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Анотація. У сучасному суспільстві комунікативна діяльність є домінантою вищої 
професійної освіти. У статті розглядаються головні шляхи підвищення ділової комунікації 
державних службовців. Розкриття сутності ділової комунікації державних службовців, а 
також аналіз чинної нормативної бази, що регулює питання комунікативних процесів у 
державних органах. Виявляються рівні сформованості комунікативних умінь. Увага 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах особливої актуальності 

набуває інформаційне забезпечення організації як передумова її ефективного 

функціонування. Дієвим засобом оптимізації інформаційного забезпечення є 

застосування ділової комунікації, що забезпечує підтримку інформаційної 

взаємодії організації з її внутрішнім та зовнішнім середовищем.  Ця тема  є 

однією з найактуальніших і найважливіших теоретичних і практичних проблем. 

Тому сфера потребує ретельного вивчення. 

Стан дослідження. Проблема ділової комунікації ставала предметом 

дослідження ряду учених, як зарубіжної, так і вітчизняної науки:  О. Бродецька 

[1], М.Дмитренко [2], С. Дубенко [3], В. Кальниш [4], В. Луговий [6], 

С. Максименко [7], А. Панфілова [8], Н. Химиця [10] та ін. Праці науковців 

засвідчують про окреслення потреби у вдосконаленні ділової комунікації 

сучасних управлінців у системі державної служби України.  

Саме тому, метою нашого дослідження є науково-теоретичне 

обґрунтування сутності, закономірностей, еволюції професійної комунікації 

фахівців, а відтак розкриття можливостей використання нагромадженого 

досвіду в системі державного управління в сучасних умовах. 



Виклад основного матеріалу. Головною умовою ефективності ділового 

спілкування сучасної людини є знання нею власних комунікативних 

можливостей, рівня комунікативної компетентності, донесення правильно 

сформульованих комунікативних повідомлень суб’єкта до його цільових груп. 

Відомо, що часто успіху у професійній діяльності досягають цілеспрямовані 

люди, більшість з яких прагнуть професійного злету. Тому стає очевидним, що 

підготовка справжнього фахівця потребує від нього не лише ґрунтовних знань і 

практичних умінь у вирішенні різних професійних завдань, а й уміння гідно 

тримати себе, приймати правильні рішення в руслі запитів часу і місця. 

Ділова комунікація – це складний процес, змістом якого є встановлення та 

реалізація комунікації між людьми, що обумовлено потребами спільної 

діяльності й обміном інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю [10]. 

Принцип професіоналізму державних службовців є ключовим в 

управлінській діяльності. Консервативні методи ділової комунікації вже не 

дають тих позитивних наслідків, тому призводять до хаосу та занепаду в 

структурах державного управління. Все це спричиняє зміну змісту 

комунікативної компетентності та професіоналізму від державних службовців 

сьогодні.  

Відмінною особливістю чиновників є досить ємка процедура 

професіоналізації. Це створює спеціальні умови для них, а акцент фокусується 

на формуванні індивідуальних можливостей, майстерності самостійно 

піддавати обробці інформації, регулярно оновлюючи та поповнюючи свої 

знання. Тому в умовах розбудови держави, утвердження України на 

міжнародній арені, розширення процесів демократизації українського 

суспільства постала нагальна потреба формування нового чи оновленого образу 

управлінця кардинально іншого формату. 

Державний службовець – це уродженець України, що охоплює посаду 

загальнодержавної діяльності в органі загальнодержавного уряду, іншому 

муніципальному органі, його блоці (секретаріаті), отримує заробітну плату за 

рахунок грошей урядового бюджету і реалізовує певні плани з метою діяльності 



цієї посади, безпосередньо пов'язані з виконанням питань і функцій подібного 

урядового органу, а крім того керується основами загальнодержавної роботи 

[9], враховуючи соціально-економічні, культурні, освітні та духовні зміни 

українського суспільства. 

