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Abstract
In modern conditions of power reforms in Ukraine, the communication between 

power and society is an important tool for the planned changes; the process 
of decentralization of power is the system of distribution of functions and powers 
between state and local levels of government to expand the rights of the latter. 
One of the risks of the decentralization process is the lack of awareness among 
participants and members of society. The lack of sufficient, reliable information 
can exacerbate social conflicts.

Effective interaction can be achieved if the communication will be considered 
by the authorities as an integral part of the management process. In order 
to achieve a more efficient process of interaction with the public, the authorities 
can use in their work social networks, webinars, and other means of Internet 
communications.

Today, the Internet provides ample opportunities for the use of various 
content, a relaxed style of communication – all this will allow attracting more 
people to interact with authorities, to increase the level of transparency of such 
interaction and the level of trust in authorities.

Citizen participation in public authority is a manifestation of public control 
over the activities of government representatives. The most effective forms of public 
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participation in the process of interaction between the authorities and the public 
are the provision of information, counseling, dialogue and active participation.

Keywords: society, power, communications, civil society.

Актуальність даної проблеми обумовлена умовами політичних 
змін, а так само здійсненням системного реформування сфер сус-
пільного життя в суспільстві, в нинішніх умовах розвитку суспільства 
об’єктивно зростає потреба громадян в значній інформованості про 
цілі, плани та дії влади. Важливе значення в даному випадку набу-
ває готовність органів державної влади і місцевого самоврядування 
використовувати ефективні механізми взаємодії з громадськістю, як 
безпосередньо (із залученням громадських організацій), так і опо-
середковано (через електронні засоби).

Постановка проблеми необхідність комплексного аналізу кому-
нікативої взаємодії влади та громадськості, що охоплює різні етапи 
ухвалення державно-владних рішень, форми співпраці та контр-
ольних повноважень.

Мета дослідження полягає у аналізі моделі ефективної комуні-
кації між владою та суспільством.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню про-
блем комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій в сфе-
рі державного управління присвячені роботи багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених, наприклад Ю. Габермас, Г. Почепцов, О. Дніпров, 
А. Сунгурова, Ю. Горбань., Н. Лісова, А. Халецький, і т.д.

Ефективність державного управління багато в чому залежить від 
рівня налагодження комунікації між різними органами державної 
влади, громадськими групами і засобами масової інформації. На 
думку професора Почепцова Г.Г., саме комунікації є формою існу-
вання влади.

Влада не тільки повинна брати участь в комунікаціях з насе-
ленням, вона так само повинна сама бути ініціатором нових типів 
комунікації. Вчений пропонує наступні типи комунікації: «влада – 
населення» і «населення – населення» і розділяє їх відносно «вла-
да – населення» (10%): «населення – населення» (90%). Найчастіше 
комунікація «влада – населення» виникає в кризових ситуаціях і ви-
конує такі функції як: корекції висвітлення події в інформаційному 
просторі, підготовку до майбутньої події, утримання уваги після 
закінчення події, перемикання уваги. Увага до комунікації в сис-
темі «населення – населення» з’явилася не так давно. Коли в уряді 
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Т. Блера за це відповідав один чоловік, в уряді Д. Камерона цим за-
ймається ціла команда (Горбань, 2013, с. 40).

Сьогодні в Україні проводиться ряд реформ, які повинні карди-
нально змінити суспільне життя в державі і прискорити подальший 
розвиток країни у всебічному її розвитку. Це все передбачає істотну 
зміну режиму комунікації між органами влади, з громадянами зо-
крема, і з громадянським суспільством в цілому.

Згідно з дослідженнями, які надають вчені, взаємодія між органами 
влади та громадськістю виникає та реалізується в різних площинах 
і тут існують різні варіанти: по-перше, це стосується взаємних по-
треб, прагнень, інтересів, мотивації; по-друге, нормативно-правової 
бази взаємодії; по-третє, ресурсної бази взаємодії (включає в себе як 
матеріальні, так і нематеріальні ресурси учасників співробітництва), 
по-четверте це економічна база взаємодії (включаючи не тільки ма-
теріальні ресурси, і їх облік, а й інші фінансові ресурси), і по-п’яте це 
комунікативна (інформаційна) база взаємодії (включає процедури та 
механізми діалогу між партнерами) (Лісова, 2016, с. 185).

