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Постановка проблеми. Державне управління - як велика соціальна система - 

розглядається як таке, що не існує поза соціальними процесами, де основою є суспільні 
зв’язки, які мають ієрархічну будову – від міжособистісних відносин до соціальної вза-
ємодії в цілому. Отже, управління в даній системі не буде мати дієвості без урахування 
суб’єктивного чинника, який характеризується специфікою соціально-психологічного 
механізму і передбачає перш за все наявність готовності до діалогу суб’єктів взаємодії. 
На відміну від організаційно-правового механізму державного управління, де основою 
є комплекс методів і заходів, за допомогою яких відбуваються структурні та методоло-
гічні перетворення в системі державного управління, соціально-психологічний спрямо-
ваний на зміну в структурі особистості суб’єкта соціального діалогу та процесуального 
складника їхньої взаємодії в бік діалогічного сценарію. Тобто формування діалогових 
компонентів особистості, що охоплює характеристики суб’єкта діалогу та процесу со-
ціальної взаємодії, які відповідають діалогічним параметрам, є актуальним в управлінні 
соціальними системами.  

Аналіз основних досліджень. Взаємодія в соціальних системах взагалі та в дер-
жавному управління зокрема може розглядатись як діалогічна за своєю природою, оскі-
льки це найбільш точно відображає сутність процесу реалізації спільних інтересів 
суб’єктів, що має кінцевою метою побудову стратегії загальних дій окремих особистос-
тей, соціальних груп та спільнот і забезпечує єдність і гармонізацію соціальних структур. 
Аналіз існуючих підходів до розуміння взаємодії суб’єктів державного управління, а та-
кож порівняльна характеристика концепцій діалогової взаємодії дозволяють конкретизу-
вати загальне щодо соціальних взаємин. На методологічному рівні в таких галузях теоре-
тичного знання, як філософія, політологія, соціологія та психологія детально опрацьова-
но категорію діалогу, здійснено її концептуалізацію та операціоналізацію. До аналізу діа-
логу причетні такі зарубіжні та вітчизняні мислителі, як М. Бубер та Л. Фейєрбах, М. Ба-
хтін, В. Біблер, Ю. Лотман, А. Хараш та ін. Діалог як методологія пізнання суспільних 
відносин подана в роботах М. Вебера, А. Шюца, І. Гофмана, Ф. Шлейермахера, Г. Гада-
мера, Дж.Г. Міля, Ч. Кулі, У. Томаса, Г. Блумера, Г. Лассуела, Т. Ньюкомба, Ю. Габерма-
са, Дж. Рітцера. Автори зазвичай розглядали діалог як взаємодію (Дж.Г. Міл, Ч. Кулі, У. 
Томас, Г. Блумер), як функцію обміну інформацією (Г. Лассуел, Т. Ньюкомб, Ю. Габер-
мас), як основу теорії поліпарадигмального розвитку науки (Дж. Рітцер) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8]. Разом з тим, можливості застосування принципів і результатів наукової розробки со-
ціально-психологічного механізму формування діалогових компонентів особистості як 
суб’єкта управління соціальними системами в теорії державного управління опрацьовані 
поки що недостатньо та потребують окремого наукового дослідження.  
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Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою нашого дослі-
дження є обґрунтування теоретико-методологічних засад та розроблення соціально-
психологічного механізму формування діалогових компонентів особистості як суб’єкта 
управління соціальними системами. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-психологічний механізм формування 
діалогових компонентів особистості охоплює, з одного боку, характеристики суб’єкта 
діалогу, а з іншого - процес взаємодії, що відповідають діалогічним параметрам. Харак-
теристики особистості суб’єкта соціального діалогу складають регулятивні та операці-
ональні компоненти, що спрямовують діяльність суб’єктів діалогової взаємодії та за-
безпечують інструментарієм успішного здійснення діалогової взаємодії органи влади і 
громадськість. У свою чергу, регулятивний компонент охоплює мотивацію, яка сприяє 
успішному здійсненню діалогової взаємодії, та якості особистості, що спрямовують 
взаємодію в бік діалогічного сценарію її здійснення. Операціональний компонент пре-
зентує компетенції, які забезпечують повноту реалізації діалогового сценарію взаємодії 
та прояв якостей особистості, що пов’язані з успішним засвоєнням необхідної компете-
нції [7]. Характеристики особистості як суб’єкта взаємодії, що забезпечують процесуа-
льну сторону ведення діалогу і є основою соціально-психологічного механізму, наведе-
но в табл. 1.  