Професійно-комунікативна діяльність державних службовців – це система 

дій, спрямованих на вирішення професійних завдань у межах процесу 

комунікації, що контролюється нормативними документами і посадовими 

інструкціями у сфері державного управління [8]. Такий вид комунікативної 

діяльності є провідною ланкою в управлінській культурі, що допомагає 

вирішенню ряду професійних завдань, тому вміле оперування комунікативними 

навичками окремого держслужбовця свідчить про високу його комунікативну 

фахову майстерність і культуру.  

Комунікативна діяльність займає важливе місце в професійній діяльності 

сучасних управлінців, що пояснюється збільшення вимог з боку держави до 

професійного досвіду службовців та фокусуванням на комунікації як 

ключовому аспекті для досягнення успіху  у професійній сфері [3]. 

Ділова комунікація – це багатокомпонентний процес, змістом якого є 

безпосередня взаємодія комунікантів, реалізовуючи потребу в спільній 

ефективній діяльності, в обміні інформацією, знаннями та досвідом. Ділова 

комунікація допомагає реалізації управлінських завдань організації, створенню 

певного іміджу суб’єктів процесу, допомагає налагодженню контакту з 

громадськістю для захисту інтересів та репутації суб’єкта діяльності. 

Актуалізація комунікативного аспекту державного управління становить 

найважливіший напрям підвищення ефективності її діяльності. Розробка нових 

видів, форм і методів державного управління є нагальною потребою сучасного 

демократичного суспільства і стає надзвичайною проблемою часу як у нашій 

країні, так і за її межами. 

На впровадження нового закону Державним агентством України згідно 

проблем загальнодержавної роботи було підготовлено розпорядження з 20 

липня 2012 року N 148 «Про затвердження Методичних рад згідно з 



дослідженням профілів висококласної компетентності посад загальнодержавної 

роботи в муніципальних органах, органах уряду Самостійної Республіки 

Крим». У додатку 7 зазначеного документа «Умови до ступеня висококласної 

компетентності осіб, які розраховують на зайняття посад загальнодержавної 

роботи» до необхідних умінь і здібностей муніципальних службовців 

зараховують такі комунікативні вміння: 

1) ефективне спілкування – вміння правильно сприймати, опрацьовувати, 

використовувати інформацію, з метою досягнення фахових цілей та розв’язання 

завдань організації; 

2) консультування з окреслених фахом питань і надання рекомендацій 

згідно управління; 

3) взаємодія з населенням – досягнення взаєморозуміння і доброзичливості 

між організацією та суспільством, соціальними організаціями, поширення 

абсолютної та правдивої інформації, надання адекватної оцінки окремим 

питанням; 

4) управлінська адаптація – здатність пристосувати особисті манери і 

способи управління до окреслених професією; 

5) керівництво і допомога – уміле керування процесом, окреслення 

пріоритетів, концентрування на завданнях, готовність до прогнозованого 

ризику; 

6) опанування командної роботи – налагодження партнерських відносин, 

уміння працювати в команді, збалансовувати спільну діяльність, уміло 

поєднуючи характеристики лідера та виконавця; 

7) здатність забезпечувати інформацією співробітників, підлеглих, клієнтів 

у телефонному режимі, у письмовій або електронній формі;  

8) керування конфліктом – розпізнавання, усвідомлення значення 

конфлікту у професійній діяльності, уміння керувати ним, здатність вирішувати 

претензії, залагоджувати їх, стримувати загострення протиріч шляхом 

активного втручання у конфліктній ситуації; 

9) уміння створити баланс професійної діяльності і приватного життя. 



Відповідно до нового Закону України «Про загальнодержавну службу» з 

10 грудня 2015 року ступінь висококласної компетентності особистості – це 

оцінка особи, що обумовлюється її освітньо-кваліфікаційним ступенем, 

досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, вміннями і 

навичками. 