Для вирішення даної проблеми необхідно вводити нові комуніка-
тивні технології управління, які здатні були б відновлювати довіру 
до органів влади та різним громадським організаціям.

Як показує практика, державно-громадське управління не може 
існувати без комунікації, оскільки демократичний принцип вимагає 
постійного діалогу між органами влади, органами самоврядування 
та громадськістю. Головна мета комунікації це створення довірчих 
відносин між сторонами-партнерами, забезпечення очікувань з боку 
громадськості та налагодження партнерських відносин між ними 
(Лісова, 2016, с. 187).

У загальному вигляді проблема налагодження системного і ефек-
тивного діалогу між владою і громадянами констатується багатьма 
авторами.

У сфері владної діяльності, на думку А.С. Дніпровській, мож-
ливості налагодження діалогу потрібно досліджувати структурно. 
В Україні вимагають активізації такі аспекти як діалог громадськості 
та влади під цими аспектами ми розуміємо наступне:

– це настройка комунікації шляхом удосконалення функціону-
вання органів державної влади. Закріплення і поліпшення реалізації 
принципів відкритості, доступності, прозорості, демократії та глас-
ності, що і є вагомими критеріями діяльності органів виконавчої 
влади;
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– діалог відбувається шляхом забезпечення можливості громадя-
нам брати участь в управлінні державними справами.

– діалог відбувається шляхом використання новітніх інформа-
ційних технологій, тобто впровадження в управлінську діяльність 
модернових тенденцій розвитку комунікативних технологій.

– комунікативна діяльність органів державної виконавчої влади.
– подолання корумпованості чиновницького апарату призводить 

до девіаційних проявів у владі (Дніпров, 2015, с. 29).
Масштабування та характер поширення участі демократії за-

лежить від того, як функціонує система «держава – громадянське 
суспільство», оскільки тільки останній здатен сформувати орієнтації 
на використання громадянами діалогових форм політичної участі. 
Можна говорити про чотири основні варіанти діалогу між владою і 
громадянами.

Перший передбачає використання владою традиційної стратегії 
взаємодії з громадянами зверху – вниз, заснована на наданні остан-
нім мінімуму інформації про хід процесу прийняття політичних 
рішень і повністю заперечує їх суб’єктність в процесі формування 
політичного порядку. Фактично цей тип діалогу є монологом вла-
ди, що претендує виключно на позитивну оцінку з боку громадян. 
Другий варіант діалогу – взаємодія, обмежена зверху – є стратегією 
обмеженого діалогу, коли влада погоджується приймати пропозиції 
від громадян, проте не поспішає, реагувати на дані пропозиції.

Третій варіант передбачає відкритий діалог між владою і грома-
дянами, однак остаточний вибір пріоритетів залишається за владою, 
оскільки вона вибирає стратегію взаємодії з громадянами за прин-
ципом «так... але...».

Четвертий варіант діалогу, який відповідає принципам функціо-
нування демократії участі, формується на основі спільного володіння 
інформацією, тому рядові громадяни є рівними з владою суб’єктами 
політичного процесу, а їх пропозиції мають таке ж значення, як і про-
позиції влади. Тут слід звернути увагу, що тільки останній варіант 
діалогу між владою і громадянами передбачає рівні права контролю 
над реалізацією спільно прийнятих політичних рішень. Останній 
варіант діалогу в українській політичній практиці більш відомий 
в термінах стратегії партнерства між владою та громадянським сус-
пільством (Ротар, 2007, с. 78).

