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ВСТУП 
 
В умовах демократичного розвитку українського суспільства та в процесі 

руху в напрямку побудови демократичної держави, питання прозорості й 
відкритості діяльності органів державної влади, формування до них довіри 
стають першочерговими [13; 40; 41]. У цьому контексті необхідним стає 
цілеспрямоване формування нової генерації професіоналів, здатних адекватно 
реагувати на суспільні виклики, рівноправно працювати у сфері продукування 
ідей, використовувати інноваційні технології налагодження взаємин із 
громадськістю, ефективно транслювати соціальні й культурні цінності, мати не 
тільки навички ведення переговорів та ділового спілкування, а й обміну 
базовими суспільними цінностями та комунікації з масовим адресатом. 
Розвиток засобів масової інформації також висуває високі вимоги до фахівців, 
які передають на міжособистісному рівні інформацію за допомогою створеного 
емоційного образу - візуальної комунікації. 

Керівник органу державної влади, серед іншого, має бути професіоналом 
у сфері комунікації. Професійне спілкування керівника органу державної влади 
реалізується у численних жанрах усного і письмового мовлення. Письмове 
службове мовлення, яке функціонує у низці службових документів, вимагає 
жорсткого регламентування відповідно до норм управлінської мови [39]. Усне 
мовлення в управлінській діяльності керівника на державній службі є менш 
регламентованим і має більше можливостей для вияву його соціокультурної і 
комунікативної особистості.  

У цьому посібнику обґрунтовано зміст комунікативної компетентності 
керівника органу державної влади, типологію соціокультурної особистості мови 
[39]. Усне мовлення в управлінській діяльності як соціально-професійного 
феномена в рамках адміністративного дискурсу, в якому найбільше виявляються 
ті його параметри, які сформовані його професією і відображають життєву і 
професійну домінанту, методики розвитку такої компетентності через 
аксіологічні комунікативні тренінги, коучинги. Особливо важливим в рамках 
проведення таких тренінгів, коучингів, нашу думку, є те, що наука державного 
управління розширить свої пізнавальні можливості за рахунок використання 
теоретичних та методичних ресурсів інших соціогуманітарних наук. Кому-
нікативна компетентність керівника органу державної влади досліджена через 
призму її функціональних характеристик: комунікаційної, інформаційної, 
когнітивної, креативної, які розглянуто у єдності із соціальними функціями 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Критерії, типологія та методики розвитку комунікативної компетентності, 
представлені у посібнику, мають практичне значення, і можуть бути 
використані у професійній підготовці керівників органів державної влади та 
місцевого самоврядування.  
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РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У ФОРМУВАННІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Соціальна комунікативна компетентність керівника органу державної 

влади на нинішньому етапі набуває цілком нового змісту. Це викликано 
потребою розробляти нові методики навчання відповідно до технологій кому-
нікації управлінця, якими б володів керівник у галузях етичних вимог 
демократії, відкритості публічної сфери, свободи ЗМІ, забезпечення націо-
нальних інтересів тощо. Водночас, особистість керівника органу державної 
влади має відповідати очікуванням громадськості та забезпечувати довіру 
суспільства та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав і свобод 
людини і громадянина.  

Соціальна комунікативна особистість керівника органу державної влади – 
це не просто особистість професіонала. Якщо брати до уваги комунікативний 
аспект, то мовленню професіоналів властива комунікативна замкненість, 
адресованість “утаємниченим”. Однак, соціальна комунікація керівника органу 
державної влади має суспільну значимість, зумовлену функціями державної 
служби: адже це мова, якою говорить влада.  

Комунікація – один з найважливіших способів концептуалізації та 
усвідомлення і розуміння дійсності; мовлення, як і комунікація загалом, більш 
чи менш явно відображає структуру соціально-політичної влади у певному 
суспільстві [8], і від її ефективності залежить, чи громадяни пристають на її бік.  

Ключовою формою розвитку комунікативної компетентності комунікації 
керівника органу державної влади є публічна сфера, яка тісно пов’язана зі 
становленням громадянського суспільства. 

 
1.1. Громадянське суспільство, публічна сфера та публічна політика 

 
У найширшому значенні, громадянське суспільство – це сфера 

потенційної свободи [28]. Інформаційний ресурс “Громадянське суспільство і 
влада” визначає громадянське суспільство як суспільство громадян з високим 
рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, 
яке утворює розвинені правові відносини з державою; суспільство 
рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею 
заради спільного блага. Крім того, це механізм соціальної взаємодії, що 
складається з системи місцевого самоврядування, різноманітних об’єднань, 
суспільних рухів і публічної комунікації, місце соціальних дій, відносно 
автономних від держави (“Громадянське суспільство і влада”, режим доступу: 
http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?art_id=85581&cat_id=82472 ) 

Від часу виникнення ідеї громадянського суспільства, як однозначність 
ідеї, так і власне термін зазнавав критики серед дослідників (той же Дж.Кін 
визнавав, що “суспільство здичавіло”). Водночас, експерти та мас-медіа досить 
часто універсальним “рецептом” посттоталітарної трансформації називають 
саме формування громадянського суспільства.  

http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?art_id=85581&cat_id=82472
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Ідею громадянського суспільства було висунуто в рамках англійської 
політичної філософії як ідею громадянської сфери суспільства, відмінної від 
державної, в якій поруч з принципами демократії функціонують ринкові 
принципи1. У цьому зв’язку важливим є гегеліанський погляд на громадянське 
суспільство як один з трьох ступенів розвитку і втілення Абсолютної ідеї, що 
складається з сім’ї, громадянського суспільства і держави. Причому, основу 
громадянського суспільства становить приватна власність та формальна рівність 
перед законом вільних громадян-власників. У цьому тлумаченні громадянське 
суспільство є сферою вияву і забезпечення інтересів громадян, груп та інститутів.  

Ідея громадянського суспільства тісно пов’язана з гарантуванням свободи 
думки і друку, на підтримку якого існує чотири типи основних аргументів. Це 
теологічна теорія Дж. Мілтона, який вважав, що Бог наділив людину розумом і 
здатністю самостійно мислити і відповідно обмеження свободи друку позбавляє 
людину можливості жити по-християнськи; ідея Дж. Локка про те, що свобода 
преси є похідною від базових прав особистості, а людина вільна здійснювати свої 
природні права всупереч державі; концепція утилітаризму І.Бентама, який 
стверджував, що найкращими є ті закони і той уряд, які забезпечують максимум 
щасливого життя кожному громадянину, а вільна преса є одним із важливих 
інструментів щастя підданих; вчення Дж. Ст. Мілля, за яким цензура та заборона 
вільної преси перешкоджає досягнути істини, тоді як замовчувані владою певні 
думки можуть відповідати фактам реального життя. Загалом, проблеми 
взаємовідносин в системі “держава-масова комунікація-суспільство” перетина-
ються з низкою фундаментальних питань теорії і практики демократії. Це проб-
леми реалізації реальних і формальних прав; ступінь свободи і рівності громадян; 
роль центрів впливу і еліти у практиці державного управління; розвиток та повно-
цінне функціонування основних елементів громадянського суспільства тощо.  

Отже, громадянське (цивільне) суспільство – це сфера спілкування, 
взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на 
основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними зако-
нами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій пере-
важають громадянські цінності [64].  

У цій дефініції наголошено на ролі громадянського суспільства як опорі 
демократії і вияві свободи. Але громадянське суспільство не зможе виконувати 
названих функцій, якщо в ньому відсутній хоча б один з найголовніших його 
атрибутів, до яких слід віднести:  

• наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком 
чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки;  

• організоване громадське (публічне) життя вільних і рівних індивідів, 
чиї права захищені конституцією та законами;  
                                                 
1Див., наприклад: Кин Дж. Демократия и гражданское общество: О трудностях европейского 
социализма, перспективах демократии и проблемах контроля над социально-политической властью: 
Пер. с англ. - М., 2001; Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й 
соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона 
Калина, 2002; Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. - Москва, 
Издательство “Весь мир”, 2003. 
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• незалежні від держави, добровільні асоціації, автономність яких 
усвідомлена на індивідуальному і колективному рівні;  

• зорієнтована на громадські інтереси та публічну політику діяльність, 
наслідком якої є кооперація та солідарність між людьми, спілкування на засадах 
взаємної довіри і співробітництва [30].  

Експерти оцінюють інформаційну відкритість органів державної влади як 
недостатню, а практику “партнерства та діалогу владного і громадянського 
секторів сьогодні суттєво обмежена” [52, с.46]. Тому формування громадянського 
суспільства вимагає в сучасних умовах вимагає впровадження нових форм і 
методів взаємодії держави з її громадянами, вдосконалення наявних технологій, 
підвищення прозорості всієї діяльності державних інституцій. 

У вузькому значенні, публічна сфера – це та галузь соціального життя, в 
якій формується громадська думка, що виконує функцію критики і контролю 
щодо держави [56]. Ціла низка теоретичних підходів у галузі публічного 
управління, пов’язана із взаєминами органів державної влади і суспільства, 
базується на уявленнях про публічну політику, закладених сучасним німецьким 
філософом і соціологом Ю. Габермасом, передовсім, у його праці “Структурні 
перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське 
суспільство”, яка вперше була видана у 1962 р. З огляду на дослідження 
проблеми формування соціокультурної компетентності державних службовців, 
значущими є його ідеї про так зване дискурсне спілкування, яке він 
характеризує як вільне і консенсусне [11]. Цей тип спілкування Ю.Габермас 
розглядає як ідеальну комунікативну модель. Дискурсне спілкування, за 
Габермасом, здійснюється при дотриманні таких умов: 1) участь в дискурсі 
відкрита для будь-якого здатного до комунікації суб’єкта при його повній 
рівноправності з усіма іншими учасниками; 2) у процесі комунікації заборонено 
здійснювати будь-який примус з метою досягнення згоди; 3) учасники мають 
право діяти лише на підставах досягнення кооперативної і аргументованої 
згоди; 4) учасники визнають взаємні домагання; 5) під час комунікації сторони 
піддають свої позиції взаємній інтерпретації, критиці, уточнюють, приймають 
або відкидають їх. Ю.Габермас вважав за можливе дотримуватись цих правил за 
умови переходу суспільства від ліберально-ринкової політичної практики до 
політики іншого типу – “деліберативної політики”. Зміст її у формуванні нової 
комунікативної моделі, притаманної громадянському суспільству, яке всі 
проблеми вирішує методом відкритої публічної дискусії, спрямованої на 
досягнення згоди. Для практики громадянського самовизначення, на його 
думку, концептуальним має стати не ринок, а діалог. Сучасний стан публічної 
сфери Ю.Габермас визначає як “рефеодалізацію”, де знову немає чіткої межі 
між публічним і приватним. Публічна сфера все більша стає схожою на 
політичний театр, де глядачам пропонують наперед зважені і зручні для 
осмислення варіанти дійсності. Громадяни при цьому є не більше, ніж 
споживачами, а політики стають зірками шоу-бізнесу.  

Попри те, що багато теоретичних позицій з наукової спадщини 
Ю.Габермаса з позицій практики виглядають утопічними, ми докладно на них 
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зупинились, оскільки саме Габермасова етика дискурсу та теорія 
комунікативної дії справила значний вплив на подальші розробки, пов’язані з 
діалоговою комунікацією.  

Інша концепція – теорія поля французького соціолога П.Бурдьє, яка 
відображає функціональний поділ соціального простору на відносно замкнені 
сфери – поля: політичне, економічне, культурне. У його тлумаченні категорія 
публічності, публічної сфери зосереджує увагу на двох аспектах: відкритість, 
яка означає доступність простору для певного кола “агентів”, і власне зміст 
публічної політики – процес комунікації між її “агентами”. “У політиці 
“говорити” значить “робити”, тобто, переконувати, що можна зробити те, про 
що говориш і, зокрема, вселяти знання і визнання принципів бачення поділу 
соціального світу: гасла, що виробляють власну верифікацію, створюючи групи, 
створюють тим самим певний соціальний лад. Політичне слово – і це визначає 
його сутність – ангажує свого автора цілковито, тому що воно є зобов’язанням, 
яке треба виконувати і яке стає істинно політичним тільки у випадку, якщо 
виходить від агента або групи агентів політично відповідальних, здатних 
ангажувати групу, причому таку, що може його виконати” [9].  

Отже, публічна сфера – це особливий тип просторових відносин між 
багатьма людьми, зазвичай поєднаними певними засобами комунікації 
(телебачення, радіо, телефон, факс, супутниковий зв’язок, електронна пошта та 
ін.), у яких виникають більші чи менші ненасильницькі суперечки та конфлікти, 
пов’язані з владними відносинами у певному середовищі, а також ширшому 
середовищі соціально-політичних структур, в яке “занурені” усі учасники 
спілкування [28, с. 161]. Публічна сфера “десакралізує” владні відносини. Вона 
надає можливість говорити про табуйоване, викривати шахрайства, робити свій 
вибір, вести дискусії..., загалом - трясти світ, аби він не заснув.  

Дж. Кін виокремлює три типи публічних сфер: мікро-публічні сфери, які 
охоплюють десятки чи сотні тисяч учасників, що взаємодіють переважно на 
суб-державному рівні; по-друге, мезо-публічні сфери, які зазвичай включають 
мільйони громадян, які взаємодіють на рівні національних держав; по-третє, 
макро-публічні сфери, які охоплюють сотні мільйонів чи навіть мільярди людей, 
що беруть участь у глобальних дискусіях на світовому рівні. У діяльності 
керівників органів державної влади перший і другий типи публічних сфер є 
середовищем щоденного професійного життя. 

Слід відзначити, що “український варіант” публічності досить часто стає 
ареною боротьби за владу та синонімом опозиційності, хоча насправді 
публічність має зовсім іншу функцію – вона служить встановленню прозорих 
взаємин між громадянами та органами державної влади. Так само у практиці 
української політичної діяльності за публічність дуже часто приймають так 
звану “статусну комунікацію” в рамках політичних ток-шоу на зразок “Шустер 
Live”, “Великої політики”, “Свободи слова” та ін., де зміст сказаного досить 
часто є вторинним, тоді як на перший план виходять емоційно марковані, 
агональні висловлювання. Тут доречно навести думку Дж. Кіна про те, що 
здоровий демократичний лад – це такий лад, у якому різні типи “публічних 



9 
 

сфер” успішно співіснують, причому жодна з них не має монополії на публічні 
дискусії щодо облаштування влади. Натомість режим, у якому домінують 
галасливі телевізійні ток-шоу або помпезні медіа-події, піддає випробуванню 
чесність і моральність своїх громадян. Такий режим може виявитися не кращим 
за режими, в яких єдиним цивілізованим стандартом суспільно-політичних 
дискусій є “раціональні диспути” в семінарському стилі або демагогічні 
політичні проповіді [28, с. 175].  

Принцип публічності схожий до принципу гласності, вказано на інфор-
маційному ресурсі “Громадянське суспільство і влада”, але за охопленням явищ є 
значно ширшим, зокрема, він передбачає відкритість влади, прозорість діяльності 
її апарату, право впливу громадян на діяльність органів влади, врахування думки 
громадськості при прийнятті суспільно важливих рішень, громадський контроль за 
діяльністю управлінського апарату та інші види контролю за дотриманням 
конституційно закріплених інтересів суспільства, прав і свобод громадян. 

На думку проф. Й.Дзялошинського, президента російського Правозахисного 
фонду “Комісія зі свободи доступу до інформації”, публічна сфера – це спосіб 
забезпечення у суспільстві клімату співпричетності і демократизму [17; 33]. 
Публічна сфера виконує кілька функцій, які забезпечують взаємодію органів влади 
і суспільства у формуванні політики, що становить публічний інтерес [34]:  

− артикуляція громадських інтересів, які неможливо досить повно вира-
хувати апріорі. Вони мають пролунати у самому суспільстві, чітко заявити про 
себе, щоб і влада, і сама громадськість помітили їх і належним чином оцінили; 

− публічний контроль за діяльністю влади і, в ширшому значенні, за 
станом справ у суспільстві, державі, економіці, соціокультурній сфері; 

− вплив на формування державної політики, інакше держава в очах 
суспільства втрачає будь-яку легітимність;  

− політична просвіта громадян – функція, виокремлена російським 
дослідником, дуже важлива функція і для сучасної України.  

Публічний форум є свого роду загальнонаціональним семінаром. 
Звичайним громадянам, які лише спостерігають за політикою, він демонструє 
здібності політичних суб’єктів: партій, рухів, коаліцій, лідерів. Громадяни 
втягуються у процес роздумів, які дають можливість свідомо обрати позицію. 
Ще важливішим цей форум є для просвіти самих акторів. Беручи участь у 
політичних дебатах, вони глибше осмислюють логіку власних інтересів, вчаться 
брати до уваги інтереси і аргументи опонентів і громадськості, знаходити точки 
перетину різних позицій, шукати шляхи до згоди. 

Водночас, слід виокремити певні проблеми, які породжує публічність: 
− відносини між владою і громадянами у сучасному суспільстві все 

більше перетворюються на квазівзаємодію, на “управління видимістю”[15]. 
Завдяки численним телевізійним шоу у громадян виникає відчуття доступності 
державного управління якщо не всім, то багатьом, і замість відчуття лояльності 
і розуміння у великої частини аудиторії формується відчуття неприйняття. 
Внаслідок цього, “видимість” породжує невідому досі форму вразливості, коли 
лідери та їхнє оточення, намагаючись контролювати ступінь своєї відкритості, 
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припускаються незначних на перший погляд помилок, які у ситуативній 
проекції можуть призвести до серйозних наслідків: необдумане зауваження, 
невдалий жест і навіть випадковий вираз обличчя, зафіксований телекамерою і 
відповідно прокоментований, можуть стати доступними багатомільйонній 
аудиторії і позначитись на рівні громадської підтримки, наприклад, у розпал 
виборчої кампанії; 

− розвиток комерційних ЗМІ “вбиває” громадянське суспільство: свого 
часу Дж. Гербнер наголошував, що ЗМІ працюють під постійним впливом 
зовнішніх “могутніх чинників”, до яких належать клієнтура (наприклад, 
рекламодавці), конкуренти і, звичайно ж, органи державної влади. Нині до цих 
чинників слід додати власників комунікаційних каналів, спонсорів та 
інвесторів, поставників інформації (служби зі зв’язків з громадськістю і т.ін), 
групи тиску тощо;  

− суспільство і влада як комунікатори та мас-медіа як посередник і 
комунікатор поступово “асимілюються”: йдеться не тільки про ситуації, коли 
органи влади контролюють доступ до інформації, йдеться про постійний 
інформаційний контакт політично активних громадян і журналістів, з одного 
боку, і представників органів влади, з іншого. Ця співпраця часто буває 
взаємовигідною і може призводити до узгодження позицій; 

− серйозним викликом громадянському суспільству є також те, що 
нинішня сфера діяльності державної влади значною мірою відформатована 
сферою медіа. Практика використання медіа і публічної сфери як середовища 
вироблення громадянами найважливіших політичних рішень стає все меншою, 
домінують ринкові та споживацькі медійні формати.  

 
1.2. Інформаційна відкритість органів державної влади  

як основа публічної політики  
 
Питання налагодження комунікації між органами державної влади, орга-

нами місцевого самоврядування, засобами масової інформації і громадськістю 
частково регулюють Закони України “Про інформацію”, “Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, “Про 
телебачення і радіомовлення”, “Про друковані ЗМІ”, “Про звернення громадян”, 
“Про місцеве самоврядування в Україні” [20-25] та ін. 

Зокрема, згідно зі статтею 34 Конституції України, кожному громадянину 
України гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань [32]. 

Закони України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” 
визначають основні принципи інформаційних відносин. Це: гарантованість права 
на доступ, збирання, зберігання і поширення інформації; відкритість, доступність 
інформації та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність інформації; повнота і 
точність інформації; законність одержання, використання, поширення та 
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зберігання інформації (стаття 5). Статтею 10 цього ж Закону “Про інформацію” 
гарантовано право на інформацію і вказано, що право на інформацію 
забезпечується обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і 
регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті 
рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або 
систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації. 

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації” регламентує такий порядок. У статті 2 цього Закону зазначено, що 
засоби масової інформації України відповідно до законодавства України мають 
право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Органи державної влади та місцевого само-
врядування зобов’язані надавати засобам масової інформації повну інформацію 
про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний 
доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України “Про державну 
таємницю” 3855-12 ), не чинити на них жодного тиску і не втручатися в їх 
виробничий процес. Згідно з Законом, засоби масової інформації можуть про-
водити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, 
коментувати. Українські медіа-експерти та громадські діячі у відкритому листі 
до Президента і Прем’єр-міністра також наголосили на важливості приєднання 
України до Конвенції про доступ до офіційних документів, що ще 2 роки тому 
була ухвалена Радою Європи, адже доступ до інформації є однією зі складових 
демократичного урядування.  

Законом України “Про доступ до публічної інформації” врегульовано 
доступ до публічної інформації. Так визначається, що інформація, яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, суспільний інтерес. Цей Закон містить важливі та досить 
прогресивні положення щодо обов’язкового оприлюднення органами виконав-
чої влади, місцевого самоврядування інформації про свою діяльність. Зокрема, 
у Законі закріплено важливий міжнародний принцип доступу до публічної 
інформації, згідно з яким будь-яка інформація, яка знаходиться в органах 
державної влади має бути відкрита і доступна, за винятком переліку відомостей, 
доступ до яких обмежується законом.  

