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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Політична модернізація України нерозривно пов’язана 

з комплексною демократизацією усіх сфер суспільного життя, ствердженням 

сучасних демократичних принципів та цінностей, розвитком демократичних 

соціально-політичних інститутів, поширенням інструментів та методик публічної 

політики. Як спосіб удосконалення політичної системи, політична модернізація 

постає одночасно і стимулом, і результатом суспільного розвитку. Процес 

політичної модернізації здійснюється під впливом великої кількості чинників 

теоретичного, технологічного, інформаційного порядку тощо. Зокрема, на 

політичну модернізацію в Україні впливають політична та економічна підтримка 

західних партнерів, цифровізація, гібридна війна з Російською Федерацією, 

баланс сил політичних еліт тощо. Одним з важливих чинників політичної 

модернізації є громадянське суспільство, котре, будучи виразником 

індивідуальних і групових інтересів, спрямовує власну активність на реалізацію 

інтересів та задоволення потреб громадян шляхом перманентного впливу на 

державу та інші інститути політичної системи. Діяльність суб’єктів 

громадянського суспільства з необхідністю набуває політичного забарвлення, 

тому що проблеми соціального, економічного, культурного змісту вирішуються в 

основному у політичній площині.  

Сьогодні громадянське суспільство все більше об’єктивується як 

рівноправний партнер державного та приватного секторів, рівнозначний учасник 

соціальних комунікацій та взаємодій. У контексті цих змін і формується його 

модернізаційний потенціал. Громадянське суспільство отримує здатність не лише 

вимагати, а й досягати реалізації поставлених цілей, адже стає суб’єктом, а не 

об’єктом політики. Воно залучається до вироблення соціально-політичних 

рішень, контролю за їх реалізацією та алгоритмізації стратегій з подолання 

соціальної напруги. Завдяки зміні форми та змісту комунікації між державою та 

громадянським суспільством формується паритетність цих двох суб’єктів, яка має 

місце, зокрема, внаслідок інкорпорування у повсякденне життя громадян активної 

учасницької позиції. Остання реалізується у прямих формах демократії, 

насамперед, у публічному дискурсі, що приходить на зміну державному наративу. 

У результаті, громадянське суспільство сприяє оновленню політичної культури та 

свідомості, політичних відносин та інститутів, нормативно-правового 

забезпечення, посиленню позиції органів місцевого самоврядування.      

Багато наукових праць системно досліджують громадянське суспільство та 

політичну модернізацію, але аспект їхніх перехресних взаємодій і взаємовпливів 

є недостатньо висвітленим, чим і пояснюється вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі політології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах комплексної наукової програми “Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації” та теми 

науково-дослідницького проекту філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Модернізація філософської    
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та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-

наукових стандартів” (16БФ041-01).  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття впливу громадянського суспільства на політичну модернізацію. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати та систематизувати наукові засади концептуальних 

досліджень громадянського суспільства та політичної модернізації;  

-  дослідити взаємовпливи громадянського суспільства та політичної 

модернізації у контексті глобалізаційних змін; 

- висвітлити модернізаційний потенціал громадянського суспільства та його 

вплив на політичну модернізацію; 

- розкрити зміст публічного дискурсу як засобу впливу громадянського 

суспільства на процес модернізації політичної сфери;                                                                                                       

- визначити і обґрунтувати модернізаційні можливості соціального 

партнерства як інституту громадянського суспільства; 

- виокремити та охарактеризувати інструменти громадського контролю в 

Україні як складові політичної модернізації; 

- з’ясувати роль громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації України. 

Об’єкт дослідження – чинники політичної модернізації. 

Предмет дослідження – громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань дослідження стало 

можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження: системного, структурно-функціонального, історичного, 

компаративного. Системний метод було застосовано під час структурування та 

узагальнення науково-дослідних робіт, присвячених вивченню поняття та 

феномену громадянського суспільства та суті політичної модернізації. 

Структурно-функціональний метод було використано під час диференціації 

модернізаційних впливів громадянського суспільства на політичні інститути, 

політичні відносини, політичну культуру та свідомість, а також нормативно-

правовий вимір. Історичний метод дав можливість показати розвиток уявлень про 

громадянське суспільство, а також процес його формування в Україні. 

Компаративний метод було використано при порівнянні традиційних та 

інноваційних завдань громадянського суспільства в ході політичної модернізації.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація 

є однією з перших наукових робіт, в якій системно досліджено громадянське 

суспільство як чинник політичної модернізації, структуровано взаємозв’язки між 

громадянським суспільством та оновленням політичної системи. Найсуттєвіші 

результати дисертаційного дослідження, які містять наукову новизну, полягають 

у наступному: 

- уперше в українській політичній науці здійснено комплексне 

дослідження двосторонніх впливів громадянського суспільства та політичної 

модернізації; доведено, що громадянське суспільство є одним із важливих   



3 
 

чинників модернізації політичної системи; обґрунтовано і доведено, що 

публічний дискурс є засобом модернізації політичної сфери, а соціальне 

партнерство – різновидом публічного діалогу, в ході якого реалізується 

модернізаційний потенціал громадянського суспільства; 

- уточнено теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії 

громадянського суспільства та політичної модернізації, що базується на 

міждисциплінарному підході; запропоновано авторське визначення понять  

«громадянське суспільство» та «політична модернізація». Громадянське 

суспільство визначено як «впливовий соціальний актор, що усвідомив значущість 

власної соціальної влади і діє на перетині різних сфер (економічної, культурної, 

публічної тощо) та на різних рівнях (локальному, національному, 

наднаціональному) з метою узгодження та реалізації суспільних інтересів у 

паритетній співпраці з державними та приватними структурами». Поняття 

«політична модернізація» визначено як «оновлення політичного інструментарію 

та методик, завдань та функцій, організаційних структур, що визначають 

діяльність різних політичних акторів, відповідно до найбільш сучасних 

ефективних зразків»;  

- систематизовано взаємовпливи громадянського суспільства та 

політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін. На підставі аналізу 

наукових досліджень з’ясовано, що взаємодію громадянського суспільства та 

політичної модернізації можна охарактеризувати як суб’єкт-суб’єктні відносини. 

