитку внутрішнього 

сайту Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради; 

- виконує функцію організатора взаємодії користувачів Департаменту 

праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради і 

головних розпорядників міського бюджету з офіційними сайтами і 

державними інформаційними системами України; 

- розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать 

до компетенції відділу; 

- забезпечує технічний захист конфіденційної інформації та 

персональних даних; 

- організовує забезпечення безпеки обробки конфіденційної інформації 

та персональних даних для власників ключів криптографічного захисту при 

передачі каналами інформаційного зв’язку [27]. 

Отже, підсумовуючи матеріал даного підрозділу, можна сказати, що 

діяльність прес-центрів органів місцевого самоврядування відіграє важливу 

роль у сфері налагодження зв’язків з громадськістю та ЗМІ. За допомогою 
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прес-центрів органи місцевого самоврядування ефективно реалізують свою 

інформаційну політику на принципах відкритості та прозорості, взаємодовіри 

та поваги до населення, що є надзвичайно важливим для визнання та 

підтримки з боку громадян. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Базовою законодавчою нормою інформаційної відкритості влади став 

прийнятий в 1997 р. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», який фактично узаконює інститут зв’язків з 

громадськістю. Він сприяє створенню в органах державної влади 

інформаційних служб з відповідними функціями, які переважно 

обмежуються прес-посередництвом, тому якість таких послуг невисока, а 

незадовільний імідж державних структур і органів місцевого самоврядування 

зберігається серед населення. До того ж можна відмітити, що й в період 

сьогодення достатньо багато керівників в органах місцевого самоврядування 

не усвідомлюють необхідність цілеспрямованої роботи в цій сфері. 

Можна виділити кілька етапів становлення комунікацій влади з 

громадськістю в незалежній Україні: від законодавчих норм основних 

напрямків державної інформаційної політики, інформаційної відкритості 

влади до комплексу законів, які забезпечують доступ до публічної 

інформації. Також нормативно-правові акти регулюють організаційну модель 

забезпечення цієї сфери діяльності, сприяючи створенню інформаційно-

комунікаційних підрозділів в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, а також розвитку електронного уряду. 

Відсутність відповідної професійної підготовки у державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є однією з істотних 

проблем на шляху до ефективної комунікації з громадськістю. Службовці 

часто не вміють доступно пояснити громадянам цілі діяльності своєї 
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організації й її суспільну цінність, використовуючи при цьому весь спектр 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

До завдань прес-центру органів місцевого самоврядування входить: 

оприлюднення через ЗМІ офіційну позицію керівництва; організація прес-

конференцій, брифінгів та інших заходів для журналістів; підготовка 

інформаційних промов і подальше їх розміщення в ЗМІ; інформування 

громадськості іншими способами, зокрема через Інтернет.  

Конкретні завдання зв’язків з громадськістю збігаються з функціями 

державної влади та органів місцевого самоврядування – це захист 

суверенітету країни і загальнонаціональних інтересів в умовах європейської 

інтеграції України та сучасних безпекових викликів. У цих питаннях важлива 

підтримка громадян, інакше виникає загроза стабільному існуванню 

державної системи, її соціально-економічному розвитку і наближенню до 

європейських стандартів урядування.  

Органи місцевої влади повинні використовувати якомога ширший 

діапазон підходів для врахування думок всіх верств суспільства в прийняття 

рішень, а також залучення їх до ефективного діалогу та інших механізмів 

участі. Для цього можуть використовуватися будь-які методи, не заборонені 

законом. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Особливості інформаційно-комунікаційної діяльності органів 

місцевого самоврядування (на прикладі Управління соціальних виплат і 

компенсацій Заводського району м. Миколаєва) 

 

У попередньому розділі ми ознайомилися з комунікативною діяльністю 

прес-центру Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради, в результаті чого було виявлено проблемне 

питання, яке спонукало нас до подальшого дослідження. Сутність виявленої 

проблеми в тому, що працівники даного прес-центру займаються 

інформаційно-комунікативною діяльністю не лише департаменту, а і його 

структурних підрозділів у чотирьох мікрорайонах міста, які не мають 

власних прес-центрів чи PR-служб. З метою розробки рекомендації щодо 

удосконалення інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування в умовах європейської інтеграції України після теоретичного 

аналізу нами було проведено анкетування працівників на базі одного з 

структурних підрозділів департаменту, а саме – Управління соціальних 

виплат і компенсацій Заводського району м. Миколаєва. 

Управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району 

м. Миколаєва розпочало свою діяльність ще у 2006 році, як структурний 

підрозділ Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради, з метою якісного та доступного надання 

соціальних послуг населенню. За словами працівників, з початку роботи 

управління минуло вже 13 років, а відділу зв’язків з громадськістю чи прес-

центру в ньому так і не з’явилося. Було лише відкрито телефон «гарячої 
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лінії», однак це не допомогло у налагодженні комунікацій з населенням, а 

тим паче, зі ЗМІ. Управління не має власної офіційної веб-сторінки, 

інформацію про його роботу висвітлено лише на сайті департаменту. 

Вважаємо, що в епоху сучасного інформаційного суспільства, розквіту 

соціальних мереж, це є недоліком інформаційно-комунікативної роботи 

органу місцевого самоврядування. З огляду на це, в Управлінні соціальних 

виплат і компенсацій Заводського району м. Миколаєва нами було проведено 

анкетування працівників (зразок бланку анкети див. Додаток А), яке полягало 

виявленні недоліків інформаційно-комунікаційної діяльності органу 

місцевого самоврядування. Загалом було опитано 16 працівників управління, 

на основі відповідей яких ми узагальнили результати дослідження. 