У Законі втілений відомий принцип Європейського суду з прав людини 
(Угорський союз громадянських свобод, скарга № 37374 / 05, рішення від 
14.04.2009 р.), за яким свобода вираження поглядів , передбачена статтею 10 
Європейської конвенції з прав людини, включає в себе також право на 
отримання інформації від державних органів і не допускає використання 
довільних обмежень права на інформацію, які можуть стати однією з форм 
непрямої цензури.  

Розглянемо відображення окремих принципів міжнародних стандартів 
доступу до публічної інформації у сучасному вітчизняному законодавстві. 
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Принцип 1. Принцип максимального розкриття, відповідно до якого 
вся інформація, якою володіють публічні органи, підлягає розкриттю; 
винятки мають бути максимально обмежені, й публічні органи мають 
довести необхідність виникнення та правомірність таких випадків. 

У частині 2 статті 1 Закону, встановлено, що публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, визначених цим законом. Будь-які випадки 
обмеження доступу до публічної інформації мають визначатися законодавством 
України. Наприклад: Сімейним кодексом України, Законами України “Про 
банки і банківську діяльність”, “Про державну службу” тощо. 

Частинами третьою та четвертою статті 6 цього Закону встановлено, що 
інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, 
якщо він правомірно її оприлюднив раніше або якщо немає законних підстав 
для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше. 

Статті 3, 4 Закону щодо визначення гарантій принципів забезпечення 
доступу до публічної інформації відповідають положенням Конвенції Ради 
Європи про доступ до офіційних документів. 

Принцип 2. Принцип відкритості засідань, відповідно до яких 
засідання виконавчих органів влади та місцевого самоврядування мають 
бути відкрити для громадськості.  

Пункт 4 статті 3 Закону та пункт 7 частини першої статті 15 Закону вста-
новлено, що право громадян на доступ до публічної інформації гарантується 
доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім 
випадків, передбачених законодавством. Водночас встановлено обов’язок 
розпорядника інформації оприлюднювати плани проведення та порядок денний 
своїх відкритих засідань.  

Принцип 3. Принцип, згідно з яким надання інформації не може 
завдати шкоди легітимній меті, якщо вона вже була поширена. 

Частиною третьою статті 6 Закону передбачено, що інформація з 
обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він 
правомірно оприлюднив її раніше.  

Принцип 4. Принцип Європейського суду з прав людини,за яким обсяг 
інформації , доступ до якої обмежується про публічну особу має бути значно 
меншим, ніж обсяг інформації про приватну особу.  

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону не належить до інформації з 
обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їх сімей, які 
претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади, 
обіймають посаду державного службовця чи посадовця місцевого 
самоврядування першої або другої категорії. 

Принцип 5. Принцип забезпечення доступу до інформації, згідно з 
яким обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. 

У частині сьомій статті 6 Закону передбачено, що якщо документ містить 
інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація з 
цього документа, доступ до якої необмежений.  
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Принцип 6. Принцип спрощеної процедури доступу до інформації, 
який полягає у тому, що інформаційні запити мають опрацьовуватися 
швидко і справедливо. 

У статтях 19 та 20 Закону передбачено, що письмовий запит подається у 
довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів 
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних 
форм, які можуть отримуватися на офіційному веб-сайті або в приміщенні 
відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію 
щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримування тощо. 

Принцип 7. Принцип, згідно з яким інформаційні запити мають бути 
задоволені в найкоротші строки. 

Розпорядник інформації має надавати відповідь на інформаційний запит 
не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. У разі, якщо запит на 
інформацію стосується надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і 
загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з 
дня отримання запиту. При цьому Законом передбачено можливість 
продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо запит стосується 
надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних. 

Принцип 8. Принцип, відповідно до якого плата за надання інформації, 
якщо вона існує, не повинна стати перешкодою в поданні інформаційних 
запитів. 

У статті 21 закону визначено, що у разі, якщо задоволення запиту на 
інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як на 10 
сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання 
тат друк. В усіх інших випадках інформація надається безкоштовно. 

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником та 
копіювання та друк у межах граничних норм, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. У разі, якщо розпорядник не встановив розмір оплати за 
копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 

При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить 
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.  

Розпорядниками доступу до публічної інформації є: 
- органи державної влади, інші державні органи, місцевого самовря-

дування, органи Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють 
владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 
обов’язковими для виконання; 

- юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 
бюджету Автономної Республіки Крим, стосовно інформації щодо вико-
ристання бюджетних коштів; 

- особи, які виконують делеговані повноваження суб’єктів владних 
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, 
оздоровчих, соціальних та інших послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з 
виконанням їхніх обов’язків; 
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- суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку 
або наділені спеціальними або виключними правами, або є природними 
монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 
цін на них; 

- суб’єкти господарювання, які володіють інформацією про стан довкілля, 
про якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, 
небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть 
статися і загрожують здоров’ю, та безпеці громадян; іншою інформацією, що 
становить суспільний інтерес. 

З огляду на зазначене, Закон України “Про доступ до публічної інфор-
мації” відповідає європейським стандартам щодо забезпечення доступу до 
інформації, прозорості суб’єктів владних повноважень, і завдяки їх ухваленню, 
Україна виконала частину взятих на себе перед Радою Європи зобов’язань.  

Проте “поза законом” залишається правове визначення термінів “дер-
жавна комунікативна політика”, “комунікація”, “відкритість”, “прозорість”, 
“інститут громадянського суспільства”, “громадськість”, “громадська рада”, 
“консультації з громадськістю”, “громадське обговорення”, “вивчення 
громадської думки”, “електронні консультації”, “громадський контроль”, 
“засоби масової комунікації” тощо. Врегулювати питання налагодження 
комунікації між органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, засобами масової інформації і громадськістю покликаний 
Закон “Про основні засади державної комунікативної політики”, концепцію 
якого Кабінет Міністрів України схвалив 13 січня 2010 р. 

 
1.3. Соціальна орієнтованість комунікації у діяльності керівників  

органів державної влади 
 
Соціальна комунікація є одним з базових механізмів існування і розвитку 

суспільства, який забезпечує можливість формування соціальних зв’язків, 
управління спільною життєдіяльністю людей, взаємодію всередині певного 
колективу або зміну його соціальної чи соціально-психологічної структури, 
накопичення та трансляцію досвіду, зростання внутрішньої стабільності 
колективу, підвищення рівня його свідомості або поінформованості.  

Головна характеристика соціальної комунікації - соціальна орієнто-
ваність. Суб’єктом такої комунікації є суспільство в цілому (або соціальна 
група), а суб’єктом, що забезпечує соціально орієнтоване спілкування – людина 
або група, якій суспільство довіряє виступати від своєї особи у конкретній 
ситуації, тобто, керівників органів державної влади.  

У державному управлінні соціальна комунікація (від лат. Communico – 
зробити спільним) – це смисловий та ідеально-ціннісний процес соціальної 
взаємодії між суб’єктами соціокультурної діяльності (індивідами, групами, 
організаціями, націями, етносами і т.п.), орієнтованої на побудову відносин як в 
межах організації, так і в межах суспільства в цілому; свідомий або неусвідом-
люваний процес обміну символічними або особистісними знаками, під час 
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якого транслюється певна інформація, а також демонструються комунікативно-
статусні ролі, в яких перебувають учасники комунікації. Один з провідних 
фахівців з телекомунікації К.Черрі назвав комунікацію основою соціального 
життя [69, p.42].  

Головні функції, що їх покликана виконувати як соціальна комунікація, 
так і політична, з погляду держави (на основі аналізу праць В.Бергсдорфа, 
Р.Дентона і Дж.Вудварта, П.Коркорана, Д.Грейбер), узагальнено у таблиці 1.1.:  

 
Таблиця 1.1  

Функції комунікації (з позиції держави) 
 

ФУНКЦІЯ ЗМІСТ 

відтворення влади зміцнення підтримки системи, наприклад, через ритуальне 
використання символів 

соціальної 
солідарності 

інтеграція в рамках всього соціуму або окремих соціальних груп 

акціональна проведення політики через мобілізацію або “наркотизацію” людей: 
мобілізація полягає в активізації і організації прихильників, 
наркотизація - це процес заспокоєння і переключення уваги 

орієнтації через формулювання цілей і проблем, формування картини 
політичної реальності у свідомості соціуму 

інформування пов’язана з інтерпретацією політичної реальності та 
впровадженням її у свідомість членів політичної спільноти 

визначення 
порядку денного 

висунення на передній план одних подій і замовчування інших 

легітимізації 
влади 

пояснення, обґрунтування і виправдання рішень щодо розподілу 
влади і суспільних ресурсів 

соціальної 
диференціації 

відчуження соціальних груп 

агональна ініціювання і вирішення соціального конфлікту, висловлення 
незгоди і протесту проти дій влади 

соціального 
контролю 

уніфікація моделей поведінки, думок, почуттів і бажань великої 
кількості індивідів, іншими словами, маніпуляція масовою 
свідомістю 

 
Тоді як соціокультурна комунікація (так само як політична) слугує одним 

із засобів трансляції політичної свідомості в межах саме цієї політичної 
культури. Йдеться про здатність індивіда до адаптації в політичному просторі та 
здійснення функцій соціально-політичної взаємодії, участі та управління2.  

Ключовим поняттям у взаєминах “держава-ЗМІ-громадськість” є медіа-
громадськість. У сучасних демократичних державах з-поміж усіх рівнів 
громадськості саме медіа-громадськість може здійснювати найбільший вплив на 
політичну владу. Фактично, теми, які стосуються найширшого загалу, лише тоді 
сприймаються усіма, коли вони підтримані, поширені та підкріплені ЗМІ. Слід 
також констатувати, що за своєю природою ЗМІ завжди зміцнюють або 
послаблюють політичну владу. 
                                                 
2Слід зазначити, що жанри масової культури дедалі більше стають джерелом поширення не тільки 
соціокультурної комунікації, а й політичної.  
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У сучасних демократичних медіа-суспільствах межі між інформацією і 
розвагами дедалі більше стираються, що дало підстави німецькому дослід-
никові Д.Дьорнеру влучно назвати це явище “Politainment” (політрозважаль-
ністю). Заради справедливості слід зазначити, що ЗМІ є рупором для публічних 
політиків: “Вони надають платформу, що по-різному використовується і завдяки 
якій політичні дійові особи поширюють інформацію та частково комунікуюють 
між собою” [62, с.127]. Однак саме це дає підстави сумніватись у нормативності 
такої характеристики як об’єктивність мас-медіа. Іншими підставами для таких 
сумнівів є здійснюване ЗМІ відбирання та оцінювання інформації на основі 
редакційної політики, впливу різних політичних сил та інших чинників, 
надання відібраним подіям певного контексту та те, що Н.Луманн назвав 
“спрощенням інформації шляхом зменшення ступеня складності”. 

Дослідники досить рідко зачіпають проблему суб’єктивності самих 
журналістів. Проте, на журналістів тиснуть їхні власні знання, переконання, 
установки, мотиви – все те, що ми можемо назвати атрибуцією (впорядкування та 
інтерпретація соціальних подій і вчинків згідно з ментальними схемами індивіда).  

 
1.4. Ціннісні засади публічного управління в Україні:  

комунікативний аспект 
 
Передовсім слід розмежувати поняття “державне управління” і “публічне 

управління”; “публічний політик” і “державний службовець”. 
Згідно з визначенням, поданим в “Енциклопедичному словнику з 

державного управління”, державне управління – це діяльність держави (орга-
нів державної влади), спрямована на створення умов для якнайповнішої 
реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження 
різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, 
забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами [19, с.150]. 
Публічне управління спрямоване на реалізацію прав, свобод та законних 
інтересів приватних осіб і передбачає якнайповніше застосування владою 
принципу публічності – відкритості та прозорості діяльності її апарату, право 
впливу громадян на діяльність органів влади, громадський контроль за 
діяльністю управлінського апарату тощо [ibid., с. 605]. На відміну від публіч-
ного, обмін ідеями, діалогова комунікація, підзвітність громадськості не є 
ключовими поняттями державного управління. На практичному рівні - на прес-
конференцію державний управлінець може не прийти взагалі, делегувавши 
іншого представника свого органу влади, тоді як в публічному управлінні це 
неможливо, адже тягне за собою осуд медіа, експертного середовища, втрату 
комунікативної репутації (далі ми виокремимо це поняття). Тому – в умовах 
публічного управління соціокультурна компетентність керівника органу 
державної влади особливо вагома. 

Функціональні відмінності між публічним політиком і керівником органу 
державної влади визначено у навчальному посібнику “Концептуальні засади 
взаємодії політики й управління”. Публічний політик репрезентує певний 
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ідеологічний або політичний напрям у суспільстві. Він набуває легітимного 
статусу за підсумками парламентських або президентських виборів, внаслідок 
чого суспільство делегує йому владні повноваження; ухвалює рішення згідно з 
політичною доцільністю. Керівник органу державної влади отримує повно-
важення від суб’єктів політичного процесу для реалізації політичної доктрини, 
але, реалізуючи державну політику з позицій політичної сили, яка набула 
легітимності за результатами виборів, зберігає нейтральність до панівної 
політичної доктрини і має ухвалювати рішення в інтересах усього суспільства.  

Нині в Україні політична та адміністративна сфери управління змішу-
ються, є випадки публічного тиску (наприклад, через медіа, громадськість), 
виконавчу владу часто звинувачують у непрозорій діяльності, закритості, а 
політична влада часто не несе політичної відповідальності за свої рішення. Ці 
стандарти призводять до того, що усі комунікативні процеси – від обміну соціо-
культурною інформацією до управління репутацією та іміджем спотворюються, 
перетворюються на штучний продукт, який “живе” на телевізійному екрані та в 
газетній статті, однак не наповнений реальним змістом і не має нічого спільного 
з відповідальністю перед суспільством керівниками усіх рівнів. В.Козаков 
називає цей процес “парадоксом прагматичної згоди” політичної еліти з 
основною масою суспільства щодо зневажливого ставлення до права як базової 
управлінської цінності [29]. 

Більшість дослідників пояснюють такий стан сучасного українського сус-
пільства тим, що воно є “напівконтрактним” суспільним устроєм, в якому 
досить велику роль відіграють неформальні відносини на кшталт “клієнт-
патрон” [50]. І хоч Україна вже подолала наївно-романтичну фазу морально-
звичаєвих відносин та ідеологічні форми суспільного регулювання радянської 
доби, верховенство права ще не стало головним соціетальним регулятором. 
Фактично, досі не встановлено громадянської культури довіри, натомість 
панують скепсис і недовіра.  

Оскільки політичні цінності функціонують у суспільній структурі як ідеї-
цінності соціальних груп, спільнот та їхніх політичних представництв (що 
показано у монографії В. Козакова “Соціально-ціннісні засади державного 
управління в Україні”), стає очевидним, що ціннісні орієнтири державних 
службовців відображають традиції, притаманні суспільству в цілому.  

Формування соціокультурної компетентності керівників органів держав-
ної влади великою мірою детерміноване їхніми соціокультурними 
ідентичностями – відчуттям близькості індивідів до певної соціальної спіль-
ності та її культури; усвідомленням своєї самобутності, що репрезентується в 
культурних уявленнях та поведінкових взірцях [44, с. 7].  

Відомий американський антрополог К.Гірц джерела соціокультурних 
ідентичностей описує двома термінами: “природжений спосіб життя” (місцеві 
звичаї, усталені інститути і спільний досвід) та “дух нашої доби” (загальні обриси 
історії нашого часу). Український соціолог А.Ручка, вслід за польським 
дослідником П.Штомпкою, пише, що країни “другого світу”, до яких віднесено і 
Україну, нині зіткнулись з проблемою негативних наслідків суспільних 
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перетворень. Такі явища як падіння рівня життя, безробіття, інфляція, зростання 
злочинності, радикальна зміна стратифікаційної ієрархії стали травмогенними 
чинниками, що призвели до виникнення так званої “травматичної 
ідентичності”. У своїх ідентифікаційних практиках державні інститути, соціальні 
групи та окремі індивіди постсоціалістичних країн використовують фрагментарні, 
почасти незрозумілі, сумнівні критерії [38]. Це означає ідентифікаційний хаос - 
ідентичності в держави, групи та окремої людини можуть не збігатися. 

Якщо розглядати культуру як світ спільних для певної спільноти значень, 
цінностей, символів і смислів (ціннісно-нормативні компоненти – цінності, норми, 
принципи, правила, ролі, стилі тощо та когнітивні компоненти – переконання, 
вірування, дискурси, способи бачення дійсності, парадигми та ін.), то внаслідок 
суспільних змін цей світ деформований – десакралізовано старі цінності, на зміну 
приходять нові. Це супроводжується культурною травмою для багатьох людей.  

Як свідчать результати соціологічних досліджень Інституту соціології 
НАН України (2006-2012), близько 40% опитаних вважають себе в першу чергу 
представниками свого етносу чи мешканцями свого села, району, міста або 
області, де вони народилися або зараз проживають. Тому А.Ручка робить 
висновок, що єдність культурної системи такого багатоскладового суспільства 
як українське в кінцевому підсумку забезпечує не політична влада, а консенсус 
соціокультурних груп щодо найвищих цінностей, перспективних цілей, 
принципів суспільного життя тощо.  

Запитання для самоконтролю 
1. В чому полягають сильні та слабкі сторони громадян та держави в 

Україні в напрямку розвитку громадянського суспільства? 
2. Які функції виконує публічна сфера у державному управлінні, 

публічному управлінні і публічній політиці? 
3. На основі яких законодавчих актів взаємодіють органи державної влади 

та мас-медіа в Україні? 
4. Які основні характеристики соціальної комунікації в державному 

управлінні? 
5. Які основні принципи доступу до публічної інформації функціонують у 

вітчизняному законодавстві? 
6. Визначте основні закономірності розвитку ціннісних орієнтирів в 

Україні.  
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РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
2.1. Сутність та структура комунікативної компетентності керівника 

органу державної влади 
 
Комунікативну компетентність керівників органів державної влади досить 

часто підміняють універсальним поняттям “риторика” - наукою про ораторську 
майстерність. В інструментальному аспекті ми можемо знайти досить багато 
рекомендацій ще античних риторів, які є актуальними досі: “...найважче у 
мовленні, як і в житті, це зрозуміти, що і в якому випадку доречно. ...Адже не 
кожне становище, не кожний чин, не кожен авторитет, а тим паче, не кожне 
місце, час і публіка дають змогу дотримуватись одного для всіх випадків роду 
думок і висловів. Ні, завжди і у кожній частині промови, як і в житті, слід 
дотримуватись доречності щодо предмету, про який йдеться, як і до особи 
мовця, так і до тих, хто слухає” [66]. 

Однак слід визнати, що традиційна риторика мала апріорний характер, що 
істотно ускладнювало якісний аналіз її специфіки та звужувало можливості 
розробки методик корекції комунікативних навичок з проекцією на професійну 
діяльність. Великою проблемою традиційних підходів ми вважаємо їх 
універсальність, адже повторення формальних схем (композиція, аргументація, 
стилістика і т.п.), без урахування соціальної функції мовлення та статусно-
професійної адаптації, не може стати моделлю розвитку соціокультурної 
комунікативної особистості керівника органу державної влади в сучасних умовах. 
Сучасна риторика (якщо ширше – комунікативна компетентність) вирізняється ще 
й тим, що вона великою мірою адресована масовому адресату, що, природно, не 
знайшло свого відображення у класичних риторичних рекомендаціях.  

Комунікативну та інші види професійної компетентності керівників 
органів державної влади досліджують Л.Гогіна, Н.Демедишина, Н.Дмитрук, 
Н.Драгомирецька, Н.Липовська, І.Плотницька, В.Сороко, Л.Пашко А.Рачин-
ський, С.Хаджирадєва, Н.Ходорівська та ін. 

Передовсім слід розділити базові поняття – “компетенція” та 
“компетентність”. Існує два варіанти тлумачення співвідношення цих понять: їх 
або ототожнюють, або диференціюють.  

Компетентність (від лат. Competentis – відповідний, здатний) - поняття, 
яке висвітлює аспекти поведінки людини, пов’язані з виконанням роботи, і 
визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна домогтися 
високих результатів у діяльності; або ж сукупність повноважень, прав і 
обов’язків посадової особи, які вона повинна використовувати для виконання 
своїх функціональних завдань. 

Л.Гогіна наводить такі визначення поняття “компетенція” у сфері 
державного управління [13]: 

− сукупність предметів відання та повноважень (прав і обов’язків), які 
надаються суб’єкту управління (органу або посадовій особі) для виконання 
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відповідних завдань і функцій та визначають його місце в апараті державного 
управління. Компетенція державно-владним шляхом встановлює обсяг і зміст 
діяльності суб’єкта державного управління з одночасним розмежуванням його 
функцій і функцій інших суб’єктів як по вертикалі, так і по горизонталі 
управлінської системи; 

− встановлена нормами Конституції та законів України сукупність прав, 
обов’язків і предметів відання органів виконавчої влади та їх посадових, 
службових осіб, які забезпечують здійснення функцій і завдань виконавчої влади; 

− компетенція державного органу (уряду, міністерства, парламенту, 
органів суду, міліції, прокуратури та ін.) - закріплена законом (або іншим 
нормативним актом) сукупність владних повноважень (прав і обов’язків), 
юридичної відповідальності і предмета відання (предмет діяльності, 
функціональне призначення).  