Аналіз таблиці засвідчує, що регулятивний компонент структури особистості 
включає мотивацію на співробітництво, рівне спілкування за умов збереження цілісно-
сті особистості, прагнення до самоактуалізації та результативності дискусії, що забез-
печується такими якостями, як толерантність, креативність, рефлективність та емпатія. 
Операціональний компонент передбачає такі компетенції, як володіння паритетними 
прийомами ведення діалогу, уміння йти на компроміс, дотримуватися конструктивної 
конфронтації в ситуаціях суперництва при домінуванні орієнтації на втілення продукту 
дискусії в результати діяльності. 

Основними якостями, що забезпечують засвоєння вказаних компетенцій, є ко-
мунікативність, критичність, гнучкість контролю ситуації, реактивність та емоційна 
стійкість. Отже, саме наявність зазначеної мотивації та компетенції, що є проявом пев-
них якостей особистості, становить інструментарій успішного здійснення діалогової 
взаємодії органів влади та громадськості. 

Характеристики процесу соціальної взаємодії, що передбачає соціально-
психологічний механізм, відповідають параметрам діалогу. Відмінною рисою більшості 
досліджень, які присвячені проблемі діалогової взаємодії, є те, що під діалогом розумі-
ється вміння вести розмову, бесіду між двома суб’єктами, тобто фактично передбача-
ється і детально аналізується тільки раціональний рівень діалогу. На раціональному рі-
вні діалогова взаємодія є найбільш дослідженою. Більш того, часто дослідники ототож-
нюють діалог як такий з власне раціональним рівнем його реалізації. Така редукція є 
епістемологічно некоректною, оскільки ця взаємодія може здійснюватися не тільки за 
діалоговою стратегією, але й за будь-якою іншою, наприклад, за авторитарною, мані-
пулятивною, конформною, індиферентною тощо. Сьогодні для найбільш повного сис-
темного опису діалогу варто говорити про те, що його повноцінне функціонування пе-
редбачає низку рівнів. Отже, діалог – це багаторівнева система взаємодії між індивіда-
ми чи колективними суб’єктами, яка передбачає переважаючу спрямованість на співро-
бітництво, неформальне здійснення актів взаємодії. При цьому необхідно мати достат-
ню інформованість усіх суб’єктів взаємодії, оволодіння технологіями паритетної взає-
модії та децентрації, прагнення до самоврядності.  
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Таблиця 1 
 

Структура особистості суб’єкта діалогової взаємодії  
 

Регулятивний компонент Операціональний компонет 

Мотивація 

Якості особис-
тості (що забез-
печують діало-
гічну спрямова-

ність) 

Компетенції 

Якості особис-
тості (що забез-
печують засво-
єння компетен-

ції) 
▪Діалогічна спрямо-
ваність; 
▪мотивація співробіт-
ництва; 
▪установка на рівне 
спілкування; 
▪гнучка система цін-
ностей; 
▪повага до інтересів 
інших; 
▪позитивна Я-
концепція (позитивне 
бачення себе в май-
бутній взаємодії); 
▪прагнення до збере-
ження цілісності осо-
бистості; 
▪прагнення до самоа-
ктуалізації; 
▪потреба творчості; 
▪пізнавальний інте-
рес; 
▪спрямованість на 
продуктивний ре-
зультат у дискусії, яка 
спонукає до взаємо-
розуміння; 
▪орієнтація на засто-
сування демократич-
ного дискурсу; 
▪спрямованість на 
справу 