Залежно від стажу роботи учасників анкетування умовно можна 

розділити на дві групи. До першої, найбільшої групи, відносяться ті, хто 

пропрацював в управлінні від 2 до 5 років. До другої – мають стаж 6 – 9 років 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Стаж роботи працівників в Управлінні соціальних виплат і 

компенсацій Заводського району, % 

Стаж Відсоток 

до 1 року 8,3 

2-5 років 41,7 

6-9 років 33,3 

10-13 років 16,7 

 

Всі респонденти мають вищу освіту. При цьому фактично 90% з них 

здобували освіту за гуманітарним фахом. Цікаво відзначити, що у багатьох 

сьогоднішніх прес-секретарів педагогічна освіта: викладач української мови 

та літератури, історії, психології тощо. Дуже невеликий відсоток становлять 

працівники, які отримали дипломи журналістів або фахівців зі зв’язків з 

громадськістю та реклами. 
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Дві третини з учасників (75%) проходили підвищення кваліфікації (або 

перепідготовку) за останні три роки. В основному це навчання стосувалося 

питань, пов’язаних з утриманням державного і муніципального управління та 

специфікою роботи зв’язків з громадськістю. Однак, на питання стосовно 

того, чи бачать вони себе в ролі фахівця прес-центру, ми отримали відповідь 

«ні» майже від усіх учасників дослідження. Цю відповідь вони обґрунтували 

недостатнім вмінням правильно вибудовувати комунікаційний процес, 

вмінням налагоджувати зв’язки з громадськістю та ЗМІ, недостатньою 

впевненістю у власних силах, недостатнім рівнем володіння компетенцій 

необхідних для фахівця прес-центру. 

Іноді працівникам доводиться співпрацювати з представниками ЗМІ 

(радіо, телебачення) не дивлячись на те, що вони не готові до такої співпраці, 

через що почуваються розгублено, і не завжди можуть правильно і в повній 

мірі викласти свої думки. У зв’язку з цим, одне з основних питань, які ми 

хотіли з’ясувати, полягало у визначенні учасниками дослідження основних 

компетенцій, якими має володіти спеціаліст прес-центру органу місцевого 

самоврядування, та знайти способи підвищення рівня володіння цими 

компетенціями. 

Отже, для створення удосконалення інформаційно-комунікаційної 

діяльності бажано створити прес-центр в управлінні, але спочатку необхідно 

виявити систему компетенцій, якими повинен володіти кваліфікований 

фахівець. 

Як можна побачити з отриманих даних (рис. 3.1), думки респондентів 

практично не відрізняються один від одного. Першу трійку очолюють 

завдання, пов’язані, з одного боку, з інформуванням громадськості про 

діяльність влади, а з іншого – з управлінням цим процесом (формування 

іміджу і ділової репутації влади). 
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Рис. 3.1 Думка респондентів про основні завдання прес-центру 

органу місцевого самоврядування 

Наступні завдання мають скоріше функціональний характер. В даному 

випадку мова йде про виробничу («підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів»), аналітичну (моніторинг) і комунікативну (інформування 

керівництва, взаємодія з політичними партіями і т. д.) функції. 

Далі перейдемо до розгляду каналів і різних форм контактів, які на 

думку респондентів найбільше використовуються в роботі для взаємодії з 

різними цільовими аудиторіями. 

Як показало дослідження, сьогодні ми можемо говорити про 

поступовий перехід від використання традиційних засобів масової 

комунікації до інтернет-каналів, а саме веб-сайту органу місцевого 

самоврядування (табл. 3.2). 

При цьому, можна говорити про тенденції, пов’язані з істотним 

збільшенням інтернет-каналів. Нескладно припустити, що дана тенденція 

буде зберігатися. В своєю чергу це буде обумовлювати нові вимоги до 

системи навичок і знань, якими повинен володіти співробітник прес-служби. 
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Таблиця 3.2 

Канали взаємодії c цільовими групами 

Канали Відсоток 

Офіційний сайт органу місцевого самоврядування 34,7 

Публікації в пресі 22,5 

ТВ програми, радіопрограми 25,7 

Особисті зустрічі 6,3 

Офіційні листи 5,8 

Спеціалізовані форуми 2,5 

Он-лайн інтерв’ю 2,5 

 

У рамках дослідження ми розділили всі можливі варіанти форматів 

контактів з цільовими аудиторіями на три групи: 

1. «Інформаційні» (сюди були віднесені варіанти, пов’язані в 

основному з журналістськими і PR видами діяльності); 

2. «Рекламні» (використовують канали і формати, які традиційно 

відносяться до реклами); 

3. «Заходи» (види діяльності, пов’язані з підготовкою і проведенням 

інформаційних заходів). 

На наш погляд, ці групи достатньо повно характеризують «виробничу» 

і «організаційну» функції в роботі прес-секретаря. Розглянемо їх детальніше і 

почнемо з «інформаційної» групи (табл. 3.3). 

Як можна помітити, в даному випадку експерти реалізують досить 

широкий спектр можливостей: розсилка прес-релізів, розміщення публікацій 

у ЗМІ та використання веб-сайту. 

При цьому дані види діяльності в свою чергу можна умовно розділити 

на два блоки. Перший блок пов’язаний з підготуванням текстів (прес-релізи, 

публікації в ЗМІ, на сайті і т. д.). Другий – на розміщення (розповсюдження) 

цих матеріалів. Це дозволяє сформулювати два набору знань і умінь, якими 

повинен володіти співробітник / керівник прес-центру.  
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Таблиця 3.3 

«Інформаційні» види діяльності прес-центру 

Вид діяльності Відсоток 

Розсилка прес-релізів 30,0 

Розміщення публікацій в ЗМІ 27,5 

Оновлення власного сайту 25,0 

Використання внутрішніх комунікацій 10,0 

Виробництво корпоративних ЗМІ 2,5 

Підготовка відео-, аудіо - та фотоматеріалів 2,5 

Виступи в ЗМІ 2,5 

 

Що стосується заходів, які організовує прес-служба в рамках своєї 

взаємодії з різними цільовими групами, як показало опитування, основними 

формами, використовуваними в даному випадку в діяльності інформаційних 

служб є прес-конференції та брифінг (табл. 3.4). В цілому можна говорити 

про те, що фактично всі заходи так чи інакше «працюють» на ЗМІ і лише в 

незначній мірі (виставки, конкурси, «круглі столи») дозволяють виходити на 

інші аудиторії (наприклад, на підприємців). 