При цьому участь громадянського суспільства у процесах політичної модернізації 

розширює його функціональність, робить повноцінним актором публічної 

політики; диверсифікує його структуру; сприяє соціальній мобільності; підвищує 

політичну культуру та компетентність громадян; полегшує внутрішню та 

зовнішню комунікацію. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації впливає на її інтенсивність, предметність, масштабність, 

ефективність, оперативність, оптимальність, системність, правове регулювання 

тощо, визначає вектори удосконалення політичної системи; 

- систематизовано та доповнено ролі та завдання громадянського 

суспільства, що сприяють політичній модернізації. Зокрема, до переліку 

традиційних ролей та завдань віднесено генерування та артикуляцію суспільних 

та групових інтересів; взаємодію з державними органами з метою легалізації цих 

інтересів; контроль над розробкою та виконанням державних програм із реалізації 

цих інтересів; систематизацію власної діяльності шляхом організаційного 

оформлення; взаємодію між різними громадськими структурами, що мають 

суперечливі інтереси, з метою винайдення компромісу; отримання соціальних 

послуг за рахунок державного або місцевого бюджету; громадянську освіту. 

Виокремлено такі інноваційні ролі та завдання громадянського суспільства, що 

сприяють політичній модернізації, як участь у формуванні та реалізації державної 

політики, інтенсифікація громадських ініціатив, стимулювання звітності 

державних органів щодо їхньої діяльності, стратегічне планування активностей, 

діджиталізація процесів внутрішньої та зовнішньої комунікації;  
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- з’ясовано специфіку реалізації комунікаційного потенціалу 

громадянського суспільства у процесі публічного дискурсу, висвітлено логіку 

модернізації громадянським суспільством структурних елементів політичної 

системи. Публічне обговорення – спосіб прийняття раціонального соціально-

політичного рішення з урахуванням позицій меншості і більшості, думки кожного 

учасника. Завдяки таким організаційним принципам як інклюзивність, 

транспарентність та рівність публічний дискурс є таким інструментом, що 

дозволяє прийняти по-справжньому ефективне рішення, як за способом 

вироблення, так і за значенням. Участь у публічних обговореннях ініціює зміну 

політичної свідомості людини, саме завдяки процесу обговорення остання 

утверджується в сприйнятті своєї громадської ролі, стає більш ініціативною, 

активною, відповідальною, поінформованою тощо. Оновлена політична 

свідомість сприяє модернізації політичної культури, яка переходить з пасивно-

споглядальницького стану до учасницького; 

- досліджено роль громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації України та розкрито результати політичної модернізації, досягнуті 

під впливом інститутів громадянського суспільства в Україні. До  них віднесено: 

протидію корупції, правову підтримку населення, розвиток відкритих даних та 

електронної участі, співпрацю з органами місцевого самоврядування (бюджет 

участі, проведення публічних обговорень та формування стратегій місцевого 

розвитку) тощо; 

- з’ясовано, що важливою складовою модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства України є його здатність впливати на владу за 

допомогою громадського контролю.  На підставі аналізу чинних нормативно-

правових актів виокремлено та проаналізовано такі інструменти громадського 

контролю в Україні як громадські експертизи, громадські слухання, діяльність 

громадських рад, публічні консультації, електронні петиції та ін. У дослідженні 

наголошено на тому, що незважаючи на сприятливу нормативно-правову базу на 

даний момент фіксується недостатня ефективність механізмів громадського 

контролю в Україні, виокремлено та проаналізовано причини цього; 

- набуло подальшого розвитку дослідження нормативно-правового 

забезпечення інструментів громадського контролю та їхнього впливу на 

діяльність державних інститутів, а також деталізовано зміст та результати цих 

впливів, що може бути використано для подальших досліджень цієї складової 

модернізаційного потенціалу громадянського суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

узагальнення та практичні рекомендації дисертації є вагомим внеском у 

дослідження теоретичних та прикладних аспектів політичної модернізації під 

впливом громадянського суспільства. Матеріали роботи можуть бути використані 

для підготовки нормативних курсів та спецкурсів з політології; для вдосконалення 

навчальних програм та планів; у підготовці підручників, навчальних і методичних 

посібників. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути корисними для 

політологів, які цікавляться проблематикою громадянського суспільства як 
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чинника політичної модернізації, державних службовців, представників органів 

місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб, які займаються 

підготовкою проектів, пов’язаних із впровадженням та реалізацією діалогу й 

налагодженням співпраці між владою і громадянами. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

висновки дослідження були оприлюднені автором у доповідях на наукових 

конференціях, зокрема: 

- п’яти міжнародних конференціях: «Дні науки філософського 

факультету» (м. Київ, 2014 р., 2015 р., 2016 р, 2017 р.), «Сучасні тенденції розвитку 

науки» (м. Чернівці, 2018 р.);  

- двох всеукраїнських конференціях: «Соціальні та гуманітарні 

технології: філософсько-освітній аспект» (м. Черкаси, 2014 р.); «Придніпровські 

соціально-гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені в 

шести наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених МОН 

України, чотири з яких включені до міжнародних наукометричних баз, у тому 

числі Index Copernicus, та семи тезах у матеріалах наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг дисертації 

становить 208 сторінок, список використаних джерел налічує 210 найменувань на 

23 сторінках.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається її 

зв’язок з науковими програмами, визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання 

дослідження, розкривається наукова новизна і практичне значення дисертаційної 

роботи, окреслюються рівень апробації її результатів та структура. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

громадянського суспільства як чинника політичної модернізації» 

проаналізовано та систематизовано наукові засади дослідження громадянського 

суспільства та концептуальні основи політичної модернізації, охарактеризовано 

основні аспекти взаємовпливів громадянського суспільства у контексті 

глобалізаційних змін політичної сфери, а також традиційні та інноваційні 

завдання громадянського суспільства у контексті політичної модернізації.  