Слід погодитись з Л.Гогіною, що компетентність є похідним явищем від 
компетенції і характеризує індивідуальну специфіку кожного окремого суб’єкта 
як носія компетенції. Це: 

− вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, 
необхідні для успішного виконання певної роботи;  

− глибоке, досконале знання своєї справи, суті виконуваної роботи, 
способів і засобів досягнення поставлених цілей, а також засвоєння відповідних 
умінь і навичок; сукупність знань, що дають змогу міркувати про щось зі 
знанням справи; риса особистості державного службовця, менеджера, 
спеціаліста, що полягає у здатності правильно оцінювати ситуацію, що 
склалася, і приймати у зв’язку з цим потрібне рішення, яке дає змогу домогтися 
практичного або іншого значущого результату. Показово, що у зарубіжних 
дослідженнях компетентність найчастіше розглядають як мотивовані здібності 
(наприкад, М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі).  

Комунікативну компетентність керівників органів державної влади слід 
розглядати як частину їхньої професійної компетентності. Це багатокомпо-
нентне явище, яке складається із сукупності знань, умінь і якостей, необхідних для 
міжособистісної, міжкультурної та ділової комунікації в конкретних соціальних 
умовах, відповідно до культурних і соціальних норм комунікативної поведінки, а з 
огляду на специфіку діяльності державних службовців у нинішніх умовах – і 
комунікації з масовим адресатом; також до складових соціокультурної компе-
тентності слід віднести компетентність в емоційній сфері, у сфері сприйняття.  

Знання – це володіння сукупністю прийомів і засобів усної і письмової 
передачі інформації; розвиток способів мислення, який визначає поведінку і 
очікування такої самої від інших; суму загально-гуманітарних знань.  

Уміння – це уміння застосовувати знання у спілкуванні: вибір прийнятного 
стилю вербальної і невербальної поведінки, володіння соціально і культурно 
зумовленими сценаріями, національно-специфічними моделями поведінки з 
використанням відповідних комунікативних технік.  

Поведінка – це виявлені зовні зразки та стереотипи дій, засвоєні індивідом 
або на основі власного досвіду, або на основі наслідування чужих зразків і 
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стереотипів. Компонент особистісні поведінкові якості, за визначенням відомого 
дослідника міжкультурної комунікації Дж. Беннета, включає такі риси як: 

− емпатія (здатність розуміти людей, їхні почуття, світогляд, уявляти себе 
на їхньому місці), 

− гнучкість (уміння використовувати варіативні комунікативні стратегії і 
тактики, коригувати свою поведінку відповідно до соціокультурної ситуації),  

− здатність до некатегоричності суджень (здатність не висловлювати 
різких суджень про інших),  

− толерантність (здатність неагресивно сприймати думки індивідів, що 
відрізняються від власних),  

− культурний і соціальний поліцентризм (вихід за межі своєї культурної і 
соціальної групи, не втрачаючи власної ідентичності). 

Відповідно до так званої теорії компетентності (О.Леонтьєв, І.Зімняя, 
Н.Лошкарьова, М.Стобарт) і в проекції на діяльність керівників органів державної 
влади, комунікативна компетентність – це процес взаємин між знаннями і діями у 
практиці, прагматично орієнтовані риси особистості керівника, які не зводяться 
лише до знань чи умінь: це здатність особистості здійснювати соціально-
доцільні дії.  

Теоретичний підхід до розвитку такої компетентності керівників базується 
на тому, що у центр ставиться індивід, який живе у певному соціокультурному 
середовищі, вирішує певні проблемні ситуації, що виникають у його управлінській 
діяльності, вступає у комунікацію, обмінюється ідеями з іншими людьми.  

Таким чином, під комунікаційною компетентністю керівників органів 
державної влади ми розуміємо здатність здійснювати продуктивний обмін 
елементами соціального комунікативного контексту, релевантними для поро-
дження і сприйняття комунікації у певній соціокультурній ситуації (вербальні, 
невербальні компоненти, норми, правила, цінності, ритуали, стереотипи тощо).  

Компоненти соціальної комунікативної компетентності керівників органів 
державної влади представлено на рис. 2.1: 

  
Соціальна комунікативна компетентність керівників 

органів державної влади 
 
 
 
 
 
 

знання, уміння, 
засвоєні у процесі 

соціалізації 
ціннісні орієнтири 

професійної діяльності 
соціальна і 

психологічна зрілість 

 
Рис. 2.1. Поняття соціальної комунікативної компетентності керівників 

органів державної влади 
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Методологічною основою, яка визначає процеси формування соціальної 
комунікативної компетентності, в тому числі і керівників органів державної 
влади, є схема процесу інкультурації та регуляції соціальної поведінки індивіда 
[Ядов, 1975; Платонов, 1993]. 

До основних компонентів цієї схеми, за Ю.Платоновим, належать: 
− диспозиція – готовність суб’єкта до поведінкового акту, дії, вчинку, 
− стереотип – колективний стандартизований досвід, засвоєний індиві-

дом під час навчання і виховання3, 
− експектація (очікування) – орієнтація людини на певну соціальну і 

культурну роль, нормативно схвалену форму поведінки, якої очікують від індивіда.  
Якщо названі вище компоненти є спільними для формування соціальної 

комунікативної компетентності професіонала в будь-якій сфері, то для 
формування соціальної комунікативної компетентності керівників органів 
державної влади особливе значення мають діяльнісні установки, спрямовані на 
оцінку себе як професіонала-управінця, відображення структури своїх 
соціальних функцій і тлумачення конкретних цінностей як базису для побудови 
системи відносин і дій в різних соціальних ситуаціях.  

Західні теоретики під компетентісним підходом розуміють домінантні 
форми активності особистості, ступінь сформованості професійних навичок і 
умінь, ступінь володіння індивідом професійними якостями [78, р. 11-129]. Що у 
цих підходах є цінним для оцінювання компетентності керівників органів 
державної влади – те, що усі елементи компетентності розглядаються у нероз-
ривній єдності і залежності від швидкості, якості і рівня реалізації відповідних 
компетентностей. Однак цей підхід не враховує, що керує людиною за межами 
візуального сприйняття діяльності, не дає можливості виміряти рівень достатньої 
компетентності для виконання відповідної діяльності. Тому важливим елементом 
соціокультурної компетентності є ціннісна складова, яка включає систему 
ціннісних орієнтацій і соціальних установок керівника органів державної влади і є 
мотиваційним чинником його соціальної поведінки [52, с. 87].  

Наступного рівня соціальної комунікативної компетентності керівника 
органу державної влади досягають у процесі політичної соціалізації: окрім 
установок, цінностей, цілей, це ще й світогляд, менталітет. 

Підхід до термінології в галузі формування політичної свідомості різний у 
різних політичних культурах. Західні дослідники, наприклад, вживають поняття 
політичних “переконань”, “віри”, “установок”, “ідеології”, “менталітету” 
замість прийнятного для вітчизняної науки поняття “свідомості”. 

Поняття менталітету у тому значенні, що ми вживаємо, запозичено з 
антропології. Його запровадив французький дослідник Л.Леві-Брюль і воно 
означає наявність у представників того чи іншого суспільства, що належать до 

                                                 
3Поняття “стереотип” в науці запровадив американський соціальний психолог і дослідник масової 
комунікації В.Ліппман, визначивши його як впорядковану, схематичну, детерміновану культурою 
“картинку світу” в голові людини. Дві найважливіші функції стереотипів, на думку Ліппмана, це 
економія зусиль, характерна для посвякденного людського мислення, і захист групових цінностей у 
формі утвердження власної несхожості.  
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однієї культури, певного спільного “розумового інструментарію”, який дає їм 
змогу по-своєму сприймати і усвідомлювати своє природне і соціальне оточення 
і самих себе [40]. Очевидно, що у політичних культурах і субкультурах існує 
особливий стиль мислення, який формує у людей, що до них належать, 
політичні погляди, настрої і почуття, даючи їм можливість ідентифікувати себе 
з певними політичними цінностями [68].  

О.Шестопал виокремила у політичному менталітеті два важливих компо-
ненти: змістовий - погляди, цінності, почуття і т. ін, які складаються у певні 
системи, на позначення яких використовують ідеологічні “ярлики”; когнітивний - 
стиль мислення (когнітивний стиль), характер політичних суджень, спосіб 
сприйняття системи.  

Ми вже наголошували на відмінностях між публічним політиком і 
керівником органу державної влади. Однак слід бути свідомим того, що у 
сприйнятті “людей невтаємничених”, тих, хто висновки про їхню діяльність 
робить за повідомленнями ЗМІ, заява чи дія і тих, і інших стає узагальненою 
характеристикою усієї соціальної групи (часто – навіть держави як інституту). 
Нерідко переконання індивіда (чи публічного політика, чи державного 
службовця) можуть відрізнятися від задекларованих публічно цілей і цінностей 
органу влади/партії, який/яку він представляє, але публічну риторику 
найчастіше приймають саме за переконання індивіда.  

І, врешті, до соціальної комунікативної компетентності керівника органу 
державної влади входить його духовна, статусна і особистісна ідентичності, що 
дають йому змогу вільно розуміти, використовувати і варіативно інтерпретувати 
всю суму повсякденних і спеціалізованих знань, які складають норму загально-
соціальної ерудованості людини у певному середовищі (це правила, зразки, 
закони, звичаї, заборони, етикетні установки, символи, оцінки, міфи та інші 
регулятори поведінки, вербальні і невербальні системи комунікації тощо).  

Систему соціальної комунікативної компетентності керівника органу 
державної влади узагальнено на рис. 2.2: 

 
диспозиції, стереотипи, експектації, пов’язані з виконанням 

професійної ролі 
 

діяльнісні установки - базис ціннісного підходу до виконання 
професійних обов’язків 

 
політичний менталітет: світоглядні характеристики, стиль 

політичного мислення і сприйняття системи 
 

духовна, статусна, особистісна ідентичність 
  

Рис. 2.2. Система соціальної комунікативної компетентності керівника органу 
державної влади 
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2.2. Комунікативна компетентність керівника органу державної влади  
у структурі соціокультурної компетентності 

 
Комунікативна компетентність керівника органу державної влади - об’єкт 

міждисциплінарних досліджень, і її визначення великою мірою детермінуються 
базовими науками, в межах яких провадяться дослідження.  

У психології комунікативну компетентність визначають як ситуативну 
адаптивність і вільне володіння вербальними і невербальними засобами соціальної 
поведінки [Емельянов, 1985]; сукупність навичок і умінь, необхідних для 
ефективного спілкування [Петровская, 1989]. 

З погляду когнітивної лінгвістики комунікативна компетентність – це воло-
діння стратегіями вибору оптимального мовного ресурсу (семантичного “ракур-
су”, лексичного наповнення, синтаксичної структури, послідовності фраз і комуні-
кативних кроків) для передачі повідомлення [Иссерс, 2008]; сукупність знань і 
умінь учасників спілкування у різноманітних умовах (ситуаціях) і з різними 
комунікантами, набір комунікативних стратегій разом з володінням комуні-
кативними правилами, максимами і конвенціями спілкування4 [Бацевич, 2009].  

У соціології комунікативна компетентність входить до структури 
соціального статусу поряд з такими компонентами як спосіб життя, освітні і 
професійні характеристики індивіда-комуніканта; більше того, маючи достатній 
запас фонових знань про певне суспільство, можна визначити деякі ознаки 
соціального статусу індивіда за рівнем його комунікативної компетентності 
[Конецкая, 1997]. 

Західні дослідники при визначені компетентності ключовими поняттями 
вважають успішність, досягнення в роботі, ефективність в роботі, поведінку, 
особисті характеристики [55, с. 92-93]. Вітчизняна традиція ділові і професійні 
якості працівника оцінює на основі переліку певних рис, про особливі 
досягнення й персональний розвиток не йдеться [ibid].  

Комунікативну компетентність наука державне управління тлумачить як 
складову процесу взаємовідносин державної влади й суспільства у практичному 
вимірі [Драгомирецька, 2005]; як критерій готовності державного службовця до 
професійно-мовленнєвої комунікації; обізнаність у типах, видах та формах 
організації комунікаційних мереж, уміння визначати комунікаційну стратегію та 
тактику її реалізації для досягнення власних комунікативних цілей, володіння 
нормами етики та етикету у процесі ділового спілкування [Хаджирадєва, 2006]; як 
здатність встановлювати та підтримувати контакти, підготовленість до виконання 
суспільних функцій, орієнтованість у ситуаціях спілкування [Липовська, 
Марценюк, 2009].  

Н.Демедишина інтерпретує комунікативну компетентність керівника органу 
державної влади як категорію державного управління – систему теоретичних 
знань про комунікативну діяльність у державному управлінні, знань, що містять 
комунікативний зміст, а також необхідних і достатніх практичних комунікативних 
                                                 
4Щоправда, Ф.Бацевич називає це явище “комунікативною компетенцією”, з чим ми не згодні, 
оскільки вище вже була обгрунтована відмінність між компетенцією і компетентністю.  



26 
 

умінь та навичок управлінців, спрямованих на ефективність та результативність 
їхньої професійної діяльності; та як професійно-особистісну характеристику 
державного службовця - здатність державного службовця до цілеспрямованого 
застосування на практиці комплексу необхідних комунікативних знань, умінь і 
навичок (комунікативних ресурсів), достатніх для якісного виконання 
професійних завдань [Демедишина, 2009]. 

У розрізі соціокультурної компетентності керівника органу державної 
влади комунікативна компетентність - це інтегральна функціональна 
характеристика, яка належить до соціальних представницьких компетентностей 
керівника органу державної влади, і характеризується: 

− мовною компетентністю - знанням мовного коду, в рамках якого 
здійснюється комунікація, володіння всіма рівнями мови, стилістикою і правилами 
мовної трансформацї;  

− володінням відповідним тезаурусом – запасом слів, найбільш прийнятних 
для комунікації у певній соціально-комунікативній ситуації на певну тему, у 
ширшому значенні – наявність відкритої і гнучкої системи значень, що 
зберігається в пам’яті індивіда5; 

− культурною компетентністю – орієнтуванням у базових елементах 
культури, ціннісних установках, фонових знаннях, звичаях, ритуалах, стереотипах, 
притаманних соціокультурному середовищу, в рамках якого ведеться комунікація;  

− володінням навичками спільної (групової) професійної комунікативної 
діяльності, а також усталеними у певному соціокультурному середовищі 
стратегіями і тактиками комунікативної діяльності;  

− прагматичною компетентністю – умінням користуватись правилами, 
максимами, конвенціями спілкування, законами рольової комунікації; когні-
тивними та інструментальними прийомами, спрямованими на самовдоско-
налення індивідуальної комунікативної діяльності; умінням проектувати ситуації 
комунікації та обирати ефективний інструментарій і стилістику спілкування 
залежно від ситуації та вирішувати конфліктні ситуації;  

− предметною компетентністю – розумінням онтології зовнішнього і 
внутрішнього світу та способів їх категоризації в рамках лінгвосоціокультурної 
ситуації спілкування;  

− стратегічною компетентністю – умінням обирати ефективну стратегію і 
тактику комунікативних дій, залежно від мети і ситуації комунікації;  

− технологіями комунікативного лідерства – моделями вербальної і 
невербальної поведінки, спрямованими на переконання і спонукання до дій, 
використання знаків соціальної інтеграції, умінням артикулювати ідеї та цінності, 
деталізувати і узагальнювати їх; 

− ілокутивною компетентністю – здатністю реалізовувати комунікативні 
наміри, використовуючи вербальні та невербальні комунікативні засоби; 
                                                 
5Термін “тезаурус” запровадив видатний російський і радянський мовознавець Л.Щерба як 
особливий принцип складання і організації словників. Відомий соціолог Т.Дрідзе запропонувала 
тлумачити цей термін ширше: як “модель світу”, “модель середовища”, “сукупний соціальний 
досвід”.  
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− представницькою комунікативною компетентністю – володінням 
вербальними, невербальними, поведінковими та іншими технологіями, які дають 
змогу представляти певний орган державної влади у взаємодії з іншими 
організаціями, громадськістю, ЗМІ та у публічній сфері загалом. 

Таким чином, комунікативна компетентність керівника органу державної 
влади – це спосіб професійного бачення ним ситуації комунікації, володіння 
сукупністю знань і умінь, спрямованих на продуктивну інтеракцію (обмін) 
інформацією, судженнями, ідеями, цінностями; володіння усталеними у певному 
соціокультурному середовищі стратегіями і тактиками комунікативної діяльності та 
технологіями комунікативного лідерства; представницькими комунікативними 
характеристиками. Вона складається з мовної, культурної, прагматичної, 
предметної, стратегічної, ілокутивної та представницької видів компетентностей. 

 
2.3. Параметри комунікативної особистості керівника органу  

державної влади 
 
Поняття “комунікативна особистість керівника органу державної влади” 

ширше, ніж поняття “мовленнєва особистість”, яка, згідно зі “Словником 
термінів міжкультурної комунікації”, є особою, яка добре володіє усним і 
писемним мовленням і поняття “мовно-культурна особистість”, яка є людиною, 
що володіє знаннями усіх рівнів конкретної ідіоетнічної мови, культури, 
гнучкими рольовими, комунікативними тощо стратегіями і тактиками спіл-
кування, усталеними у межах конкретної національної лінгвокультурної спіль-
ноти [5; 6]. Комунікативна особистість, окрім цього, має бути комунікативно 
валентною - тобто здатною і готовою до комунікативного акту у певній ситуації, 
щодо певного об’єкту, з певною метою і засобами [4]. 

 У реальних ситуаціях міжособистісної, ділової та взаємодії з масовим 
адресатом комунікативна особистість державного службовця реалізує свій 
потенціал на трьох рівнях, залежно від зрілості її соціокультурних харак-
теристик. Це формальний, інформаційний і ціннісно-мотиваційний рівні.  

Формальний рівень дає змогу продукувати та інтерпретувати значимі 
висловлювання, побудовані за нормами і правила певної мови. Якщо скористатись 
термінологією, усталеною у міжлінгвістичній комунікації, - це рівень відображення. 
Досить часто особистість, що володіє комунікативними навичками лише на 
формальному рівні, не може адаптувати їх до ситуацій реальної комунікації і 
переносить знайомі її шаблони, припустимо, міжособистісного спілкування на 
спілкування ділове або ж масове, але відповідного ефекту не отримує. 

Інформаційний рівень включає формальний, але передбачає вміння 
будувати висловлювання і поведінку згідно з контекстом і ситуацією. Це рівень 
свідомої компетентності, коли індивід моделює свою комунікативну поведінку 
задля підвищення її ефективності. Під час роботи з державними службовцями в 
індивідуальних консультаціях та групових аксіологічних комунікативних тренінгах, 
було помічено, що під час формування інформаційного рівня комунікативна 
особистість державного службовця найчастіше долає етап відторгнення, який 
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полягає у тимчасовій неготовності сприймати і аналізувати цінності партнера у 
спілкуванні. Під час вивчення технік спілкування зі ЗМІ та з масовим адресатом, 
наприклад, досить часто трапляються висловлювання на зразок: “Краще я нічого не 
буду їм говорити” або “Я зроблю заяву і піду”. Однак слід наголосити, що саме 
уміння змістити перспективу, перейти від власного бачення світу до визнання 
рівноправного досвіду світосприйняття партнера/ партнерів із комунікації є однією 
з найважливіших характеристик соціокультурної компетентності.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. Параметри комунікативної особистості керівника органу 

державної влади [за зразком [Конецкая, 1997; Шарков, 2005] 
 
Ціннісно-мотиваційний рівень – це найвищий рівень розвитку кому-

нікативної особистості, коли увесь комунікативний ресурс вона використовує як 
інструмент побудови смислового (ціннісного) висловлювання для індиві-
дуального чи масового адресата.  

Таким чином, у структурі комунікативної особистості керівника органу 
державної влади слід виокремити когнітивний, ціннісно-мотиваційний, 
комунікативний, рефлексивний, прагматичний і технологічний параметри, 
що показано на рис. 2.3:  

Що відображають ці компоненти?  
− когнітивний: пов’язаний з інтелектуальним потенціалом особистості, її 

пізнавальною діяльністю; відображає процеси переробки інформації на основі 
мікрокогнітивних актів (аналіз інформації, формалізація, порівняння, узагаль-
нення, синтез, розробка варіантів використання інформації і прогнозування 
наслідків вирішення проблемної ситуації), а також усвідомлення та оцінку 
когнітивного діапазону партнера; 

− ціннісно-мотиваційний: детермінується комунікативними потребами 
(необхідністю в обміні змістовою та оцінною інформацією); допомагає дер-
жавному службовцю обрати ціннісні орієнтації (за ієрархією особистісних потреб 
А.Маслоу належить до соціальних, престижних, духовних потреб); є потужним 
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стимулом для комунікативної діяльності державного службовця і характеризує 
ступінь його запитів щодо професійної діяльності і життя в цілому;  

− комунікативний: відображає знання, розуміння, адекватне застосу-
вання комунікативних кодів, технічних засобів комунікації у процесі обміну 
інформацією за допомогою різних форм і способів спілкування (вербальних та 
невербальних); характеризує комунікативну компетентність, включає індиві-
дуальні характеристики (комунікабельність, харизму тощо); 

− рефлексивний: полягає в усвідомленій саморегуляції державного служ-
бовця, самоуправлінні власною поведінкою, а також розширенням можливостей 
самореалізації на державній службі;  

− прагматичний: розкриває цілі і завдання конкретного акту комунікації, 
інтереси, мотиви і комунікативні установки; 

− технологічний: відображає розуміння принципів роботи, можливостей і 
обмежень засобів інформаційних технологій, призначених для пошуку, обробки і 
зберігання інформації; технологічні навички і уміння працювати з інфор-
маційними потокам.  

