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кОмунІкацІї Та ІнфОрмацІйний прОСТІр  
В упраВлІннІ Та рОзВиТку ТериТОрІальнОї грОмаДи

анотація. Розвиток комунікації сьогодні надважливий у житті сучасної людини. Використання окремих 
або усіх засобів масової комунікації є передовим кроком для розвитку активного соціуму. Люди, споживаю-
чи інформацію, навчаються аналізувати її на предмет об’єктивності й нейтральності. Сьогодні в об’єднаних 
територіальних громадах активно розвивається публічність у соціальних мережах, відкритість на інтернет-
сайтах та в газетах, а також загалом створюється певна концепція комунікації громади із засобами масо-
вої інформації. У статті розкривається зміст комунікації новостворених об’єднаних територіальних громад, 
постають комунікативні завдання територіальної громади у процесі здійснення її самостійної діяльності в 
мережі Інтернет. Також розглядаються питання формування та реалізації державної інформаційної полі-
тики, створення інформаційного суспільства, виробництва інформаційних продуктів і послуг. 
ключові слова: громада, комунікація, діджиталізація, інтернет, веб-сайт, електронне врядування, 
публічна бібліотека.
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cOmmunIcaTIOns anD InfOrmaTIOn space In The managemenT  
anD DeVelOpmenT Of The TerrITOrIal cOmmunITy

summary. The development of communication today is crucial in the life of modern man. The use of some or 
all of the media is an advanced step for the development of an active society. People, by consuming informa-
tion, learn to analyze it for objectivity and neutrality. Today, in united territorial communities, publicity on 
social networks, openness on websites and in newspapers is actively developing, as well as a certain concept of 
community communication with the media. As experience in the world shows, the development and stability of 
a modern democracy-seeking state is impossible without dialogue between government and civil society. Par-
ticipation of citizens in management projects at all levels (from local – to national) and at all stages (from the 
preparation of decisions to their implementation) allows to increase the efficiency of exercising power functions 
and to change the mechanism of public administration. Communications in the process of functioning of public 
authorities play an important role in making managerial decisions, which in turn affect the living standards 
of citizens. The effectiveness of these decisions depends on many factors, including understanding the reasons 
and the level of approval by the public of the methods chosen to be used to solve certain problems or to fulfill 
the tasks set. After all, it is difficult to implement any development projects and programs if there is no clear 
understanding of what the final results will lead to, and whether the balance of interests of all stakeholders 
is maintained. That is why the opinion of citizens today is an important tool for influencing the activities of 
the authorities and determining the vector of development of the country, which positions itself as legal and 
democratic. The article reveals the content of communication of newly created united territorial communities, 
presents communicative tasks of the territorial community in the process of its independent activity on the 
Internet. Issues of formation and realization of the state information policy, creation of the information society, 
production of information products and services are also considered.
Keywords: community, communication, digitalization, Internet, website, e-government, public library.

Постановка проблеми. Розвиток ін-
формаційної політики у новостворених 

об’єднаних територіальних громадах є надзви-
чайно важливою складовою у розвитку громад. 

Сучасне суспільство важко уявити без інтер-
нет-технологій, тому фахівцям з інформаційно-
го відділу ОТГ потрібно підлаштовуватись до 
розвитку і втілювати певні цифрові комуніка-
ції у життя громади. Новітні технології здатні 
налагодити тісний взаємозв’язок між владною 
та громадою. Головною проблемою у встановлен-
ні цього взаємозв’язку є недостатня обізнаність 
територіальної громади, щодо певних технологій 
та нововведень у їх повсякденне життя. 

Питання створення носіїв інформації для гро-
мади, щодо дій влади та налагодження зворотньо-

го зв’язку завдяки новітнім технологіям обумовлю-
ють актуальність обраної тематики дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем щодо форм і методів ін-
формування жителів ОТГ, їхньому ставлення до 
місцевого самоврядування присвячено чимало 
наукових праць, багато аспектів цієї теми вивче-
но науковцями. 