У розділі розглянуто наукові ідеї та підходи зарубіжних та вітчизняних 

дослідників, а саме Е. Арато, Г. Арендт, В. Безверхого, В. Варивдіна, 

Ю. Габермаса, Е. Геллнера, О. Горбаня, Р. Дарендорфа, Г. Зеленько, Дж. Кіна, 

Дж. Коен, К. Петренко, А. Селігмена, О. Скрипнюка, А. Хінтца, В. Хороса, 

В. Цвиха та ін., які спеціалізуються на вивченні громадянського суспільства, 

проаналізовано структуру громадянського суспільства (соціальні та культурні 

норми і цінності, відносини добровільного горизонтального характеру, 

різноманітні комунікативні практики та спільні соціальні інтереси), а також рівні 

його функціонування (локальний, національний, наднаціональний). 

Структуровано теоретичні розвідки Г. Алмонда, Р. Арона, Р. Войтовича, 
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В. Горбатенка, Р. Даля, Д. Ептера, Р. Інгелхарта, І. Кресіної, С. Ліпсета, 

Дж. Пауелла, Т. Скокпол, Н. Смелзера, C. Хантінгтона, В. Холода та інших, з 

метою розкриття поняття та суті політичної модернізації.    

Стверджується, що сьогодні громадянське суспільство демонструє високі 

темпи якісного зростання та виступає дієвим учасником соціально-політичних 

процесів, рівноправним партнером держави та бізнесу у процесах публічного 

управління, впливовим актором сучасного політичного життя.  

Для сучасного розуміння громадянського суспільства пропонується 

розглядати три його системотворчі підвалини: існування множинного поля 

різноманітних асоціацій, які формують нерівномірно розподілені центри 

соціальної влади; відносну незалежність центрів соціальної влади від політичної, 

адміністративної та економічної, що проявляється через самоврядний характер 

цих структур та можливості самоорганізації із ресурсної точки зору; громадянську 

відповідальність, яка впливає на моделі поведінки громадянина, та активну 

громадянську позицію як одну із таких моделей. 

Зміст політичної модернізації ідентифікується крізь дослідницьку паралель 

«політична зміна» - «політичний розвиток». Політична зміна тлумачиться як 

одиничний  акт трансформації окремих елементів політичної системи, політичний 

розвиток – як сума політичних змін. Політична модернізація є одним із різновидів 

політичного розвитку поряд із демократизацією та глобалізацією. Визначено 

політичну модернізацію як такий тип політичного розвитку, за якого 

здійснюються зміни елементів політичної системи, їхнє удосконалення в 

напрямку досягнення найефективніших сучасних зразків. Стверджується, що 

найбільш ефективних результатів політична модернізація досягає за 

демократичного політичного режиму, хоча може відбуватися і в умовах 

авторитаризму.   

Проаналізовано основні вектори політичної модернізації, що знаходять свій 

вияв у: централізації державної влади на національному рівні та одночасній 

глибокій територіальній децентралізації локальних політичних та економічних 

інтересів для забезпечення широкої політичної участі громадян у вирішенні 

місцевих проблем; формуванні диференційованої політичної структури з високим 

рівнем спеціалізації окремих елементів системи; забезпеченні участі широкого 

кола соціальних груп у політичних процесах для задоволення різноманітних 

інтересів шляхом розвитку інститутів громадянського суспільства; розвитку 

політичної культури на засадах ціннісного плюралізму та активізму, зростанні 

рівня політичної відповідальності громадян, соціальної автономності та 

мобільності політичних акторів тощо. 

З’ясовано, що участь громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації розширює його функціональність, робить повноцінним актором 

публічної політики; диверсифікує його структуру; сприяє соціальній мобільності; 

підвищує політичну культуру та компетентність громадян; полегшує внутрішню 

та зовнішню комунікацію. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації впливає на її інтенсивність, предметність, масштабність, 



7 
 

ефективність, оперативність, оптимальність, системність, правове регулювання 

тощо, визначає вектори удосконалення політичної системи. 

Охарактеризовано традиційні та інноваційні завдання громадянського 

суспільства у контексті політичної модернізації, превалювання яких залежить від 

ступеня «зрілості» громадянського суспільства. До першого блоку завдань 

віднесено: генерування та артикуляцію суспільних та групових інтересів; 

взаємодію з державними органами влади з метою легалізації цих інтересів; 

контроль над розробкою та виконанням державних програм із реалізації цих 

інтересів; систематизацію власної діяльності шляхом організаційного 

оформлення; інтеракцію між різними громадськими структурами, що мають 

суперечливі інтереси з метою винайдення компромісу; отримання соціальних 

послуг за рахунок державного або місцевого бюджету; громадянську освіту. До 

другого блоку віднесено: реалізацію «громадянського» начала кожного 

представника суспільства; взаємодію з приватним сектором з метою отримання 

прозорої фінансової підтримки власної діяльності; участь у формуванні та 

реалізації державної політики (публічне управління); інтенсифікацію 

громадських ініціатив; популяризацію «відповідального» громадянського 

суспільства; формування толерантної моделі внутрішніх взаємодій; 

стимулювання звітності державних органів щодо їхньої діяльності; 

алгоритмізацію реакцій на кризові виклики; стратегічне планування активностей; 

діджиталізацію процесів внутрішньої та зовнішньої комунікації. 

У другому розділі «Роль громадянського суспільства у практиках 

політичної модернізації» досліджено специфіку взаємодії громадянського 

суспільства та політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін, значення 

публічного дискурсу як засобу громадянського суспільства у модернізації 

політичної сфери та результати політико-модернізаційної діяльності 

громадянського суспільства у вигляді інституалізації соціального партнерства.  

Розділ містить комплексну оцінку ролі громадянського суспільства у 

політичній модернізації з урахуванням суспільних змін, спричинених 

глобалізаційними зрушеннями. 