▪Толерантність 
▪позитивна Я-
концепція 
(прийняття се-
бе та інших); 
▪самоактуаліза
ція; 
▪інтернальний 
локус контро-
лю; 
▪креативність; 
раціональ-
ність; 
▪автономність; 
▪рефлективніст
ь; 
▪емпатія; 
▪соціально-
психологічна 
адаптивність; 
▪конгруентніст
ь; 
нормативна 
категорич-
ність; 
▪адекватна са-
мооцінка 

▪Володіння прийомами вста-
новлення психо-логічного ко-
нтакту; 
▪навички застосовувати пари-
тетні прийоми ведення бесіди; 
володіння прийомами актив-
ного слухання; 
▪володіння прийомами рито-
ричної аргументації; 
▪уміння застосовувати прийо-
ми конструктивного виразу 
негативних емоцій; 
▪навички корекції стану парт-
нера в напруженій ситуації; 
▪навички ведення колективно-
го обговорення проблеми; 
▪уміння йти на компроміс; 
▪чуття соціальної дистанції; 
▪уміння дотримуватися конс-
труктивної конфронтації в 
конфлікті; 
▪володіння прийомами зворо-
тного зв’язку; 
▪уміння втілювати продукти 
дискусії в результати діяльно-
сті; 
▪володіння прийомами пове-
дінки з агресивним партне-
ром; 
▪навички партнерської пове-
дінки при виході з контакту 

▪Комунікативн
ість; 
▪співробітницт
во; 
▪толерантність 
до невизначе-
ності; 
▪децентрація 
сприймання та 
мислення; 
▪критичність; 
дивергент-
ність; 
▪гнучкість ко-
нтролю ситуа-
ції; 
▪когнітивна 
диференційо-
ваність; 
▪вільність ко-
нтролю; 
орієнтація 
протягом 
суб’єктивного 
часу; 
▪компромісніс
ть; 
▪реактивність; 
▪емоційна 
стійкість 

 

 
 
Тому розробка технологій забезпечення ефективного функціонування діалогіч-

ної взаємодії повинна передбачати перехід від центрації досліджень на раціональному 
до багаторівневого системного аналізу діалогової взаємодії [7]. Порівняльна модель 
процесу діалогової взаємодії, яка передбачає співвідношення рівнів і параметрів діало-
гової взаємодії, надана в табл. 2. 
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Таблиця 2 
 

Співвідношення рівнів та параметрів діалогової взаємодії 
 

Пара-
метри 

Рівні 

Творчий Рефлексив-
ний 

Раціонально-
вербальний 

Емоційний Мотивацій-
ний 

Симет-
рич-
ність 

Здатність до 
колективної 
творчості 

Критичний 
аналіз 
суб’єктів 
дискусії  

Рівність позицій 
в умовах диску-
сії 

Толерант-
ність до лю-
дей з іншими 
поглядами 

Мотивація 
співробітни-
цтва, устано-
вка на рівне 
спілкування 

Розу-
міння 

Спрямова-
ність на про-
дуктивний 
результат у 
дискусії, яка 
спонукає до 
взаєморозу-
міння  

Урахування 
даних зворо-
тного зв’язку 
в процесі до-
сягнення вза-
єморозумін-
ня 

Децентрація ми-
слення та 
сприймання, 
об’єктивність 
оцінок, недогма-
тичність 

Емпатія, по-
зитивне емо-
ційне став-
лення до 
партнера 

Гнучка сис-
тема ціннос-
тей, повага 
до інтересів 
інших 

Автоно-
мія 

Збереження 
власної по-
зиції у про-
цесі досяг-
нення проду-
ктивного ре-
зультату 

Збереження 
власної авто-
номії в про-
цесі критич-
ного аналізу 
в результаті 
переговорів 

