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«Лише дурні, чисті теоретики або початківці не беруть до 
уваги громадську думку »

Жак Некер (Jacques Neker), міністр фінансів Франції 
(правління Луї XVI)

«Навіть найкраще політичне рішення, якщо воно погано 
комуніковане, досягне дуже малих результатів або може 
навіть провалитися. Ефективна комунікація полягає не 
лише в добре підібраній риториці або образі, вона є у 
змісті та у виборі слушного моменту»
Президент Світового Банку (2005-2007) Пол Вулфeвітц
(Paul Wolfowitz)
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В практичному сенсі комунікація 
дозволяє розбудувати:

• Спроможність: консультації та діалог між державою і громадянами 
здатні  поліпшити суспільне розуміння і підтримку державної політики 
та заохочувати громадян відчувати власну відповідальність за 
реформи. Адже без підтримки громадськості уряд часто навіть не має 
можливості втілити свої задуми.
• Відповідальність: доступ до інформації та прозорість дій уряду є 
життєво важливими задля забезпечення можливостей для громадян 
контролювати уряд і вимагати від нього відповідальності за свої дії. 
Існує велика кількість доказів, що прозорість уряду може зменшити 
можливості для корупції.
• Реагування: поінформована та політично активна громадськість 
посилює вимоги до уряду щодо його підзвітності. Загальновідомо, що 
комунікація (зокрема, обговорення в засобах масової інформації, 
громадські інформаційні кампанії, механізми соціальної підзвітності) 
впливають на реагування уряду на вимоги громадян і призводить  до 
поліпшення державних послуг.



Чому “захлинаються” реформи?
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• Низький рівень політичної волі. Багато реформ провалилося або навіть пішли 
у зворотному напрямі через низький рівень політичної підтримки. Багато 
реформ розпочиналися за підтримки лише однієї впливової особистості в 
уряді. Щойно така особистість покидала уряд, реформи починали йти у 
зворотному напрямі. Є очевидним, що необхідно вибудовувати глибшу та 
ширшу підтримку реформам зі сторони лідерів.

• Слабкі коаліції на підтримку реформ. Велика кількість реформ провалилася 
через те, що коаліції, які їх підтримували, були слабкими та нездатними 
подолати спротив укорінених інтересів.

• Відсутність підтримки з боку керівників середньої ланки у державних 
органах. Багато реформ зазнали поразки тому, що керівники середньої ланки 
чинили спротив реформам. Це не означає, що такі керівники є 
консервативними, проте їхню підтримку слід завоювати для того, щоб 
реформи були успішними.

• Неприязна громадська думка. Багато реформ зазнали краху через  вороже 
сприйняття їх громадською думкою. В деяких країнах ця ворожість привела до 
протестів, повстань та навіть до втрати влади лідерами реформ. Очевидно, що 
вороже налаштована громадська думка має бути однією з головних причин 
для занепокоєння.



Що засвідчує досвід Світового Банку

• Проекти, в яких практикувалася участь 

бенефіціаріїв досягали успіху в 68% випадках,

тоді у як лише 10% проектів, де не відбувалося 

такої співпраці, були успішними

• Аналіз конкретних проектів доводить, що 

широке обговорення проектів сприяє їх кращій 

ефективності та сприйняттю населенням





Комунікація – це динамічний процес, що 
використовується людьми для обміну ідеями, 
досвідом та розповсюдження бажаного змісту  
через мову, письмо, жестикуляцію та мову знаків. 

Що є комунікацією?



Ефективна комунікація 

• Є наріжною для організації взаємодії з іншими 
людьми

• Дозволяє налагодити відносини

• Вирішує завдання як на рівні індивідуальних осіб, 
так і на рівні груп громадськості

• Мотивує

• Дозволяти долати перешкоди

• Створює комфортний, довірчий, психологічно 
безпечний контекст для сприйняття інформації





Цільові аудиторії

Бажана поведінка
(behavior)

Повідомлення

Канали
комунікації

Оцінка
ефективності

П’ять управлінських рішень по комунікації









Цільові аудиторії

Цільова аудиторія – це група людей, яка  є виділеною
по визначених параметрах (ознаках), на яку
планується спричинити вплив за допомогою
комунікаційної роботи



Необхідні комунікаційні стратегії

Підвищувати обізнаність

Пропонувати вирішення проблеми

Визначити якими є перешкоди та переваги 

зміни ставлення та поведінки

Надати інформацію щодо того коли, де і як 

можна змінити ставлення та поведінку

Використовувати найближче оточення для 

мотивації та консультування

Надати інформацію щодо конкретних дій та 

кроків

Заохочувати продовжувати

Зменшувати перешкоди для прийняття нової 

поведінки

Соціальна підтримка

Ще раз нагадати про переваги нової 

поведінки

Переконати, що вони здатні дотримуватися 

нової поведінки

Соціальна підтримка

Необізнані

Обізнані, інформовані,
зацікавлені

Мотивовані до змін

Випробували нову
поведінку

Аудиторії у процесі стратегічних 

комунікацій

Дотримуються нової
поведінки







Що таке месідж (повідомлення)?

Месідж – це невеликий за розміром текст 
достовірної інформації, що готується та 
розповсюджується організацією з метою 
надати переконливі аргументи представникам 
цільових аудиторій для спонукання їх 
здійснювати певні дії (а також демонструвати 
відповідну поведінку) відповідно до цілей 
згаданої організації







Планування 
стратегічної 
комунікації

Медіа та 
комунікаційні 
кампанії

Внутрішні 
комунікації

Залучення 
партнерів



Оцінка ефективності комунікаційної 
работи

• Індикатори успіху комунікаційної діяльності в 
досягненні змін в знаннях, ставленні, поведінці
та практиках

• Починається ще в ході реалізації
комунікаційної кампанії

• Дозволяє корегувати кампанію залежно від 
отриманих результатів

• Може бути приводом для зупинення кампанії
в разі отримання небажаних результатів



Головним завданням комунікаційної роботи є 
не інформування тих або інших
представників цільових аудиторій, а 
формування відповідного ставлення до
проблеми та заохочення представників
цільових аудиторій до бажаної поведінки


