
188

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  
В ДЕРЖАВІ

УДК 316.75

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6(12)-188-199

Литвинова Лариса Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, Україна,  
м. Київ. Пр-т Героїв Сталінграда 61, кв.128, тел.: (066) 526-55-95, e – mail: l.lytvynova@i.ua,  
https://orcid.org/0000-0002-3528-4352.

ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню комунікативної культури публічного 

управління сучасної України. Проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підхо-
ди до дослідження феномену комунікативної культури, обґрунтовано необхідність за-
стосування міждисциплінарного підходу у дослідженні комунікативної культури. За-
пропоновано інтегральну модель формування комунікативної культури в публічному 
управлінні як  комплікативний конструкт, систему організації та здійснення цілеспря-
мованих та опосередкованих впливів, шо забезпечують ефективність функціонування 
системи комунікацій і взаємообмінів. У межах дослідження «конструкт» розуміється 
як спосіб організації людського досвіду у відповідності до систем і правил соціаль-
ної взаємодії. Конструкти утворюють своєрідні мости між особистим психологічним 
сприйняттям, суспільним світом і соціальними відносинами. Розроблена інтеграль-
на модель уможливлює досягнення результату у вигляді сформованої комунікативної 
культури метамодерну в публічному управлінні. Комунікативна культура у запропо-
нованій моделі трактується як інтегральна єдність ціннісних орієнтацій, соціокуль-
турного середовища, соціально-орієнтованих та рефлексивних компетентностей, 
афективних і мотиваційних установок публічних службовців. Модель реалізується на 
чотирьох рівнях, а саме: теоретико – методологічному, праксеологічно – змістовному, 
рефлексивно – результативному та публічно-комунікативному. 

Обґрунтовано необхідність перебудови культури комунікацій у напрямку набут-
тя соціально-орієнтованих і соціально-рефлексивних компетентностей, трансфор-
мації афективних та мотиваційних чинників в процесі управління. Перспективним 
вектором формування комунікативної культури в публічному управлінні є ціннісні, 
соціально-психологічні, та мотиваційні детермінанти, що забезпечують формуван-
ня комунікативної культури нової доби.

Ключові слова: соціально – орієнтоване публічне управління, комунікативна 
культура, міждисциплінарний аналіз, інтегральна модель формування комунікатив-
ної культури в публічному управлінні, фактори впливу на формування комунікатив-
ної культури.
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INTEGRATIVE MODEL OF COMMUNICATIVE CULTURE 
IN PUBLIC ADMINISTRATION OF MODERN UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the study of the communicative culture in public 
administration of modern Ukraine. Modern theoretical and methodological approaches 
to the study of the phenomenon of communicative culture are analyzed, the necessity of 
applying an interdisciplinary approach in the study of communicative culture is substanti-
ated. An integrated model of formation of communicative culture in public administration 
is proposed as a complicated construct, system of organization and realization of pur-
poseful and indirect influences, which ensure the efficiency of functioning of the system 
of communications and mutual exchanges. Within the study, “construct” is understood as 
a way of organizing human experience in accordance with the systems and rules of social 
interaction. Constructs form a kind of bridge between personal psychological perception, 
social world and social relations. The developed integrated model allows to achieve the 
result in the form of the formed communicative culture of metamodernism in public ad-
ministration. Communicative culture in the proposed model is interpreted as an integral 
unity of value orientations, socio-cultural environment, socially-oriented and reflective 
competencies, affective and motivational attitudes of public servants. The model is imple-
mented on four levels, namely: theoretical – methodological, praxeological – substantive, 
reflexive – effective and public-communicative.

The necessity of restructuring the culture of communications in the direction of ac-
quiring socially – oriented and socially – reflexive competencies, transformation of affec-
tive and motivational factors in the management process is substantiated. A promising 
vector for the formation of communicative culture in public administration are value, so-
cio-psychological, and motivational determinants that ensure the formation of communi-
cative culture of the new era in Ukraine.