Одним з найважливіших аспектів процесу комунікації між владою 
та громадянами, повинен сприяти формуванню діалогових форм 
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політичної участі, це повинно в свою чергу забезпечити оптимізацію 
доступу громадян до інформації про діяльність органів центральної 
і місцевої влади. Тут варто звернути увагу, що володіння якісної ін-
формації визначає характер політичної компетентності громадян, її 
рівень, інструментальні та функціональні характеристики.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» (ст. 10), 
обов’язком органів державної влади, органів місцевого і регіональ-
ного самоврядування є інформування про свою діяльність і при-
йняті рішення; створення в державних органах влади спеціальних 
інформаційних служб та систем, забезпечувати доступ громадян 
до інформації в установленому порядку; забезпечення вільного до-
ступу суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, 
архівних, бібліотечних і музейних фондів (Закон про інформацію 
від 02.10.1992 № 2658–ХІІ)

Під ефективною комунікацією ми розуміємо взаємодію яка перед-
бачає зворотний зв’язок і дозволяє підтримувати інтерес та довіру 
населення до діяльності влади. Як відзначають експерти, важливість 
формування ефективної комунікації доцільна з наступних причин: 
ефективна комунікація між владою і населенням сприяє вирішенню 
проблем громадян шляхом донесення їх влади; вирішуючи проблеми 
громадян, влада формує про свою діяльність позитивну думку, тим 
самим сприяє підвищенню рівня довіри та мінімізує можливі протес-
ти з боку суспільства; висвітлюючи таку діяльність, ЗМІ підвищують 
свій рейтинг, шляхом підвищення кількості переглядів реальними 
людьми і подіями, учасники яких цікавляться даними сюжетами 
(Корж, 2017,с. 17).

Ефективна взаємодія органів державної влади з громадянським 
суспільством можливо при наявності наступних умов:

– комунікація розглядається органами державної влади як 
невід’ємна складова їх діяльності;

– в структурі органів державної влади є відповідні підрозділи, які 
вирішують завдання контролювати інформаційні та комунікативні 
потоки і відповідним чином їх направляти;

– фахівці таких підрозділів повинні бути підготовлені, і є ме-
неджерами комунікації органів влади, а не їх комунікаторами 
(Юрченко, 2012).

На думку дослідника Ю. Воробйова, необхідно класифікувати 
моделі комунікативної політики, незважаючи на рівень управління: 
державна влада – громадянське суспільство та муніципальна влада – 
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суспільство. Особливу роль автор приділяє так званої концептуальної 
моделі комунікативної взаємодії на рівні «державна влада – грома-
дянське суспільство», яка має трирівневий ефект: довгостроковий 
(стратегічний ефект), середньостроковий (накопичувальний ефект) 
і короткостроковий (разовий ефект), кожен з яких характеризується 
певними формами взаємодії, діалогічності та договірного партнер-
ства органів державної влади з громадськістю. У своїй сукупності ці 
форми взаємодії забезпечують взаємний контроль і рівновагу інтер-
есів в системі відносин «державна влада – громадянське суспільство» 
(Романенко, 2014).

Варто виділити комунікативні стратегії, які впливають на фор-
мування рівня довіри громадськості до діяльності органів державної 
влади в суспільстві. Виходячи із зазначеного, вбачається існування 
трьох структурних моделей комунікації, які:

– вчать громадськість брати участь в процесах формування та 
реалізації державної політики;

– встановлюють невідповідність державної політики, інтересам 
громадськості, спонукаючи останню до участі у формуванні та ре-
алізації (оптимізує її роль у формуванні та реалізації державного 
управління);

– визначають рівень включення громадськості в процеси форму-
вання і реалізації державної політики (недостатній рівень інформова-
ності громадян про зміст державної політики, або навіть неадекватне 
її розуміння) (Шклярук, 2018, с. 4).

В рамках комунікативних досліджень на особливу увагу заслуго-
вує також підхід А. Сунгурова, який виділив сім моделей комуніка-
тивної політики, що характеризують взаємодію органів державної 
влади та громадянського суспільства, в тому числі:

– модель підтримки розвитку інститутів громадянського суспіль-
ства, передбачає прийняття відповідної нормативно-правової бази, 
що забезпечує розвиток інститутів громадянського суспільства;

– партнерська модель, передбачає паритетну взаємодію органів 
державної влади та громадськості, при якій вони уникають будь-яких 
форм управління суспільством, співпрацюючи з ним у формі діалогу, 
створюючи для цього так звані «переговорні майданчики»;

– модель архітектора, передбачає активну роль громадськості 
в створенні нових інституційних структур органів державної влади;