Висвітлено ідею про те, що роль громадянського суспільства у практиці 

політичної модернізації суттєво зросла в контексті глобалізаційних змін. Розвиток 

інформаційних технологій створив фундамент для розкриття модернізаційного 

потенціалу громадянського суспільства, посиливши його комунікаційну 

складову. Офлайн простір було доповнено онлайн аналогом, що змінило 

структуру комунікації суспільства загалом та можливості громадянського 

суспільства, зокрема. У контексті розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій відкрилися нові інтерактивні канали спілкування між членами 

громадських організацій, між різними суб’єктами громадянського суспільства, 

між третім сектором та державними інститутами й бізнесом.  

Стверджується, що посилення ролі громадянського суспільства у соціально-

політичній структурі призвело до його нового статусу як паритетного партнера, 

що співпрацює з іншими суспільними секторами задля узгодження приватних та 

загальних інтересів. Сьогодні громадянське суспільство є авторитетним та 



8 
 

легітимним суб’єктом соціально-політичного життя, що викликає у громадськості 

довіру та повагу. Саме тому державні інституції та бізнесові структури зацікавлені 

у співпраці з громадянським суспільством, в іншому випадку перші 

балансуватимуть між соціальними кризами, а другі втратять прибутки.  

У контексті політичної модернізації сучасне громадянське суспільство 

наділене наступними функціями: управління інституціями з обліку та просування 

прозорості та підзвітності; підвищення обізнаності про суспільні проблеми та 

виклики, підтримка  позитивних змін; надання послуг для задоволення суспільних 

потреб, зокрема, у сферах освіти, здоров’я, харчування та безпеки, а також 

реалізація управління наслідками стихійних лих, швидкого реагування на 

надзвичайні ситуації; поширення унікальних знань та досвіду для формування 

політики та стратегії, а також прийняття конструктивних рішень; забезпечення 

освіти, перепідготовки, стажування тощо з метою нарощування потенціалу; 

надання сили голосу маргіналізованих або недостатньо представлених груп; 

заохочення активної участі громадян у суспільному житті, підтримка їхніх прав 

тощо. 

У розділі також розкривається зміст практики публічних обговорень, які 

дозволили оптимізувати баланс сил у публічній політиці між різними акторами, 

зміцнивши позицію громадянського суспільства.  

Стверджується, що з популяризацією на теоретичному та прикладному 

рівнях ідеї та явища публічної політики, яка проявляється в епоху постмодерну, 

змінюється форма та зміст комунікації між державою та громадянським 

суспільством. Суб’єкт-об’єктна логіка домінування стає відголоском минулого, 

натомість, формується паритетність взаємодії  цих двох суб’єктів, яка має місце, 

зокрема, внаслідок інкорпорування у повсякденне життя громадян активної 

учасницької позиції. Остання реалізується у прямих формах демократії, 

насамперед, у публічному дискурсі, що приходить на зміну державному наративу. 

Таким чином, держава рухається від примату до партнерства, а громадянське 

суспільство – від контролю до участі. 

Розкрито зміст та принципи публічного обговорення на основі аналізу 

наукових праць дослідників з даної проблематики (Т. Андрійчук, К.-О. Апель, 

І. Бартагарієва, С. Бенхабіб, Ю. Габермас, Д. Дьюї, Дж. Коен, Дж. Ролз, 

М. Чабанна, О. Шапаренко та ін.). Ці дослідження доводять, що публічний 

дискурс базується на таких засадах як прозорість, рівність, інклюзивність, 

толерантність. Методологію публічного обговорення вони визначають як 

семантичний процес, який дозволяє усім учасникам заходу краще зрозуміти суть 

проблеми та значення різних способів її розв’язання. Така методологія відкриває 

шлях якісному росту громадянської компетентності та відповідальності. 

У розділі охарактеризовано логіку модернізації громадянським суспільством 

структурних елементів політичної системи. Участь у публічних обговореннях 

ініціює зміну політичної свідомості людини, саме завдяки процесу публічного 

обговорення остання утверджується в сприйнятті своєї громадської ролі, стає 

більш ініціативною, активною, відповідальною, поінформованою тощо. Оновлена 

політична свідомість сприяє модернізації політичної культури, що переходить з 
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пасивно-споглядальницького стану до учасницького, а також призводить до 

тотального перегляду політичних відносин, що відтепер орієнтуються на таку 

соціальну цінність як «належність», стимулюючи формування та зміцнення 

належного управління, належного політика та належного громадянина. Нові 

політичні відносини вимагають удосконалення нормативно-правового поля, яке б 

враховувало усі модернізаційні зрушення та максимально їм сприяло.  

У розділі також узагальнено наслідки політичної модернізації, спричинені 

діяльністю громадянського суспільства, а саме – інститутизація соціального 

партнерства за допомогою публічного дискурсу.  

Проаналізовано широке та вузьке розуміння соціального партнерства: як 

системи соціальної взаємодії між суспільними секторами, в процесі якої 

відбувається соціальний діалог між партнерами щодо спільного вирішення 

соціально значущих проблем, досягнення соціального консенсусу, пошуку 

спільного бачення суспільних цінностей і перспектив; та – соціальної взаємодії у 

сфері соціально-трудових відносин, яка включає таких суб’єктів як наймані 

працівники – роботодавці (біпартизм) або наймані працівники – роботодавці –  

уряд (трипартизм) і спрямована на врегулювання соціально-трудових відносин.  

Обґрунтовано, що соціальне партнерство – це суспільний інститут, який 

сформувався під впливом багатьох чинників економічного, управлінського 

порядку тощо, а також в результаті розвитку публічного дискурсу як нового 

комунікативного засобу громадянського суспільства.  

Ідентифікація основних принципів соціального партнерства доводить його 

похідний характер від публічного діалогу: рівноправність учасників; врахування 

позиції усіх представлених сторін; сприяння держави зміцненню демократичного 

підґрунтя соціального партнерства; визнання усіма учасниками верховенства 

нормативно-правової бази, що визначає їхню взаємодію у ході соціального 

партнерства; зацікавленість усіх учасників у досягненні домовленості; 

добровільний спосіб набуття обов’язків; обов’язковість виконання і дотримання 

узгоджених домовленостей; контроль за виконанням спільних рішень та договорів 

тощо.  