Key words: socially – oriented public administration, communicative culture, inter-
disciplinary analysis, integral model of formation of communicative culture in public ad-
ministration, factors of influence on formation of communicative culture
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Постановка проблеми. Актуаль-
на ситуація у політичному, соціаль-
но-економічному та духовному жит-
ті в епоху турбулентності викликає 
трансформацію системи цінностей 
і ціннісних установок сучасного су-
спільства. У зв’язку з актуалізацією 
необхідності трансформації смислів і 
функцій публічного управління в жит-
ті суспільства та окремих індивідів, 
усвідомлення морально-ціннісної та 
культурної переорієнтації публічно-
го управління репрезентує собою ме-
тодологічний поворот від класичної 
парадигми філософії свідомості до 
посткласичної парадигми філософії 
комунікації. Основні положення фі-
лософських доктрин змінюються у 
бік розвитку принципу справедливо-
сті та досягнення взаєморозуміння. 
Головним засобом забезпечення та 
розвитку суспільного буття є культура 
людських взаємин, цивілізаційні фор-
ми суспільної комунікації. Такий спо-
сіб людських контактів визначається 
терміном «комунікативна культура». 
Важливість викладення основних по-
ложень такої філософської парадигми 
пояснюється тим, що її представники 
у пошуках відповідей на сучасні пи-
тання буття не відкидають досягнення 
класичної філософії, проте розвива-
ють їх у напрямку новітніх сучасних 
трактувань класичних етичних катего-
рій, а саме: «відповідальність», «спра-
ведливість», «рефлексія», «зрілість», 
«обов’язок і сумління», надаючи їм но-
вого інтерсуб’єктивного забарвлення. 
Це стосується не тільки дослідження 
комунікативного підґрунтя вищеза-
значених категорій, а й виявлення со-
ціально-інституціональних детермі-
нант, які уможливлюють формування 
цих якостей у суспільній свідомості. 

Комунікативна теорія прагне дати 
відповіді на головні питання сучас-
ного буття, спрямовуючи свої зусил-
ля на розв’язання як методологічних, 
так і практико-орієнтованих проблем. 
Це означає, що поряд із емпіричною 
прагматикою, «універсальна прагма-
тика», за Ю. Габермасом,  має на меті 
установити і реконструювати універ-
сальні умови «можливого суспільного 
взаєморозуміння» [1]. Проте, вищеза-
значене «суспільне взаєморозуміння» 
має бути встановлено у координатах 
спільного конструювання суспільної 
комунікативної реальності,  комуні-
кативної культури, що базується не на 
принципах влади та сили, натомість 
на принципах відповідальності та 
компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сучасна публічно-управ-
лінська діяльність, побудована на 
принципах інтегрального і компетент-
нісного підходів, безпосередньо пов’я-
зана з комунікацією, взаємообміном 
та спілкуванням, а, відтак, все частіше 
ідентифікується з поняттям «комуні-
кативна культура». На думку таких ви-
знаних світових авторитетів в галузі 
філософських і гуманітарних наук, як 
J.  Habermas, M. Kastels, D. Osborne [1; 
2; 3] та ін., культура комунікацій, що 
базується на принципах пріоритету 
соціальних, тобто суспільно-значущих 
інтересів, діалогічних, рівноправних 
стосунках, синтезі індивідуальних 
свобод та спільної відповідальності, 
перетворюється у ХХІ столітті на одну 
з домінант суспільного життя, на за-
гальнолюдську норму мислення та 
поведінки. Концепція комунікативної 
культури виникла як логічний роз-
виток попередніх теоретичних форм 
рефлексії людського спілкування, про-



191

блеми, яка є постійним супутником 
соціальної філософської теорії протя-
гом усієї історії її існування. В зміс-
товно-термінологічному сенсі понят-
тя «комунікація» перебуває в одному 
ряду з близькими за змістом понят-
тями «взаємодія» «людські взаємосто-
сунки», «взаємовплив» тощо. В цьому 
розумінні різні аспекти людських вза-
ємостосунків аналізувалися в творах 
класиків соціальної філософії [4]. Не-
випадковим чином склалася ситуація і 
навколо наукових розвідок, що містять 
дослідження поняття «комунікативна 
культура». Досить широке охоплення 
комунітарних проблем суспільства та 
проблем наукового осмислення його 
розвитку вказує на різноманітність 
підходів до інтерпретації поняття «ко-
мунікативна культура». 