Ще однією важливою ознакою комунікативної компетентності керівника 
органу державної влади є комунікативна емоційність. На відміну від неко-
мунікативної, така емоційність має свідомий характер.  

Комунікативна емоційність – це здатність комунікативної особистості 
свідомо керувати вербальним і невербальним вираженням емоцій та пропускати 
їх через соціальні, ситуативні та інші фільтри у процесі спілкування, і залежно 
від них “упаковувати” ті самі емоції у різні вербальні та невербальні форми або 
ж не “пускати” їх у процес спілкування. 

Схема аналізу, яка дає можливість зрозуміти нюанси комунікативного 
акту і партнерові з комунікації, і спостерігачеві, така: 

вербальні засоби + невербальні засоби + емоції + ситуація [67]. 
Комунікативність емотивів (мовленнєвих одиниць з емотивним типом семантики) 
полягає в тому, що вони повідомляють про ставлення мовця до сказаного або 
почутого, наприклад, усвідомлене обома сторонами спілкування неприйняття 
якогось негативного явища, і це збільшує шанси на згоду у процесі комунікації 
(докладніше – див. домінти комунікації у Розділі 3). У багатьох випадках емотиви 
змодельовані учасниками комунікації, що не применшує їхнього значення: 
комунікативна особистість має стати частиною зони психологічного перетину 
аудиторії і вести приватну людську розмову на рівні того, що хвилює людей. 
Емоційна солідарність у кінцевому підсумку примиряє оратора з аудиторією [30]. 
Особливо важливо це для комунікації державних службовців.  

У побутовому сприйнятті комунікативну компетентність нерідко підміняють 
поняттям харизма (з грецької – “божий дар”) – виняткова обдарованість, 
особиста привабливість людини, зумовлена не лише її зовнішністю, а й інди-
відуальними характеристиками (мудрість, героїзм, цілеспрямованість, схильність 
до лідерства, рішучість, еспресія і т.ін.)6. Ці якості характеризують “харизматичну 
                                                 
6Французький соціолог і психолог С.Московічі у праці “Машина, що винайшла богів” (1998 р.). 
харизмою називає емоційну життєву силу, коли певна особистість панує за посередництвом 
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особистість” - образ, який часто формують PR-служби і підтримують засоби 
масової інформації. Ми не схильні абсолютизувати значення комунікативної 
харизми і впевнені, що в аксіологічних тренінгах комунікативної компетентності 
навіть менш обдарована особистість може розвинути комунікативні уміння.  

Таким чином, комунікативна компетентність – це гнучка система, що 
розвивається під впливом різноманітних соціальних і психологічних чинників, 
серед яких: когнітивний, ціннісно-мотиваційний, комунікативний, рефлек-
сивний, прагматичний і технологічний чинники, а також соціальний статус, 
позиція у службовій ієрархії, комунікативна мода у сфері державного 
управління та ситуативні чинники службового спілкування; якій притаманна 
комунікативна емоційність та власний комунікативний стиль. 

Комунікативний стиль може бути: 
− за рівнем комунікативної ініціативи - домінантний або демократичний, 
− за легкістю встановлення контакту – мобільний (швидке встановлення 

контакту, невимушеність) або ригідний (труднощі на етапі встановлення контакту), 
− за обраними комунікативними стратегіями – драматичний або аргу-

ментативний тощо. 
Однак визначаючи типологію комунікативного стилю державних служ-

бовців, слід брати до уваги соціальну значимість функцій їхньої комунікації, 
відтак – виокремити два типи комунікативної особистості: домінантна і 
демократична. 

Не слід вважати, що вже соціальний статус державного службовця апріорі 
визначає домінантність його комунікативної поведінки. Як показує практика 
проведення комунікативних тренінгів, досить часто керівники органу державної 
влади губляться у незнайомій комунікативній ситуації, а спроби захопити 
комунікативну ініціативу, різкі, гучні інтонації (квазідомінантний стиль) не завжди 
свідчать про практичне володіння керівниками органу державної влади 
вербальними та поведінковими техніками для здійснення ефективної комунікації.  

Більш прийнятним для діалогової комунікації є демократичний стиль 
комунікації керівників органу державної влади; зазвичай його вдається 
відпрацювати на цих тренінгах. Демократичний стиль включає: володіння 
навичками активного слухання, уміння обирати стиль комунікації не тільки 
залежно від статусу співрозмовника і свого власного статусу, а передовсім – 
залежно від комунікативної інтенції, уміння залагоджувати конфліктні 
комунікативні ситуації, повагою до думки співрозмовника, і, що найважливіше – 
усвідомленим прийняттям факту спілкування як позитивного.  

Комунікативний стиль керівника органу державної влади тісно пов’язаний з 
явищем комунікативної репутації (з лат. Reputatio – “обдумую”, “споглядаю”).  

Вперше поняття “репутації” у науковому контексті було вжито при аналізі 
маркетингових комунікацій американським професором Ч.Фомбраном у 1996 р. 
В рамках цих досліджень було сформульовано визначення репутації як 
                                                                                                                                                                  
“покликання”і має виняткову привабливість. Внаслідок цього, харизма одночасно є виявом 
надзвичайної сили надзвичайної і відсутності сили у суспільстві, де люди себе почувають 
повноправними членами свої спільноти.  
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колективних уявлень про минулі дії фірми і їхні результати, яке відображає 
здатність фірми надати продукти різних зацікавленим сторонам [76]. Деякі з 
критеріїв, за якими можна встановити основні параметри комунікативної 
репутації, ми запозичили із досліджень маркетингових комунікацій. Це: 

− колективне уявлення – зовнішнє і внутрішнє, 
− своєрідність, 
− поведінка у кризових ситуаціях (в тому числі – і комунікативна), 
− способи ухвалення рішень, 
− ступінь довіри, 
− досягнення у відповідній сфері у порівнянні з конкурентами, 
− особливості взаємин з найважливішими групами у суспільстві (у 

нашому випадку – зі ЗМІ, громадськістю, опонентами).  
Важливою складовою комунікативної репутації керівника органу 

державної влади є оцінка його комунікативних дій у громадській думці.  
Проілюструвати важливість комунікативної репутації для чиновників усіх 

рівнів можна багатьма прикладами з практики їхньої публічної діяльності. 
Зокрема, у квітні 2010 р. начальник Головного управління житлового господарства 
КМДА В.Стороженко вихопив із рук журналіста телеканалу СТБ мікрофон і 
викинув його в урну, коли той намагався взяти у В.Стороженка коментар. Згодом 
начальник Головного управління житлового господарства КМДА отримав догану 
(Кабінет Міністрів України давав доручення голові КМДА перевірити цього 
чиновника на відповідність займаній посаді).  

У практиці державного управління в Україні (як, власне, і у практиці 
діяльності комерційних компаній різного типу) формування комунікативної 
репутації досить часто підміняють поняттям “управління іміджем”, а саме 
явище “репутації” - “іміджем”. Імідж (від лат. Imago і англ. Image – “лик”, 
“образ”, “зображення”, “ікон”) людини є наслідком функціонуванням 
маркетингу (чи політичного маркетингу), в якому важливі не реальна 
компетентність тієї чи іншої особистості, а змодельовані характеристики, які 
роблять її привабливим, наприклад, для електорату під час виборів і дають 
змогу домислювати цей образ до психологічно і соціокультурного близького. 
Імідж часто є набором ідеальних якостей, які пропагують відповідні служби 
через ЗМІ і які існують в колективних уявленнях людей і відповідають їхнім 
прагненням. Важливою складовою іміджу є власне уявлення особистості про 
себе саму, причому колективні і власні уявлення можуть не збігатися. Великою 
помилкою, на наш погляд, є уявлення про те, що управляти іміджем, не 
наповненим реальною компетентністю, можна досить довго і успішно.  

Імідж (в тому числі вербальний) є соціоперцептивним феноменом, який 
детермінує установки і стереотипи сприйняття, комунікативна репутація 
керівника органу державної влади - це комплекс соціальних уявлень про 
особливості комунікативної поведінки певної особистості, які спираються як на 
ідентифікаційні практики (тобто, “вписування” суб’єкта у власну картину світу), 
так і на історію її взаємин з іншими суб’єктами публічної сфери та власний досвід 
таких взаємин, який викликає позитивні або негативні асоціації.  
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Запитання для самоконтролю 
1. В чому полягає сутність та структура соціокультурної компетентності 

керівника органу державної влади? 
2. Що таке комунікативна особистість керівника органу державної влади? 
3. Як виявляється взаємозв’язок між комунікативною компетентністю 

керівника органу державної влади і результативністю його роботи?  
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
В АКМЕОЛОГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТРЕНІНГАХ, КОУЧИНГАХ 

 
3.1. Комунікація як вид соціальної взаємодії в управлінській діяльності 

керівника органу державної влади 
 
Важливим методологічним аспектом та проблемою дослідження 

комунікації як взаємодії у діяльності керівника органу державної влади є те, що 
вивчати її слід на перетині державного управління, соціальної психології і 
соціології. Соціальна психологія аналізує передовсім ті закономірності людської 
поведінки, які зумовлені фактом включення людей в реальні соціальні групи. 
Особистість вже є “продуктом” соціальних зв’язків, з одного боку, а з іншого – 
їхнім активними творцем [1].  

З погляду соціології - суспільні відносини мають безособистісний харак-
тер; їхня сутність не у взаємодії конкретних особистостей, а, радше, у взаємодії 
конкретних соціальних ролей. 

Соціальна роль фіксує певне становище, яке посідає той чи інший індивід 
в системі суспільних відносин (докладніше про це – в підрозділі 3.2). Соціальна 
роль керівника органу державної влади, як і будь-яка інша, містить в собі певні 
очікування, соціально схвалені зразки поведінки, які не залежать від свідомості 
і поведінки конкретного індивіда, адже їх суб’єктом є суспільна група. Тому у 
державному управлінні слід тлумачити комунікацію як реалізацію 
безособистісних відносин у діяльності конкретних особистостей за допомогою 
актів комунікації. За нормальних обставин, вважав засновник теорії діяльності 
О.Леонтьєв, ставлення людини до предметного світу, що його оточує, завжди 
опосередковане його ставленням до людей, до суспільства [36].  

Згідно з теорією комунікації, до елементів комунікативного процесу 
належать: кодування, передача сигналу (повідомлення), канал, прийом сигналу 
(повідомлення), декодування, зворотній зв’язок, перешкоди і бар’єри.  

Однак положень теорії комунікації виявилось недостатньо, щоб описати 
процес комунікації у всій його складності: наведений ланцюжок описує лише 
формальний шлях повідомлення, тоді як в процесі обміну інформація 
уточнюється, розвивається, змінюється. Тому пізніше на вивченні ефективності 
комунікації позначилися ідеї засновника кібернетики Н.Вінера про зворотній 
зв’язок (feedback); психолога Т.М. Ньюкома про взаємодію комунікантів у 
когнітивному, емоційному і артистичному аспектах; канадського теоретика 
комунікації М.Маклюена про важливість візуального аспекту сучасної 
комунікації; ідея спостерігача Н.Бора; контекстність і ситуативна зумовленість 
комунікації М.Бахтіна; теорія мовних актів Дж. Остіна, яка включає ілокуцію 
(комунікативний намір), локуцію (власне висловлювання) і перлокуцію (вплив 
на реципієнта) тощо. 

Коротко оглянемо головні елементи комунікативного процесу.  
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Кодування – це застосування сукупності комунікативних засобів, 
найбільш оптимальних для передачі повідомлення відповідним каналом 
комунікації. На цьому етапі у процес комунікації включено комунікативні 
ресурси – тобто відповідні стратегії і тактики, вербальні та невербальні засоби, 
спрямовані на досягнення комунікативної мети.  

Канал комунікації – це фізичне передавання повідомлення від 
комунікатора до реципієнта. Канали є невербальні та вербальні, у поєднанні 
вони служать основою для усної комунікації; іконічні та символьні, що стали 
основою для документальної комунікації. Пізніше виникли штучні канали 
комунікації: художні (музика, танець, театр тощо) та технічні. У процесі кому-
нікації державні службовці активно використовують вербальні, невербальні 
канали, а також символьні (від зовнішніх символів статусу до участі у ритуаль-
них, символічних заходах).  

Прийом і декодування повідомлення. Система комунікації повноцінно 
функціонує лише тоді, коли реципієнт може зрозуміти те, що йому передають. У 
процесі декодування повідомлення також ключове значення має його 
інтерпретація реципієнтом – тобто, прийом згідно зі своїми когнітивними стра-
тегіями. Люди не просто обмінюються значеннями, але, як зазначає О.Леонтьєв, 
намагаються виробити спільний зміст. Найефективнішою комунікація є тоді, 
коли процеси кодування і декодування повідомлення - одноманітні. У проти-
лежному випадку – комунікації руйнуються (виникає проблема ентропії, 
розпилення, за термінологією Н.Вінера). У практиці діяльності державних 
службовців такі ситуації виникають тоді, коли, не врахувавши різний 
соціальний досвід, знання, інтереси, лексичні особливості і т.ін., вони вибудо-
вують спілкування з індивідуальним або масовим адресатом.  

Таким чином виникають перешкоди і бар’єри у сприйнятті. Кому-
нікативний бар’єр – це перешкода на шляху руху смислів від комуніканта до 
реципієнта; труднощі, непорозуміння, конфлікти у спілкуванні. Вони 
визначаються технічними, лінгвістичними, когнітивними, соціальними та 
психологічними причинами. Слід зупинитись на основних з них: 

− фонетичний бар’єр виникає тоді, коли хтось із комунікантів має дефек-
ти мовлення, говорить невиразно, або ж учасники комунікації вживають різні 
діалекти, 

− стилістичний – невідповідність стилю мовлення комунікатора ситуації 
спілкування або стилю мовлення реципієнта, 

− семантичний – розходження між лексичними ресурсами комунікатора і 
лексичними ресурсами реципієнта, 

− логічний – порушення правил викладу повідомлення (наприклад, 
“правила рамки”, за яким початок, закінчення, наміри, перспективи і висновки 
слід чітко окреслювати), порушення принципів аргументації, або ж 
неврахування комунікатором ціннісно-мотиваційних характеристик реципієнта,  

− технічний – технічні перешкоди, що спотворюють повідомлення 
(телефон, телевізор тощо). 
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Також існують національно-культурні бар’єри, пов’язані з відмінностями 
в традиціях, звичаях, цінностях, нормах, оцінках того самого повідомлення, 
психофізіологічні, пов’язані зі здатністю людини засвоювати обмежену кількість 
інформації, стрес, спека чи холод, настрій співрозмовників і т. ін.  

Тому дуже важливо розуміти, чи правильно зрозуміли повідомлення. Для 
цього в систему комунікації включено канал зворотнього зв’язку. За його 
допомогою комунікатор може оцінити, чи ефективною була комунікація7. 

Особи, які беруть участь у комунікації, називаються комунікантами. У 
діалозі – це адресант і адресат (комунікатор і реципієнт), у полілозі – адресант, 
адресат і учасники; останні ситуативно можуть бути як адресантами, та і 
адресатами комунікації.  

У процесі комунікації державних службовців комунікантами і 
реципієнтами можуть виступати три суб’єкти, що належать до різних рівнів 
соціальної структури:  

− індивід, 
− соціальна група,  
− масовий адресат. 
Відомий радянський і російський філософ А.Брудний при побудові 

типології комунікативних процесів використовує поняття “спрямованість 
сигналів” і називає спрямованість сигналів окремим людям аксіальним 
комунікативним процесом (від лат. ахis – “вісь”, “вістря”); множині ймовірних 
адресатів - ретіальним комунікативним процесом (від лат. rete – “мережа”). 

Комунікативні дії можуть здійснюватись у формі наслідування, діалогу, 
управління [47].  

Діалог – це взаємодія рівноправних партнерів, яка можлива між 
суб’єктами однакового соціального рівня, адже різнорівневі суб’єкти, 
наприклад, індивід і масовий адресат, не є рівноправними. Між різнорівневими 
суб’єктами існує або наслідування, або управління, але не діалог. Досвід роботи 
в аксіологічних комунікативних тренінгах підтверджує, що нерідко виникає 
комунікативна деформація, коли індивід з високим соціальним і комуні-
кативним статусом (державний службовець) створює собі квазікомунікаційного 
партнера – “проповідує істину масі”, причому не маючи відповідного 

                                                 
7Якщо у міжособистісній та діловій комунікації систематизовано багато технік для перевірки каналу 
зворотного зв’язку (наприклад, активне слухання, слухання-запитання, слухання-критика тощо), то 
підходи до вимірювання ефективності комунікації з масовим адресатом неоднозначні. Моделювання 
процесів зворотного зв’язку з масовим адресатом базується на ідеях, висловлених у середині 40-х рр. 
американським психологом Ф. Хідером, який вважав, що взаємини між двома індивідами щодо 
третьої особи або об’єкту можуть бути або “симетричними” (наприклад, позитивне сприйняття одне 
одного і однакове ставлення до третього об’єкта), або ж “незбалансованими”. Пізніше поширення 
набула соціопсихологічна теорія “когнітивного дисонансу” Л. Фестінгера, який стверджував, що 
індивід відчуває психологічний дискомфорт, коли отримує якусь нову інформацію, що суперечить 
його власним уявленням і поглядам. Це частково підтверджує теорія “вибіркового сприйняття” 
політичної інформації, а також припущення про те, що політична комунікація може сприяти як 
укріпленню, так і зміні існуючих поглядів, установок і поведінкових тенденцій шляхом встановлення 
“симетрії” щодо якогось реального чи ідеального об’єкта: “спільного ворога”, “спільної мети”, 
“світлого майбутнього” тощо. 



36 
 

зворотного зв’язку або звертається до уявного суб’єкта, не враховуючи його 
базових характеристик як реципієнта. Завдання тренера – зафіксувати ці прояви 
і спрямувати навчання у конструктивне річище. 

Базовий комунікативний тренінг із соціокультурної компетентності має 
виходити зі знання процесу комунікації та спиратись на положення про те, що 
“будь-яка комунікація містить змістовий аспект і аспект відносин, причому останній 
систематизує перший, і, відповідно, є мета комунікацією” [10]. У комунікації 
державних службовців особливо значимим є також концепція “слова як дії” 
(вперше викладеної англійським логіком Дж.Остіном у 1968 р. і розвиненої 
американським логіком Дж. Серлем у 1986 р.). Згідно з нею, мовний (кому-
нікативний) акт – це дія, яку комунікатор здійснює або намагається здійснити з 
певною метою, на відміну від попередніх логіко-філософських тлумачень мовлення 
як відображення дійсності. З огляду на предмет комунікації, дослідники поділяють 
спілкування на “рольову” і “особистісну”. За деяких обставин особистісна 
комунікація може бути рольовою, діловою, предметно-проблемною [58]. Таким 
чином, розвести рольове і особистісне спілкування на практиці неможливо8.  

Таким чином, комунікативний акт – це процес взаємодії, який 
відбувається у певному місці на перетині часу і простору між адресантом і 
адресатом, скерований на певний результат. Оскільки комунікативний акт – вид дії, 
при його аналізі використовуються ті самі категорії, які необхідні для оцінки будь-
якої дії: суб’єкт, мета (інтенціональність), цілеспрямованість, спосіб, інструмент, 
засіб, результат, умови, успішність.  

Для комунікації державних службовців успішність9 великою мірою визначає 
адресат, який є особою/спільнотою, що “підходить” для вирішення поставленого 
комунікативного завдання. При плануванні комунікації і з індивідуальним 
адресатом, і з масовим ключового значення набувають домінанти комунікації 
(докладно - у підрозділі 3.2.).  

Масовий адресат, на відміну від безпосередньо присутнього в ситуації 
діалогу/полілогу індивідуального адресата, - це потенційна невизначена множина 
осіб, які можуть стати випадковими реципієнтами комунікативного акту. Тому у 
цьому випадку адресант сам моделює типового адресата, здійснюючи 
комунікативний акт, розрахований на певну групу, виокремлену за статевою, 
віковою, національною, регіональною, професійною, конфесійною, світоглядною 
та ін. ознаками.  

Масовий адресат не зберігає отриманої інформації [43], що свідчить про 
одномоментність її сприйняття. Також масовий адресат часто сприймає 
комунікатора як масового: йдеться не тільки про репортера, редактора, ведучого та 
всіх інших учасників технологічного процесу підготовки телевізійної програми; 
                                                 
8Продуктивною є ідея “вплітання” комунікації в діяльність. Побудова плану спільної діяльності 
вимагає від кожного її учасника оптимального розуміння її мети, завдань, усвідомлення її специфіки і 
навіть можливостей кожного з учасників; включення спілкування в цей процес дає змогу “узгодити” 
або “роз’єднати” діяльності індивідуальних учасників [Леонтьев, 1975].  
9У цьому значенні – успішність комунікації – досягнення запланованого комунікатором перло-
кутивного ефекту; формування спільного когнітивного простору та базових підходів до розуміння 
реалій спілкування.  
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на сприйняття комунікатора, наприклад, досить часто накладає відбиток канал 
комунікації (зокрема, телеканал, на якому він з’являється). 