Таблиця 3.4 

Форми заходів, які проводить прес-центр органу місцевого 

самоврядування 

Вид діяльності Відсоток 

Прес-конференція 29,3 

Брифінг 29,3 

Презентації 17,1 

Виставки 7,3 

Конкурси 7,3 

«Круглі» столи 4,9 

Наради 2,4 
 

Описані вище форми контактів, як ми вже зазначили, в основному 

орієнтовані на взаємодію з журналістами. Природно, що далеко не завжди ця 
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діяльність здійснюється успішно. Велика частина респондентів відповіла, що 

у них періодично виникають проблеми при роботі з журналістами (83%).  

У зв’язку з цим, ми попросили респондентів описати ті проблеми, з 

якими доводиться стикатися в рамках цієї взаємодії. Відповідаючи на ці 

питання, респонденти зійшлись на думці, що основна причина виникаючих 

проблем полягає в тому, що журналісти не завжди достатньо знають 

специфіку діяльності установи, а самі працівники почуваються невпевнено і 

розгублено (табл. 3.5).  

Узагальнюючи отримані результати, можна виділити два аспекти. З 

одного боку, мова йде про дійсно низьку кваліфікацію журналістів в тих 

питаннях, які вони намагаються висвітлювати, що і веде до різних помилок. 

А з іншого – проблема низького рівня недостатнього рівня комунікативної 

культури працівників, невміння правильно давати інтерв’ю тощо. 

Все це, на наш погляд, вимагає від співробітників прес-центру не 

тільки певних особистісних якостей (наприклад, таких як терпіння і 

стресостійкість), але і володіння навчальними навичками. Оскільки в 

результаті їм все одно доведеться мати справу з тими журналістами, які 

працюють, то певна частина роботи повинна бути присвячена навчанню, 

поясненню (в різних форматах і видах) представникам засобів масової 

інформації не тільки суті тих чи інших інформаційних приводів, але й змісту 

поточної роботи органу місцевого самоврядування. 

Таблиця 3.5 

Думка респондентів про причини і прояви проблем, пов’язаних з 

журналістами 

Проблеми Відсоток 

Недостатнє знання журналістом предмета, специфіки 28,6 

Журналіст спотворив стан справ, припустився помилки 21,4 

Критичний матеріал має надто різкий характер, 

перебільшений характер 

10,7 

Недостатньо коректна поведінка журналістів на заходах 7,1 

Хвилювання, розгубленість та невпевненість 30,7 

Невміння правильно відстоювати власну позицію  1,5 
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Професіоналізм будь-якого співробітника складається не тільки з 

певного досвіду і знань. Не останню роль тут відіграють, з одного боку, 

норми і цінності, на які фахівець спирається в свій роботі, а з іншого – 

особисті якості, якими він володіє. На питання, пов’язані з цими 

характеристиками, ми також попросили відповісти респондентів. Ми 

отримали досить велику кількість характеристик, що свідчить про відсутність 

чітко зрозумілих і сформованих професійних норм і вимог. 

Сюди увійшли, наприклад, характеристики, що носять скоріше 

особистісний, ніж професійний характер, а саме – пунктуальність, 

комунікабельність, доброзичливість, відкритість і т. д. Тим не менш, ми все-

таки можемо говорити про наявність спільних точок зору в висловлюваннях 

респондентів з цього приводу. До їх числа можна віднести «об’єктивність», 

«оперативність» і «достовірність інформації, що передається». У підсумку, 

ми отримали наступну картину: 

1. Емоційна стійкість в проблемних ситуаціях - 100%; 

2. Широка ерудиція і культура мови (66,7%); 

3. Оперативність і креативність мислення (66,7%); 

4. Організованість і діловитість (50%); 

5. Навички письмової комунікації (41,7%), 

6. Фізична витривалість і працездатності здатність (33,3%), 

7. Дар переконання і особиста чарівність (33,3%); 

8. Інтуїція (33,3%); 

9. Презентабельний зовнішній вигляд і культура поведінки (25%); 

10. Соціальна сміливість і впевнену поведінку (25%). 

Крім професійних знань і умінь, крім особистих якостей прес-секретар 

повинен володіти певними базовими знаннями в різних дисциплінах. Як 

сформулювали учасники дослідження, фахівець, який працює в прес-центрі 

органу влади, повинен розбиратися в наступних сферах: 

1. Журналістика (17%); 

2. Політологія (17%), 
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3. Економіка (12%); 

4. Державне і муніципальне управління (12%); 

5. Юриспруденція (12%); 

6. Соціальна психологія (12%); 

7. Соціологія (10%); 

8. Психологія (8%). 

Основні навички, якими повинен володіти прес-секретар / співробітник 

прес-центру ми відобразили у вигляді таблиці 3.6 (див. Додаток Б). 

Підводячи підсумок проведеному дослідженню, можна сказати, що 

робота над підвищенням якості інформаційно-комунікаційної діяльності в 

Управлінні соціальних виплат і компенсацій Заводського району 

м. Миколаєва потребує удосконалення. Цього можна досягти шляхом 

створення в установі власного прес-центру, або призначити відповідальну за 

це особу, яка володіє достатнім рівнем професіоналізму, має необхідний 

набір навичок та компетенцій для роботи у прес-центрі. 

Крім цього, варто приділити увагу створенню офіційного веб-сайту 

управління в мережі Інтернет, та у популярних соціальних мережах. Оскільки 

в наш час інтернет-ресурси надзвичайно популяризовані та широко доступні, 

не треба нехтувати можливістю їх використання в інформаційно-

комунікаційній діяльності органів місцевого самоврядування.  