Проблематика комунікативної 
культури у сучасному науковому 
дискурсі представлено різними на-
уковими підходами багатьох наук. 
Сучасними науковцями виокремле-
но методологічний, світоглядний, 
психологічний, соціологічний, лінг-
вістичний підходи до трактування по-
няття «кому нікативна культура», що 
зумовлено взаємопро никненням нау-
кових знань [5, с. 143]. У царині публіч-
ного управління комунікативні про-
цеси вивчали Н. Драгомирецька, Ю. 
Малик, М. Єрьоміна, С. Хаджирадєва 
та ін. Циклічний підхід до досліджен-
ня соціокультурних явищ, особливо 
тих, що стосуються сфери публічного 
управління, подано у дослідженнях 
Х. Бекмурзієвої. В. Дрешпака, А. Ра-
чинського, та ін. [6; 7; 8]. Розгляд ко-
мунікативної культури публічного 
управління з позицій інтегрального та 
компетентнісного підходу дасть змогу 
оцінювати актуальний стан цієї куль-

тури у конкретному соціокультурному 
середовищі, про гнозувати тенденції її 
розвитку окреслити можливості впли-
ву на її формування в умовах станов-
лення соціально-орієнтованої куль-
тури публічного управління сучасної 
України.

Мета статті. На основі мульти-
дисциплінарного підходу сформувати 
інтегративну багаторівневу модель 
комунікативної культури як комплі-
кативний конструкт. З метою аналізу 
комунікативної культури як явища, 
з’ясувати особливості рівнів комуні-
кативної культури та окреслити про-
блеми актуальної фази розвитку ко-
мунікативної культури в публічному 
управлінні сучасної України.

Виклад основного матеріалу. 
Сучасна наука, розширюючи своє до-
слідницьке поле, неминуче стика-
ється з необхідністю вдосконалення 
методологічного апарату. В арсеналі 
сучасних наукових досліджень між-
дисциплінарний аналіз займає вагоме 
місце, особливо в царині публічно-
го управління, необхідність міждис-
циплінарного підходу у якому аргу-
ментується складністю інтерпретації 
суспільного життя. Міждисциплінар-
ність трактується як запозичення вза-
ємопов’язаними науками як методів, 
інструментарію, так і отриманих ре-
зультатів дослідження, звернення до 
теоретичних схем, моделей, категорій, 
понять інших наук задля інтеграції, 
конструювання нових наукових пара-
дигм, появи нових міждисциплінар-
них об’єктів і предметів дослідження. 
[9]. З метою розробки методології та 
нових методів дослідження наука пу-
блічного управління використовує ок-
ремі елементи міждисциплінарного 
аналізу. Надбанням науки стали ряд 
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дослідницьких методів, прийомів і 
понять, вироблених в суспільних і гу-
манітарних науках. Окремі аспекти 
суспільної дійсності починають опи-
суватися і аналізуватися за допомогою 
запозичених з суспільних наук понять, 
таких як «культура», «спілкування», 
«комунікація», «комунікативна куль-
тура», «культура публічного службов-
ця», «комунікативна культура органі-
зації» тощо. 

Аналіз поняття комунікативної 
культури показує, що комунікативна 
культура є міждисциплінарним по-
няттям, широко представленим у фі-
лософії, соціології, публічному управ-
лінні, політології, в теорії комунікації, 
теорії інформації, в загальній і соці-
альній психології, лінгвістиці, педа-
гогіці та інших науках. Праці сучасних 
вітчизняних і зарубіжних науковців 
(J.  Habermas, M.  Kastells, J. Bourgon, 
Л. Литвинова, A. Matei, О. Соколов, Ф. 
Шарков) [1; 2; 10; 11; 12; 13; 14] дає 
підставу стверджувати, що в сучас-
ній науці домінуючою є тенденція до 
проведення дослідниками міждисци-
плінарного аналізу досліджуваного 
поняття. Тим самим підтверджується 
необхідна методологічна вимога – ці-
лісне бачення поняття комунікативної 
культури. Цілісність може розглядати-
ся не як механічне об’єднання накопи-
чених знань, натомість як постійний 
взаємовплив, взаємопроникнення ок-
ремих компонентів наукового знання. 
Дослідження поняття «комунікатив-
ної культури» спонукає до застосу-
вання міждисциплінарного підходу та 
взаємодії всіх наук про людину і сус-
пільство. 