Комунікативний професіоналізм вважається обов'язковою складовою 

фахової діяльності сучасного службовця, оскільки безпосередньо відображає 

індивідуальні якості професіонала, а ділове спілкування визначається 

суспільними потребами та діловими ролями. Комунікативна компетентність є 

ключовою у професійній діяльності держслужбовця, бо саме вона визначає не 

лише образ сучасного управлінця, а й особисті якості людини. Саме вона 

сприяє реалізації завдань професійної діяльності, відбиваючи рівень творчого 

підходу та інноваційного мислення. Зміст компетентності розглядають через 

призму професійного знання, мети, стереотипів, потреб, завдань, ефективної 

взаємодії. 

Комунікативна компетентність державного службовця вповні реалізується 

через управлінську ділову взаємодію, яка в основі своїй має рольове 

спілкування представників різних соціальних позицій. «Якісне управлінське 

спілкування – це спілкування ефективне, яке багато в чому визначається 

комунікативною культурою, спроможністю керівника використовувати 

психологічні можливості спілкування для розв’язання завдань суспільних за 

своїм змістом процесів» [5]. 

Ефективна ділова комунікація держслужбовців є відбиттям успішної 

професійної діяльності управлінця. Людина, яка задіяна в державній 

управлінській сфері, володіє не лише фаховими якостями, а й умінням 

використовувати ці знання не просто на практиці, а в нестандартних ситуаціях, 

де треба показати здібності ділової комунікації. Державні службовці 

обов’язково повинні знати технології впливу людини на людину, вміти 

переконувати один одного, знати правила логіки і можливі помилки при 

використанні багатозначності слів, вміти знаходити та виправляти софізми і 



паралогізми, вивчати правила ведення переговорів і виступів перед аудиторією, 

уміння вести телефонну розмову.  

Брак комунікативної компетентності веде до руйнування міжособистісного 

спілкування та невміння вести ділову дискусію, усне і письмове спілкування. 

Гарантом ефективної діяльності органів державної влади стає підготовка та 

перепідготовка управлінських кадрів у сфері публічного адміністрування, 

територіального управління і соціально-економічного розвитку та суспільно-

політичних відносин з урахуванням міжнародного досвіду. Сформованість 

комунікативної компетентності у державних службовців свідчить про 

ґрунтовну теоретичну і практичну готовність до здійснення якісної професійної 

діяльності, вона вимагає від фахівця миттєвого реагування в конкретній 

ситуації та стійкого відстоювання власних і корпоративних інтересів, ідей і 

переконань. 

Висновки. Ділова комунікація державних службовців – сукупність 

складових, які є відбиттям мети, завдань, концепцій і структури суб’єкта 

діяльності, реалізації стратегічних завдань організації. Тому здатність 

сучасного спеціаліста бути активним учасником комунікативного процесу 

посідає одне чільне місце у списку професійних якостей та умінь, що сприяють 

успішній професійній реалізації сучасної людини. 

Отже, фахова професійна діяльність сучасних державних службовців тісно 

переплетена з діловою комунікацією, що реалізовується через ефективну 

професійну діяльність цілого колективу й окремої особи зокрема. Вирішення 

завдань продуктивності функціонування муніципального управління в сучасних 

умовах полягає в удосконаленні ділової комунікації службовців. Тому гостро 

відчувається потреба в комплексних дослідженнях ділової комунікації 

управлінців, а відтак у розробці інноваційної концепції з ділового вербального 

спілкування.  
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Abstract. In modern society, communicative activity is the dominant element of higher 

professional education. The article considers the main ways of improving the business 
communication of civil servants. Disclosure of the essence of business communication of civil 
servants, as well as analysis of the current regulatory framework governing the issues of 
communicative processes in public authorities. Levels of formation of communicative skills are 
revealed. Attention is focused on improving the professionalism of managers. 

Key words: communicative competence, civil servant, business communication, 



communication. 
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