Конструктивна 
конфронта 
ція з принципо-
вих питань 

Конгруент-
ність, пози-
тивне емо-
ційне став-
лення до себе 

Позитивна 
Я-концепція, 
прагнення до 
збереження 
цілісності 
особистості 

Розви-
ток 

Втілення у 
продукті 
дискусії в 
результаті 
творчого ро-
звитку пози-
ції партнерів 

Врахування 
результатів 
зворотного 
зв’язку для 
розвитку 
суб’єкта та 
його позиції 
у прийнятті 
рішення  

Дивергентне ми-
слення у прийн-
ятті спільних 
рішень, консен-
сус 

Емоційний 
контакт пар-
тнерів, який 
сприяє роз-
витку пози-
цій, творчого 
підходу до 
прийняття 
рішення 

Прагнення 
до самоакту-
алізації, пот-
реба у твор-
чості, пізна-
вальний ін-
терес 

 
 
Перехресна характеристика рівнів і параметрів діалогової взаємодії надає можли-

вість більш глибокого її розуміння. Їй притаманні такі особливості, як позитивна Я-
концепція суб’єкта, прагнення його до самоактуалізації та збереження власної позиції 
при вираженій спрямованості на продуктивний результат колективної творчості та праг-
ненням втілення в дискусії результатів творчого розвитку позицій усіх учасників. Пози-
ція суб’єктів діалогу виявляється на всіх рівнях – від емпатiї, як позитивного емоційного 
ставлення до партнера, до децентрації – як об’єктивної раціональної оцінки його позиції. 

Діалогова взаємодія є найбільш сприятливою формою взаємодії як з предметно-
інструментального (технології паритетної взаємодії), так і з морально-психологічного 
боків, тобто надає можливість вирішувати питання і зберігати автономію (як індивідуа-
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льного, так і колективного суб’єкта). Однак у деяких ситуаціях найбільш ефективною 
може бути інша форма взаємодії – авторитарна, маніпулятивна, конформна, альтруїс-
тична або індиферентна. Комунікативна компетентність суб’єкта соціального діалогу 
може визначатися широтою стратегічного репертуару форм взаємодії [7; 8]. 

Діалогічність та авторитарність як дихотомія у взаємодії суб’єктів соціальних 
систем наведено з урахуванням різних психологічних рівнів її реалізації в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

 
Дихотомія діалогічності та авторитарності в соціальних системах 

 

Рівні 
Стратегії 

     Діалогова      Авторитарна 
Творчий Здатність та готовність до са-

моврядності 
Тоталітарна диктатура 

Рефлексивний Децентрація владного впливу Централізація влади 
Раціонально-
вербальний 

Забезпечення умов перманен-
тної дискусії шляхом співро-
бітництва 

Нав’язування персональної позиції 
шляхом суперництва 

Емоційний Відкрита позиція громадянина 
і влади як колективного та ав-
тономного суб’єкта 

Формальна демонстрація готовнос-
ті до підкорення з боку народу та 
демонстрація служіння народу з бо-
ку влади 

Мотиваційний Мотивація співробітництва Мотивація суперництва 
 
Для визначення сутності та особливостей взаємодії (авторитарної чи діалогічної) 

необхідно розглянути, яким чином виявляють себе вказані стратегії в умовах міжосо-
бистісного та соціального діалогу, зокрема у взаємодії влади і громадськості. У міжо-
собистісному та соціальному діалозі існують дві чітко окреслені форми взаємодії – діа-
логічна та авторитарна (монологічна в даному контексті), і саме в цих формах найбіль-
шою мірою представлені дві полюсні протилежні характеристики – “домінування-
підкорення” та “рівноправність-репаритетність”. Особливості взаємодії на рівні соціа-
льного діалогу можуть характеризувати форми влади, в межах якої здійснюється взає-
модія. Так, демократія передбачає перевагу діалогових форм, а для автократії провід-
ною характеристикою є модус “домінування-підкорення”, що становить основу моно-
логічної форми взаємодії. 