Окрему увагу треба приділити питанню комунікативної компетентності 

працівників органів місцевого самоврядування та розглянути способи її 

підвищення та удосконалення, оскільки це є запорукою успішної та 

ефективної інформаційно-комунікативної діяльності. 

 

3.2. Шляхи розвитку комунікативної компетентності працівників 

органів місцевого самоврядування 

 

Комунікаційні взаємодії в органах місцевого самоврядування мають 

свою специфіку, яка виявляється в субординації, корпоративному дусі 
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державних службовців як особливої професійної групи, залежності 

виконуваної роботи від характеру суспільних відносин.  

Однією з умов здійснення ефективної професійної діяльності в органах 

місцевого самоврядування є комунікативна культура, що представляє собою 

систему цінностей і норм поведінки державних службовців, які складаються 

під впливом різних факторів. В органах місцевого самоврядування не 

вистачає фахівців з різних сфер гуманітарних наук, а саме вельми не вистачає 

знань в галузі конфліктології, психології, теорії і практики ділового 

спілкування [86]. 

Як вже зазначалося у попередньому підрозділі, значна кількість 

опитаних учасників дослідження відзначили суттєві проблеми в побудові 

погоджувальних комунікативних зв’язків і відносин. Відповідно, важливим є 

питання підвищення рівня професіоналізму і компетентності службовців з 

одночасним формуванням всіх необхідних умов для залучення на роботу 

фахівців, що мають високі моральні якості. 

Як зазначає у своїй праці Л.В. Литвинова, розглядаючи питання 

комунікативної діяльності органів місцевого самоврядування, передусім 

необхідно зазначити, що основою будь-якої організації та її головним 

надбанням є люди. Це говорить нам про те, що людський ресурс є 

найголовнішим та найціннішим для організації, а заради максимального 

використання потенціалу цього ресурсу, слід створити всі належні умови для 

найбільш повної їх віддачі на роботі та інтенсивного розвитку[46]. 

Для розвитку комунікативної культури процес підвищення освітнього і 

морального рівня персоналу організації повинен вміло поєднуватися з 

продуманою кадровою політикою, а також з правильно функціонуючою 

системою управління [49]. 

Формування комунікативної культури в органах місцевого 

самоврядування важливо розглядати з точки зору системного підходу, який 

передбачає обов’язкову наявність всіх елементів системи управління: підбір і 

відбір на державну службу, адаптація, мотивація, оцінка, управління 
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кар’єрою. Керівнику організації важливо мати певний особистісно-

професійний потенціал, який дозволив би йому в процесі його реалізації 

стати носієм високого рівня комунікативної культури, вміти вислухати і 

зрозуміти, коректно запитати і по-діловому точно відповісти, переконати, 

створити атмосферу довіри і невимушеності, знайти тонкий психологічний 

підхід до кожної людини [6]. 

У свою чергу, особистісно-професійний потенціал в основі своїй має 

певну сукупність навичок, необхідних для розвитку культури взаємин, до 

таких слід віднести: навички запобігання конфліктним ситуаціям при 

здійсненні спільної діяльності, і особливо в складних ситуаціях; навички 

переконувати і мати вплив на оточуючих; здатність концентрації на особливо 

значимих ситуаціях . 

До основних способів, що дозволяють удосконалювати практичні 

комунікативні навички у державних службовців, можна віднести наступні: 

- участь в публічних виступах на зборах та інших заходах; 

- проведення самостійних тренувань (тренінгів) з відпрацювання 

аргументації доказів у дискусії; 

- участь в критичному аналізі (розборі, оцінки) певної ситуації; 

- проведення самоспостережень за своєю поведінкою в різних 

ситуаціях в міжособистісних відносинах; 

- проведення аутогенних тренувань з метою підвищення рівня довіри 

до себе і впевненості в своїх силах; 

- участь до соціально-психологічних тренінгах на предмет корекції 

утрудненого спілкування (взаємодії) при виробленні спільних управлінських 

рішень [46]. 

Дослідниці О. Савостікова та Ю. Палагнюк у своїй праці «Тренинг как 

форма повышения социальной компетентности молодёжи», зазначають, що 

метод тренінга є достатньо ефективним у роботі з різними категоріями 

людей, особливо з тими, які не мають високого рівня комунікативної 

компетентності, адже найголовніше в тренінгу і для отримання відповідних 
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навичок – це практика, активність і бажання учасника змінити щось у собі чи 

в своїй поведінці на краще, а також підтримка отриманих на тренінгу знань 

для їх використання в реальному житті самим учасником тренінгу [87]. 

Комунікативні тренінги проводяться з метою навчання правильно 

вибудовувати процес спілкування, вдосконалювати певні особистісні якостей 

необхідних для здійснення ефективної взаємодії. 

Проводити тренінги можна у формі міні-лекцій. Дискусій, спеціальних 

ігрових вправ, ділових та рольових ігор. Для максимального досягнення 

результату, можна поєднувати ці форми. 

Результати тренінгу можуть відіграти значну роль для установи в 

цілому, оскільки мають вагоме практичне значення. 

Учасники тренінгу можуть досягти таких результатів: 

 підвищення успішності в налагодженні як професійних, так і 

особистісних контактів; 

 усвідомлення ставлення до процесу та етапів налагодження 

ділових контактів; 

 відпрацювання навичок активного слухання та ведення розмови, 

тощо [26]. 

Вважаємо, що запровадження проведення комунікативних тренінгів 

для працівників органів місцевого самоврядування є хорошим способом 

розвитку їх комунікативної компетентності. 

Ще одним сучасним методом розвитку комунікативних навичок 

особистості, який досить поширений в країнах Європи, а нині набуває 

поширення в нашій країні, є коучинг. Розглянемо сутність даного методу. 

Основоположником коучингу вважають викладача Гарвардського 

університету, за сумісництвом тренера з тенісу – Т. Голві, згідно тверджень 

якого, коучинг – це методика розкриття потенціалу особистості для 

максимізації власної продуктивності та ефективності [53]. 