Отже, комунікативна культура  – 
об’єкт комплексного дослідження, що 
вимагає особливої ретельності та все-

бічного вивчення. Застосування до 
аналізу комунікативної культури між-
дисциплінарного підходу передбачає 
кооперацію різних наукових галузей, 
циркуляцію загальних понять. Піз-
навальний ідеал поняття комуніка-
тивної культури потребує створення 
принципово нової міждисциплінар-
ної ситуації, центром уваги якої по-
винен стати не тільки діагностичний 
і технологічний інструментарій роз-
витку культури комунікації, але й роз-
ширення поля науково – теоретичних 
розвідок науки публічного управлін-
ня. Проведення міждисциплінарно-
го аналізу комунікативної культури 
на загальнонауковому теоретичному 
рівні потребує узагальнення і синте-
зу представлених в наукових дослі-
дженнях моделей вивчення даного 
поняття. Мінливість норм, критеріїв 
та стратегій дослідницької діяльно-
сті обумовлена динамікою науки в 
історії розвитку людського суспіль-
ства і культури. Можливості міждис-
циплінарного аналізу мають бути ре-
алізовані в рішенні його головного 
завдання – трансформації результатів 
дослідження в систему знання. Також 
у дослідженні необхідно дотримува-
тися методології комплексного до-
слідження комунікативної культури, 
оскільки сучасне наукове знання про 
поняття комунікативної культури ін-
тегрує зміст природничо  – науково-
го, гуманітарного, інформаційного та 
технологічного наукового пізнання 
даного поняття. В основу міждисци-
плінарного аналізу мають бути покла-
дені ідеї цілісності і фундаменталізму. 
Водночас, міждисциплінарний аналіз 
поняття комунікативної культури доз-
воляє виділити умови, що сприяють 
формуванню наукових фундаменталь-
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них знань про поняття комунікатив-
ної культури. Окрім цього, практична 
доцільність і цінність міждисциплі-
нарного аналізу і моделювання у на-
укових дослідженнях, здійсненого на 
основі теоретичного аналізу, зумовле-
на її відповідністю цілям досліджен-
ня певного явища. Необхідність та 
правильність дотримання основних 
принципів моделювання визначає 
можливості створюваної моделі, а та-
кож її функціональні вияви у площині 
конкретно здійснюваного наукового 
дослідження. 

Виходячи з аналізу праць сучас-
них науковців, комунікативна куль-
тура охоплює два основні компонен-
ти  – ціннісний і техноло гічний [15], 
таке розуміння ґрунтується на ролі 
комунікативної культури публічно-
го управління з позиції соціаль ного 
управління. Так Ю. Малик пропонує 
модель, що ґрунтується на концеп-
туальних засадах євроінтеграційних 
тенденцій, освітньо-кваліфікаційних 
вимог до професійної діяльності фа-
хівців публічного управління та адмі-
ністрування, гуманізації навчання та 
культурологічного підходу [16]. Проте, 
під час методологічного обґрунтуван-
ня моделі нами визнано необхідність 
врахування багаторівневості культури 
та динамічної складності її розвитку. 
Стратегічною перевагою багаторів-
невої інтегративної моделі є цілісне 
представлення досліджуваного фе-
номену, що дозволить розширити 
бачення майбутніх трансформацій 
суспільного життя. Це властиво й для 
комунікативної куль тури публічного 
управління, яка може розгляда тися 
як соціокультурне явище у актуаль-
ному моменті становлення людино-
центричної парадигми суспільного 

розвитку, як складник певної управ-
лінської та  організаційної культури, 
субкультури певної соціальної групи, 
наці ональної культури, сучасної тех-
нологічної куль тури глобального по-
рядку тощо.