Досліджено основні форми соціального партнерства, функції професійних 

спілок в межах відповідної взаємодії, моделі соціального партнерства (їхні 

переваги та недоліки), досвід країн-лідерів з використання цього комунікаційного 

інструменту (Німеччина, Бельгія, Швеція), а також стан соціального партнерства 

в Україні (виявлено причини його недостатньої ефективності) та проаналізовано 

його нормативно-правове забезпечення (Конституція України, Кодекс законів про 

працю України, Закон України «Про соціальний діалог в Україні» та ін.).  

У третьому розділі  «Громадянське суспільство у процесах політичної 

модернізації України» досліджено генезу та сучасний стан громадянського 

суспільства в Україні, висвітлено та охарактеризовано сучасні інструменти 

громадського контролю та їхній вплив на політичну модернізацію України, 

охарактеризовано політичну модернізацію як результат діяльності інститутів 

громадянського суспільства України. 
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Визначено, що громадянське суспільство України має глибокі історичні 

корені. Зародки громадської єдності на українських територіях простежуються з 

часів Київської Русі (верві, віче, церковні громади з прийняттям християнства), 

посилюються з прийняттям Магдебурзького права (самоуправління на рівні міст) 

та за Козацької доби (козацьке віче), у період Просвітництва (таємні братства, 

орієнтовані на захист української мови, культури тощо), наприкінці ХІХ - початку 

ХХ ст. (благодійні ініціативи власників виробництв), за часів СРСР 

(дисидентський рух). 

З’ясовано, що сучасна система громадянського суспільства України 

характеризується неоднорідністю. Існує умовний поділ його суб’єктів на 

легалізовані (зареєстровані відповідно до чинного законодавства) та 

нелегалізовані (ситуативні структури); такі, що діють в інтересах громадян, 

захищаючи їхні цілі та надаючи певні соціальні послуги, і такі, що відпрацьовують 

фінансовані у їхню діяльність кошти бізнесменів, політиків тощо; фінансовані з 

державного, місцевого бюджету, за рахунок грантових коштів, благодійних 

внесків тощо. 

Окреслено тенденції розвитку сучасного громадянського суспільства 

України, які здійснюють як позивний, так і негативний вплив на динаміку 

політичної модернізації: 1) активізація громадянського суспільства за кризових 

часів та спадання активності після виплеску соціального невдоволення 

масштабними акціями протесту (Помаранчева революція, Революція Гідності); 2) 

лідер-орієнтована модель функціонування організацій громадянського 

суспільства, яка негативно впливає на діяльність інституту громадянського 

суспільства за умови переходу його лідера до владних структур; 3) зростання 

кількості суб’єктів громадянського суспільства при загальному зменшенні 

їхнього членства. 

Охарактеризовано провідну роль громадянського суспільства у Революції 

Гідності. Самоорганізована громада відстояла подальший європейський вектор 

розвитку, що означає продовження демократизації усіх існуючи державних та 

недержавних інституцій, синхронізацію цінностей та прерогатив України з 

аналогами Європейського Союзу, удосконалення механізмів та моделей 

державного управління, що сприяє позитивній політичній модернізації. 

Висвітлено інструментарій громадського контролю (громадська експертиза, 

громадські слухання, діяльність громадських рад та ін.), визначається рівень 

їхньої ефективності та нормативно-правове забезпечення.  

Стверджується, що важливою складовою модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства є його здатність впливати на діяльність політичної 

влади за допомогою громадського контролю. Досліджено інституційну базу 

громадського контролю (суб’єкт, об’єкт, предмет та інструменти його 

здійснення). 

Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які визначають 

інструменти громадської участі та контролю у нашій державі: Конституція 

України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи 

самоорганізації населення», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
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звернення громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України №976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади», № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики»; Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та 

плану заходів щодо її реалізації»; Указ  Президента України «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні»; Національна стратегія сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки. Незважаючи 

сприятливу нормативно-правову базу на даний момент фіксується недостатня 

ефективність механізмів громадського контролю, що частково пов’язано з 

неусталеністю у громадській свідомості учасницької позиції. 

У розділі наголошується, що посиленню прикладної значущості інструментів 

громадського контролю сприяє удосконалення забезпеченості інформаційної 

політики органів влади в Україні, яка сьогодні характеризується низкою 

недоліків: відсутність ефективних формалізованих механізмів інформування 

громадян про надання адміністративних послуг; відомча роз’єднаність при 

здійсненні інформаційного супроводу адміністративних послуг; недостатня якість 

веб-сайтів органів влади, зумовлена їхньою структурою, складністю 

використання, несвоєчасним оновлення нормативної бази; відсутність реальних 

інструментів впливу громадськості на інформаційну політику органів влади.   

Систематизовано заходи інститутів громадянського суспільства, що 

сприяють політичній модернізації, а також досліджено ключові перешкоди у 

процесах політичної модернізації України в контексті впливу громадянського 

суспільства. 

Визначено, що конструктивному розвитку інститутів громадянського 

суспільства в Україні заважають проблеми організаційного характеру, 

громадянського представництва, соціально-економічного змісту, міжсекторної 

співпраці. Водночас, виявлено позитивні результати політичної модернізації 

України, що відбулися під впливом інститутів громадянського суспільства. До 

них віднесено: протидію корупції, правову підтримку населення, розвиток 

відкритих даних та електронної участі, співпрацю з органами місцевого 

самоврядування (бюджет участі, проведення публічних обговорень та 

формування стратегій місцевого розвитку) тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз теоретичних засад та 

практичних виявів громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації, що дозволило розкрити його роль та завдання як чинника 

осучаснення та удосконалення політичної системи загалом та України зокрема. 