Характеристика взаємодії влади та громадськості, як суб’єктів соціальної системи, 
вказує на те, що кожен з виділених рівнів виявляється по-різному, залежно від перева-
жаючої стратегії взаємодії. На мотиваційному рівні запропонованої моделі діалогова вза-
ємодія вирізняється такою ієрархією мотивів, де домінуючим виявляє себе мотив співро-
бітництва, а авторитарна взаємодія як домінуюча має мотив суперництва. На емоційному 
рівні діалогова взаємодія характеризується виведенням спілкування на особистісний рі-
вень, який виявляється в емоційному сприйнятті партнера і відвертому спілкуванні. Ная-
вність формального спілкування, контакт на рівні виконання соціальних ролей є ознакою 
авторитарної взаємодії. На раціонально-вербальному рівні діалогова взаємодія передба-
чає володіння та використання партнерами вмінь та навичок конструктивного ведення 
переговорів. Авторитарна взаємодія припускає при проведенні переговорів такі раціона-
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льні прийоми спілкування, які зменшують психологічну рівність партнерів і сприяють 
загостренню ситуації, що в умовах взаємодії органів влади та громадськості відповідає 
централізованій моделі державного управління. На рефлексивному рівні в умовах діало-
гової взаємодії виявляється вміння суб’єктів знаходити найбільш адекватне рішення з 
урахуванням позицій обох сторін. Авторитарна взаємодія виявляється в жорсткій 
центрації суб’єкта взаємодії на власній позиції та відсутністю самокритики. Свобода та 
відповідальність, які є і умовою, і результатом діалогової взаємодії на творчому рівні, 
передбачають можливість подолання всіх форм детермінації, що є зовнішніми відносно 
особистості, а також свідоме управління світом та особистісним життям. Авторитарна 
взаємодія надає перевагу вузько особистісним потребам та цінностям і жорстко фіксує 
рольові взаємовідносини, що стримує прагнення партнерів до саморозвитку та самовряд-
ності і є проявом тоталітарності в державному управлінні [7]. 

Зазначені компоненти та характеристики суб’єкта взаємодії як основа соціально-
психологічного механізму діалогової взаємодії суб’єктів соціальної системи мають ста-
ти предметом цілеспрямованого формування для забезпечення повноцінного функціо-
нування організаційно-правового механізму. Формуванню мають підлягати також і 
процесуальні характеристики, які відображені в процедурах реалізації взаємодії, яка 
відповідає параметрам діалогічної стратегії та вимогам багаторівневості. Саме такий 
підхід став за основу мети авторської розвивальної програми. Зупинімося коротко на 
характеристиці її структури та змісту (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

 
Структура розвивальної програми 

 
Блок Мета 

1. Мотиваційний Забезпечення позитивної мотивації до участі в ро-
звивальній програмі 

2. Інформаційний  Ознайомлення з особливостями, різновидами 
прояву та реаліями явища діалогу в державному 
управлінні; 
 ознайомлення з ознаками, параметрами, крите-
ріями діалогу та індивідуальними характеристи-
ками учасників програми 

3. Інструментальний Спрямованість на оволодіння навичками діалогу та 
розвиток якостей особистості, які забезпечують 
високий рівень готовності до діалогу 

4. Діяльнісний Спрямованість на оволодіння засобами застосу-
вання досвіду діалогової взаємодії для регуляції 
діяльності та спілкування 

 
Програма розвитку здатності до діалогової взаємодії суб’єктів державного управ-

ління охоплює чотири блоки. Перший – мотиваційний, метою якого є забезпечення пози-
тивного ставлення до участі в розвивальній програмі. Другий – інформаційний, де відбу-
вається діагностика професійної і психологічної готовності до партнерства суб’єктів со-
ціального діалогу та забезпечення засвоєння інформації про діалогову взаємодію і усві-
домлення її необхідності та можливостей реалізації у взаємодії влади і громадськості. 
Третій – інструментальний, де відбувається навчання та засвоєння психологічних умінь 
та навичок діалогової взаємодії. Четвертий – діяльнісний, який можна назвати блоком 
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“цілісних дій”, де проводяться тренінги за спеціальними програмами з метою здобуття 
досвіду роботи з конкретними соціальними проектами на партнерських засадах. 