Керуючись актуальною потребою 
у пізнанні та розвитку комунікатив-
ної культури в публічному управлін-
ні, нами запропоновано інтегральну 
модель формування комунікативної 
культури в публічному управлінні. Мо-
дель розглянуто як інтегрально-функ-
ціональну систему організації та 
здійснення цілеспрямованих та опосе-
редкованих  впливів, які забезпечують 
ефективність функціонування систе-
ми комунікацій і взаємообмінів, що 
уможливлюють досягнення результату 
у вигляді сформованої комунікативної 
культури метамодерну в публічному 
управлінні. Комунікативна культура 
у запропонованій моделі трактується 
як інтегральна єдність соціально-о-
рієнтованих та рефлексивних ком-
петентностей (що сприймаються як 
компетентності праксеологічно-зміс-
товного та рефлексивно-результатив-
ного рівнів) і реалізується одночасно 
у теоретико-методологічному, прак-
сеологічно-змістовному, рефлексив-
но-результативному та публічно-ко-
мунікативному вимірах.

Інтегральна модель формування 
комунікативної культури в публічно-
му управлінні є узагальнене теоретич-
не представлення феномену комуні-
кативної культури як багаторівневої 
відкритої системи, формування якої 
відбувається у взаємопроникненні 
рівнів та їх конструктивних компо-
нент (конструктів та елементів цих 
конструктів), а саме: 
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1. Теоретико-методологічний 
рівень, який включає теоретичний 
і технологічний конструкт (методо-
логічний конструкт, концептуаль-
ний конструкт, комунікативний кон-
структ); 

2. Праксеологічно-змістовний 
рівень (змістовно-смисловий кон-
структ, інструментально-діяльнісний 
конструкт, комунітарно-діалогічний 
конструкт);

3. Рефлексивно-результативний 
рівень (діагностико-інструменталь-
ний конструкт, компетентнісно-ре-
зультативний конструкт); 

4. Публічно-комунікативний рі-
вень (аналітичний конструкт, імпле-
ментаційний конструкт). 

Отже, в основу інтегральної моделі 
формування комунікативної культу-
ри в  публічному управлінні покладе-
но теоретико-методологічні засади 
(методологічний конструкт, концеп-
туальний конструкт, комунікативний 
конструкт), які визначають особли-
вості конструктів, що відповідають за 
процес формування комунітарно-ді-
алогічних компетентностей акторів 
публічного простору. Теоретичний 
і технологічний конструкт проектують 
функціональний результат на рівні 
розгортання, поетапно забезпечуючи 
вищі рівні інтеграції як єдність соці-
ально-орієнтованих та рефлексивних 
компетентностей, що реалізуються 
у  публічно-комунікативному вимі-
рі з  діалогічним зворотним зв’язком 
(аналітичний конструкт, імплемента-
ційний конструкт). До взаємозалеж-
них процесуальних рівнів, у  межах 
сформованої моделі, віднесені прак-
сеологічно – змістовний рівень (зміс-
товно-смисловий конструкт, інстру-
ментально-діяльнісний конструкт, 
комунітарно – діалогічний конструкт); 

рефлексивно  – результативний рі-
вень (діагностико-інструментальний 
конструкт, компетентнісно  – резуль-
тативний конструкт); публічно-кому-
нікативний рівень (аналітичний кон-
структ, імплементаційний конструкт).

У межах поля дослідження під по-
няттям «конструкт» розуміється спосіб 
організації людського досвіду у відпо-
відності до систем і правил соціальної 
взаємодії [17]. Конструкти утворюють 
своєрідні мости між особистим пси-
хологічним сприйняттям, суспільним 
світом і соціальними відносинами, що 
виявляються у  вигляді патернів, ша-
блонів поведінки та їх інтерпретації. 
Конструкти слугують своєрідною ма-
трицею-інструментом у  ефективному 
комунікативному взаємообміні, від 
змісту та гнучкості яких залежить якіс-
на складова професійної управлінської 
комунікації, що стосується відповідних 
систем, процесів і функцій публічного 
управління. Сполучення узгоджених 
між собою конструктів утворюють си-
стему комунікативних взаємостосун-
ків. Вона має бути орієнтована на фор-
мування взаємообміну і  комунікації 
в  публічному управлінні зі сформова-
ною адаптивною функцією, що має оз-
наки гнучкості та динамічності присто-
сування до мінливих умов сьогодення. 
Саме комунікативна культура є  «леге-
нями управління», що презентує, роз-
виває і творить сама себе під впливом 
зовнішніх і  внутрішніх факторів сус-
пільно-трансформаційних процесів 
в публічному просторі. 