Важливими інструментальними принципами комунікативної взаємодії є 
принципи комунікативної співпраці, сформульовані як максими спілкування 
американським логіком П.Грайсом у праці “Логіка і мовленнєве спілкування” 
(Grice P. Logic and conversation)10. Загальний підхід Грайса висловлено у такому 
принципі: “Робіть Ваш внесок у розмову таким, як необхідно на певній стадії 
відповідно до прийнятої мети чи напрямку бесіди, в якій ви берете участь”. Цей 
принцип реалізується в рамках категорій Кількості, Якості, Релевантності і 
Манери. 

Категорія Кількості обмежує обсяг інформації (повідомляйте не більше 
інформації, ніж це потрібно в рамках певного контексту); категорія Якості 
вимагає говорити в розмові те, у що ви самі вірите; категорія Релевантності 
висуває вимогу говорити тільки те, що релевантне обговорюваній проблемі; 
категорія Манери означає, що слід говорити зрозуміло і стисло, уникати 
двозначностей.  

І хоч ці максими були сформульовані для міжособистісного спілкування 
(тобто для спілкування конкретних адресанта з адресатом у єдиному часово-
просторовому інтервалі), їх можна поширити і на комунікацію з публічним або 
масовим адресатом.  

Отже, базовий процес комунікації керівника органу державної влади у 
соціокультурному середовищі має такі характеристики: 

−  усна комунікація з використанням вербальних і невербальних засобів, 
− статусно-орієнтована, 
− ділова (має прагматичну мету),  
− офіційна (відбувається у формальних комунікативних ситуаціях), 
− відбувається в межах малої групи або публічна (телевізійна, тобто, 

масова), або ж міжкультурна,  
− соціально орієнтована (спрямована на встановлення ієрархічних, 

рольових відносин),  
− закрита або змішаного типу (спілкування на обмежені теми, іноді 

зачіпають ширше коло тем),  
− ініціативна або змішаного типу (є можливість обирати партнерів для 

спілкування, але в деяких ситуаціях такої можливості може не бути),  
− активна гетерокомунікація (діалогова: суб’єктна щодо себе і суб’єктна 

щодо реципієнта; об’єктна щодо себе і об’єктна щодо реципієнта),  
− постійна.  

3.2. Домінанти комунікації 
 
Якщо вважати мовлення і комунікацію “путівником соціальною 

дійсністю”, за висловом відомого американського етнолога Е.Cепіра, то 

                                                 
10 П.Грайс виступив зі статтею на цю тему у 1968 р. і потім, ще до її “офіційної” публікації у 1975 р., 
копії цієї статті поширились по всьому світу, зауважує Г.Почепцов.  
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величезного значення набуває саме соціальна зумовленість комунікації 
державних службовців, доведена в емпіричних дослідженнях. Зокрема, 
різноманітні ознаки мовлення та комунікативної поведінки представників 
різних соціальних груп систематизовані в рамках соціолінгвістики – вста-
новлено взаємозв’язок мови і суспільства та види соціальної варіативності 
мовлення; у психолінгвістиці виявлено чинники, що зумовлюють соціально-
психологічні норми мовленнєвої діяльності; в теорії комунікації описано 
специфіку спілкування з особистісним та масовим адресатом; в рамках 
міжкультурної комунікації та низки допоміжних дисциплін сформовано 
комунікативний етикет як норму комунікативної поведінки у відповідних 
соціальних та міжкультурних ситуаціях. Однак найповніше сутнісні та постійні 
чинники, що визначають найважливіші характеристики комунікації, пов’язані із 
соціальними процесами, описано у соціології. Вони отримали назву “домінант 
комунікації” і цілком проектуються на комунікацію в державному управлінні.  

Домінанта - це соціально зумовлена домінантна характеристика кому-
нікації, яка нормативно закріплена у комунікативному етикеті і має статус 
категорії. Домінанти комунікації представлені чотирма групами: 

1. стратифікаційні, 
1. ситуативні, 
2. оцінні, 
3. функціональні. 
До стратифікаційної групи (див.: рис. 3.1.) входять домінанти, 

зумовлені соціологічними чинниками - соціальною стратифікацією суспільства 
і мовлення, а саме: соціальний статус комунікантів, соціальна диференціація, 
інтеграція та інтерференція комунікативних кодів [31]. 

 
Стратифікаційні домінанти комунікації 

 
 

Комунікативний (соціальний) статус 

 
Соціальна диференціація 

 
Соціальна інтеграція 

 
Соціальна інтерференція 

 
Рис. 3.1. Стратифікаційні домінанти комунікації 

 
Соціальний статус індивіда є центральною категорією розуміння 

суспільної ієрархії. Він зумовлюється демографічними чинниками – віковими, 
статевими, освітніми, професійними характеристиками, належністю до певних 
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груп. Також визначальними у прагматичних параметрах соціального статусу є 
спосіб життя, громадська діяльність індивіда, його ставлення до цінностей та 
партнерів. За Ю.Габермасом, соціальний статус об’єднує характеристики трьох 
типів дій: нормативної, драматургійної і комунікативної, які протиставлені 
цілеспрямованим діям [56]. Цілеспрямовані дії зорієнтовані на зовнішній світ, 
на його зміну або відображення; нормативні дії скеровані на людей, які 
підпорядковують свою поведінку спільним цінностям; драматургійні дії 
орієнтовані не на індивіда і не на суспільство в цілому, а на учасників взаємодії, 
є ніби публікою одне для одного (переважно – це етикетні дії); комунікативні дії 
зорієнтовані на учасників взаємодії, які підтримують між собою вербальне чи 
невербальне спілкування. 

Комунікативний статус визначається специфікою культури, в якій від-
бувається комунікація: в культурах з ієрархічною структурою усім носіям влади – 
батькам, керівникам, мовцям старшого віку – традиційно висловлюють повагу та 
демонструють слухняність. Українська дослідниця М.Стахів, автор посібника 
“Український комунікативний етикет”, відзначає, що у традиційному етикетному 
спілкуванні українців переважали формули шанобливого ставлення до старших - 
звичай змалечку з усіма вітатися і говорити “Ви” навіть до батьків [49]. 

Комунікативна компетентність керівника органу державної влади полягає 
в умінні встановити оптимальний контакт з огляду на свій статус. Зв’язок 
феномену комунікативного лідерства із лідерством соціальним також бере 
джерела у генезі мови. На “командну” роль слова вказують етологи і психологи. 
Сигнали лідерів примітивних груп мали особливу значимість для особин 
нижчого рангу. Навіть у наш час народи, які живуть полюванням (хоч таких 
залишилось мало), часто главу сім’ї називають просто “той, що говорить” [63]. 

Основним комунікативним параметром статусу є комунікативний код, 
тобто, система нормативних вербальних і невербальних засобів, що належить 
певному статусу, і яку використовують з урахуванням характеру ситуації спіл-
кування та комунікативної сфери. У комунікації державних службовців мовлення 
переважно інституціалізоване, офіційне, ритуальне, яке визначається фоне-
тичними, морфологічними, лексичними особливостями вербальних засобів і 
компонентами невербальної комунікації, які актуалізуються у словах, вислов-
люваннях і дискурсах, та соціокультурним рівнем.  

До чинників комунікативного статусу також належать соціальні конвенції 
комунікативної взаємодії, наприклад, за правилами головуючого на нараді не 
перебивають, не просять змінити тему розмови тощо.  

Таким чином, комунікативний статус – це обсяг повноважень, які має 
комунікант щодо ініціювання комунікації, вибору тематики спілкування, кола 
учасників, можливостей вибору та реалізації комунікативних стратегій і тактик.  

Інтеграція у комунікації – це комунікативні дії, скеровані на формування 
комунікативної взаємодії; вживання комунікативних кодів, спрямованих на 
урегулювання суперечностей, гармонізацію: фактично, це комунікація “прий-
нятного” проти “чужорідного” мовлення. До вербальних знаків інтеграції 
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належать, наприклад, терміни орієнтації за типом “я свій”, “я з вами” 
інклюзивне “ми” та ін.  

Диференціація у комунікації – це комунікативні дії, спрямовані на 
формування моделей недовіри, конфліктних моделей сприйняття партнера, 
комунікації або загальної картини світу. Підставами для диференціації можуть 
бути відмінності за статтю, віком, національністю, соціальним становищем, 
рівнем освіти, інтересами, цінностями тощо. До вербальних знаків 
диференціації (опозиції) належать формули дистанціювання та маркери 
“чужого” (“ці”, “різні”, “інші”, “так званий”) тощо.  

Інтерференція у комунікації – це процес, спрямований на формування 
гармонійних взаємовпливів кількох комунікативних кодів в межах однієї 
комунікативної сфери (наприклад, на рівні білінгвізму, вживанні діалектів, 
соціолектів тощо).  

До ситуативної групи домінант комунікації (див.: рис. 3.2.) входять 
чотири основних категорії - комунікативна роль, комунікативна сфера, 
комунікативна ситуація та комунікативна установка. Між комунікативною 
роллю і статусом існує двосторонній зв’язок.  

 
Ситуативні домінанти комунікації 

 
 

Комунікативна роль 
Комунікативна сфера 
Комунікативна ситуація 
Комунікативна установка 

 
Рис. 3.2. Ситуативні домінанти комунікації 

 
Комунікативна роль – це очікувана система комунікативних вчинків 

індивіда, яка зумовлюється його соціальним статусом, гендерною та віковою 
специфікою, і відбувається за певними нормами, прийнятими у суспільстві, і 
очікується усіма учасниками комунікації. Передовсім, комунікативна роль 
характеризує функцію комуніканта щодо створення або прийняття 
мовленнєвого продукту (мовець передає повідомлення – адресат інтерпретує 
його). Також комунікативна роль – це нормативно схвалений суспільством 
спосіб поведінки, якого очікують від кожного, хто посідає певну соціальну 
позицію (за І.Коном). 

Комунікативна сфера – це соціально зумовлена галузь комунікативної 
діяльності керівника органу державної влади, яка має функції, визначені 
комунікативними потребами – необхідністю повідомляти або отримувати певну 
інформацію. За своєю природою комунікативні сфери тісно пов’язані з 
професійною діяльністю людей, інтегруючи цілу низку соціально значущих 
характеристик комунікації (змістова інформація, соціальний статус 
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комунікантів, їхні комунікативні ролі і ступінь мотивованості в обміні 
інформацією, комунікативні інтенції тощо).  

Комунікативна ситуація тісно пов’язана із ситуативним варіюванням 
комунікації і є сукупністю соціально значущих умов, які актуалізують кому-
нікацію, сприяють чи обмежують взаємодію комунікантів та їх взаємний вплив. 

Комунікативні ситуації поділяють за параметрами місця (локальний 
параметр), тривалості (часовий параметр) та учасниками комунікації, як 
безпосередніми, так і “спостерігачами” (соціорольовий параметр). 

У комунікативній діяльності керівника органу державної влади за 
локальним параметром комунікативні ситуації поділяються на офіційні і 
неофіційні, за часовим – короткотривалі і довготривалі, за соціорольовим – 
керовані та некеровані (або спонтанні).  

Спільною ознакою для ситуацій усіх типів може бути ефективність 
комунікативної взаємодії. За цією ознакою комунікативні (як і інші соціальні 
ситуації) можуть бути сприятливими, такими, що сприяють розумінню, 
інтеграції, та несприятливими – конфліктними, дезінтегративними. 

Комунікативна установка зумовлена соціопрагматичними чинниками 
комунікації – впливом на партнера з тією чи іншою метою: переконати його, 
примусити щось зробити, заронити сумніви і т.п. 

Серед оцінних домінант комунікації (див.: рис. 3.3) слід виокремити дві 
орієнтації: оцінну орієнтацію комунікантів, пов’язану зі змістовою 
інформацією, та зі ставленням до партнера і самооцінкою. 

 
Оцінні домінанти комунікації 

 
 

Ціннісна орієнтація щодо змісту повідомлення 
Ціннісна орієнтація щодо партнера; самооцінка 

 
Рис. 3.3. Оцінні домінанти комунікації 

 
Ціннісна орієнтація в комунікації реалізується через використання 

комунікативних засобів, що містять оцінні характеристики - позитивні, 
нейтральні, негативні.  

В усіх видах комунікації в державному управлінні важливими є умови та 
способи її актуалізації – необхідно знати, що повідомляють, хто повідомляє, 
кому повідомляє і як. Серед важливих показників актуалізації соціальної 
комунікації статусно-рольові відносини відправника-отримувача, які 
позначають термінами “особистісний” - індивід, що представляє свої інтереси, і 
“громадський” - соціальний інститут, група, асоціація тощо, що представляє 
спільні інтереси; спрямованість інформації; способи, канали її передачі і 
сприйняття. При передачі інформації у діяльності державних службовців 
переважають такі статусно-рольові відносини: 
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- Громадський відправник – громадський отримувач. Це найпоширеніший 
спосіб комунікації у сфері суспільних відносин, спрямований на соціальну 
інтеграцію;  

- Особистісний відправник – громадський отримувач. Це не лише 
політична реклама, передана в ЗМІ, це і звернення, що має суспільне значення, 
окремої особи до суспільства чи окремих соціальних груп; 

- Громадський відправник – особистісний отримувач. Це передача 
ділової, пізнавальної та іншої інформації згідно з потребами споживача. Із 
впровадженням електронного урядування зростатиме частка деперсоніфікованої 
інформації, переданої шляхом “громадський відправник – особистісний 
отримувач”.  

Функціональну групу домінант комунікації (див.: рис. 3.4.) слід 
обґрунтовувати, виходячи з її функцій, що складно вирішити в однозначних 
категоріях. Ми виходимо з того, що комунікація у державному управлінні 
ґрунтується на трьох базових функціях комунікації – інформаційній, 
прагматичній та експресивній 11. 

 
Функціональні домінанти комунікації 

 
 

інформаційна 
прагматична 
експресивна 

 
Рис. 3.4. Функціональні домінанти комунікації 

 
Однак в межах цих базових функцій слід виокремити спеціалізовані 

функції. Деякі з них (наприклад, фактична або апелятивна) стають соціально 
значущими тільки за певних умов – коли вони соціально орієнтовані або 
передають соціально важливу інформацію. 

Головні характеристики спеціалізованих функцій такі: 
− фактична функція служить для встановлення контакту; від її 

ефективності залежить успіх комунікативного задуму; 
− функція самопрезентації виявляється у ситуаціях, коли мовець свідомо 

чи несвідомо створює свій образ, який може відповідати або не відповідати 
його соціальному статусу і комунікативній ролі; 

− апелятивна функція є функцією звертання; 

                                                 
11Відомий російський соціальний психолог Г.Андрєєва виокремила у структурі комунікації такі 
функції: комунікативну (обмін інформацією між індивідами), інтерактивну (організація взаємодії між 
індивідами, тобто обмін не лише знаннями та ідеями, а й діями) і перцептивну (процес сприйняття і 
пізнання одне одного партнерами у спілкуванні і встановлення взаєморозуміння). Інший відомий 
дослідник, Б.Ломов називає ці функції інформаційно-комунікативною, регуляційно-комунікативною і 
афективно-комунікативною. 
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− функція заохочування зумовлена комунікативним наміром (заохотити 
партнера здійснити якусь дію);  

− функція волевиявлення завжди має експліцитний характер, адже 
передбачає безпосередній вплив з боку індивіда, який має вищий статус чи 
роль, актуалізується у розпорядженнях, директивах і т.п.; 

− регулятивна функція у комунікації керівника органу державної влади 
дає змогу управляти такими формами спілкування як бесіда, дискусія, 
переговори тощо; 

− ритуальна функція сформувалась як особливий вид комунікативної 
взаємодії в ритуалах, пов’язаних з офіційними церемоніями; супроводжується 
постійним набором вербальних і невербальних засобів, виражених у шаблонах 
– мовленнєвих і поведінкових формулах; передбачає дотримання норм мовної 
поведінки згідно з “ритуалом”; 

− перформативну функцію іноді об’єднують з ритуальною, оскільки вони 
пов’язані стереотипними ситуаціями і установками комунікації. Однак 
особливими ознаками цієї функції є повідомлення про дії; фактично, слова 
еквівалентні діям, як от обіцянки, присяги, клятви тощо. 

 
3.3. Методика проведення акмеологічних тренінгів, коучингів розвитку 

комунікативних навичок керівника органу державної влади 
 
Комунікативна здатність людини - це не лише природна обдарованість її у 

спілкуванні, а й комунікативна продуктивність, яку ми визначаємо як 
відповідність комунікативним намірам і вміння орієнтуватись у типових 
комунікативних ситуаціях. Практичні дослідження показали, що комунікативні 
здібності дають певні переваги на першому етапі підготовки індивіда, але при 
правильно підібраній методиці люди з меншими здібностями розвивають свої 
комунікативні уміння на рівних з “талановитими”. 

Поняття “акмеологія” походить від старогрецького “akme”, що у свою 
чергу походить від слова “axis” (“вістря”) , і означає: “найвищий ступінь 
розвитку чогось, квітуча пора”. Відтак, вчення про найвищі професійні 
досягнення має назву “акмеологія”; воно включає також методи і методики 
розвитку професійних навичок у різних сферах.  

Акмеологічний тренінг розвитку соціокультурної комунікативної 
компетентності спрямований на: 

− розвиток соціокультурної та комунікативної продуктивності керівника 
органу державної влади;  

− поетапну оптимізацію мовленнєвої і комунікативної поведінки 
керівника органу державної влади у типових соціальних ситуаціях;  

− під впливом зміни мотиваційних і діяльнісних установок зміну у пев-
них межах соціокультурних пріоритетів та ставлення до певних явищ дійсності, 
оскільки нові професійні навички не можуть залишатись “замкненими” в 
рамках особистісних смислів.  
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У праці “Діяльність і установка” авторитетний російський психолог 
А.Асмолов пише, що зміна смислових установок – це завжди наслідок зміни 
реального ставлення людини до світу [2]. Очевидно, що такі тренінги можуть бути 
лише допоміжними у системі професійної освіти і виховання особистості 
керівника органу державної влади. Йдеться про корекцію і вдосконалення навичок 
у соціокультурній та комунікативній сферах, а також формування в учасників 
мотивації для підвищення професійно важливих особистісних якостей. 

Професор соціолінгвістики Оксфордського університету Дебора Кемерон 
у книжці “Добре говорити?” (2000) критикує сучасну комерціалацію мови, яка 
виявляється у поголівному захопленні комунікацією і виникненні величезної 
кількості секцій, семінарів, тренінгів, які пропонують “десять, двадцять кроків 
до того, щоб добре говорити”, і перетворити своїх відвідувачів на ефективних 
комунікаторів з більшою рентабельністю на ринку. Д.Кемерон дуже вдало 
зауважує, що добре говорить той, хто розуміє “граматику наслідків” і може 
оцінити, який з доступних варіантів найближче до виробництва бажаної 
інтерпретації сказаного у певних умовах [66; 51]. 

Досить часто навички, здобуті на базових комунікативних тренінгах, 
несправедливо обмежують техніками активного слухання, подоланням 
емоційного напруження та навичками партнерської взаємодії. Зрозуміло, що 
навички активного слухання та регуляції емоційного напруження частково 
дають змогу вирішити “драму слухання” і “драму розуміння” (за термінологією 
О.Сидоренко), але їх явно недостатньо для вдосконалення навичок 
самовираження, комунікативних дій і навичок “говоріння”12. Типові помилки у 
методичних підходах, на нашу думку, такі: 

1. Виходячи з психолінгвістичних механізмів породження і розуміння 
висловлювань, багато тренерів формують надто універсальні методики 
навчання, без урахування включення цих механізмів в соціальну ситуацію, в 
контекст спілкування; або ж абсолютизують вплив невербальних чинників на 
комунікативну поведінку (наприклад, навчають абстрактної мови жестів, 
розглядаючи при цьому індивіда як “позасоціальну реальність”).  

2. Багато тренерів, коучирів виходять з того, що ситуації спілкування 
керівників з державними службовцями, лише ділові (ділові, бо – не 
міжособистісні). Хоча дуже часто така комунікація, як ми вже наголошували, 
публічна – від 20-ти осіб і більше, часто – телевізійна, відтак – масова.  

На останньому пункті слід зупинитись докладніше. Специфіка розробки 
тренінгів, коучингів для ситуацій спілкування, характерних для діяльності 
державних службовців, має базуватись на 4-х принципах: 

− соціальна орієнтованість – змістом комунікації є соціальна взаємодія 
всередині певного колективу, соціальної групи чи суспільства в цілому; 

                                                 
12Слід також зауважити, що самовираження, комунікативні дії і вербалізація не завжди 

ефективно відпрацьовуються в групах (особливо, якщо у групі є явний лідер/лідери, і не має 
можливості більше уваги приділити “слабшим”), тоді доводиться додатково консультувати учасників 
індивідуально. Однак в таких умовах неможливо засвоїти цінності групової комунікації. 



45 
 

− психологічна динаміка – співвідношення реального стану реципієнта 
і бажаного, на зміну/підтримання якого і спрямована комунікація; 

− семіотична спеціалізація залежить від каналу комунікації (якщо це 
комунікація з масовим адресатом – це преса, радіо чи ТБ); 

− ступінь опосередкованості комунікації – наприклад, безпосередня чи 
через ЗМІ.  