– патерналістська модель забезпечує певну автономію громадсь-
ких організацій за винятком підтримки певних політичних сил чи 
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окремих кандидатів у відповідному виборчому процесі, надаючи їм 
певну інституційну та фінансову підтримку;

– модель привідних ременів, характеризує домінування інтересів 
над інтересами громадянського суспільства;

– модель ігнорування, яка стає можливою за умови відсутності 
будь-яких форм взаємодії органів державної влади і громадськості 
в суспільстві;

– моделі боротьби з противником і громадянської непокори, 
характеризує певні конфронтаційні відносини в рамках суспільства, 
коли органи державної влади вдаються до тотального контролю за ді-
яльністю інститутів громадянського суспільства, побачивши в них 
головну небезпеку для своєї діяльності; у відповідь на це громадяни 
змушені вдаватися до відповідних протестних дій (мітинги, пікети, 
протести) (Романенко, 2014, с. 2).

Основним критерієм ефективності функціонування відносин вла-
ди з громадськістю є створення умов для вільного прийняття громадя-
нами дій органів влади, прийнятих ними рішень. Тому саме в формі 
двостороннього, збалансованого зв’язку суспільства і влади створю-
ються найбільш оптимальні умови для ефективного функціонуван-
ня суб’єктів зазначених відносин оскільки передбачає: – відкритість 
інформаційних потоків в поясненні змісту державної політики, що 
гарантує максимальну свободу в обговоренні громадських проблем;

– сприяння розумінню громадянами діяльності органів держав-
ної влади, доцільності прийняття ними відповідних рішень;

– активна участь громадськості в управлінні державою, супро-
воджується систематичним залученням її до вирішення соціально 
значущих проблем;

– організацію і підтримку владою соціальних дискусій шляхом за-
лучення громадськості до процесів створення та реалізації державної 
політики (Корж, 2017, с. 19).

Реалізація перерахованих вище дій підвищує інтерес до потенці-
алу нових форм державного управління, введених в демократичних 
країнах, сприяє оновленню суспільних відносин під впливом орієн-
тації на діалог, свободу і активну участь громадськості в державному 
управлінні, демократизації соціальних інститутів, налагодження діа-
логових форм співпраці влади та громадськості України.

У роботі з громадськістю потрібно підбирати ті методи і форми 
роботи, які прийнятні для нас, а також для партнерів з громадського 
діалогу.
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Ю. Коваль пропонує до комунікативним критеріїв ефективності 
влади ввести поняття Ю. Габермаса «взаєморозуміння». Значення 
названої категорії полягає в тому, що воно виступає багатозначним 
аспектом визнання сфер «життєвого світу» і «системи» певних меж 
як втручання, так і взаємодії, відповідно розуміння Ю. Габермаса, має 
здійснюватися за такими принципами:

– «зрозумілість» повідомлень влади (в даному випадку мається 
на увазі те, що сама влада повинна стати ініціатором «соціального 
діалогу» з громадськістю, запропонувати певні вектори розвитку со-
ціуму без напливів на вплив держави на приватну сферу);

– «істинність» знання (мається на увазі компетентність влади 
у вирішенні, гострих соціальних питань,);

– «правдивість» намірів (тут ми повинні розуміти орієнтацію вла-
ди на суворе дотримання декларованої політики чи передвиборчим 
обіцянкам, а саме на цьому рівні, влада повинна пояснювати населен-
ню причини і межі коригування декларативного рівня зрозумілим 
для громадян аргументом);

– «правильність» дій (на думку Ю. Габермаса це певний рівень 
дискурсивної політики, тобто не змісту дії влади, а реакції соціуму 
та вмісту повідомлення). Недолік тут полягає в тому, що розуміння 
комунікації влади та населення тільки за вербальними і невербаль-
ними засобами спілкування дуже шкідлива для політики (Коваль, 
2014, c. 59).