Отримані у процесі дослідження результати дають змогу сформулювати наступні 

висновки: 

1. Обґрунтовано, що дослідження громадянського суспільства як 

чинника політичної модернізації базується на належному теоретичному 
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фундаменті у вигляді систематизованих теоретичних положень як щодо першого 

феномену соціально-політичної дійсності, так і стосовно другого процесу 

оновлення політичної системи. Автором розроблено власні дефініції 

громадянського суспільства та політичної модернізації. Громадянське суспільство 

– це впливовий соціальний актор, що усвідомив значущість власної соціальної 

влади і діє на перетині різних сфер (економічної, культурної, публічної тощо) та 

на різних рівнях (локальному, національному, наднаціональному) з метою 

узгодження та реалізації суспільних інтересів у паритетній співпраці з 

державними та приватними структурами. Політична модернізація - це оновлення 

політичного інструментарію та методик, завдань та функцій, організаційних 

структур, що визначають діяльність різних політичних акторів, відповідно до 

найбільш сучасних ефективних зразків. 

У процесі дослідження висвітлено традиційні завдання громадянського 

суспільства, що сприяють політичній модернізації, а саме: генерування та 

артикуляція суспільних та групових інтересів; взаємодія з державними органами 

з метою легалізації цих інтересів; контроль над розробкою та виконанням 

державних програм із реалізації цих інтересів; систематизація власної діяльності 

шляхом організаційного оформлення; інтеракція між різними громадськими 

структурами, що мають суперечливі інтереси з метою винайдення компромісу; 

отримання соціальних послуг за рахунок державного або місцевого бюджету; 

громадянська освіта, доведено їхню результативність та ефективність. 

Проаналізовано наукове підґрунтя дослідження змісту політичної 

модернізації. Політична модернізація визначається крізь дослідницьку паралель 

«політична зміна» - «політичний розвиток», де політична зміна – одиничний акт 

трансформації певного елементу політичної системи, а політичний розвиток – 

сума політичних змін. Політична модернізація – один із різновидів політичного 

розвитку, що має ряд закономірностей, і водночас характеризується різними 

історичними, географічними, культурологічними особливостями. 

З’ясовано, що основні вектори політичної модернізації знаходять свій вияв у: 

централізації державної влади на національному рівні та одночасній глибокій 

територіальній децентралізації локальних політичних інтересів для забезпечення 

широкої політичної участі громадян у вирішенні місцевих проблем; формуванні 

диференційованої політичної структури з високим рівнем спеціалізації окремих 

елементів системи; забезпеченні участі широкого кола соціальних груп у 

політичних процесах для задоволення різноманітних інтересів шляхом розвитку 

інститутів громадянського суспільства; швидкому збільшенні кількості 

представників раціональної політичної еліти, формуванні на тих же принципах 

модерної бюрократії, постійному послабленні ролі кланових груп у політичних 

процесах; розвитку політичної культури на засадах ціннісного плюралізму та 

активізму, зростанні рівня політичної відповідальності громадян; підвищенні 

рівня соціальної автономності та мобільності політичних акторів тощо. 

2. Доведено, що громадянське суспільство та політична модернізація 

перебувають у тісній взаємодії та характеризуються системою перманентних 

взаємовпливів. Політична модернізація розширює функціональність 
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громадянського суспільства, робить його повноцінним актором публічної 

політики; диверсифікує його структуру; сприяє соціальній мобільності та 

мобілізації; підвищує політичну культуру та компетентність громадян; полегшує 

внутрішню та зовнішню комунікацію і т. д. Громадянське суспільство як чинник 

політичної модернізації впливає на її інтенсивність, предметність, масштабність, 

ефективність, оперативність, оптимальність, системність, правове регулювання 

тощо. 

Під впливом громадянського суспільства відбувається удосконалення 

політичних відносин, транспарентність та паритетність стають основними 

пріоритетами взаємодій між різними соціально-політичними акторами, у тому 

числі між громадськими організаціями, державними інститутами, приватним 

сектором. Залежно від зрілості громадянського суспільства, його вплив на 

політичну систему може бути ситуаційним або системним, малоефективним або 

ефективним, нормативно непідкріпленим або підкріпленим, опосередкованим або 

прямим. 

3. Аргументовано, що роль громадянського суспільства у практиці 

політичної модернізації суттєво зросла в контексті глобалізаційних змін. Розвиток 

інформаційних технологій створив фундамент для розкриття модернізаційного 

потенціалу громадянського суспільства, посиливши його комунікаційну 

складову. Офлайн простір було доповнено онлайн аналогом, що змінило 

структуру комунікації суспільства загалом та можливості громадянського 

суспільства, зокрема. У контексті розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій відкрилися нові інтерактивні канали спілкування між членами 

громадської організації, між різними інститутами громадянського суспільства, 

між громадянським суспільством та державою й бізнесом. 

Внаслідок глобальних перетворень відбулося оновлення завдань 

громадянського суспільства. До його інноваційних завдань віднесено: реалізацію 

«громадянського» начала кожного представника суспільства;  взаємодію з 

приватним сектором з метою отримання прозорої фінансової підтримки власної 

діяльності; участь у формуванні та реалізації державної політики (публічне 

управління); інтенсифікацію громадських ініціатив; популяризацію 

«відповідального» громадянського суспільства; формування толерантної моделі 

внутрішніх взаємодій; стимулювання звітності державних органів щодо 

ефективності їхньої діяльності; алгоритмізацію реакцій на кризові виклики; 

стратегічне планування активностей; діджиталізацію процесів внутрішньої та 

зовнішньої комунікації.   

Виявлено і визначено основні функції сучасного громадянського суспільства: 

управління інституціями з обліку та просування прозорості та підзвітності; 

підвищення обізнаності про суспільні проблеми та виклики, а також підтримка 

позитивних змін; надання послуг для задоволення суспільних потреб, зокрема, у 

сферах освіти, здоров’я, харчування та безпеки, а також реалізація управління 

наслідками стихійних лих, швидкого реагування на надзвичайні ситуації; 

поширення унікальних знань та досвіду для формування політики та стратегії, а 

також визначення конструктивних рішень; забезпечення освіти, перепідготовки, 
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стажування тощо з метою нарощування потенціалу; розробка довготривалих та 

довгоокупних рішень; надання сили голосу маргіналізованих або недостатньо 

представлених груп; заохочення активної участі громадян у суспільному житті та 

підтримка прав громадян; сприяння поширенню та зміцненню фундаментальних 

загальних цінностей; створення норм, що формують ринок і державну політику. 