С. Штурхецький досліджував формування 
комунікативного потенціалу місцевого самовря-
дування в Україні, також про інформаційну по-
літику в органах місцевого самоврядування вже 
писали: І. Арістова у праці «Доктрина інформа-
ційного права України», Г. Почепцов у праці «Ін-
формаційна політика», Ю. Машкаров, Є. Мака-
ренко, В. Здоровега та інші.
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мета статті. Визначити форми та методи 

створення взаємозв’язку між владою та грома-
дою. Дізнатись про новітні цифрові комуніка-
ції, які варто впровадити в Україні. Налагодити 
правильний зворотній зв'язок та загалом дослі-
дити усі можливі способи інформування жителів 
об’єднаних територіальних громади.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальною частиною 
проблеми є питання, щодо забезпечення органа-
ми публічної влади України різних форм та мето-
дів їх взаємодії з громадськістю, адже саме вони 
є важливим чинником створення умов для участі 
громадян у формуванні та реалізації публічної 
політики, створення зворотнього зв’язку та зміц-
нення довіри народу до органів публічної влади.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розглядаючи ключові моменти в державно-
му управлінні, потрібно особливу увагу звернути 
на інформаційне та комунікаційне забезпечення 
публічної влади. Інформаційне забезпечення 
будь-якою системою (соціальною, економічною 
тощо) пов’язане з використанням інформаційних 
ресурсів та інформаційними процесами. Інфор-
мація – це основа процесу управління, саме вона 
містить відомості необхідні для оцінки ситуації 
та прийняття управлінських рішень.

В сучасних умовах адміністративних пере-
творень в Україні відбуваються великі зміни 
у державному управлінні і відносинах держави 
та громади, в яких органи влади виступають як 
адміністративні структури, що надають послуги, 
а громада – як клієнт, що їх отримує. 

Запровадження нової системи функціонуван-
ня органів державної виконавчої влади й орга-
нів місцевого самоврядування потребує ство-
рення нових форм і методів їхньої діяльності на 
задоволення потреб громадян, переосмислення 
концепції управління публічною інформацією 
та забезпечення надійного зворотного зв’язку 
з громадськістю.

Пряма взаємозалежність відкритості влади 
та довіри до неї є досить вагомою причиною для 
того, аби приділяти постійну увагу інформацій-
ному складникові у діяльності місцевої влади.

Публічний діалог є необхідною умовою під-
тримки довіри до органів місцевого самовряду-
вання. Він відкриває шлях легітимації рішень, 
підтримки програм діяльності посадових осіб, мо-
білізації громадськості щодо підтримки дій влади.

Одним з головних пріоритетів України, ви-
значеним Стратегією розвитку інформаційного 
суспільства в Україні є побудова нового інформа-
ційного суспільства, який буде орієнтований на 
інтереси людей, відкритий для всіх і спрямова-
ний на розвиток, в якому кожен міг би створю-
вати і накопичувати інформацію, мати вільний 
доступ до неї, користуватися і обмінюватися, аби 
надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал у суспільстві. 

З чинного законодавства випливає, що одним 
з обов’язків органів місцевого самоврядування є ін-
формування громади про діяльність своєї роботи. 
Завдяки цьому варто згадати Конституцію Украї-
ни, ст. 34 якої гарантує кожній людині та громадя-
нинові право вільно збирати, зберігати, використо-
вувати і поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір [1, с. 40–41].

На сьогоднішній день важливим є не просто 
інформування громадян, а мотивування їх ста-
вати активними співтворцями місцевої політики, 
підкреслюючи їхню важливу роль у вирішенні 
місцевих проблем. Адже громадяни найчастіше 
виявляють інтерес до регіональних справ тоді, 
коли виникає проблема в питаннях, які їх без-
посередньо зачіпають. Тому в таких випадках 
часто комунікація нагадує роботу «пожежної ко-
манди» для погашення “спалахів” незадоволен-
ня жителів, проблемних питань і конфліктів. 
Основними чинниками відсутності комунікації 
і високого рівня конфліктності у комунікативно-
му просторі місцевого самоврядування, на думку 
вітчизняних дослідників, є взаємна недовіра між 
громадою і владою; відсутність налагодженого 
обміну інформацією між владою і громадськістю; 
відсутність усталених традицій і партнерських 
взаємин у процесах прийняття управлінських рі-
шень [9, с. 12–13].