Окремо слід сказати про самопрезентацію. Тренінгами із самопрезентації 
часто замінюють тренінги із розвитку комунікативної компетентності, однак 
вони можуть бути корисними на початковому етапі, але явно недостатніми для 
формування комунікативної компетентності державних службовців за усіма 
необхідними параметрами. Явище самопрезентації досліджують переважно в 
рамках психологічних наук, і за різними дефініціями, це: засіб організації своєї 
поведінки [Goffman, 1959]; форма демонстративної соціальної поведінки 
[Tedeshi, Riess, 1981]; правила ділової поведінки [Жуков, 1990]; засіб під-
твердження образу “Я” і підтримання самооцінки [Leary and Kowalski, 1990]; 
процес управління образами реципієнта [Доценко, 2004].  

На нашу думку, самопрезентація може бути лише частиною пропо-
нованого тренінгу. Окрім технік активного слухання та регуляції емоційного 
напруження, він обов’язково має включати навички з вербалізації та 
самопрезентації. 

Назвемо цей процес формуванням комунікативного паспорта керівника 
органу державної влади. Комунікативний паспорт – це частина 
комунікативної свідомості керівника органу державної влади, зумовлена 
комунікативними, соціометричними, психологічними, інтерактивними, 
вербальними, невербальними, риторичними, соціокультурними чинниками, які 
визначають сукупні характеристики його комунікативної поведінки.  

На основі теоретичного аналізу структури комунікативної особистості 
керівника органу державної влади та практичного досвіду виведено параметри 
комунікативного паспорту, показані в таблиці 3.1: 
Формування комунікативного паспорту керівника органу державної влади 
Складова Параметри    
Вербальна Постановка голосу та техніки мовлення; артикуляція, напрямок 

звуку; включає також освоєння паравербальних та 
екстралінгвістичних засобів: інтонування, володіння паузою, 
логічні наголоси, темпоритм тощо. 

    

Збагачення лексичного запасу та реконструкція тезаурусу (знань, 
уявлень, концептів), відпрацювання вербалізації прагматичного 
шару – життєвих, ситуативних домінант, відображених у 
мовленні, формування образності мовлення.  

    

Розвиток умінь розповідати та формування усного ідіостилю: 
вивчення законів мовної динаміки та основ композиції усного 
мовлення (структура викладу, яскравий початок і закінчення, 
візуалізація). Розвиток автоматизму, самостійності та динамізму 
усного мовлення. Відпрацювання “контролю часу” виступу.  

    

Вивчення комунікативних бар’єрів: фонетичних, стилістичних, 
семантичних, логічних та ін13. 

    

                                                 
13Деякі бар’єри, наприклад, психофізіологічні, потрапляють до психологічної складової. 
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Невербальна Корекція невербальних навичок: міміки, жестикуляції, постави, 
погляду, манери триматися тощо; вивчення основ проксеміки.  

    

Соціометрична Відпрацювання моделей комунікативної поведінки, що 
визначаються статтю, віком, позиційною та ситуативною роллю.  

    

Психологічна Формування оптимальних моделей поведінки для нетипових 
комунікативних ситуацій (недоброзичлива комунікація, конфлікт, 
кризова комунікація); вивчення технік боротьби з некоректними 
діями співрозмовника; регулювання власного емоційного 
напруження.  

    

Комунікативна Відпрацювання манери використання комунікативних моделей 
(домінантна-пасивна), комунікативної ролі (адресант-адресат). 

    

Вивчення оптимальних комунікативних засобів, властивих для 
комунікації залежно від її семіотичної системи (усна – вербальна, 
невербальна, телевізійна і т.ін.). Знайомство з основним 
інструментарієм роботи в різних телевізійних жанрах.  

    

Інтерактивна Вивчення моделей міжособистісної взаємодії: домінування,
суперництво, конфлікт, партнерство тощо.  

    

Риторична Вивчення основних стратегій і тактик залежно від мети 
комунікації. 

    

Освоєння тактики аргументації (логіко-мовні докази, емоційні 
докази, демонстрація, приклад) та технік ведення дискусії. 

    

Соціокультурна Знайомство зі специфікою комунікації згідно з домінантами 
комунікації. 
Вивчення основних видів аудиторій, типових для комунікації 
державних службовців, їхнього соціокультурного світу та його 
вербалізація.  

    

 
3.4. Моделі акмеологічного тренінгу розвитку комунікативної 

компетентності керівника органу державної влади 
 
Вперше тренінг соціально-психологічної підготовки було розроблено 

Манфредом Форвергом для керівників промисловості [55]. Серед дослідників 
він отримав назву “німецької моделі” тренінгу. Метою його було підвищення 
компетентності у сфері спілкування за такими параметрами:  

− вступання у контакт (готовність до розмови), 
− активне слухання,  
−  ведення дискусії, 
− вирівнювання емоційного напруження партнера (сила впливу), 
−  аргументації (“Я-концепція”, пізнавально-емоційний образ на основі 

самоповаги). 
Інша модель тренінгу, “англійська”, пов’язана із розвитком соціальних 

умінь і в англомовній літературі (Великобританія, США) має назви тренінгу 
соціальних навичок (Social Skills training), тренінгу умінь соціального життя 
(Social/Life Skills training)  або тренінгу комунікативних умінь (Communication 
Skills Training). На думку М.Арджайла, соціальна компетентність (communicative 
competence, social competence, interpersonal competence ) визначається здобутими 
людиною навичками і зразками поведінки, які дають змогу впливати на інших 
людей. Соціальна компетентність особистості, впливаючи на її професійну 
кар’єру, гарантує “якість управління” соціальними ситуаціями. 
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Цей погляд, звичайно, дещо абсолютизує комунікативні навички. Однак 
незаперечним є те, що розвиваючи комунікативну компетентність, ми вчимося 
“не тільки укріплювати взаємини і взаємопорозуміння між людьми, а також 
передаємо ті заповіді й цінності, які формують суспільний уклад” [7]. 

В.М. Сороко, Н.В. Ходорівська, Н.А. Дмитрук наводять стандарти у 
підходах країн-членів ЄС до розуміння компетенцій [48, с.100-102]. Так, у 
Великобританії розроблено “Структуру швидкого входження в компетенції” 
(для початківців на державній службі) і “Структуру компетенцій вищих 
державних службовців”, де є такий параметр як комунікація з впливом. До 
системи менеджменту діяльності державних службовців Ірландії входить 
“комунікація” і такі пункти як “міжособистісне розуміння” та “люди”, які 
неможливі без комунікативних умінь. Так само комунікативні навички є 
ключовими для компетенцій державних службовців Латвії, Нідерландів, 
Португалії. Європейська Комісія визначила для свого персоналу “Рамки 
компетенції і поведінки”, куди також входить комунікація. 

Стандарти комунікативних навичок американської Національної Асоціації 
Комунікації складаються з 12 базових теоретичних та практичних знань і умінь 
і показані в таблиці 3.2.: 

Таблиця 3.2  
Стандарти комунікативних навичок  

(Національна Асоціація Комунікації США) 
1. Основи теорії комунікації 
2. Роль особистого сприйняття в комунікації 
3. Роль комунікації у критичному мисленні і ухваленні рішень 
4. Навички активного слухання 
5. Навички вербальної комунікації (навички “говоріння”) 
6. Навички невербальної комунікації 
7. Аналіз аудиторії і адаптація мовлення 
8. Аналіз ситуації і адаптація мовлення  
9. Роль довіри у спілкуванні  
10. Організація повідомлень  
11. Специфіка основних типів повідомлень (інформативне, 
прагматичне, переконливе) 
12. Комунікативна етика 

 
Тренінг розвитку комунікативної компетентності керівника органу 

державної влади, в якому можна розвивати комунікативні навички, – це 
практична лабораторія для формування комунікативних умінь, важливих для 
професійної діяльності державних службовців (за Ємельяновим). Цей тренінг є 
інструментом управління знаннями, адже розвиває мотивацію, емпатію, 
саморегуляцію і соціальні навички. Тренінг може проводитись індивідуально і в 
групах. Також він містить елементи ділових ігор, зокрема: 
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− моделювання певних ситуацій, в якій учасники змушені аналізувати 
свою поведінку; 

− наявність некомфортних, іноді конфліктних умов; 
− потреба імпровізувати і приймати нестандартні рішення; 
− залежність ситуації від поведінки учасників тренінгу. 
Із англійської моделі тренінгу соціальних навичок, створеного на основі 

праць М.Арджайла і його колег з Оксфорда [Argyle, 1969; Trower, 1978] ми 
запозичили кілька ідей, зокрема, ідею діагностики у формі вступного тесту.  

Тренер є частиною лабораторії, за висловом Ю.Ємельянова, він “вводить 
свою особистість у простір навчання”.  

Існує два основних тренерських підходи: тренери-фасилітатори добре 
працюють з групами, за допомогою власної творчості і енергії вони залучають 
всю групу до роботи;  

тренери-експерти мають більш традиційні підходи – вони можуть бути 
директивними та прагнуть навчити інших певним поведінковим моделям.  

Для моделювання тренінгу розвитку комунікативної компетентності 
керівника органу державної влади пропонуємо скористатись емпіричною 
моделлю Д.Колба [65, с. 35]14, щоб структурувати його за такими етапами: 

 
конкретний досвід 

 

рефлексивне спостереження 

 

інтеграція в особисту систему понять 

 

активне експериментування 

 

дебріфінг, закріплення 

 
Ефективність тренінгу великою мірою залежить від залученості самого 

тренера: учасникам важливо відчувати, що особисто їм передають щось цінне 
(знання, інструментарій, модель).  

Тренінг – це взаємодія, він змінює не лише учасників, але й тренера. Це 
процес спільної творчості, результатом якого може бути і розвиток самого 
тренера, якщо це гарний тренер [46]. 

                                                 
14П’ятиетапну модель фахівця з навчання дорослих Девіда Колба широко використовують при 
підготовці тренінгів у різних галузях. Її безсумнівною перевагою є те, що вона сприяє формуванню 
усвідомленої компетентності.  
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Зазвичай перший етап включає оголошення теми і мотивацію і забирає 10% 
всієї тривалості тренінгу; етап рефлексивного спостереження полягає у вивченні 
типових реакцій учасників тренінгу на змодельовані ситуації, це 40% часу; третій 
етап – інтеграція в особисту систему понять - полягає в аналізі “помилок”, за 
потреби – повторі, і забирає 20-30% часу; етап активного експериментування (10-
20% часу) зазвичай ініціюють самі учасники, їм стає цікаво імпровізувати; 
останній етап – дебріфінг - займає 10% тривалості тренінгу, у цій частині також 
можна відповідати на уточнюючі запитання учасників. Дуже важливими 
стимулюючими елементами дебріфінгу є оцінювання роботи учасників, 
доброзичливі рекомендації та подяка за спільну роботу.  

Оскільки в тренінгу розвитку комунікативних навичок йдеться про ділове 
і масове спілкування, а не про міжособистісне, про інструментальне, а не 
цільове (“спілкування заради спілкування”), тренер повинен стежити, щоб 
учасники не включали у тренінг цих компонентів.  

Таким чином, тренінг розвитку комунікативної компетентності – це 
тренінг розвитку комунікативних умінь для підвищення ефективності ділової, 
публічної і масової взаємодії.  

Вище вже йшлося про те, що пропонований тренінг розвиває навички 
вербального та невербального спілкування. Зрозуміло, що з нього виключені 
такі комунікативні прояви як мовчання (наприклад, як статусний прояв); 
частина комунікативних бар’єрів (ті, що їх неможливо змоделювати); водночас, 
моделювання масового спілкування та неспрямованості на активне слухання 
(наприклад, дебати) є цілком можливим. Однак найкращі результати дає 
відпрацювання та аналіз учасниками тренінгу реальних випадків зі своєї 
практики. 

До базових соціальних навичок, які також має контролювати тренер під 
час тренінгу, належать: 

− контроль пози; 
− контроль соціальної дистанції; 
− контроль виразу обличчя; 
− підтримання контакту очей; 
− контроль тону, гучності голосу, темпоритму мовлення; 
− контроль обсягу мовлення (багато чи мало);  
− хронометрування; 
− контроль дотримання в обговоренні заданої теми; 
− розуміння соціальних сигналів інших людей (тон, вираз обличчя тощо). 
Коучинг більше співвідноситься з партнерством та певним видом 

взаємодії, у процесі якої обидві сторони отримують задоволення. Необхідна 
умова ефективності коучингу – це висока мотивація і рішучість по-справж-
ньому щось змінити. 

У загальному вигляді у практичній консультативній роботі можна 
виділити два види коучингу: груповий та індивідуальний. Вибір того чи іншого 
виду обумовлюється специфікою проблеми, що потребує консультативного 
вирішення, а також особливостями контексту, в якому відбувається замовлення 
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на вирішення проблеми. При цьому використовуються відповідні методи 
коучингу – бесіди, консультації, рольові та ділові ігри, тренінги, групові 
заняття з використанням системних технік та психоаналітичних технік, тощо. 

Індивідуальний коучинг здійснюється спеціалістом-коучем у вигляді 
індивідуальної бесіди, консультації. Найбільш поширеною формою є індиві-
дуальний коучинг, що проводиться перш за все з метою вирішення управлінських 
завдань та досягнення цілей лідерів та керівників і цілей організації.  

Необхідною умовою коучингу є забезпечення права на добровільну участь у 
консультуванні, прийняття допомоги та права самому приймати рішення щодо 
змін.  

Груповий коучинг або коучинг груп полягає в участі у групових формах 
діяльності та тренінгових програмах. Учасники групової допомоги є суб’єктами 
своїх власних змін, орієнтованими на самовираження, особистісне зростання і 
розвиток.  

Окрім того, учасники оволодівають новими уміннями, експериментують з 
новими моделями та способами поведінки. Перевага вказаного методу полягає в 
тому, що групова робота значно полегшує процес самодослідження, допомагає 
оцінити власні почуття, установки й вчинки, сприяє саморозкриттю, змінам, 
формуванню “Я”-концепції, посилює впевненість в собі. На перевагу групового 
методу вказував відомий дослідник К.Левін. Він висловив думку, що сучасне 
суспільство недооцінювало важливий тип виховання – навчити людей розуміти 
і відчувати повноту і складність міжособистісного спілкування. 

Групова робота дає можливість розвитку зворотного зв’язку між учас-
никами, при якому кожний бачить себе очима інших, усвідомлює свою роль, усві-
домлює свою роль в спілкуванні. У вільному і невимушеному спілкуванні наро-
джуються нові думки, поняття, схильності. Будь-яка інновація не відхиляється, а 
підтримується. Все, що дізнається учасник групи із галузі міжособистісного 
спілкування залишається з ним і впливає на його відносини з членами сім’ї, 
співробітниками, підлеглими і навіть керівництвом – з його оточенням загалом. 

Окрім того, груповий процес сам по собі приводить до змін, що мають 
позитивний характер. Ці зміни І.Ялом називає терапевтичними факторами. 
Серед основних ним виділено: вселення та підтримка надії, універсальність 
переживань, забезпечення інформацією, альтруїзм, корекція первинної сімейної 
групи, розвиток навичок соціалізації, імітаційна поведінка, міжособистісне 
научання, згуртування колективу, катарсис, екзистенційні проблеми. 

Особливо важливим для нас є те, що в груповій роботі діють одні і ті ж 
психологічні фактори, хоча характер їх взаємодії та важливість кожного з них 
можуть суттєво змінюватись від групи до групи. Усі ці фактори взаємозалежні, 
характер їх взаємодії та “вага” кожного можуть суттєво варіюватися від групи 
до групи. 

Окремим видом коучингу є само-коучинг. Завданням коуча-консультанта – 
навчити персонал самостійно здійснювати самодопомогу. Така форма допомоги 
спрямована на підтримку особистісної психічної екології – це турбота людини 
про себе і про своє особистісне зростання. Вона проявляється в розвитку 
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самопізнання, тобто у відображенні себе у своїй свідомості, в знаннях про себе, 
своїх ресурсів і слабких сторін, переживанні своєї індивідуальної неповтор-
ності. У психологічному контексті самосвідомість виступає насамперед як 
ставлення до свого “Я”, яке формується через усвідомлення своїх бажань, 
думок, почуттів і дій. Людина в процесі самоусвідомлення починає краще 
розуміти і приймати себе, що є необхідною умовою саморозвитку. Самостійний 
коучинг відкриває можливість осмислення та використання життєвого досвіду 
для побудови планів на майбутнє і самостійної допомоги в кожний конкретний 
момент власного життя. Рівень сформованості самосвідомості визначається 
потребою особистості у самовираженні й самоактуалізації, силою її прагнення 
до пошуку свого покликання, а також здатністю взяти на себе відповідальність 
за своє життя. Самоусвідомлення проявляється й розвивається в самопізнанні 
(самоспостереження і самоаналіз), самооцінці (емоційно-ціннісне ставлення до 
себе) та саморегуляції. Такий вид коучинга може бути притаманний для 
керівників органів державної влади. 

Наступним видом є коучинг, що спирається на своїх власних спеціалістів, 
які можуть виступати консультантами для інших членів команди. 

Це можливо при наявності штатних коучів-консультантів, які здійснюють 
свої повноваження в системі органів державної влади. Перевагою такого 
консультування є обізнаність фахівця з усіма процесами, що відбуваються в 
системі. Проте слід наголосити і на недоліках, до яких належить неможливість 
досягнути нейтральності з боку власного консультанта. Здійснюючи свої 
функції в системі управління, він сам стає частиною цієї системи, а це означає, 
що мова не може йти про нейтральний підхід, неупереджене ставлення та 
погляд на систему “збоку”.  

Як правило, він також консультує середню та нижню ланки управлінських 
структур. Його завдання подібні до “зовнішнього” консультанта: давати 
зворотній зв’язок, шукати підтримки при зміні профілю діяльності і т. д. 
Відповідно внутрішній коуч потребує погодження контракту з боку керівництва. 
Зрозуміло, що внутрішній коуч не може працювати на послаблення позицій 
керівництва і тим більше підміняти собою його функції. 

Підвидом коучингу з питань управління персоналом є коучинг з проблем 
планування кар’єри, яке допомагає встановити кар’єрні цілі та способи їх 
досягнення; засвоїти техніки та методи прийняття управлінських рішень, що 
пов’язані із збільшенням кількості альтернативних варіантів кар’єри; 
сформувати готовність до змін у змісті професійної діяльності. Зорієнтовані на 
соціально-психологічні проблеми організації та на корекцію індивідуальної 
управлінської діяльності консультації своєю метою мають погодження рівня 
розвитку особистості клієнта з вимогами системного оточення, визначення 
напряму й методів самоаналізу і корекції. 

У випадку, коли процес коучингу здійснюється за участю керівництва, 
він може розглядатися як один із аспектів управління. Керівник виступає у ролі 
підтримуючої ланки (найчастіше при певних етапах здійснення керівних 
функцій) для реалізації потенціалу самих підлеглих. Така ситуація відображає 
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певний рівень партнерського взаєморозуміння в системі управління, коли адміні-
стрування втрачає свої традиційні риси і переходить у позицію взаємних вкладів 
у спільну реалізацію потенціалу всіх працівників. Безперечно, що в такому разі 
керівний персонал потребує спеціальної підготовки та спеціальних знань.  

При цьому виду коучингу необхідно з особливою уважністю ставитись до 
довіри, як до базової передумови коучингу. Без довіри, як головної передумови 
процесу, коучинг не може бути взагалі. У разі існування непорозуміння між 
різними рівнями управлінської структури слід спочатку з’ясувати, чи матиме 
сенс проведення сесії коучингу. Найкращими передумовами для застосування 
коучингу під час управлінського процесу є гнучкість ієрархічних стосунків в 
колективі; організація діяльності, орієнтованої на досягнення мети; командні 
форми роботи тощо. 

Виходячи з новизни проблеми та законів впровадження інноваційних 
змін, коучинг може стикатися з системним опором у процесі його впрова-
дження в діяльність органів державної влади. Тому зростає необхідність у 
високій фаховій та особистісній спроможності коуча-консультанта до викликів 
в процесі консультування та адекватному реагуванні на них.  

Практики визначають такі характеристики професійного консультанта: 
знання професії, її філософії, принципів та практик; безперервна дисципліна 
навчання і відповідальність за участь в розвитку та поширенні професійних 
знань; стандарти поведінки, що визначають взаємовідносини практиків з 
клієнтами, колегами, представниками суміжних професій та ін.; ідея служіння 
на відміну від отримання прибутку як основного стимулу; професійна гордість – 
переконання практика в перевагах його призначення і вплив цього переконання 
на його дії. 

Зазначені положення відображають сучасні тенденції та підходи до 
формування комунікативної компетентності керівників органів державної влади 
і тому можуть стати вагомим чинником підвищення ефективності їх політико-
управлінської діяльності.  

 
3.5. Основні техніки розвитку комунікативної компетентності керівника 

органу державної влади 
 
Вище ми наводили схему організації тренінгу: діагностика (яка може 

відбуватись напередодні), презентація тренінгу/теми тренінгу, рефлексивне спо-
стереження, інтеграція в особисту систему понять, експериментування, 
закріплення. Часто послідовність дотримання цих етапів порушується: щойно 
почувши тему тренінгу, учасники можуть переходити до дискусії або 
намагаються контролювати перебіг тренінгу. Тренер має сам визначати, в яких 
межах можна порушити його схему. 

Для тренінгу розвитку соціокультурних комунікативних навичок 
керівника органу державної влади дуже важливим є якісне проведення вступної 
частини: вправи на формування правильного звуку і чітке його донесення до 
адресата, контроль дистанції та чітке завдання ділової гри. 