Феномен «комунікативної культу-
ри в  публічному управлінні» є  склад-
ною іманентною властивістю ко-
мунікативної природи соціальної 
реальності, що постійно присутній 
у зовнішньому, віддаленому комуніка-
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тивному середовищі та у внутрішньо-
му професійному комунікативному 
середовищі. Фактори, що впливають 
на систему взаємостосунків, на фор-
мування комунікативної культури 
в публічному управлінні, можна умов-
но поділити на фактори опосередко-
ваного та прямого впливу. 

До факторів опосередкованого 
впливу віднесені ціннісні орієнтації, 
соціокультурне середовище, політич-
ний контекст, правове регулювання, 
інституційна спроможність, репута-
ційні можливості, людський капітал, 
фінансові ризики, технологічні ре-
сурси. До факторів прямого впливу 
віднесені умови, що формують якість 
внутрішнього професійного комуніка-
тивного середовища, а саме: 

1. реалізація положень комуніка-
тивної парадигми суспільного розвит-
ку на засадах інтегрального та компе-
тентнісного підходів; 

2. комунікативна політика орга-
нів публічного управління;

3. комунікативна культура в  пу-
блічному управлінні як комплікатив-
ний конструкт;

4. адаптивні та динамічні здіб-
ності публічного управління; 

Встановлено, що у  формуванні 
комунікативної культури в  публічно-
му управлінні у  контексті парадигми 
соціально-орієнтованого публічного 
управління людський фактор є систе-
мотвірним. Визначено, що феномен 
дефініції «комунікативна культура 
в  публічному управлінні» є  іманент-
ною властивістю комунікативної при-
роди соціальної реальності, сучасних 
змін у соціально-комунікативній сфе-
рі в структурах публічного сектору як 
основи функціонально-рольових, со-
ціально-психологічних та ціннісних 
аспектів управлінської взаємодії. На 

рівні концептуально-методологічних 
засад провідною умовою формування 
комунікативної культури в публічному 
управлінні є реалізація положень ком-
петентнісного та інтегрального мето-
дологічних підходів в організації про-
цесу цілеспрямованого формування 
комунікативної культури в  публічно-
му управлінні як комплікативного кон-
структу. Комплікативний конструкт 
включає: праксеологічно-змістовний 
рівень (змістовно-смисловий кон-
структ, інструментально-діяльнісний 
конструкт, комунітарно-діалогічний 
конструкт) та рефлексивно-результа-
тивний рівень (єдність соціально-о-
рієнтованих і  соціально-рефлексив-
них компетентностей). Структурними 
компонентами комунікативної куль-
тури визначено цінності, діяльність, 
комунікацію, мотивацію і  мораль. 
Даний комплікативний конструкт ре-
алізується на публічно-комунікатив-
ному рівні у вигляді сформованої ко-
мунікативної культури в  публічному 
управлінні (імплементаційний та ана-
літичний конструкти). Рівнями сфор-
мованості комунікативної культури 
в  публічному управлінні визначено 
ціннісний, діяльнісний, комунікатив-
ний, управлінський, соціально-психо-
логічний, особистісний. Таким чином, 
потреба у  змінах стосується не тіль-
ки системи публічного управління, 
але й  змісту діяльності та цінностей 
управлінського виміру. 