4. Доведено, що комунікаційний потенціал громадянського суспільства 

знайшов вихід власної енергії у процесі публічного дискурсу, який сьогодні є 

одним з головних модернізаційних засобів у руках громади. За результатами 

публічного обговорення громадянське суспільство продовжує перманентний 

процес власного удосконалення, а також оновлення на більш якісних засадах 

структурних елементів політичної системи загалом.   

Публічне обговорення – спосіб прийняття раціонального соціально-

політичного рішення з урахуванням позицій як меншості, так і більшості, а також 

думки кожного учасника. Завдяки таким організаційним принципам як 

інклюзивність, транспарентність та рівність публічний дискурс є таким засобом, 

що дозволяє прийняти по-справжньому ефективне рішення, як за способом 

вироблення, так і за змістом. 

Публічний дискурс сприяє модернізації політичної системи, працюючи за 

«принципом доміно». Участь у публічних обговореннях ініціює зміну політичної 

свідомості людини, саме завдяки процесу обговорення остання утверджується у 

сприйнятті своєї громадської ролі, стає більш ініціативною, активною, 

відповідальною, поінформованою тощо. Оновлена політична свідомість сприяє 

модернізації політичної культури, яка переходить з пасивно-споглядальницького 

стану до учасницького. Політична культура ХХІ століття у демократичних 

країнах світу – це культура компромісу та міжсекторної співпраці. Такий формат 

політичної культури з необхідністю призводить до тотального перегляду 

політичних відносин, які відтепер орієнтуються на таку соціальну цінність як 

«належність», стимулюючи формування та зміцнення належного управління, 

належного політика та належного громадянина. Нові політичні відносини 

вимагають удосконалення нормативно-правового поля, яке б враховувало усі 

модернізаційні зрушення та максимально їм сприяло.  

5. З’ясовано, що соціальне партнерство є одним з найбільш виразних 

наслідків модернізаційної діяльності громадянського суспільства, що 

конструюється на основі використання такого засобу як публічний дискурс. Саме 

завдяки змістовому потенціалу останнього громадянське суспільство – у даному 

контексті, насамперед, професійні спілки – спромоглося організувати ефективну 

комунікацію з державою з питань організації трудової сфери, результуючим 

висновком якої став консенсус та закладання основ для подальшої більш широкої 

міжсекторної співпраці.  

Обґрунтовано ідею про те, що в основі продуктивного соціального 

партнерства знаходиться синергія організованої громади, яка усвідомлює власні 

потреби, може їх артикулювати і донести до представників державного та 

приватного сектору (у випадку коли роботодавець є його представником), 

держави, що розкрила свій клієнт-орієнтований потенціал (функцію служіння, а 
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не керування) та власників приватних підприємств, які розуміють вигоду не лише 

як економічний зиск, а й перманентну стабільність.  

Значення профспілкових організацій у системі соціального партнерства  

знаходить обґрунтування у ході реконструкції історії становлення ринкових 

відносин. І хоча на сучасному етапі суспільного розвитку відбувається зміна 

розстановки сил у трудових відносинах, що проявляється у послабленні 

профспілкового руху та зміцненні позиції роботодавців через поширення 

транснаціональних виробництв, а також ролі держави, яка перебирає на себе 

функцію арбітра, не можна заперечувати значущість профспілок у популяризації 

соціального партнерства. 

Встановлено, що стан соціального партнерства в Україні може бути 

визначений як недостатній. Основними причинами недостатньої ефективності 

системи соціального партнерства є недосконалість окремих елементів системи 

(організаційних, законодавчих (насамперед, корпоративне законодавство), 

соціально-економічних тощо); недостатня результативність профспілкової 

діяльності; незначні важелі впливу працівника на роботодавця через відсутність 

учасницької практики; домінування у соціальному діалозі сторони роботодавців; 

патерналістське сприйняття держави громадянами  тощо. 

6. Виявлено, що інструменти громадського контролю в Україні мають 

належне нормативно-правове підґрунтя (Конституція України; Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації 

населення», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»; 

Постанови Кабінету Міністрів України №976 «Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади», № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики»; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації»; Указ  Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні»; Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки та ін.). 

Ідентифіковано та досліджено комплекс інструментів контролю 

громадянського суспільства за діяльністю владних структур:  звернення громадян; 

громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; громадські слухання; обговорення в засобах масової інформації, 

соціологічні опитування та моніторинги громадської думки; діяльність 

громадських рад; діяльність органів самоорганізації населення; діяльність 

інститутів громадянського суспільства; моніторинг діяльності та контрольні 

перевірки об’єктів громадського контролю тощо. Однак, на даний момент 

фіксується недостатній рівень ефективності цих механізмів, що частково 

пов’язано з неусталеністю у громадській свідомості учасницької позиції. 

7. Доведено, що специфіка політичної модернізації України 

продиктована євроінтеграційними завданнями, за які боролося громадянське 

суспільство під час Революції Гідності. Синхронізація політичної, економічної, 

соціальної площини зі стандартами Європейського Союзу вимагає активного та 
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ефективного оновлення інструментів державного управління, у поєднанні з 

удосконаленням соціально-політичної комунікації, політичної культури, 

нормативно-правового фундаменту функціонування всієї політичної системи. 

Доведено також, що конструктивному розвитку громадянського суспільства 

(відтак, і політичної модернізації) в Україні заважає низка проблем різного 

походження, які умовно можна згрупувати у чотири категорії: 1) проблеми 

організаційного характеру; 2) проблеми громадянського представництва; 

3) проблеми соціально-економічного змісту; 4) проблеми міжсекторної співпраці.  

Виокремлено такі результати політичної модернізації України під впливом 

діяльності інститутів громадянського суспільства, як протидія корупції, правова 

підтримка населення, розвиток відкритих даних та електронної участі, співпраця 

з органами місцевого самоврядування (бюджет участі, проведення публічних 

обговорень та формування стратегій місцевого розвитку) тощо. 