Комунікація являє собою процес взаємодій 
суспільних суб'єктів (соціальних груп, спільнот 
або особистостей), в ході якого відбувається обмін 
інформацією, досвідом, здібностями і результа-
тами діяльності за допомогою загальної системи 
символів [5, c. 1].

З урахуванням специфіки комунікаційна ді-
яльність (зв’язки з громадськістю, PR) – це сис-
тематична діяльність, спрямована на налаго-
дження взаємовигідних стосунків між владою 
та громадськістю, на поведінку та на дії якої мож-
на впливати лише через зацікавлення і переко-
нання, а не примусом і тотальним контролем.

Ефективність комунікаційного процесу фор-
мується на таких важливих етапах: 

– формулювання повідомлення (меседжу) – 
коротке, зрозуміле, однозначне;

– визначення адресата повідомлення – чітка 
ідентифікація цільової аудиторії;

– спосіб передачі повідомлення – оптималь-
ним каналом, який мінімізує проблему недосто-
вірності;

– підтвердження розуміння адресатом повідо-
млення – перевірка зворотнім зв’язком.

Члени об’єднаної громади активніше підтри-
муватимуть усі задуми і рішення ОТГ тоді, коли 
самі переконаються, що громада є успішною, ре-
ально створює кращі умови для їхнього життя. 
А це означає, що необхідно наочно показувати 
людям результати кожного успішного кроку ОТГ.

Основним джерелом достовірної інформації 
про роботу органів місцевого самоврядування 
є інформаційний підрозділ, загальною метою 
роботи якого є створення позитивного та дина-
мічного іміджу органу місцевого самоврядуван-
ня через забезпечення відкритості його діяль-
ності та налагодження конструктивних зв’язків 
з громадськістю, засобами масової інформації, 
політичними партіями та громадськими органі-
заціями [6, c. 49].

Варто зазначити що, робота інформаційного 
підрозділу, по суті, спрямована на вирішення 
трьох основних завдань:

– забезпечення участі громади у вирішенні 
питань місцевого значення;

– формування довіри громадськості до місце-
вої влади;

– публічне визнання її діяльності.
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Цифрові комунікації – це зручний та дієвий 
інструмент для просування нових проектів, 
співпраці та реалізації ідей в ОТГ. 

Діджиталізація – складова, без якої не уяви-
ти успіх жодної сучасної територіальної громади. 
Адже в сучасному світі замало просто втілювати 
зміни, важливо комунікувати з мешканцями, ак-
центувати увагу на потенціалі, інформувати гро-
маду про плани та результати роботи.

Інтернет як засіб комунікації несе багато без-
перечних економічних, соціальних, політичних 
та технічних переваг, серед яких: 

– зручність, тобто економія часу, зусиль та ре-
сурсів як для тих, хто отримує послуги, так і для 
тих, хто їх надає;

– масовість, тобто охоплення широкої аудито-
рії для поширення інформації;

– ефективність, тобто впорядкування та спро-
щення процесів надання адміністративних послуг; 

– довіра, що досягається в тому числі через 
відкритість діяльності влади та достовірність ін-
формації, яку надають Інтернет-технології. 

Суспільство розвивається і тому органам міс-
цевого самоврядування варто використовувати 
інформаційну стратегію в мережі інтернет.

Інформаційна стратегія органів місцевого са-
моврядування в мережі інтернет включає такі 
функції: 

– інформування ЗМІ (зокрема, проведення 
прес-конференцій); 

– здійснення внутрішньої та зовнішньої кому-
нікації (зокрема, організація масових кампаній, 
виробництво та розповсюдження інформаційних 
матеріалів, орієнтовані на конкретні цільові гру-
пи населення); 

– робота з окремими запитами громадян 
та установ щодо чинних законів, законопроектів 
та нормативних актів; 

– моніторинг та накопичення інформації 
та документації (відбір та аналіз інформації ЗМІ 
щодо роботи органів місцевого самоврядування, 
організація доступу до цього матеріалу). 

Отже, організація інформаційного простору 
місцевого самоврядування – це глобальне зав-
дання електронного урядування, що повинно ак-
тивно впроваджуватись на всій території Украї-
ни [7, c. 61–62].