Коучинг за своїми методами дещо схожий на звичні для нас тренінги та 

консультування, однак відрізняється від них тим, що коуч шукає вирішення 
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проблеми разом з клієнтом, наче психотерапевт, який вислухає і допоможе 

самостійно знайти рішення. 

Дослідники виокремлюють три рівні коучингу: 

- поведінковий коучинг; 

- коучинг розвитку; 

- трансформаційний коучинг [53]. 

Як спосіб вдосконалення комунікативних навичок зазвичай 

використовують методики поведінкового коучингу, який націлений на зміни 

моделі поведінки. Це досягається шляхом засвоєння нових стратегій 

поведінки та навичок, наприклад: активне слухання, публічні виступи, 

встановлення контакту та взаємодії, делегування повноважень тощо. 

Коучинг може проводитися як в індивідуальній формі, так і 

колективно. Формат проведення може бути очний, дистанційний або 

змішаний, що дозволяє обрати максимально зручний спосіб його проведення. 

Варто відзначити, що в установах / організаціях приватної форми 

власності наші співвітчизники впродовж останніх років все більш активно 

залучають працівників до участі в різноманітного роду тренінгів, семінарів, 

консультацій чи коучингів, з метою розкриття потенціалу працівників на 

благо установи/організації. А стосовно органів публічної влади та місцевого 

самоврядування, на жаль, така тенденція спостерігається в значно меншій 

мірі. Сподіваємося, що в подальшому керівники органів публічної влади та 

місцевого самоврядування зрозуміють необхідність та важливість розвитку 

комунікативної компетентності для налагодження інформаційно-

комунікаційної діяльності. 

Важливе значення в практиці місцевого самоврядування має знання і 

дотримання основних рекомендацій щодо недопущення конфліктних 

ситуацій в процесі спілкування службовців як між собою, так і з населенням 

муніципального утворення. До таких належать: 

- формування у службовця звички терпимого, і в деяких випадках, 

зацікавленого відношення до незбіжної думки з певного питання; 



88 
 

- цілеспрямоване і свідоме стримування негативних емоцій, які можуть 

виникнути по відношенню до колег (населенню) в складних ситуаціях 

спілкування; 

- відмова від звички використовувати жорсткі і категоричні оцінки при 

судженнях; 

- вміння виділити в співрозмовника позитивну сторону з тією метою, 

щоб потім через неї впливати на нього. 

Таким чином, ефективна комунікативна культура в органах місцевого 

самоврядування може стати фактором, що стримує розвиток конфліктних 

ситуацій. Її формування залежить від ряду фактів, серед яких основними є: 

професіоналізм керівництва і фахівців, рівень їх комунікативної 

компетентності, сформована система управління персоналом, можливість 

залучення на роботу грамотних і висококультурних працівників. 

 

3.3. Рекомендації щодо підвищення ролі інтернет-ресурсів у 

інформуванні громадськості про діяльність органів місцевого 

самоврядування 

 

Забезпеченість інформаційними ресурсами дозволяє прес-службам 

проводити регулярний моніторинг інформаційного поля, в тому числі із 

застосуванням власних технологій. Моніторинг включає в себе аналіз ЗМІ, 

інтернет-простору (сайти, соціальні мережі) та інших джерел. При цьому 

використовуються різні комунікаційні технології – від найпростіших до 

сучасних і технологічних. 

Прес-служба повинна більше уваги приділяти комунікаційній взаємодії 

з молоддю, тому що саме дана соціальна група в найближчій перспективі 

повинна стати головною соціальною опорою демократичної політичної 

системи країни, основним інтелектуальним, творчим і моральним капіталом 

нашої держави. Основним джерелом інформації для студентської молоді є 

Інтернет. Відповідно, виділяючи молодь в якості одного з головних сегментів 
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інформаційно-комунікативного впливу, прес-службі необхідно змістити 

акцент на використання мережі Інтернет з метою оптимізації зворотного 

зв’язку, що дозволить поліпшити імідж владних структур в сприйнятті даної 

соціальної групи. 

Сучасні прес-служби і підрозділи PR широко використовують в своїй 

діяльності можливості інтернет-комунікації. В першу чергу мова йде про 

офіційні сайти державних органів, які стали постійним комунікаційним 

майданчиком для представників ЗМІ. Також активно використовуються 

найбільш популярні соціальні мережі: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 

SlideShare, YouTube. Працівникам прес-центру Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради можна 

порекомендувати використовувати в комунікації зі ЗМІ та громадськістю 

соціальні мережі Facebook, Instagram, YouTube; та LinkedIn. В основному 

комунікації повинні здійснюватися за допомогою офіційних аккаунтів 

органів місцевого самоврядування, але в деяких випадках прес-секретарями в 

робочих цілях можуть використовуватися і особисті аккаунти. Так, в 

соціальних мережах відділ прес-центру може розміщувати важливі 

повідомлення, оперативну інформацію, інтерв’ю керівництва, брифінги прес-

секретаря, презентаційні ролики та іншу цікаву інформацію.  

Слід активніше використовувати Інтернет-майданчик для 

інформування населення, контактів з міськими, регіональними і державними 

ЗМІ. Інтернет-майданчик має на увазі кілька явних переваг: 

1. Фінансова доступність. Створити рахунок у соціальних мережах або 

паблік всередині них не потребує ніяких фінансових витрат. Оплачується 

лише робота співробітника прес-центру, який веде сторінку. Навіть за 

зберігання опублікованої інформації відповідають власники соціальних 

мереж, що дає розвантаження на свої власні сервери. 

2. Орієнтир на молоду аудиторію. Молодь – це та категорія населення, 

яка є сьогодні найактивнішими інтернет-користувачами. 
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3. Моментальне поширення інформації. Запущена в Інтернеті 

інформація репостами, пересиланнями, вона може поширюватися з дуже 

високою швидкістю. Це пов’язане і з високим охопленням аудиторії і з тим, 

що до необхідної інформації є доступ 24 години на добу сім днів тиждень. 