Подальше поглиблення наукових пошуків модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства може бути пов’язане з компаративними 

дослідженнями результатів політичної модернізації під впливом громадянського 

суспільства в окремих країнах-членах Європейського Союзу та Україні, а також із 

деталізацією ролі у політичній модернізації інститутів українського 

громадянського суспільства, що мають різні соціальні місії.     
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АНОТАЦІЯ 

 

Дем’яненко О. О. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу громадянського 

суспільства на політичну модернізацію. У ході дослідження систематизовано 
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наукові дослідження, присвячені вивченню поняття та змісту як громадянського 

суспільства, так і модернізації політичної системи, на основі яких розроблені 

авторські дефініції цих двох соціально-політичних феноменів.  

Виявлено головні аспекти взаємовпливу громадянського суспільства та 

політичної модернізації. З’ясовано специфіку кореляції громадянського суспільства 

та політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін. Розкрито зміст 

публічного дискурсу як засобу громадянського суспільства  у процесах політичної 

модернізації, а також доведено значущість громадянського суспільства в еволюції 

соціального партнерства як одного з виразних результатів політичної модернізації.  

Проаналізовано історію формування та сучасний стан українського 

громадянського суспільства, досліджено вплив інструментів громадського контролю 

на політичну модернізацію України.  

Ключові слова: громадянське суспільство, політична модернізація, 

публічний дискурс, соціальне партнерство, політична система, політична 

культура, політична свідомість, політичні відносини, громадський контроль. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Демьяненко А. А. Гражданское общество как фактор политической 

модернизации. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию влияния гражданского общества на 

политическую модернизацию. В процессе исследования систематизированы 

научные труды, которые посвящены изучению понятия и содержания как 

гражданского общества, так и модернизации политической системы, на 

основании которых разработаны авторские дефиниции этих двух социально-

политических феноменов. 

Выявлены ключевые аспекты взаимовлияния гражданского общества и 

политической модернизации. Определена специфика корреляции гражданского 

общества и политической модернизации в контексте глобализационных 

изменений. Раскрыто содержание публичного дискурса как средства 

гражданского общества в процессах политической модернизации, а также 

доказана значимость гражданского общества в эволюции социального 

партнерства как одного из выразительных результатов политической 

модернизации. 

Проанализирована история формирования и состояние современного 

украинского гражданского общества, исследовано влияние инструментов 

общественного контроля на политическую модернизацию Украины. 

Ключевые слова: гражданское общество, политическая модернизация, 

публичный дискурс, социальное партнерство, политическая система, 

политическая культура, политическое сознание, политические отношения, 

общественный контроль. 
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ANNOTATION 

 

Demianenko O. O. Civil society as a factor in the political modernization. - 

Manuscript. 

Thesis for a degree in political sciences; specialty 23.00.02 – Political Institutions and 

Processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

The dissertation is devoted to the research of the influence of civil society to political 

modernization. The research systematized the scientific works of leading scientists devoted 

to the study of the concept and content of both the third sector and the modernization of the 

political system. On this basis the author developed definitions for these two socio-political 

phenomena.  

The main aspects of mutual influence of civil society and political modernization are 

revealed. The specifics of the correlation of civil society and political modernization in the 

context of globalization changes is revealed. The content of public discourse as an 

instrument of civil society in the process of political modernization is described, and the 

significance of civil society in the evolution of social partnership as one of the expressive 

results of political modernization is proved.  

 It is argued that the role of civil society in the practice of political modernization 

has increased significantly in the context of globalization. The development of 

information technologies has created the foundation for unlocking the modernization 

potential of civil society, enhancing its communication component. The offline space 

has been supplemented by an online analogue, which has changed the structure of 

communication of society in general and the capabilities of civil society in particular. In 

the context of the development of information and communication technologies, new 

interactive channels of communication have opened up between members of a civil 

society organization, between different actors of civil society, between the third sector 

and the state and business.  

 As a result of global changes, civil society has been updated. Its newest tasks 

include: the realization of the "civil" principle of every member of society; liaising with 

the private sector to obtain transparent financial support for their activities; participation 

in the formation and implementation of sate policy (public administration); 

intensification of community initiatives; promotion of "responsible" civil society; 

forming a tolerant model of internal interactions; promotion of reporting by public 

authorities on the effectiveness of their activities; algorithmization of responses to crisis 

challenges; strategic planning of activities; digitization of internal and external 

communication processes. 

It is stated that political modernization expands the functionality of civil society, 
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making it a full-fledged actor of public policy; diversifies its structure; promotes social 

mobility; raises the political culture and competence of citizens; facilitates internal and 

external communication. Civil society as a factor in political modernization affects its 

intensity, objectivity, scale, efficiency, effectiveness, optimality, consistency, legal 

regulation, etc., defines the vectors for improving the political system. 

It is proven that the communication potential of civil society found the way out of own 

energy in the process of public discourse, which, in essence, today is one of the main 

modernization tools in the hands of the community. As results of public debate, civil society 

continues a permanent process of self-improvement, as well as an upgrade on the more 

qualitative principles of the structural elements of the political system, as a whole.  

Public discourse contributes to the modernization of the political system, working 

on the principle of dominoes. Participation in public discussions initiates a change in the 

political consciousness of a person, due to the process of public discussion last becomes 

established in the perception of its public role, becomes more initiative, active, 

responsible, informed and so on. Renewed political consciousness acts as a trigger for 

the modernization of political culture, which moves from a passive-contemplative state 

to a participatory one. 

The system of modern civil society is determined by heterogeneity. There is a 

conditional division of its subjects into legalized (registered in accordance with the current 

legislation) and non-legalized (situational structures); those operating in the interests of 

citizens, protecting their goals and providing certain social services, and those that work out 

the funds financed into their activities by businessmen, politicians, etc.; financed mainly 

from the state budget and at the expense of charitable contributions, etc. 

The author analyzes the history of the formation and nowadays condition of the 

Ukrainian civil society and the influence of the mechanisms of public control on the 

political modernization in Ukraine.  

Key words: civil society, political modernization, public discourse, social partnership, 

political system, political culture, political consciousness, political relations, public control. 

 

 

 