Розвиток психологічних якостей засобами активного групового навчання є одним 
із провідних напрямів сучасної соціальній психології. Взагалі, успішність навчання обу-
мовлена наявністю відповідної позитивної мотивації до зазначеного процесу. Засоби ак-
тивного групового навчання, які становлять підґрунтя низки розвивальних програм, ба-
зуються на особливому ставленні до активізації суб’єкта навчання. Активний характер 
розвивальних програм забезпечується як особливим змістом занять (евристичні бесіди, 
колективні діалоги і дискусії, аналіз ситуацій, рольові ігри тощо), так і забезпеченням 
змістовної усвідомленої комплексної позитивної мотивації до участі в них. Для досяг-
нення необхідного ефекту з метою формування позитивної мотивації використовується 
допоміжний комплекс завдань активного характеру, що сприяють легкому та приємному 
знайомству учасників, зняттю тривожності та скутості, закладають основу командного 
підходу в роботі та налаштовують учасників на відкритість та співпрацю [8]. 

Зазначені міркування стали за основу мотиваційного блока програми, метою 
якого і виявилось створення комплексної, усвідомленої, позитивної мотивації до участі 
в розвивальній програмі, спрямованій на розвиток готовності до діалогової взаємодії. 
Основними завданнями даного блока програми є створення позитивного соціально-
психологічного клімату групи як підґрунтя мотивації участі в розвивальній програмі, 
ознайомлення з провідними мотивами учасників розвивальної програми, визначення 
зв’язків між задоволенням провідних мотивів суб’єктів діалогової взаємодії та участь у 
розвивальній програмі, формулювання висновків щодо наявності індивідуальних неа-
декватних мотивів у спілкуванні та факторів успішного діалогу, аналіз змісту розвива-
льної програми, ознайомлення з метою розвивальної програми через формування уяв-
лення про остаточні результати розвивальної програми, ознайомлення зі змістом осно-
вних етапів розвивальної програми, ознайомлення з мотивацією створення розвиваль-
ної програми, ознайомлення з мотивацією ведучого тренінгу. Створення актуальної мо-
тивації до певної діяльності (у нашому випадку - участі в розвивальній програмі) має 
бути пов’язано з основними мотивами, які притаманні суб’єктам взаємодії. Усвідом-
люючи те, що основні прагнення, бажання, інтереси учасників програми як суб’єктів 
взаємодії можуть бути реалізовані через участь в розвивальних заняттях, вони оволоді-
вають позитивною мотивацією до зазначених занять. Серед їх основних мотивів, які 
були застосовані нами на першому етапі розвивальної програми, були такі, що найчас-
тіше є у можновладців і лідерів громадськості, як потенційних суб’єктів взаємодії. 

Реалізація одного із завдань була спрямована на ознайомлення з провідними моти-
вами учасників розвивальної програми. Для цього їм пропонувався перелік різноманітних 
мотивів, які було розраховано відповідно до того, наскільки вони є значущими для них. У 
результаті було виокремлено десять мотивів, які виявилися такими, що найчастіше трап-
ляються і мають найвищий ранг, а саме відповідні рангові місця посідають мотивація до 
підвищення професійної компетентності (1), прагнення до розширення знань і умінь у різ-
них галузях науки та практики (2), бажання бути успішним у різних видах діяльності (3), 
прагнення бути активним членом суспільства та слугувати суспільству та Україні (4, 5). 
Далі йдуть мотиви прагнення до самовдосконалення, прагнення бути ефективним у спіл-
куванні, здобути впевненість у собі (відповідно 6, 7, 8 рангові місця). Останніми (9, 10 міс-
ця) вказано мотиви уміння регулювати емоційні стани та вирішувати конфліктні ситуації. 