Електронне урядування як форма організа-
ції державного управління є одним інструмен-
тів розвитку інформаційного суспільства, що за-
безпечує підвищення ефективності, відкритості 
та прозорості діяльності органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування [2, c. 1].

Електронне урядування забезпечує функціо-
нування органів влади в режимі реального часу 
(онлайн), а також забезпечує легкий доступ осіб 
до потрібної їм інформації та послуг, не зважаю-
чи на фізичну віддаленість та час доби [8, c. 163]. 

У сучасному світі електронне урядування дозво-
ляє громадянам, юридичним особам та неурядовим 
організаціям звертатися до органів державної вла-
ди у віддалений спосіб та в режимі реального часу, 
що суттєво спрощує процес комунікації суб’єктів 
та об’єктів державного управління. 

На даний момент яскравим прикладом кому-
нікативної основи, яка пов’язує громадян з орга-
нами публічної влади, являється веб-сайт. 

Офіційний вебсайт громади – можливість 
побудувати довіру між керівництвом громади, 
мешканцями, місцевим бізнесом та інвесторами. 
Вебсайт – візитівка громади, що має справляти 
гарне враження на усі аудиторії, а також відкри-
ває світові ОТГ.

Саме існування офіційного сайту створює по-
тужні та вагомі технічні та адміністративні пере-
ваги для органу місцевого самоврядування, які 
здатні принципово змінити саму ідеологію на-
дання адміністративних послуг [4, c. 42].

Ще одним зі способів наблизити населення до 
місцевої влади є створення публічних бібліотек 
у територіальних громадах.

Яскравим прикладом створення таких бібліо-
тек є США, де публічні бібліотеки у громадах – це 
набір найважливіших послуг електронного уряду-
вання, які створюють велику урядову структуру.

Бібліотеки використовуються як точки до-
ступу до інформації щодо податків, сервісів і ре-
сурсів з приводу соціальних послуг, медицини, 
надзвичайних ситуацій тощо. Оскільки урядова 
інформація, послуги та ресурси швидкими тем-
пами переходять у цифровий формат, публічні 
бібліотеки стають сполучною ланкою між елек-
тронним урядом та громадою [3, с. 33–34].

Американці одні з перших у світі почали на-
давати доступ до послуг е-урядування у публіч-
них бібліотеках.

Згідно статистики у США 16592 публічні бі-
бліотеки обслуговують понад 97% американців 
у великих і малих громадах. Публічні бібліотеки 
надають послуги на базі комп’ютерних та Інтер-
нет-технологій. 

Зокрема у таблиці 1 можна побачити відсоток по-
слуг, які надаються у публічних бібліотеках США.

Публічні бібліотеки надають необхідні по-
слуги й задовольняють потреби громади, так як 
все більше урядових послуг та ресурсів доступ-
ні тільки онлайн, ще однією вагомою причиною 
є й те, що все більше урядових організацій скоро-
чують персонал та час обслуговування [3, с. 35].

Висновки і пропозиції. Таким чином, ко-
мунікативна активність територіальної громади 
в процесі здійснення місцевого самоврядування 
має направлятись на вирішення ряду важливих 
комунікативних завдань, обумовлених внутріш-
німи та зовнішніми факторами її функціонуван-
ня як суб’єкта місцевого самоврядування. 

Таблиця 1
послуги на базі комп’ютерних та Інтернет-технологій 

Пропонують доступ до Інтернету 98,7%
Пропонують бездротовий доступ до Інтернету (WI-FI) 76,4%
Використовуються для загальних навичок роботи на комп’ютері 91,3%
Використовуються лише для пошуку інформації онлайн 76,9%
Призначені для використання програмного забезпечення 70,5%

Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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Роль інформаційної роботи у сучасній гро-

маді важко переоцінити, адже завдяки цьому 
можливо організувати справжню комунікацію 
між представниками влади та громадськос-
ті, а також знатно покращити загальний по-
літичний клімат у об’єднаній територіальній 
громаді. 

Для поширення комунікації для ОТГ як з дер-
жавними інституціями, так і з представниками 
недержавного сектору, громадськими організа-
ціями та інвесторами потрібно використовувати 
традиційні методи масової комунікації, тобто 
«пряму» комунікацію, а також комунікації через 
ЗМІ та через Інтернет. 
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