53 
 

Технік розвитку комунікативної компетентності керівника органу дер-
жавної влади може бути безліч – залежно від креативності тренера і, часто, 
учасників тренінгу. 

Однак найголовнішою технікою є техніка вербалізації. У психотерапії – це 
опис своїх думок, почуттів, переживань [Helm, 1979; Хрящева, Захаров, 1990]. 
У пропонованих тренінгах вербалізація – це лексична інтерпретація та 
комунікативна актуалізація предметного світу за допомогою вербальних та 
невербальних засобів у формі оптимальних для сприйняття в заданих 
соціальних умовах соціокультурних концептів.  

На цьому етапі відбувається збагачення лексичного запасу та рекон-
струкція тезаурусу (знань, уявлень, концептів), розвиток умінь розповідати та 
формування усного ідіостилю згідно з оптимальною структурою викладу, 
розвиток автоматизму, самостійності, динамізму та образності усного мовлення.  

Техніка вербалізації емоцій також відрізняється від психотерапевтичної. 
У тренінгу із формування навичок соціокультурної компетентності не йдеться 
про “повідомлення про почуття”, під категорію емоцій тут підпадають усі 
почуття, які учасник тренінгу здатен розділити з партнером/партнерами у 
спілкуванні, і які стосуються соціальних ситуацій. Практика показує, що у цій 
техніці досить складно працювати на початку, оскільки уявлення про “належне 
їхньому статусу” учасників-державних службовців можуть бути дещо 
деформованими. Однак емоційний інтелект (тобто, здатність відстежувати і 
регулювати свої власні емоції та почуття інших людей, а також використовувати 
їх для управління думками і діями [14]) є дуже важливою характеристикою 
комунікативної особистості керівника органу державної влади, і слід 
наполягати на його розвитку.  

Дуже важливо запропонувати такі приклади використання цієї техніки або 
формули, які будуть одразу ж прийняті. Найчастіше це: 

− Мене також турбує... 
− Мене також обурює... 
− У мене також викликає протест... 
− Як батько/мати я розумію цю проблему... тощо. 
Техніка ідентифікації (мети, інтересу, цінностей і т.п.) полягає у 

наголошуванні на спільності з партнером/масовим адресатом. Однак спільні 
риси мають бути приємні партнеру і релевантні діловій чи особистій сфері 
комунікатора (інакшими словами, ніколи не слід говорити про це, чого не 
знаєш15).  

Техніка ідентифікації полягає у відпрацюванні вживання знаків інтеграції: 
− інклюзивного “ми”, 
− формул причетності (Я також...), 
− лексем спільності (наш, всі, разом). 

                                                 
15Так, народний депутат України Х змушений був у телеефірі зізнатись, що купує хліб у одному з 
найдорожчих супермаркетів Києва, після того, як в запалі дискусії назвав ціну 20 грн. за буханець.  
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Але найважливішим у цій техніці є пошук реальних соціокультурних 
ідентичностей, що дадуть можливість ототожнити себе з партнером/масовим 
адресатом, і їх вербалація. О.Сидоренко цитує у схожій ситуації “Манглі” 
Р.Кіплінга: “Ми з тобою однієї крові – ти і я!”. Тренеру слід заохочувати пошук 
таких спільностей не лише у сфері абстрактних цінностей, а й у сфері 
щоденного побуту. 

Техніка “пересічного перехожого” або “8-річної дитин” - досить проста, 
однак корисна для формування релевантного тезаурусу. Вона полягає у тому, 
щоб навчитись пояснювати “пересічному перехожому” або “8-річній дитині” 
складні категорії із сфери професійної відповідальності учасників групи16. 

Класичною ілюстрацією важливості таких формулювань є історія із 
політичного життя сусідньої Росії. Один з виступів Є.Гайдара, тодішнього 
прем’єр-міністра Уряду РФ, викликав незадоволення фракції комуністів у 
Державній Думі. Посипались запитання, репліки, зокрема: “Ви хочете своїми 
реформами знищити країну, народ...” Гайдар відповів одним словом: “Отнюдь...” 
(рос. – “в жодному разі”). З реакції зали, а пізніше – з того, наскільки часто ця 
репліка повторювалась в анекдотах, стало зрозуміло, наскільки далекою “від 
народу”, від адресата загалом, була ця відповідь. Комунікативне чуття та 
соціокультурна компетентність не є абсолютною характеристикою індивіда; їх 
можливо і слід розвивати за допомогою відповідних методик. 

Використання коучингу більш широко як технології управлінської 
діяльності набуває все більшого розповсюдження, оскільки стали очевидними 
результати його впровадження. Поряд із його складними техніками, що базуються 
на технологіях менеджменту, психології та бізнесу все більшої актуальності 
набувають технології, які легко можуть бути адаптовані і застосовані у сферу 
управління як для індивідуального зростання керівників, з метою підвищення 
ефективності і досягнення результатів. Адже так чи інакше, кожен керівник 
перебуває в ролі коуча, у випадках, коли він допомагає членам команди досягати 
мети. Розширення соціально-психологічної складової комунікативної 
компетентності керівника та знайомство з простими технологіями коучингу, 
можуть бути корисними у щоденній практичній діяльності державних управлінців.  

За визначенням М.Аткінсон та Р.Чоіс, коучинг може бути ефективним як 
стиль управлння, що покликаний наставляти, надихати, тренувати на успіх та 
розвивати уміння управлінців досягати мети. Як технологія коучинг допомагає 
набути навичок, які необхідні для реалізації творчих здібностей, підвищення 
особистої ефективності у процесі досягнення мети, а також допомагає пізнати 
індивідуальні цінності для того, щоб рухатися до найважливішого в житті. Цей 
метод вчить, як саме слід підтримувати людей, щоб вони могли розкрити свій 
потенціал. 

Термін “коучинг” має угорське походження, і закріпилося в Англії XVI 
столітті. Пізніше, у другій половині ХІХ століття англійські студенти називали 
цим терміном приватних репетиторів. На початку 90-х років ХІХ століття це 
                                                 
16Це відповідає ідеї Ф. Хайдера, який запровадив в науці правомірність посилань на “наївну” 
психологію “людини з вулиці”, тобто, на міркування здорового глузду. 
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слово міцно увійшло у спортивний лексикон, як назва спортивного тренера, і 
потім перейшло на позначення будь-якої діяльності, що пов’язана з 
наставництвом та консультуванням.  

З 80-х ХХ століття коучинг офіційно визнаний у бізнесі. Нині існує 
порядку 50 шкіл й близько 500 видів коучингу, починаючи з VIP-коучингу і до 
соціальної співпраці. Вважається, що окрема професія коучинг остаточно 
сформувався на початку 1990-х років ХХ століття. У Америці професія коуча 
офіційно визнана в 2001 року Міжнародною Федерацією коучей. 

Нині коучинг продовжує розвиватись та вдосконалюватися, будувати нові 
області застосування. Зацікавлення коучингом у сфері управлінської діяльності 
зумовило поступові зміни у соціальній свідомості. По-перше, з’ясувалось, що 
якість управління нерозривно пов’язана з особистісним зростанням кожного з 
працівників. По-друге, зменшилися упередження щодо звертання за психо-
логічною підтримкою. Технічно коучинг передбачає відрефлектування інститу-
ційних конфліктів через призму власної участі та власних можливостей. Сюди 
ж належить і конфронтація з ігноруванням завдань, які ставить керівництво 
організації. 

Враховуючи різні підходи до коучингу, в системі державного управління 
він визначається як технологія, яка базується на демократичному стилі керів-
ництва, сформованому системному мисленні та певним чином організованій 
техніці запитань, що в кінцевому результаті орієнтована на перспективу 
позитивних змін та оптимізацію виробничих відносин, на основі співробіт-
ництва і налагодження зворотного зв’язку. З іншого боку, коучинг – це 
комунікативна компетенція менеджменту та стиль лідерства, що допомагає 
управлінцям реалізовувати цілі та розвиватися через взаємодію. 

Технології коучингу часто використовуються в бізнес-структурах та 
приватних компаніях. Як свідчить практика розвинених країн, вони 
допомагають досягати результату, збільшувати прибутки і розвивати 
організаційну культуру підприємств. Європейський інститут ділового 
адміністрування (INSEAD) визначив коучинг як одну з форм керівництва та 
втручання, яке сприяє особистісному та професійному розвитку, вивчає свідому 
і несвідому динаміку групових процесів і заохочує до звільнення від простою 
потенціалу організації та удосконалює навички спілкування з людьми. Це 
оптимізує продуктивність і підтримує організаційні зміни в організаціях. 
Програми INSEAD базуються на сучасних підходах до управління людськими 
ресурсами, за якими ефективні лідери є основою створення стійких та успішних 
організацій, а їхній внесок створює перспективу для стабільного розвитку. 
Лідери впливають на формування організаційної культури та є реальним і 
стійким джерелом конкурентної переваги у суспільному середовищі. 

В практичній діяльності, коучинг як технологія управління може бути 
засобом постійного оновлення навичок комунікативної управлінської 
компетентності та успішного керівництва. Це зростання забезпечується через 
прийняття ціннісних установок, що є основою коучингу та формують світогляд, 
певну культуру спілкування та комунікаційні стратегії. Тобто, в цілому, коучинг 
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потребує формування відповідного мислення, навичок взаємодії та зумовлює 
поведінку, що передбачає високий рівень усвідомленості та мотивації. На 
індивідуальному рівні це дозволяє лідерам: бути більше усвідомленим у 
власних діях і мотивах; делегувати відповідальність; ефективно розподіляти 
час; більше знати як можна впливати і формувати культуру організації; 
покращити власні кар’єрні перспективи; упереджувати власне “вигорання” і 
вигорання персоналу; підвищувати рівень індивідуальної задоволеності від 
процесу управлінської діяльності. 

Коучинг у сфері управління дозволяє ефективно вирішувати такі 
завдання: 

• створення згуртованих робочих команд; 
• надання якісних адміністративних послуг; 
• нематеріальна мотивація персоналу; 
• управління змінами; 
• управління проектами (від відділу до організації); 
• збільшення ефективності продажів; 
• створення проектних команд; 
• формування конкурентних переваг; 
• позиціонування управлінської структури; 
• навчання персоналу. 
Коучинг – вид індивідуальної підтримки людей, які мають своїм 

завданням фаховий та особистісний рівень зростання, підвищення персональної 
ефективності.  

Коучинг як вид організаційного консультування допомагає управлінцям 
сфокусувати свою увагу на складних завданнях, взяти на себе відповідальність 
за власні рішення і чітко побачити шляхи досягнення спільних цілей. Висока 
ефективність коучингового підходу в роботі з лідерами досягається за рахунок 
того, що він включає в себе три унікальних компоненти:  

Синергія: керівник і коуч є партнерами, командою, що фокусується на лі-
дерові і його запиту, щоб досягти більшого, ніж лідер може досягти сам по собі.  

Структура: з коучем керівник бере на себе більше відповідальності і дій, 
мислить масштабніше і досягає цілі, завдяки професіоналізму і відповідаль-
ності коуча.  

Професіоналізм і експертність: коуч знає, як допомогти керівникам 
приймати ефективні рішення, встановлювати перспективні цілі, краще вико-
ристовувати ресурси, реструктурувати професійну діяльність для досягнення 
максимуму продуктивності і задоволеності. 

У випадку, коли процес коучингу здійснюється за участю керівництва, він 
може розглядатися як один із аспектів управління. Керівник виступає у ролі 
підтримуючої ланки (найчастіше при певних етапах здійснення керівних 
функцій) для реалізації потенціалу самих підлеглих. Така ситуація відображає 
певний рівень партнерського взаєморозуміння в системі управління, коли 
адміністрування втрачає свої традиційні риси і переходить у позицію взаємних 
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вкладів у спільну реалізацію потенціалу всіх працівників. Безперечно, що в 
такому разі лідери потребують спеціальної підготовки та спеціальних знань.  

Найкращими передумовами для застосування коучингу під час управ-
лінського процесу є гнучкість ієрархічних стосунків в колективі; організація 
діяльності, орієнтованої на досягнення мети; командні форми роботи тощо. 
Професійний коучинг - це процес, що перш за все допомагає чітко визначити цілі і 
готувати керівника органу державної влади до конкретних функцій і задач.  

Коучинг базується на: ефективності за рахунок максимальному вико-
ристання ресурсів підлеглого; самостійному усвідомленні вирішених ним 
проблем, що перешкоджають досягненню мети і мотивації діяльності. На цих 
основах зосереджується в першу чергу сучасні вимоги до управління персоналом.  

Проте для цього необхідні певні умови: коучинг повинен бути “прийнятим” 
у культурі організації як “свій” стиль, чи стиль організації; державний службовець 
повинен мати певний рівень усвідомленості і готовності брати відповідальність; 
керівник органу державної влади повинен сам бути готовим до такої взаємодії. 
Коучинг в організації впливає на такі явища як стреси, хвороби, нудьга, 
незадоволеність і низька ефективність, оскільки персонал, який відчуває власну 
значущість і вагомість, а також має можливість розвивати свої навики і здібності 
може швидше рухатися до виконання задач організації.  

Отже, коучинг як прикладна технологія розвитку комунікативної компе-
тентності керівника органу державної влади, базується на демократичному стилі 
керівництва, сформованому системному мисленні та певним чином організованій 
техніці запитань, орієнтований на перспективу позитивних змін та оптимізацію 
політико-управлінських відносин через співробітництво і налагодження зворот-
ного зв’язку, і водночас як компетенція менеджменту, що допомагає парламен-
тарям реалізовувати цілі та розвиватися через взаємодію.  

 
3.6. Труднощі, які виникають під час проведення тренінгу, коучингу  

та шляхи їх подолання  
 
Головний принцип цього тренінгу – партнерське спілкування: партнер-

ським, або суб’єкт-суб’єктним спілкуванням є таке, за якого враховують 
інтереси інших учасників взаємодії, а також їхні почуття, емоції, переживання, 
визнають цінність особистості іншої людини [42].  

Практичний досвід проведення тренінгів переконує, що психологічна 
рівність не завжди безпечна, а узгодження інтересів не завжди вигідне, як 
слушно зауважує О.Сидоренко.  

Інші проблеми: 
1. Тренерові слід бути готовим до того, що у процесі групових тренінгів 

зіткнення інтересів та цінностей стають неминучими. Роботу в групах 
ускладнює також те, що слухачі намагаються відповідати сформованій в межах 
групи ролі. Тут слід скористатись терміном “міжособистісна роль” [Шибутани, 
1968], який фіксує становище людини не в системі суспільних відносин, а в 
системі групових зв’язків на основі індивідуальних психологічних характе-



58 
 

ристик особистості. Таке “виконання ролі” викликає в інших членів групи 
реакції у відповідь, таким чином виникає ціла система міжособистісних 
взаємин. Тренер має стежити за цим і коригувати ситуацію17. 

2. Також важливо розуміти, що не всі навички, які ми пропонуємо, можна 
отримати в групі. Часто доводиться працювати індивідуально, тому що 
керівника органу державної влади в силу обтяженості статусом чи з індиві-
дуальних психологічних причин не можуть ефективно спілкуватися в групі. 
Водночас, отримані навички та знання ми рекомендуємо починати застосо-
вувати на практиці одразу після тренінгу або вже після першої консультації. 

3. Ще один важливий психологічний чинник, який ускладнює роботу 
тренера і групи – висока контекстність18 притаманної Україні лінгвокультури 
(тобто, зміст сказаного значною мірою залежить від ситуації і невербальних 
сигналів, якими обмінюються співрозмовники). Це може бути бар’єром для 
засвоєння мовленнєвих/комунікативних формул. Так само це визначає стадії 
розвитку комунікативного контакту: зокрема, етап встановлення довіри може 
тривати довше, ніж обговорення змісту проблеми; великого значення надається 
особистості партнера, комунікація дуже персоніфікована; велике значення 
мають умовності, обставини, в яких відбувається комунікація, соціальний 
статус співрозмовників; також під час комунікації співрозмовники схильні до 
емоційної інтерпретації сказаного партнером.  

4. У дискусіях, нарівні з логічними доказами, у лінгвокультурі України 
дуже вагомі аргументи ad hominem (дослівно: аргумент до людини), тобто, 
аргументи, пов’язані з особистістю співрозмовника. Йдеться не тільки про 
політичні дебати і судову тяганину, а й про ділове, професійне та масове 
спілкування. Цим аргументам важко протистояти, оскільки вони є прямою 
атакою на особистість, під час якої критикують особистісно-моральні якості 
опонента, а його можливі контраргументи цим самим дискредитуються [54]. 

Як запобігти цьому? У комунікативному тренінгу тренер має стежити за 
дотриманням його учасниками відповідної тональності сприйняття: саме 
тональність сприйняття і розуміння сприяє єдності інтерпретації. В усному 
спілкуванні готовність сприймати сказане в тому чи іншому форматі зумовлена 
обставинами, пресупозиціями (аксіоматичними переконаннями) про світ і 
емпатичною налаштованістю на комунікативного партнера [27]. 

Певною проблемою пропонованих тренінгів може бути те, що динаміку 
соціокультурної компетентності керівника органу державної влади дуже важко 
виміряти досить швидко і об’єктивно. Процес спілкування - досить 

                                                 
17Якщо група створена ситуативно (тобто, це не корпоративний тренінг) може відбутись “замикання” 
взаємодії лише на цю групу. Це цікаво для дослідника, однак приносить лише ситуативну користь 
членам групи. Також слід враховувати якісні показники групи: у різних групах ті самі інструменти 
діють по-різному. 
18Цей та інші параметри культури (індивідуалізм-колективізм, дистанція влади, уникання непевності, 
маскулинність-фемінність, конфуціанський динамізм) показав голландський дослідник Гірт 
Хофштеде, чиї праці відомі далеко за межами академічних кіл. На його думку, ці параметри мають 
вирішальний вплив на практику комунікативних процесів у державному управлінні і бізнесі. 
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суб’єктивний, процес масового спілкування ускладнюється неоднорідністю 
аудиторії, тому ефект можна помітити лише через певний проміжок часу.  

Загальними критеріями вимірювання ефективності можуть бути такі 
чинники як якість комунікації – формальне риторичне поняття, до якого 
входить правильність, точність, логічність, виразність, багатство, доречність, 
оптимальність у певній ситуації та інші аспекти вживання комунікативного 
коду; та комунікативний успіх - комунікативий акт, внаслідок якого намір 
комунікатора був правильно витлумачений реципієнтом і реакція виявилась 
адекватною. Загалом йдеться про те, щоб вибір комунікативних ресурсів був 
коректним для реалізації стратегічної мети комунікації, свідомо обраних 
комунікативною особистістю державного службовця. Комунікація має 
передовсім бути інформативною для відповідного реципієнта. Все, що понад 
це – все побічне, другорядне для комунікатора – має і для реципієнта бути саме 
понад, а не замість головного [18]. 

Інший критерій ефективності комунікативної взаємодії базується на 
основі транзактного аналізу Е.Берна, який пропонує регулювати комунікативні 
дії учасників взаємодії через регулювання їхніх позицій і врахування характеру 
ситуацій і стилю взаємодії [6]19. Узагальнюючи ці ідеї, слід наголосити на таких 
двох позиціях: 

− взаємодія ефективна тоді, коли транзакції збігаються: тобто, партнери 
спілкуються з однакової позиції. В іншому разі, взаємодія руйнується і може 
взагалі припинитись; 

− ще один показник ефективності - адекватне розуміння ситуації і 
адекватний стиль дій в її межах.  

Слід пам’ятати, що сфери застосуванні коучингу: мотивація персоналу, 
оцінка, делегування повноважень, вирішення проблем, врегулювання 
правовідносин, планування і перевірка, праця у групах, виконання завдань, 
розвиток персоналу. 

1. Коучинг у розвитку комунікативної компетентності керівника органу 
державної влади – це підхід у навчанні, який сприяє розвитку лідерських 
характеристик. Інструктування (коучинг) високопосадовцями суб’єктів нижчого 
рівня шляхом керівництва діяльністю та конструктивне консультування є таким 
же важливим видом навчання, як і численні курси.  

2. Коучинг в системі розвитку комунікативної компетентності керівника 
органу державної влади - високоефективний підхід підготовки. Динамічний 
процес прийняття рішень основується на особистісній діяльності. Коучинг 
сприяє удосконаленню політичної діяльності і організаційної роботи.  

3. Виділяють такі його типи: 
- власне коучинг під керівництвом тренера; 
- коучинг високопосадовцями суб’єктів нижчого рівня шляхом 

керівництва діяльністю та конструктивного консультування; 
- самокоучинг. 

                                                 
19З погляду транзактного аналізу, кожен учасник взаємодії може посідати одну з трьох позицій, 
умовно названих Батько, Дорослий, Дитина. 
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Коучинг пропонує нову парадигму розвитку комунікативних 
компетентностей керівників органів державної влади як найбільш 
сприйнятливий крок до усвідомлення змін, персональних трансформацій та 
оновлення. Коучинг представляє і різноманітні засоби підтримки процесу 
трансформації і позитивно впливає на управлінську та політичну діяльність. 
Коучинг проводиться для суб’єкта, який дійсно бажає розвивати свій досвід у 
політичній сфері: політичне мислення, політичне спілкування, управлінська 
діяльність.  