Ю. Габермас пропонує наступну концепцію поділу влади: влада 
яка народжується в процесі вільних, необмежених комунікативних 
дій політичної громадськості в рамках «життєвого світу», і адміні-
стративну владу в руках «системного світу». Для «життєвого світу» 
характерна децентралізація, спонтанність протікання соціальних 
процесів, здатність до обмеження адміністративного апарату, інсти-
туціоналізація громадської думки, активну участь громадян у роз-
робці та прийняті політичних рішень (Коваль, 2014, c. 60).

Можливість вести комунікацію з представниками влади не тільки 
у виборчий період, а й постійно підтримувати зв’язок з ними он-лайн 
або безпосередньо, спонукає громадян формувати свої позиції та ро-
бити оцінки на основі інформації, отриманої з ЗМІ та інших джерел. 
Це перетворює їх в активних акторів вироблення політики та змушує 
шукати нові канали впливу на законотворчий процес.

Український парламент зробив крок назустріч суспільству, запро-
вадивши в дію портал громадського обговорення законопроектів, 
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розроблений за підтримкою Програми USAID РАДА та з ініціативи 
Управління комп’ютерних систем апарату ВРУ у відповідь на реко-
мендації Європейського Парламенту по внутрішньому реформуванню 
Верховної Ради з метою поліпшення її інституційної спроможності.

Зазначене дає можливість громадянам заздалегідь ознайомитися 
з законопроектами, які повинні бути внесені на обговорення пар-
ламенту, і знаходяться на розгляді профільних комітетів, та брати 
участь в їх обговоренні. Крім того, вказане дозволяє поліпшити про-
зорість діяльності та довіру до комітетів, а це є частиною комплексної 
програми відкритості комітетів (Корж, 2017, с. 22).

Однією з проблем, яка заважає налагодженню ефективної роботи 
органів виконавчої влади з громадськістю, по-перше це відсутність 
відповідної професійної підготовки багатьох державних службовців 
з питань використання інтернет – технологій при формуванні ко-
мунікаційних зв’язків з громадськістю, по-друге проблемне питання 
в роботі підрозділів з питань взаємодії із засобами масової інформа-
ції та зв’язків з громадськістю – їх постійна реорганізація, яка не є 
результатом ні системного бачення функцій організації і структури 
в цілому, ні певної стратегії. В таких умовах найбільш поширеними 
методами стратегічної комунікації сьогодні залишаються проведен-
ня прес-конференцій, семінарів, тренінгів, консультацій; надання 
інформації окремому журналісту; поширення прес-релізів; випуск 
брошур, буклетів, плакатів, бюлетенів (друкованих та електронних) 
розміщення інформації на сайті, біг-бордах; реклама, підготовка 
теле- та радіороликів тощо.

Почати освоєння інтернет-технологій органами державного 
управління можна з простого і недорогого інструменту – з вебінарів, 
веб-конференцій у віртуальних кабінетах, організованих за допомо-
гою спеціалізованих веб-сервісів, яким є і сайт (Халецький 2012).

Таким чином, в Україні вже створені певні передумови (правові, 
організаційні і т.д.) для підвищення ефективності комунікацій дер-
жавних органів з громадськістю, які забезпечують становлення та роз-
виток партнерства влади і суспільства. Впровадження і використання 
віртуальних технологій в сфері державного управління, а саме, при 
організації взаємодії органів державної влади з громадськістю, треба 
констатувати, що веб-технології дозволять ефективно проводити 
комунікаційну політику державного органу, оптимізуючи комуніка-
тивний процес, заощаджуючи робочий час і даючи можливість більш 
оперативно обмінюватися інформацією.
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Анотація
Каретна О. О. Теоретичний аналіз інтеракції влади і грома- 

дянського суспільства та їх прояви в українському суспільстві. –  
Стаття.

Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору України як 
частини світового інформаційного простору є одним з умов побудови демо-
кратичного суспільства. Інформаційно-комунікаційні процеси забезпечить 
рівноправну участь українського суспільства в процесах інформаційної і 
економічної інтеграції з іншими країнами і народами. Основною проблемою 
на шляху демократизації участь громадськості у формуванні та реалізації 
політичного курсу, виступає саме тим соціально-правовим інститутом, 
в якому концентрується найбільший потенціал до діалогу влади та 
суспільства

Ключові слова: суспільство, влада, комунікації, громадянське суспіль-
ство.