Після цього на занятті здійснювалось обговорення того, чому зазначені мотиви є 
значущими для учасників програми. Якими засобами вони передбачають можливість 
задовольнити перераховані мотиви, як учасники розуміють роль мотивів особистості в 
успішності її діяльності та спілкуванні. У результаті колективного обговорення моти-
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ваційних переваг виявилося, що зміст прагнень та бажань людини, міра їхнього задово-
лення, з одного боку, є критерієм успіху, а з іншого – забезпечує успішність і впевне-
ність у собі. При цьому в конкретній групі провідними прагненнями є ті, що пов’язані 
зі спілкуванням, підвищенням професійної та комунікативної компетентності, мораль-
но-етичною стороною взаємодії при вирішенні суспільно значущих проблем. Шляхи 
задоволення більшості прагнень та бажань учасники не можуть самостійно чітко і кон-
кретно сформулювати, зазначаючи лише те, що не може здійснюватися в процесі реа-
льно діючої взаємодії представників органів влади та громадськості. 

Наступним завданням було визначення зв’язків між задоволенням провідних мо-
тивів суб’єктів діалогової взаємодії та їхньою участю в розвивальній програмі. Для 
цього учасники у різних активних формах (евристичній бесіді, дискусії, колективному 
обговоренні, аналізі та моделюванні ситуацій) визначали зв’язок між задоволенням од-
ного з провідних мотивів та ефективної діалогової взаємодії. Виявилося, що в основі 
розуміння інших є спрямованість на партнера взаємодії, крім того, розуміння себе та 
інших взаємопов’язані і є результатом прояву креативності та дивергентності особис-
тості. Чим краще людина орієнтується в контексті реальної ситуації, чим вище реакти-
вність у поведінці, тим більше вона має шансів побудувати ефективну взаємодію. 

Щодо усвідомлення індивідуальних неадекватних мотивів у спілкуванні, які ство-
рюють перешкоди на шляху до успішного діалогу, учасникам пропонувалося пригадати 
конфліктну ситуацію, яка сталась у міжособистісній взаємодії або у спілкуванні предста-
вників влади з громадськістю. Аналізу піддавалися її причини виникнення, тривалості та 
неповного розв’язання конфлікту. Учасники самі називали необхідні якості для вирішен-
ня проблеми, а потім кожне обговорювалося з точки зору згоди чи незгоди учасників діа-
логу. В результаті учасники приходили до необхідного та достатнього переліку вмінь ви-
рішувати конфлікти і в кожному з них фіксувалися діалогічні ознаки. Крім того, учасни-
кам пропонувалося, також у колективній формі, зазначити якнайбільше характеристик 
впевненої в собі людини. Серед перерахованих характеристик виокремлюють такі, прояв 
яких можливий лише в умовах успішної взаємодії, яка відбувається на основі паритетно-
го діалогу та конструктивності в умовах суперництва. Виявилося, що існує зв'язок між 
упевненістю і діалогічною спрямованістю суб’єктів взаємодії. Далі здійснювалося відп-
рацювання навичок, що сприяють покращенню емоційного стану та розвивають упевне-
ність. Для того щоб отримати уявлення про різноманітність способів заміни переживань і 
поведінки так, щоб це вплинуло на почуття, учасники ознайомлюються зі способами, які 
дозволяють викликати почуття впевненості. На завершення через колективне обговорен-
ня учасники приходять до висновків про те, що задоволення провідних прагнень і бажань 
учасників реалізується з успішним веденням діалогу. Тобто одним із способів реалізації 
провідних прагнень та бажань учасників є розвиток діалогічної спрямованості особисто-
сті та оволодіння технікою ведення діалогу. 