4. Слід вірно обрати вид коучингу, який сприяє розвитку навичок 
комунікативної компетентності:  

- коучинг в системі управлінської діяльності (політичні діячі, посадовці 
найвищого рівня) з метою організації оптимальної професійної діяльності, 
удосконалення мотивації, досягнення найкращих результатів); 

- особистісний коучинг для розвитку комунікативних здібностей (коучинг 
суб’єктів з питань відповідальності за їх життя, кар’єру, відносини, 
особистісний розвиток та духовність); 

- організаційний (груповий) коучинг (підготовка груп до того, щоб стати 
високопродуктивними командами). 

- самокоучинг (використання нейролінгвістичного програмування, 
нейросемантики, інших наук у персональному вдосконаленні). 

5. Слід пам’ятати, що коучинг (тренування) з комунікативістики сприяє 
вдосконаленню самовпевненості, розкриває потенціал управлінця та навички 
його використання на робочому місці, покращує навички сприйняття та 
розуміння керівника, удосконалює навички командної роботи, навички 
комунікації, поліпшення вивчення нових методів управління змінами в 
складних умовах. Для політичної лідерів зазначена форма навчання може 
забезпечити можливість навчитися об’єктивно оцінювати власні можливості й 
перешкоди.  

6. Окремим видом коучингу є комунікативний коучинг. Ефективним 
суб’єктам управлінської діяльності необхідні комунікативні навички високого 
рівня, щоб спілкуватися з широкою аудиторією, володіти голосом, давати 
інтерв’ю, взаємодіяти із пресою, працювати в мережі Інтернет. 

Метою підготовки з даного напрямку є: 
- вдосконалення управлінських вмінь; 
- побудова корпоративних управлінських союзів; 
- налаштування емоційного клімату; 
- свідома діяльність, вираження почуттів; 
- розуміння своєї місії служіння громаді. 
Отже, досягнення поставленої мети коучингу в розвитку комунікативної 

компетентності керівника органу державної влади забезпечується використан-
ням науково обґрунтованих методів, техніки персонального розвитку і практич-
ного досвіду. Це процес самостійного розвитку, що дає індивідам чітке уяв-
лення у тому, вони, що роблять, чого прагнуть і чому прагнуть саме до цього. 
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Запитання для самоконтролю 
1. Що таке комунікація як вид соціальної взаємодії у практиці 

управлінської діяльності? 
2. Які комунікативні бар’єри виникають у спілкуванні керівника органу 

державної влади? 
3. Хто такий масовий та індивідуальний адресат в комунікації державних 

управлінців? 
4. Як домінанти комунікації виявляються у спілкуванні на державній службі? 
5. Як Ви вважаєте, який вплив має коучинг на процес вдосконалення 

комунікативної компетентності керівника? 
6. Визначте ефективність технології коучингу на вдосконалення 

комунікативної компетентності керівника органу державної влади. 
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ГЛОСАРІЙ 
 
Адресант (комунікатор) – джерело повідомлення; у комунікації – особа, 

яка ініціює комунікацію, кодує своє повідомлення вербальними і/або 
невербальними засобами і передає адресату. 

Адресат (реципієнт) – отримувач, кінцевий споживач повідомлення; у 
комунікації – особа, яка сприймає повідомлення та інтерпретує його згідно зі 
своїми когнітивними стратегіями, контекстом та ситуацією.  

Адресат масовий - потенційна невизначена множина осіб, включених в 
мережу реальних суспільних відносин, які характеризуються неоднорідністю, 
розкиданістю за територіальною ознакою і анонімністю, і можуть стати 
випадковими реципієнтами комунікативного акту. 

Акт комунікативний – процес взаємодії, який відбувається у певному 
місці, на перетині часу і простору між адресантом і адресатом, скерований на 
певний результат; основними ознаками його є інтенціональність, 
цілеспрямованість і конвенційність. 

Артикуляція – членоподібне мовлення, рух органів мовлення, 
необхідний для вимовляння звуків у процесі спілкування.  

Аудиторія – збірна назва усіх отримувачів повідомлення (читачі, слухачі, 
глядачі). У теорії комунікації є дві концепції вивчення А.: аудиторія як 
громадськість та аудиторія як ринок. Аудиторія як громадськість є адресатом 
служб громадського мовлення, аудиторія як ринок – комерційних каналів. 
Концепція аудиторії як громадськості розглядає людей як споживачів новин, 
знань та розваг; у концепції аудиторії як ринку вона є споживачем продуктів або 
послуг. Відтак, прихильники концепції аудиторії як громадськості описують 
свою місію поняттям “служити”, аудиторії як ринку – “продавати”.  

Бар’єри комунікативні - перешкоди на шляху руху смислів від 
комуніканта до реципієнта; труднощі, непорозуміння, конфлікти у спілкуванні. 
Б.к. визначаються технічними, лінгвістичними, когнітивними, соціальними та 
психологічними причинами.  

Девіація комунікативна – збій у спілкуванні, недосягнення результату 
комунікації, причиною якої є недостатня комунікативна компетентність 
комуніканта: незнання коду, недотримання норм, правил, максим, постулатів 
комунікації та ін.  

Діяльність комунікативна у сфері державного управління – 
спеціалізоване вживання мовлення у процесах взаємодії між людьми із 
застосуванням комунікативного коду. У державному управлінні Д.к. тісно 
пов’язана з передачею принципів бачення соціального устрою та категорією 
відповідальності за сказане. Французький соціолог П.Бурдьє визначив це так: 
“Політичне слово {…} є зобов’язанням, яке треба виконувати і яке стає істинно 
політичним тільки у разі, коли виходить від агента чи групи агентів політично 
відповідальних, здатних ангажувати групу, причому таку, що може його 
виконати”.  
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Дія комунікативна - одиниця опису мовної поведінки учасників спілку-
вання, окремий мовленнєвий акт, репліка, невербальний сигнал, поєднання 
вербальних і невербальних сигналів у межах акту спілкування.  

Дискурс (фр. Discourse - розмова) – тип комунікативної діяльності, інтер-
активне явище, тривалий у часі процес, утілений у певній кількості пові-
домлень; мовленнєвий потік, що має різні вияви (усну, писемну, друковану, 
паралінгвальну тощо), відбувається у межах одного чи кількох каналів 
комунікації, регулюється стратегіями і тактиками учасників спілкування, є 
складним синтезом когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, 
психологічних тощо) чинників, які визначені конкретною “картиною світу”, 
залежних від тематики і ситуації спілкування.  

Дискурс домінантний - стиль розмовного дискурсу, спрямований на 
утримання домінантних цінностей та такий, що відкидає альтернативу; цей 
стиль ще називають дискурсом влади. За Ст.Холлом, крім, домінантного, є 
інших два стилі розмовного дискурсу: Д. субординативний – спрямований на 
дискусію, та Д. радикальний (опозиційний) - спрямований на мітингові 
висловлювання, символізм, таврування.  

Домінанти комунікації - соціально зумовлені і домінантні характе-
ристики комунікації, що закріплені у мовному етикеті. Існує чотири групи Д.к.: 
стратифікаційні, ситуативні, оціночні і функціональні. 

Досвід комунікативний – сукупність уявлень про вдалі та невдалі кому-
нікативні тактики, що призводять або не призводять до реалізації відповідних 
комунікативних стратегій. У вужчому значенні - сукупність уявлень про власні 
вдалі та невдалі комунікативні тактики. 

Експресія у комунікації – насиченість мовлення вербальними і невер-
бальними засобами вираження суб’єктивного ставлення комуніканта до змісту 
комунікації, ситуації, реципієнта тощо, їхня оцінка.  

Емоційність комунікативна - здатність комунікативної особистості 
свідомо керувати вербальним і невербальним вираженням емоцій та пропускати 
їх через соціальні, ситуативні та інші фільтри у процесі спілкування, і залежно 
від них “упаковувати” ті самі емоції у різні вербальні та невербальні форми або 
ж не “пропускати” їх у процес спілкування.  

Ефективність комунікації – складова інтерактивності; досягнення у 
комунікації згоди, взаєморозуміння або мети комунікації чи адекватної своїй 
інтенції реакції реципієнта.  

Жести – складові невербальної комунікації, які полягають у значущих 
рухах окремих частин тіла, перш за все, голови, рук і пальців. Виконують 
важливі прагматичні і сематичні функції, які мають різне значення, залежно від 
культури і статусу співрозмовників. З огляду на соціальний статус державних 
службовців, їхні Ж. часто є домінантними: вони займають більший простір, і 
віддають перевагу позам, які пов’язані з більшим ступенем внутрішньої 
свободи і які традиційно вважають чоловічими у західних культурах: руки в 
боки, ноги на ширині плечей тощо.  
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Зв’язок зворотній у комунікації – реакція реципієнта на повідомлення, яка 
допомагає комунікантові орієнтуватись в особі реципієнта, визначати ступінь 
дієвості своїх аргументів, переконуватись у досягненні/недосягненні комуніка-
тивної мети. У державному управлінні З.з. може відбуватись у формі громадського 
обговорення, громадської експертизи та виявленні громадської думки.  

Здатність комунікативна – властивості комунікативної особистості, 
які забезпечують ефективність її комунікативної діяльності. Найважливіші рівні 
З.к.: рівень потреби у спілкуванні, наявність установки на спілкування, 
впевненість/невпевненість, емоційні реакції на партнера/аудиторію, а також 
мовленнєві уміння. З.к. пов’язана як з природною обдарованістю людини, так і з 
комунікативною продуктивністю.  

Інтенція комунікативна – комунікативний намір адресанта (осмислений 
чи інтуїтивний), який визначає внутрішню логіку комунікації та добір засобів 
для її втілення. У комунікації державного службовця – найчастіше виконання 
функцій самопрезентації, заохочення, регулювання, переконання, перфор-
мативної та ін.  

Інтерпретація – когнітивний процес, результат “прочитання” реципієн-
том повідомлення, надання йому індивідуальних смислів. 

Інтонація – єдність мелодики, інтенсивності, довготи звучання, темпо-
ритму мовлення, пауз, тембру. Разом із голосом І. утворює просодику мовлення. 

Інформація (лат. informatio – відомості, повідомлення, оприлюднення) – 
одне з найбільш загальних понять науки, що позначає деякі відомості, сукуп-
ність яких-небудь знань, даних. У комунікації – І. повідомлення про факти, 
події, процеси, які передаються вербальними і невербальними засобами з 
використанням різних каналів комунікації.  

Інформування громадськості – у державному управлінні - процес надання 
громадськості інформації з метою формування у громадян системи об’єктивних 
знань щодо діяльності органів державної влади; вироблення соціально важливих 
установок на участь у державному управлінні; забезпечення їхньої компетентної 
участі в управлінні державою; формування громадської думки. Передбачає 
зворотній зв’язок як засіб оцінювання його результативності.  

Канал комунікації – “місток”, який поєднує адресанта і адресата; засоби, 
за допомогою яких надсилають повідомлення.  

Картина світу у комунікації – відображення комунікативного коду 
засобами мовлення; передача за допомогою комунікативного коду уявлень про 
факти, явища і процеси, які відбуваються в об’єктивній дійсності.  

Код комунікативний – система нормативних вербальних і невербальних 
засобів, що належить певному статусу, і яку використовують з урахуванням 
характеру ситуації спілкування та комунікативної сфери. У комунікації державних 
службовців К.к. - це інституціалізоване, офіційне, ритуальне та інші типи 
мовлення, які визначаються фонетичними, морфологічними, лексичними 
особливостями вербальних засобів і компонентами невербальної комунікації, які 
актуалізуються у словах, висловлюваннях і дискурсах та загальним соціо-
культурним рівнем державного службовця. 
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Компетентність державних службовців соціокультурна – здатність 
здійснювати продуктивний обмін елементами соціокультурного контексту, реле-
вантними для породження і сприйняття комунікації у певній соціокультурній 
ситуації (вербальні, невербальні компоненти, норми, правила, цінності, 
ритуали, стереотипи тощо). 

Компетентність державних службовців комунікативна – це спосіб 
професійного бачення державним службовцем ситуації комунікації, володіння 
сукупністю знань і умінь, спрямованих на продуктивну інтеракцію (обмін) 
інформацією, судженнями, ідеями, цінностями, володіння усталеними у певному 
соціокультурному середовищі стратегіями і тактиками комунікативної діяльності 
та технологіями комунікативного лідерства і представницькими комунікативними 
характеристиками - вербальними, невербальними, поведінковими та іншими 
технологіями, які дають змогу представляти певний орган державної влади у 
взаємодії з іншими організаціями, громадськістю, ЗМІ та у публічній сфері 
загалом. Складається з мовної, культурної, прагматичної, предметної, стратегічної, 
ілокутивної та представницької видів компетентностей. 

Комунікант – учасник комунікації, задіяний у комунікативному акті: 
адресант або адресат, який породжує або інтерпретує повідомлення. Кому-
нікантами можуть бути індивіди і суспільні інститути. 

Комунікація соціокультурна у державному управлінні (від лат. 
Communico – зробити спільним) – це смисловий та ідеально-ціннісний процес 
соціальної взаємодії із суб’єктами соціокультурної діяльності (індивідами, 
групами, організаціями, націями, етносами і т.п.), орієнтованої на побудову 
відносин як в межах організації, так і в межах суспільства в цілому; свідомий 
чи неусвідомлюваний процес обміну символічними або особистісними знаками, 
під час якого транслюється певна інформація, а також демонструються 
комунікативно-статусні ролі, в яких перебувають учасники комунікації. 

Комунікація вербальна – цілеспрямована психо-лінгво-ментальна 
діяльність комунікантів за допомогою мовного коду, результатом якої є інфор-
маційний обмін, взаємовплив тощо з метою формування дискурсів.  

Комунікація масова – процес систематичного поширення повідомлень на 
численні аудиторії, розкидані у просторі, з метою впливу на оцінки, думки, 
судження і поведінку людей. У ширшому значенні К.м. – інституціолізоване 
виробництво і масове поширення символічних матеріалів шляхом передачі і 
накопичення інформації.  

Комунікація невербальна – обмін інформацією (змістами) між учасниками 
комунікації за допомогою невербальних засобів. Існує чотири системи К.н.: 
кінесика, паралінгвістика, екстралінгвістика, проксеміка. Кінесика – це обмін 
інформацією (змістами) за допомогою міміки, частоти і сили жестикуляції, типів 
жестів постави тощо; екстралінгвістика – це обмін інформацією (змістами) за 
допомогою пауз, темпу мовлення, інтонування, вставлених у комунікативний акт 
сміху, плачу, покашлювання тощо; паралінгвістика – це обмін інформацією 
(змістами) за допомогою якостей голосу: тембру, тональності, діапазону, 
вокалізацій тощо; проксеміка – це обмін інформацією (змістами) за допомогою 
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часової і просторової організації комунікації, за висловом засновника проксеміки 
Е.Холла, це “просторова психологія”, яка вивчає вплив на комунікацію, наприклад, 
свідоме запізнення одного з учасників на переговори або розташування їх у 
просторі під час здійснення комунікації. 

Комунікація орієнтована – вид комунікації, що значною мірою 
орієнтований на реципієнта (співрозмовника), який враховує його специфіку. 
Автор концепції “Інформаційної цивілізації” Е.Тофллер визначив таку 
комунікацію як “демасифіковану”, яка приходить на зміну масовій комунікації. 

Конвенції спілкування (лат. conventio – договір, угода) – елементи 
культури, які можуть варіюватись, не зачіпаючи тактик і стратегій спілкування, 
але впливають на перебіг спілкування (наприклад, умова одягатись за 
протоколом на державному прийомі).  

Конфлікт комунікативний – зіткнення, розбіжність комунікативних 
стратегій адресанта і адресата, яке унеможливлює або ускладнює комунікацію. 

Культура комунікативна – комунікативна поведінка індивіда чи 
соціальної групи як компонент його загальної культури, який відповідає за його 
комунікативну поведінку. 

Лідер думок (англ. Opinion Leader) – у комунікації – людина, яка виступає 
посередником між засобами комунікації і власною групою, здійснюючи відбір 
та інтерпретацію інформації, яку вона передає. 

Максими спілкування – складова принципів спілкування, імпліцитні 
правила ведення кооперативного спілкування: ввічливість, великодушність, 
згода, кількість, кооперація, модальність (спосіб вираження), релевантність, 
симпатія, скромність співробітництво, схвалення, тактовність, якість. 
Сформульовані американським логіком П.Грайсом у 1968 р. 

Норма комунікативна – комунікативне правило, закон, максима тощо, 
обов’язкові для виконання у межах певної соціальної і/або лінгвокультурної 
спільноти.  

Особистість державного службовця комунікативна – це гнучка 
система, що розвивається під впливом різноманітних соціальних і 
психологічних чинників, серед яких: когнітивний, ціннісно-мотиваційний, 
комунікативний, рефлексивний, прагматичний і технологічний чинники, а також 
соціальний статус, позиція у службовій ієрархії, комунікативна мода у сфері 
державного управління та ситуативні чинники службового спілкування; якій 
притаманна комунікативна емоційність та власний комунікативний стиль. 

Паспорт державного службовця комунікативний – частина комуні-
кативної свідомості державного службовця, зумовлена комунікативними, 
соціометричними, психологічними, інтерактивними, вербальними, невер-
бальними, риторичними, соціокультурними чинниками, які визначають сукупні 
характеристики його комунікативної поведінки.  

Поведінка комунікативна – сукупність реалізованих у комунікації 
правил, законів, постулатів, максим, традицій щодо певної соціальної або 
лінгвокультурної ситуації з використанням вербальних і невербальних засобів.  
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Постулати спілкування (лат. Postulatum - те, що вимагається) – 
складові максим спілкування, обов’язкові для виконання усіма учасниками акту 
комунікації. 

Правила спілкування – найзагальніші закономірності підтримання 
неконфліктного спілкування всіх учасників комунікативного акту, що склалися у 
певній соціокультурній спільноті і стосуються того, як треба спілкуватись у 
певних стандартних ситуаціях.  

Продуктивність державного службовця комунікативна – відповідність 
особистості державного службовця поставленим у певній соціально-
комунікативній ситуації завданням і вміння орієнтуватись у типових 
комунікативних ситуаціях. 

Репутація державного службовця комунікативна – комплекс соціальних 
уявлень про особливості комунікативної поведінки певної особистості, які 
спираються як на ідентифікаційні практики (тобто, “вписування” суб’єкта у власну 
картину світу), так і на історію взаємин особистості з іншими суб’єктами 
публічної сфери та власний досвід таких взаємин, що викликає позитивні або 
негативні асоціації. 

Ресурси комунікативні – сукупність комунікативних стратегій і тактик, 
вербальних та невербальних засобів, спрямованих на досягнення комунікативної 
мети.  

Риторика – теорія і практика побудови комунікативних актів з метою 
впливу на людину через слово. Традиційно включає п’ять частин: інвенцію – 
“винайдення думок”; диспозицію – “розташування думок”; ілокуцію – спосіб 
викладу; меморію – спосіб запам’ятовування; акцію – спосіб виголошення. У 
соціальних науках Р. визначають як спосіб мовленнєвого узагальнення дійсності 
та мовленнєве управління суспільством. 

Ритуал комунікативний – стереотипна модель комунікативної 
поведінки, доречна у певній ситуації, яка виконує функції стабілізації стосунків, 
соціального контролю, передавання досвіду.  

Роль комунікативна – очікувана система комунікативних вчинків 
індивіда, яка зумовлюється його соціальним статусом, гендерною та віковою 
специфікою, і відбувається за певними нормами, прийнятими у суспільстві, і 
очікується усіма учасниками комунікації. 

Самопрезентація – процес управління образом у свідомості реципієнта; 
специфічно організований процес представлення інформації про себе у 
вербальній і/або невербальній формах. 

Ситуація комунікативна – сукупність соціально значущих умов, які 
актуалізують комунікацію, сприяють чи обмежують взаємодію комунікантів та 
їх взаємний вплив. 

Статус комунікативний – обсяг повноважень, які має комунікант щодо 
ініціювання комунікації, вибору тематики спілкування, кола учасників, 
можливостей вибору та реалізації комунікативних тактик і стратегій.  

Стратегія комунікативна – правила і послідовність комунікативних дій, 
яких дотримується адресант для досягнення свого комунікативного наміру.  
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Сфера комунікативна – соціально зумовлена галузь комунікативної 
діяльності державного службовця, яка має функції, визначені комунікативними 
потребами – необхідністю повідомляти або отримувати певну інформацію. За 
своєю природою С.к. тісно пов’язана з видом діяльності людини, тому інтегрує 
цілу низку соціально значимих характеристик комунікації, таких як зміст 
інформації, соціальний статус комунікантів, їхні комунікативні ролі і ступінь 
мотивованості в обміні інформацією, комунікативні інтенції тощо. 

Тактика комунікативна – сукупність прийомів і методів реалізації 
комунікативної стратегії, певна лінія комунікативної поведінки на певному етапі 
комунікативної взаємодії, спрямована на отримання бажаного результату чи 
запобігання ефекту небажаному.  

Успіх комунікативний – комунікативий акт, внаслідок якого намір 
комунікатора було правильно витлумачено реципієнтом і реакція виявилась 
адекватною. 

Установка комунікативна – соціопрагматичний чинник комунікації, 
усвідомлена комунікативна мета.  

Фрейм (англ. Frame - рамка) – структура, що репрезентує стереотипні 
ситуації у свідомості людини і призначена для розпізнавання нової ситуації, 
базованої на ситуативному шаблоні. 

Якість комунікації – формальне риторичне поняття, до якого входить 
правильність, точність, логічність, виразність, багатство, доречність, 
оптимальність у певній ситуації та інші аспекти вживання комунікативного 
коду. 
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