Посередництво з популярними блогерами може вирішити відразу 

кілька завдань: 

1. Прес-служба відповідатиме покладеним на її сферу діяльності 

принципам, а також здійснювати в повній мірі механізми взаємодії із 

засобами масової інформації та населенням. 

2. Місцеві блогери завжди матимуть поле для роботи, матимуть 

можливість нарощувати аудиторію. 

3. Населення буде отримувати повну інформацію з різних джерел про 

роботу місцевої влади. 

Офіційний сайт являє собою інтернет-ресурс, який забезпечує 

відкритий доступ громадян до інформації про діяльність місцевого 

самоврядування. 

Сайт Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради розміщений за адресою: http://sotsdepart.mk.ua, і 

доступний для користувача: посилання на нього з’являється першим при 

відповідному запиті в різних пошукових системах. Головна сторінка сайту 

справляє сприятливе зовнішнє враження завдяки спокійним кольорам, добре 

підібраним шрифтам і продуманій, організованій структурі. З точки зору 

іміджу він правильно позиціонує суб’єкт PR-діяльності – Департамент праці 

та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – як гідний 

довіри офіційний орган місцевого самоврядування. 

Аналіз сайту Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради показав певні недоліки, а саме: інформаційну 

розмитість і закритість для громадськості. Неможливо чітко визначити 

структуру прес-служби, немає її контактної інформації, і нерідко її діяльність 
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на сайті обмежується написанням і публікацією прес-релізів, які можна 

охарактеризувати як «інформацію заради інформації з приводу».  

Слід також провести оновлення дизайну сайту, щоб зробити його більш 

сучасним та зручнішим, привабливішим для користувачів. Необхідно також 

наповнити його потрібною, актуальною і корисною інформацією для жителів 

міста і для всіх інших зацікавлених сторін. 

Працівникам прес-центру також треба приділити увагу тому, як 

подається інформація у вкладці – Фотогалерея. Необхідно підписувати 

рубрики: про що ця рубрика, основна суть, до чого приурочена.  

Контент сайту в своїй офіційній частині відповідає закріпленим в 

законодавстві вимогам. Є похибки (відсутність деяких відомостей, а пошук 

інших організований незручно), які не є суттєвими і легко переробні. 

Однак нова інформація про поточну діяльність органу місцевого 

самоврядування подається формально, нецікаво. З точки зору жанрів тексти, 

розміщені на сайті, – це нотатки і прес-реліз. Нова інформація має вкрай 

обмежену тематику: висвітлює діяльність директора департаменту (наради, 

нагородження, участь в культурно-масових заходах), культурне та спортивне 

життя. Надзвичайно рідкісна тема «Суспільство», яка обмежується, в 

основному, інформацією про освіту та соціальну роботу. Тексти погано 

ілюстровані, засоби мультимедіа не використовуються. Зустрічається 

інформація, яка не має відношення до життя міста взагалі, що важко 

пояснити з точки зору функціоналу сайту.  

Для сучасного користувача Інтернету, досить «розбещеного» цікавою 

подачею інформації, привабливими заголовками, креативними текстами, 

такий контент сайту не представляється таким, який заслуговує на увагу. 

Звертатися до контенту сайту він буде тільки за інформацією правового 

характеру, за консультативно-методичної допомогою, за аналітикою. Але 

пошук цієї інформації на сайті недостатньо зручно організований: відсутній 

архів, де документи були б упорядковані хронологічно; відсутній тематичний 

рубрикатор, який міг би полегшити пошук. 
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Комунікативні характеристики сайту: швидкість завантаження, 

зручність пристрою і користування, логічність, простота, зручність навігації, 

текстові підказки для символів – цілком відповідають вимогам, що 

пред’являються до юзабіліті інтернет-порталів. 

Однак не можна не відзначити, що сайт працює тільки як адресант 

інформації і не призначений для інтерактивного спілкування з 

користувачами: відсутні посилання на соціальні мережі, відсутні блоги та 

інші інтерактивні форми спілкування з аудиторією (опитування, голосування 

з актуальних питань, що становлять суспільний інтерес та ін.) з метою 

залучення її уваги. 

Таким чином, можна стверджувати, що офіційний сайт Департаменту 

праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради в цілому 

виконує наступні PR-функції: інформаційну, правову організаційну 

аналітичну, консультативно-методичну. Що стосується комунікативної 

функції, то її виконанню не приділяється достатньої уваги.  

В якості рекомендацій для вдосконалення PR-діяльності в цілому і 

використання для цього офіційного сайту як зручного та ефективного 

інструменту можна запропонувати включити в обов’язки співробітників 

прес-центру концептуальну роботу з наповнення сайту і забезпечення його 

необхідними інтерактивними сервісами для комунікації з громадськістю. Ця 

робота повинна бути скоординована з діяльністю співробітників відділу 

інформатизації, щоб усунути наявні в роботі сайту недоліки і забезпечити 

ефективне виконання сайтом всього необхідного обсягу функцій. Також слід 

розглянути можливість створення офіційних веб-сайтів у структурних 

підрозділах департаменту, тобто в Управліннях соціальних виплат і 

компенсацій Центрального, Корабельного, заводського та Інгульського 

районів м. Миколаєва, що надасть можливість для покращення та розвитку 

комунікаційних зв’язків цих установ. 
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Висновки до третього розділу 

 

Суть ефективної роботи прес-центру у сучасних умовах полягає в 

умінні правильно контактувати з цільовою аудиторією, умінні подати свою 

інформацію про себе та свою діяльність і отримувати зворотний зв’язок. 

Прес-центр Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради відіграє ключову роль в налагодженні зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ. Відділ прес-центру надає інформаційні приводи в 

ЗМІ, що направляє світло на діяльність органів місцевого самоврядування. 

На прес-центр покладено весь необхідний для повноцінної роботи 

функціонал і перелік завдань. 