Інформаційний блок розвивальної програми є підготовчим для реалізації серії 
розвивальних та регулятивних вправ. Зазначені міркування становлять основу визна-
чення змісту інформаційного блоку, а саме: формування системи орієнтирів у діалого-
вій взаємодії та в набутті комунікативного досвіду паритетного діалогу, що сприяли б 
розвитку та ефективному функціонуванню діалогу. Це пов’язано зі знаннями про діа-
лог, його параметри та рівні, якими володіє сучасна психологія, знаннями про індивіду-
альні особливості діалогової взаємодії та прояв особистісних настанов і характеристик 
діалогічної спрямованості учасників програми. Крім того, в інформаційному блоці від-
бувається формування свідомих орієнтацій в тих якостях, які необхідно розвивати. Са-
морегуляція особистості може здійснюватись не лише шляхом формування відповідних 
умінь та навичок, але й через уміння, які забезпечують саморегуляцію, спираючись на 
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знання про психологічні особливості процесів, що мають бути керованими. 
Для оволодіння інструментарієм діалогової взаємодії були виділені такі завдан-

ня: визначення системи проблемних ситуацій, які успішно вирішуються за допомогою 
діалогу, визначення проблемних ситуацій, які складно вирішувати при недостатньо ро-
звиненому рівні діалогової взаємодії, розвиток окремих якостей особистості для здійс-
нення діалогової взаємодії. Реалізуючи намічені цілі та завдання, ми прагнули, по-
перше, розвинути систему якостей особистості, що сприяла б засвоєнню компетенції 
ведення паритетного діалогу, а по-друге - сформувати відповідні компетенції для успі-
шної діалогової взаємодії. При цьому за допомогою серії інтерактивних вправ ми нама-
гались актуалізувати формально-динамічні та формально-програмні якості особистості, 
а також базові комунікативні потреби, що охоплює операційний компонент структури 
особистості в основі соціально-психологічного механізму діалогової взаємодії (табл. 4). 
Навичками діалогу в зазначеній структурі особистісних якостей є встановлення психо-
логічного контакту, ведення бесіди, володіння прийомами активного слухання, воло-
діння прийомами риторичної аргументації, володіння прийомами конструктивного ви-
разу негативних емоцій та корекції стану партнера в напруженій ситуації, колективного 
обговорення проблем.  

У рамках діяльнісного блоку нашої розвивальної програми відбувалось оволо-
діння засобами застосування досвіду діалогової взаємодії для регуляції діяльності та 
спілкування і проводилися тренінги за спеціальними програмами з метою отримання 
досвіду роботи з конкретними соціальними проектами на партнерських засадах [8]. 
Отже, діяльнісний блок розвивальної програми, як так звана “цілісна дія”, дозволяє за 
допомогою серії вправ і ділових ігор сформувати здатність учасників соціального діа-
логу до вирішення конкретних програм державного управління. Результатом є засвоєн-
ня навичок діалогової взаємодії, які є комплексною характеристикою особистості, як 
суб’єкта управління соціальними системами.  

Висновки. Отже, підвищення ефективності взаємодії у соціальних системах 
можливо за умов формування особистісної психологічної культури діалогу. Як було 
доведено, основу соціально-психологічного механізму діалогової взаємодії становлять 
компоненти самої взаємодії та психологічні характеристики її суб’єктів. Предметом ці-
леспрямованого формування мають стати як компоненти взаємодії, так і її суб’єкти. 
Саме такі міркування і покладено в основу авторської розвивальної програми, яка 
спрямована на формування як процесуальних характеристик, що відображені в проце-
дурах реалізації взаємодії, яка відповідає параметрам діалогічної стратегії та вимогам 
багаторівневості, так і особистісних характеристик людини-діалогіста.  

Перспективи подальшого розроблення проблеми. Демократизація суспіль-
ного життя передбачає створення гнучкої системи управління та застосування ефек-
тивних методів адміністративного менеджменту замість звичних бюрократичних про-
цедур. Це висуває нові вимоги до підготовки суб’єктів управління соціальними сис-
темами. Креативність, здатність до діалогових форм взаємодії та співробітництва ма-
ють стати основою професійної компетентності в системі управління. Створення пси-
хологічних центрів комплексно вирішило б завдання діагностики і розвитку готовно-
сті до діалогової взаємодії суб’єктів управління соціальними системами. 
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