Відповідно до наших наукових до-
сліджень [18] маємо констатувати, що 
професійна комунікативна культура 
публічних службовців орієнтована на 
бюрократичні цінності, керівники ви-
користовують в  процесі роботи авто-
ритарний стиль управління, присутня 
жорстка субординація, яка компенсу-
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ється імітацією демократичного сти-
лю поведінки та визнанням необхід-
ності особистої відповідальності. Це 
накладає певний відбиток на особи-
стість службовця, на його поведінку та 
комунікації, які супроводжує емоцій-
на ригідність та несприйняття ситуа-
ції змін. На присутність демократич-
них тенденцій і  цінностей культури 
співробітництва вказали лише 15% 
опитаних, що свідчить про необхід-
ність перебудови культури комуніка-
цій у напрямку набуття соціально-орі-
єнтованих і  соціально-рефлексивних 
компетентностей та формування 
цінностей відкритості, співробітни-
цтва, згуртованості, демократизму. 
Неготовність працівників державно-
го апарату України до формування 
і  розвитку реальних демократичних 
практик виражається в декларації спе-
цифічних форм стосунків, у яких про-
являються консервативні тенденції, 
активно відтворюються ідеї бюрокра-
тизму. Оскільки ситуація постійно ді-
ючого стресу не спонукає службовців 
до формування адаптивниих комуні-
кативних стратегій і  не рефлексуєть-
ся, неузгодженість праксеологічного, 
рефлексійного і  ціннісного конструк-
тів проявляється у  ворожості до спів-
робітництва. Загроза символічному 
«статусу влади» породжує різноманіт-
ні форми комунікативних деформацій 
у вигляді маніпуляцій, авторитаризму, 
негативізму та зловживання владою 
тощо. Водночас, під тиском суспільних 
процесів, комунікативні взаємосто-
сунки зазнали певної еволюції, проте 
за характером більше схожі на імітацію 
демократичних комунікативних взає-
мообмінів, ніж на глибинні ціннісні та 
структурні перебудови у бік демокра-
тизації взаємостосунків як всередині 

структур, так і  назовні, з  громадські-
стю. Складається парадоксальна си-
туація, яку можна характеризувати як 
мотиваційну та ціннісну амбівалент-
ність, вона зумовлює культурну стаг-
націю та кризу управлінської іден-
тичності, що перешкоджає реалізації 
комунітарних запитів суспільства та 
гальмує суспільний розвиток у  бік 
реалізації суспільної «волі до взаємо-
розуміння» (J. Habermas). Поступова 
ціннісна та культурна трансформація 
має ґрунтуватись на особистісних пе-
реконаннях публічних службовців, що 
співробітництво є  вигідною адаптив-
ною комунікативною стратегією, яка 
забезпечує стабільність перебування 
на посаді та створює підставу для до-
віри до влади та її представників. 

Висновки.
1. У статті обґрунтована та сфор-

мована інтегративна модель комуні-
кативної культури як комплікативний 
конструкт. На відміну від попередніх 
моделей, з  метою аналізу комуніка-
тивної культури як явища, багаторів-
нева модель представлена у  вигляді 
багаторівневої відкритої системи, 
що враховує динамічні складності 
розвитку комунікативної культури 
в публічному управлінні та може роз-
глядатися як соціокультурне явище 
у  актуальному моменті становлення 
людиноцентричної парадигми сус-
пільного розвитку.

2. Встановлено, що у  формуванні 
комунікативної культури в  публічно-
му управлінні людський фактор є сис-
темотвірним. На рівні концептуаль-
но-методологічних засад провідною 
умовою формування комунікативної 
культури в  публічному управлінні 
є  реалізація положень компетентніс-
ного та інтегрального методологічних 
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підходів в  організації процесу ціле-
спрямованого формування комуніка-
тивної культури в  публічному управ-
лінні як комплікативного конструкту.

3. Вивчення тенденцій розвит-
ку комунікативної культури дає те-
оретичну основу для модернізації 
сучасних технологій, спрямованих 
на формування соціально  – орієнто-
ваних та соціально  – рефлексивних 
компетентностей працівників органів 
публічного управління, які необхідно 
адаптувати до викликів сьогодення 
для оптимізації рівня комунікативної 
взаємодії суспільства і влади з метою 
реалізації комунітарно-діалогічних 
запитів суспільства.
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