Прес-центру в цілому слід дати молоді привід зацікавитися діяльністю 

органів місцевого самоврядування, домогтися того, щоб молоде покоління, в 

свою чергу, стало аудиторією прес-центру, оскільки саме дана структура дає 

інформацію про діяльність установи в цілому. 

Основним джерелом інформації та дозвілля для молоді є Інтернет, 

відповідно необхідно розвивати соціальні мережі та офіційний веб-сайт, 

запрошувати молодих активістів, блогерів які цікавляться життям міста, і 

бажаючих бути публічними особами, на брифінги, прес-конференції тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі подано теоретичне узагальнення та 

запропоновано практичні способи вирішення наукової проблеми 

удосконалення інформаційно-комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування в умовах європейської інтеграції України. 

На основі опрацювання відповідних законодавчих актів та фахової 

літератури, результатів проведеного дослідженя, використовуючи метод 

анкетування, було отримано такі результати: 

1. Проаналізувавши понятійно-категорійний апарат інформаційно-

комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування, було 

розглянуто поняття «інформація» як головний предмет і результат 

управління. Наведено класифікацію інформації в діяльності органів 

місцевого самоврядування за низкою ознак. У вигляді таблиці подано 

основні відмінності термінів «комунікативні технології» та «комунікаційні 

технології», які досить часто використовуються як синоніми, при цьому 

маючи певний ряд відмінностей. Встановлено, що головний потенціал 

зростання ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 

безпосередньо пов’язаний з впровадженням нових інформаційно-

комунікаційних технологій, в першу чергу, з концепцією «електронного 

уряду», або «електронної держави». 

2. Зміни законодавства, реформи та перехідний період у суспільному 

розвитку, вимагають налагодження комунікаційної взаємодії органів 

місцевого самоврядування та громадськості, яка базується на довірі, 

розумінні та підтримці. Відсутність прозорого звітування та своєчасного 

інформування громадян про найближчі перспективи, плани і очікувані 

результати в діяльності органів місцевого самоврядування, зумовлюють 

передумови до відчуження, непорозуміння, і, як наслідок, недовіри до 

урядових програм і проектів на місцевому рівні, і в цілому, до державної 

політики. Щоб уникнути цих негативних наслідків, інформаційно-
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комунікаційна діяльність органів місцевого самоврядування має 

характеризуватися відкритістю, транспарентністю, наявністю зворотного 

зв’язку, максимального та зрозумілого доведення до населення інформації 

про свої дії, рішення та подальші плани. 

3. Для вдосконалення механізмів інформаційно-комунікаційної 

діяльності органів місцевого самоврядування варто взяти до уваги 

позитивний досвід країн-членів Європейського Союзу, який показує, що 

інформаційно-комунікаційна діяльність є одним з найбільш нагальних та 

найбільш складних завдань, і є важливою умовою здійснення ефективного 

самоврядування.  

Особливу увагу слід приділити удосконаленню найпоширенішої моделі 

управління на Європейському континенті та в Україні – представницькій 

демократії, яка налічує широкий спектр механізмів, які використовують 

органи публічної влади та місцевого самоврядування для забезпечення 

активної участі суспільства в управлінні, та урахування громадської думки 

під час прийняття рішень. 

4. Встановлено, що основною вимогою до сучасних органів місцевого 

самоврядування є використання якомога більшої кількості механізмів та 

інструментів співпраці з громадськістю та ЗМІ. Наразі до популярних засобів 

залучення громадськості у місцевому самоврядуванні можемо віднести такі: 

місцеві референдуми, громадську експертизу діяльності органів виконавчої 

влади, консультації з громадськістю, громадська рада, загальні збори 

громадян тощо. Недоліком є певні законодавчі обмеження повноважень цих 

форм взаємодії, досить часто неготовність до належної самоорганізації 

громадськості та ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування. 

Крім цього, сьогодні практично у всіх державних органах влади та 

органах місцевого самоврядування існують спеціалізовані відділи, які 

виступають як допоміжні суб’єкти в системі комунікації та обміну 

інформацією. Одним з таких спеціалізованих відділів є прес-центр – відділ 

організації, який виступає як спеціалізована структура по роботі із засобами 
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масової інформації з метою комунікативно-інформаційного супроводу 

діяльності організації.  

5. У роботі проаналізовано діяльність відділу прес-центру 

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради, яку можна поділити за двома напрямками: взаємодія зі ЗМІ та 

взаємодія з населенням. В результаті було виявлено проблемне питання, 

пов’язане відсутністю прес-центру у структурному підрозділі департаменту, 

що ускладнює його інформаційно-комунікаційну діяльність. В ході 

проведеного дослідження було виявлено потребу підвищення комунікативної 

компетентності працівників органу місцевого самоврядування. Для 

вирішення цієї проблеми запропоновано способи підвищення комунікаційної 

компетентності працівників шляхом проведення тренінгів, коучингу, 

аутогенних тренувань тощо. 

6. Зважаючи на високу популярність, легку доступність інтернет-

ресурсів у суспільстві, запропоновано рекомендації щодо їх використання як 

ефективного засобу інформаційно-комунікаційної діяльності органу 

місцевого самоврядування. 

В якості рекомендацій запропоновано провести оновлення офіційного 

веб-сайту Департаменту праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради, включити в обов’язки співробітників прес-

центру концептуальну роботу з наповнення сайту і забезпечення його 

необхідними інтерактивними сервісами для комунікації з громадськістю. 

Також слід розглянути можливість створення офіційних веб-сайтів у 

структурних підрозділах департаменту, а саме в Управліннях соціальних 

виплат і компенсацій Центрального, Корабельного, Заводського та 

Інгульського районів м. Миколаєва, що надасть можливість для покращення 

та розвитку комунікаційних зв’язків цих установ. Окрім офіційних веб-сайтів 

у мережі Інтернет, слід звернути увагу на можливість створення аккаунтів у 

популярних соціальних мережах, які не потребують багато затрат, таким 
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чином використовуючи ще більш широкий діапазон для налагодження 

комунікацій як з населенням, так і ЗМІ. 

Підсумовуючи дане дослідження, зазначимо, що сьогодні 

інформаційно-комунікаційна діяльність в органах місцевого самоврядування 

безпосередньо пов’язана з соціально-політичними та економічними умовами 

в країні, тобто з реформуванням органів місцевого самоврядування, 

європейською інтеграцією, розширенням прав і свобод громадян, 

посиленням ролі громадянського суспільства і громадської думки. Вимоги 

сучасного суспільства в умовах європейської інтеграції України потребують 

використання органами місцевого самоврядування якомога більше доступних 

інформаційно-комунікаційних платформ, високого рівня комунікаційної 

компетентності працівників, залучення інтернет-ресурсів для налагодженої 

та швидкої взаємодії з можливістю зворотного зв’язку.  
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ДОДАТОК А 

Зразок бланку анкети для опитування працівників  

1 Вкажіть Ваш стаж роботи в управлінні: 

А) до 1 року; 

Б) 2-5 років; 

В) 6-9 років; 

Г) 10-13 років. 

2 Вкажіть Ваш ступінь освіти: 

А) повна вища; 

Б) неповна вища; 

В) інший варіант: _________________________________________ 

3. За який напрямком Ви здобували освіту? 

А) технічний; 

Б) гуманітарний; 

В) інший варіант: _________________________________________ 

4. Чи проходили Ви курси підвищення кваліфікації з питань стосовно 

комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування з громадськістю 

або ЗМІ? 

А) так; 

Б) ні. 

5. Ви бачите себе в ролі фахівця прес-служби? 

А) так; 

Б) ні; 

В) важко відповісти. 

6. Якими навичками та вміннями, на Вашу думку має володіти 

сучасний фахівець прес-центру або відділу зв’язків з громадськістю? 

___________________________________________________________ 

7. Напишіть, які на Вашу думку три головні завдання має виконувати 

прес-центр органу місцевого самоврядування? 

___________________________________________________________ 
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8. Який з каналів комунікації є найбільш затребуваним і ефективним 

для зв’язків з громадськістю? 

А) преса; 

Б) радіо, телебачення; 

В) веб-сайт; 

Г) інший варіант. __________________________________________ 

9. Яка форма взаємодії зі ЗМІ є найбільш ефективною, на Ваш погляд? 

А) розміщення інформації на веб-сайті; 

Б) підготовка прес-релізів; 

В) прес-конференції; 

Г) інший варіант. __________________________________________ 

10. Чи доводилося Вам співпрацювати з журналістами? 

А) так; 

Б) ні. 

11. У Вас виникали труднощі при спілкуванні з журналістами? Якщо 

так, в чому вони полягали? 

_________________________________________________________ 

12. Як Ви вважаєте, орган місцевого самоврядування в якому Ви 

працюєте в повній мірі реалізує можливості інформаційно-комунікаційної 

діяльності? 

А) так; 

Б) ні. 

13. Який негативний фактор, на Вашу думку, стоїть на заваді 

ефективній інформаційно-комунікаційній діяльності? 

_________________________________________________________ 

14. Яким чином, на Ваш погляд, можна значно підвищити рівень 

інформаційно-комунікаційної діяльності установи? 

_________________________________________________________ 

15. Як Ви вважаєте, створення прес-центру та офіційного веб-сайту 

управління піде на користь для налагодження комунікаційних зв’язків 

установи? ______________________________________________________ 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 3.6 

Основні навички, якими повинен володіти прес-секретар / 

співробітник прес-служби 

Вид діяльності Основні навички та 

вміння 

Основні групи 

методів і 

технологій 

Деякі види документів, 

які є результатом 

діяльності 

1 2 3 4 

«Аналіз» Збір і аналіз стану 

різних цільових груп. 

Моніторинг ЗМІ. 

Аналіз ефективності 

інформаційних 

кампаній та заходів. 

Методи 

соціологічних 

досліджень. 

Звіт про результати 

досліджень. Звіт про 

результати моніторингу 

ЗМІ. 

Аналітичні записки про 

ЗМІ і окремих 

журналістів. 

Звіт про ефективність 

інформаційних кампаній 

та заходів. 

«Планування» Розробки 

рекомендацій для 

стратегічного 

планування органу 

місцевого 

самоврядування в 

рамках своєї 

компетенції.  

Розробка планів 

інформаційних 

кампаній та заходів. 

Методи 

стратегічного і 

оперативного 

планування. 

Методи планування 

рекламних та PR 

заходів і кампаній. 

Службова записка. 

План роботи. 

План проведення заходу. 

План проведення 

інформаційної кампанії. 

«Виробництво» Навички створення 

текстів і документів, 

фото- та відео- 

зйомки. 

Навички 

літературного 

редагування. 

Методи створення і 

редагування текстів 

і інших видів 

інформаційних 

матеріалів. 

Прес-реліз, 

інформаційна замітка, 

стаття, тексти в інших 

журналістських жанрах. 

Доповідь, привітання, 

листи і т. д. 
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Продовження таблиці 3.6 
1 2 3 4 

«Поширення» 

(Комунікація) 

Навички спілкування, 

встановлення і 

підтримання відносин з 

представниками 

державних, фінансових, 

громадських структур, 

політичних організацій, 

ЗМІ, інформаційних, 

рекламних агентств і т. д. 

Навички організації та 

проведення 

інформаційних заходів. 

Методи 

ефективної 

комунікації. 

Звіт про проведення 

інформаційних 

заходів. 

«Організація і 

контроль» 

Навички управління прес-

службою. 

Уміння розробити 

регламент і стандарти 

взаємодії прес-служби з 

іншими структурними 

підрозділами. 

Методи і 

технології 

управління. 

Методи 

документообігу. 

Положення про 

відділ, службу. 

Регламент взаємодії з 

іншими підрозділами. 

Положення про 

формування та 

управління 

інформаційною 

політикою органу 

місцевого 

самоврядування. 

 


